Buku Panduan Mitra



Mohon maaf,
pakai baju warna
apa ya kak?

Saya sudah
sampai.

Silakan
helmnya, kak.

SELALU MULAI
PERJALANAN
DENGAN

Alamat
penerimanya
sudah sesuai
ya, kak?

Penerimanya
atas nama
siapa, kak?

SENYUM
TERBAIKMU
Sesuai
pesanan
ya, kak.

Ada menu
tambahan,
kak?

Pagi, Kak.

Mau Top Up
OVO sekalian?

Sudah saya pesankan,
mohon di tunggu kak.

Daftar Isi
Persiapan Sebelum Berkendara
Perlengkapan Wajib
HP/Ponsel
Surat/Dokumen Penting
Cek Kondisi Kendaraan
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Kebijakan Anti Kekerasan Seksual
& Kode Etik
Kebijakan Anti Kekerasan Seksual
Kode Etik

4

5 Prinsip Keselamatan
5 Prinsip Keselamatan

7

Panduan Menjalankan Order/Pesanan
GrabBike
GrabExpress
GrabFood

9

Fitur & Keuntungan Khusus Mitra Grab
Tombol Bagikan Lokasi Saya
GrabBeneﬁts
GrabAcademy

13

Kendala serta Solusi Dalam Menjalankan
Order/Pesanan & Asuransi Grab
Kendala & Solusi
Asuransi Grab

17

Persiapan Sebelum
Berkendara

1

PERSIAPAN SEBELUM BERKENDARA
PERLENGKAPAN WAJIB

Helm & jaket atribut Grab

Pakaian & celana panjang rapih
Sepatu tertutup
Tambahan:
siapkan 2 buah jas hujan

HP/PONSEL

Baterai terisi penuh

Pulsa & kuota internet
mencukupi

Siapkan powerbank
bila perlu
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PERSIAPAN SEBELUM BERKENDARA
IDENTITAS DIRI/DOKUMEN PENTING

1. KTP
2. SIM
3. STNK
*) Pastikan semua dokumen masih aktif
(tidak melewati masa berlaku)

CEK KONDISI KENDARAAN
Ketersediaan bahan bakar
Spion terpasang
lengkap

Rem berfungsi
dengan baik

Lampu depan
& belakang
hidup/menyala

Tekanan ban
normal/sesuai
*) Lakukan perawatan/servis secara berkala
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Kebijakan Anti
Kekerasan Seksual
& Kode Etik
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KEBIJAKAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL

GRAB TIDAK MENTOLERIR
SEGALA BENTUK KEKERASAN SEKSUAL
Kami juga berkomitmen untuk mendukung penuh, upaya
penegakan hukum terhadap pelaku & pemulihan
terhadap korban (pelanggan/Mitra Grab).
Berikut adalah bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual:
1. Bentuk Pelecehan Seksual
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Siul

Lirik

2. Perkosaan

Ucapan

Sentuh

3. Eksploitasi Seksual

*) Seluruh tindak pelecehan seksual akan dikenakan sanksi Putus Mitra hingga
pidana dan penjara, sesuai undang-undang yang berlaku.
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KODE ETIK

HAL YANG PANTANG UNTUK DILAKUKAN
KECURANGAN

Beberapa contoh
pelanggaran:
1. Menjalankan order
tidak sesuai
ketentuan (order
ﬁktif).
2. Menggunakan
aplikasi tambahan/
modiﬁkasi untuk
mencurangi sistem
Grab.

PELAYANAN
BURUK

Beberapa contoh
pelanggaran:
1. Menggunakan
identitas berbeda
(plat/data diri).
2. Menunjukan sikap
tidak ramah.
3. Melakukan
pembatalan
berlebihan.

3. Menambahkan biaya
tanpa persetujuan
penumpang.

4. Kelalaian
dalam melakukan
konﬁrmasi order.

4. Terlibat dalam tindak
kecurangan.

5. Mengabaikan
aspek kerapihan,
kebersihan,
kelengkapan &
kesesuaian atribut
Grab.

5. Memperjualbelikan
akun.

KEAMANAN &
KESELAMATAN
Beberapa contoh
pelanggaran:
1. Melakukan tindak
kekerasan seksual.
2. Melanggar aturan
lalu-lintas.
3. Menyebabkan
penumpang cedera
karena
kelalaian/perilaku
disengaja.
4. Memprovokasi
Mitra lain untuk
melakukan
kegiatan yang
merugikan.
5. Melakukan tindak
pidana terhadap
siapapun.

