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FlexWork
Fleksibilitas dalam memilih waktu kerja yang 
paling sesuai

GrabFlex
Dukungan untuk pegawai dalam menjalankan 
FlexWork

GrabForBusiness
Ciptakan keleluasaan dan kemudahan bagi 
Perusahaan dan Karyawan
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Impactful Employee Journey
Proses perjalanan karyawan dari saat sebelum 
bergabung hingga pengakhiran hubungan kerja



http://www.youtube.com/watch?v=vsCWCE8E2eA


Employee Journey
Proses perjalanan karyawan dari saat sebelum bergabung hingga 

pengakhiran hubungan kerja



LEARNING & DEVELOPMENT
Meningkatkan keahlian dan kemampuan 

Grabbers menggunakan sistem GrabLearn 
yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja

GRAB ON
Membangun koneksi dan komunikasi 
secara sistem dan otomatis dari saat 
sebelum bergabung, masa percobaan 

hingga tahun pertama

RECRUITMENT
Portal rekrutmen di 

https://grab.careers/

PEOPLE EXPERIENCE
Pelayanan kepada Grabbers 
menggunakan HRIS, WorkDay

ENGAGEMENT
Umpan balik dan masukan dari 
Grabbers mengenai cara kerja 
dan interaksi melalui sistem GES

PERFORMANCE & EVALUATION
Evaluasi tentang kinerja dan pencapaian 
secara sistematik menggunakan sistem 
Grab360

Impactful Grabbers Journey
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Penggunaan sistem untuk dampak yang lebih baik



FlexWork
Fleksibilitas dalam memilih waktu kerja yang paling sesuai



FlexWork - Pilihan dan Panduan

FLEXIBLE HOURS

Pilihan untuk waktu mulai 
dan waktu berakhir kerja, 

selama memenuhi jam 
kerja harian yang telah 

ditetapkan

IN-COUNTRY 
TELECOMMUTE

Bekerja dari luar kantor, di 
ruang kerja yang mendukung 
dan aman. Disarankan masih 

satu negara berupa 
pengaturan waktu kerja 

“Hybrid”
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PANDUAN
● Tidak berlaku bagi Grabber yang tugasnya membutuhkan kehadiran fisik, seperti Customer Care, Front Office
● Diatur oleh atasan masing masing
● Tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam bentuk pekerjaan lain
● Tidak berlaku Overtime, kecuali telah disetujui terlebih dahulu oleh atasan
● FlexWork bukanlah suatu hak, tapi kebijaksanaan dan merujuk pada kebutuhan operasional



GrabFlex
Dukungan untuk pegawai dalam menjalankan FlexWork



Berupa nominal yang diberikan 
selama satu tahun dan dapat 
digunakan untuk Grabber dan 
keluarga

• Penggunaan layanan Grab
• Dukungan selama FlexWork
• Olahraga & kebugaran
• Pengembangan diri
• Kesehatan & Liburan
• Perawatan keluarga

Grabbers dapat mengklaim biaya 
pemeriksaan kesehatan pribadi, dan 
vaksinasi di klinik atau penyedia 
pemeriksaan kesehatan pilihan 
mereka, baik lokal maupun luar 
negeri.

Grabber dapat mengklaim biaya 
perawatan kesehatan mental 
(misalnya konseling atau perawatan 
psikiatri, dll.) sesuai dengan pilihan 
masing-masing, baik lokal maupun 
luar negeri

Flexible Spending 
Account

Preventive Healthcare 
Account

Mental Wellbeing 
Account

GrabFlex - Cakupan
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Otomatisasi, menggunakan aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja



GrabForBusiness
Ciptakan keleluasaan dan kemudahan bagi Perusahaan dan Karyawan



BUSINESS AGILITY 
BECOME MORE IMPORTANT 
THAN EVER
agar dapat menyeimbangkan
standar operasional dan tetap berinovasi



Produktivitas

Pentingnya produktivitas dan 
employee engagement

Employee engagement adalah 
indikator yang semakin 
dipercaya untuk menentukan 
kinerja dari suatu perusahaan, 
terutama di masa sulit seperti 
saat ini.

Sumber : US Employee Engagement 2020 
(www.gallup.com)

Kontrol

Pentingnya pengendalian 
operasional untuk meminimalisir 
risiko bisnis

Efisiensi

Pentingnya menghemat biaya dan 
meningkatkan efisiensi

Perusahaan mengalami  

35% 
penghematan biaya, mengubah 
capex menjadi opex (penggunaan 
sesuai permintaan)

Sumber: Case Studies of GfB Corporate in 2019

FAKTOR UTAMA YANG BERKONTRIBUSI MENDORONG BUSINESS AGILITY

AGILITY



MENYEDIAKAN LAYANAN TERPADU UNTUK PERUSAHAAN

Perjalanan 
Bisnis

Layanan Pesan 
Antar Makanan

Hadiah dan 
Apresiasi

Akses ke Produk 
Digital

Platform 
Extension

GrabProtect 
Car, Bike, EV

Pesanan Besar, 
Pesanan Parallel & 

Terjadwal

GrabGifts Pulsa, Tagihan, Grab 
Driver Voucher 

Partnerships

Layanan 
Pengiriman Bisnis

Instant & Same day 



Mendukung Transformasi dan 
Ekonomi Digital

BERSAMA,