Kunjungi link berikut untuk melihat Kode Etik Grab:
https://www.grab.com/id/kodeetik/
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5 Prinsip
Keselamatan
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5 PRINSIP KESELAMATAN

Utamakan keamanan & kenyamanan dalam berkendara
dengan mengikuti 5 prinsip keselamatan berikut:

Jaga kondisi ﬁsik Anda
(hindari kelelahan dalam berkendara)
Pastikan kendaraan dalam kondisi
aman & prima

Siapkan alat keselamatan
(helm SNI, sarung tangan & jas hujan)

Patuhi rambu lalu lintas

Jaga konsentrasi/fokus saat berkendara
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Panduan
Menjalankan
Order/Pesanan

Driver
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PANDUAN MENJALANKAN ORDER/PESANAN

5

Hal Penting
Saat Menjalankan

Konﬁrmasi detail order (pelanggan, titik penjemputan &
pengantaran, serta metode pembayaran yang digunakan).

Berikan senyuman & tunjukan sikap ramah, di mulai saat Anda
bertemu penumpang.

Tawarkan top up OVO & informasikan mengenai Paket Hemat
Grab.

Utamakan keamanan & keselamatan dalam berkendara.

Tekan tombol sesuai dengan ketentuan, misal: tekan tombol
"Menurunkan" jika Anda & penumpang sudah tiba di lokasi
pengantaran.
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PANDUAN MENJALANKAN ORDER/PESANAN

5

Hal Penting
Saat Menjalankan

Konﬁrmasi detail order kepada pelanggan, rincian pesanan,
serta metode pembayaran yang digunakan.

Informasikan detail pesanan kepada pihak restoran. Segera
konﬁrmasi bila ada menu yang kosong/harga berbeda &
pastikan pesanan yang di terima sesuai permintaan pelanggan.

Utamakan keselamatan dalam berkendara, serta pastikan
makanan selalu dalam kondisi aman.

Berikan senyuman & tunjukan sikap ramah, dimulai saat Anda
bertemu pelanggan.

Tekan tombol sesuai dengan ketentuan, misal: tekan tombol
"Saya Sudah Sampai" jika Anda sudah tiba di lokasi
pengantaran.
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PANDUAN MENJALANKAN ORDER/PESANAN

5

Hal Penting
Saat Menjalankan

Konﬁrmasi detail order kepada pelanggan (pengirim/
penerima paket), titik pengambilan & pengantaran, serta
jumlah/metode pembayaran yang digunakan.

Berikan senyuman & tunjukan sikap ramah, di mulai saat Anda
bertemu pelanggan.

Dokumentasikan bukti foto paket sesuai dengan ketentuan
di aplikasi.

Utamakan keselamatan dalam berkendara, serta pastikan
paket selalu dalam kondisi aman.

Tekan tombol sesuai dengan ketentuan, misal: tekan tombol
"Konﬁrmasi Pengiriman" jika semua proses sudah selesai.
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Fitur & Keuntungan
Khusus Mitra 
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FITUR & KEUNTUNGAN KHUSUS MITRA GRAB
Grab menghadirkan ﬁtur keamanan untuk
melindungi Mitra pada setiap perjalanan.

Bagikan Lokasi Saya
Bagikan Lokasi
melalui Link/Tautan

Kirim SMS
ke Kontak Darurat

Telepon Pasukan
Keselamatan Grab*

Lihat caranya di bawah ini:

1

2

1. Klik Gambar

2. Pilih fungsi
keamanan yang
Anda butuhkan

*) Gunakan fungsi “Telepon Pasukan Keselamatan Grab”,
hanya untuk kondisi darurat, seperti tindak kriminal/kecelakaan.
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FITUR & KEUNTUNGAN KHUSUS MITRA GRAB

“Dengan GrabBeneﬁts, pengeluaran Anda lebih ringan dan
berkendara bersama Grab jadi lebih menyenangkan“

Pino
Gabung bulan Jun 2012 B 234 DFE

Keuntungan menggunakan
GrabBeneﬁts:

Hemat

Diskon/
Keuntungan
Harga Spesial Tambahan

Partner-partner GrabBeneﬁts:

*) Cek ﬁtur GrabBeneﬁts untuk mengetahui promo
yang berlaku saat ini
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FITUR & KEUNTUNGAN KHUSUS MITRA GRAB

Makin pintar bersama

Academy

Tingkatkan performa & kualitas pelayanan Anda
dengan mengikuti setiap topik di GrabAcademy!
Lihat caranya di bawah ini:

2

1

3

Pino
Gabung bulan Jun 2012 B 234 DFE
Pino!

1. Pilih menu
“Bantuan”

2. Lalu pilih
“GrabAcademy”

3. Selamat datang di
“GrabAcademy”
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Kendala serta Solusi
Dalam Menjalankan
Order/Pesanan
& Asuransi 
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KENDALA & SOLUSI DALAM MENJALANKAN ORDER/PESANAN
Kendala

Solusi

Penumpang Tidak Muncul

- Hubungi penumpang & tunggu
selama 10 menit.
- Jika tidak ada respon dari
penumpang, maka mitra boleh
membatalkan dan pilih alasan
“Penumpang tidak muncul”.

Penumpang meminta
Mitra berkendara lebih
cepat/mengebut

- Jelaskan dengan sopan kepada
penumpang bahwa kecepatan
kendaraan harus dibatasi untuk
alasan keamanan.
- Cari rute tercepat menggunakan
aplikasi navigasi dan sampaikan
perkiraan durasi perjalanan
kepada penumpang.

Mitra akan telat datang ke
titik penjemputan

- Permintaan maaf kepada
penumpang, bahwa Anda akan
telat menjemput & sertai alasan
yang jelas.
- Bila perlu, kirim foto kondisi
kendaraan Anda kepada
penumpang melalui GrabChat.

Kesalahpahaman terhadap
metode pembayaran

- Permintaan maaf kepada
penumpang, jika Anda tidak
melihat metode pembayaran
yang digunakan oleh penumpang
(seperti, penumpang menggunakan
OVO kemudian Anda menagih
pembayaran kepada penumpang).
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KENDALA & SOLUSI DALAM MENJALANKAN ORDER/PESANAN
Kendala

Solusi

Alamat pengambilan
paket/paket tidak
ditemukan

- Telepon pengirim untuk
memastikan dan mengonﬁrmasi
alamat jelas.
- Bila pengirim tidak bisa dihubungi,
Mitra boleh membatalkan order
dengan alasan yang sesuai
kendala yang terjadi di lapangan.

Muatan paket
berlebihan

- Menjelaskan kepada pengirim
bahwa paket tidak cukup untuk di
alokasikan di kendaraan karena
melebihi jumlah kapasitas, dan
meminta pengirim untuk
membatalkan order tersebut.

Penerima tidak muncul
atau tidak dapat
dihubungi

- Menghubungi dan konﬁrmasi
kepada penerima seharusnya yang
tertera di aplikasi, apakah paket
bisa di titipkan kepada orang yang
mewakili pengirim tersebut untuk
menerima paket.
- Bila penerima tidak bisa dihubungi,
komunikasikan langsung kepada
pengirim untuk proses
pengembalian paket.
- Bila penerima maupun pengirim
dan tidak dapat dihubungi kembali,
Mitra dapat menghubungi
customer service (CS) untuk
mendapatkan arahan lebih lanjut.
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KENDALA & SOLUSI DALAM MENJALANKAN ORDER/PESANAN
Kendala

Solusi

Salah titik
pengambilan &
pengiriman barang

- Konﬁrmasi pengirim untuk
mendapatkan lokasi yang tepat.
Jika perubahan jarak terlalu jauh,
arahkan pengirim barang untuk
membatalkan pesanan &
lakukan order ulang dengan
lokasi yang sesuai.

Pengirim tidak
membawakan paket
(bawa angin)

- Segera batalkan pekerjaan
kemudian laporkan nomor
order tersebut ke pusat bantuan
agar tidak merugikan Mitra
lainnya.

Kemasan paket
tidak layak

- Berikan arahan kepada pengirim
agar paket dikemas dengan
layak untuk menghindari hal-hal
yang tidak diinginkan saat
proses pengantaran.
- Jika pengirim bersikeras agar
paketnya tetap diantarkan
dengan kemasan yang tidak
layak, pastikan Anda memiliki
bukti bahwa pengirim akan
bertanggung jawab secara
penuh atas kendala yang terjadi.

Terdapat oknum yang
mengaku sebagai pihak
Grab & meminta
password/kata sandi/
pin/kode OTP dari akun
Mitra

- Mitra Grab, penting untuk Anda
ingat bahwa Grab tidak pernah
& melarang Mitra untuk
membagikan data pribadi, seperti
password/kata sandi/pin/
kode OTP dari akun pribadi Anda.
Hal ini dilakukan untuk melindungi
Anda dari indikasi penipuan.
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PERLINDUNGAN ASURANSI

Syarat utama perlindungan asuransi Grab:
• Berlaku untuk Mitra terdaftar sesuai aplikasi.
• Berlaku pada perjalanan dengan kode pemesanan
• yang valid.
• Berlaku atas kondisi cedera/luka anggota tubuh yang
• disebabkan secara langsung oleh kecelakaan/kejadian kriminal.

Limit Asuransi untuk Mitra Grab

Rp. 25.000.000,Berlaku untuk pengobatan pertama (nilai maksimal yang ditanggung
selama 1 tahun berjalan), cacat tetap dan meninggal dunia.
Grab & Salvus juga menyediakan ambulan gratis (selama tidak melebihi
nilai manfaat asuransi), khusus bagi Mitra di area JABODETABEK.

Info seputar asuransi roda dua Grab:
Salvus

(021) 566 4020
0812 9399 0030

(Hotline Salvus 24 jam/7 hari)

*) Nilai maksimal yang ditanggung selama 1 tahun berjalan.
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Hubungi kami:

Scan untuk lihat lokasi Grab Driver Centre (GDC)
atau kunjungi link berikut https://help.grab.com/driver/id-id/115007749408

https://help.grab.com/driver/id-id/

