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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1  LATAR BELAKANG

Pada era modern ini, perkembangan teknologi dan internet merubah gaya hidup 

masyarakat Indonesia yang berbasis teknologi. Hadirnya teknologi internet memudahkan 

pekerjaan dan kegiatan sehari-hari masyarakat dalam banyak hal tak terkecuali mobilitas 

perjalanan. Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

Indonesia adalah "raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur". Indonesia adalah 

pasar yang besar karena penduduknya mencapai 250 juta jiwa. Pengguna smartphone 

Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing E-marketer 

memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 

juta orang. (kominfo.go.id, 2015) 

Meningkatnya akses internet di Indonesia turut meningkatkan pengguna aktif 

smartphone yang mengundang hadirnya berbagai macam aplikasi. Salah satu aplikasi yang 

sedang mengalami peningkatan adalah aplikasi penyedia jasa transportasi online di 

Indonesia. Menurut data comScore per Desember 2017, sebanyak 15,73 juta orang 

menggunakan aplikasi transportasi online di Android, yakni 29,6 persen dari seluruh 

pengguna aplikasi. Dalam kata lain, satu dari empat pengguna internet di Indonesia 
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memiliki aplikasi transportasi online di ponselnya. Transportasi online merupakan layanan 

yang memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan mobilitas perjalanan. Di 

Indonesia, transportasi online yang kini hadir yaitu jasa taksi online dan ojek online yang 

hanya ada khusus di Indonesia, termasuk kedalam apa yang disebut sebagai 

Transportation Network Companies (TNC). Di negara tempat dimana TNC itu berawal 

yaitu Amerika, TNC menyediakan jasa transportasi mobil/taksi online.  

Salah satu brand transportasi online terbesar di Asia Tenggara adalah perusahaan 

Grab. Hal ini dinyatakan dalam situs website official Grab Indonesia, setelah akuisisi 

dengan perusahaan Uber, Grab dinyatakan sebagai mobile platform online-to-offline 

(O2O) terbesar di Asia Tenggara. Moto dari perusahaan Grab sendiri, adalah bahwa semua 

orang harus memiliki akses terhadap transportasi. Karena, transportasi adalah hak, bukan 

keistimewaan. Itu sebabnya Grab bekerja keras dalam menciptakan platform yang 

mendukung segala kebutuhan masyrakat, tanpa memandang pendapatan, usia, dan 

kebutuhan khusus.  

Dalam meraih tujuannya, perusahaan Grab menawarkan beberapa produk jasa 

yang dapat memudahkan masyarakat. Beberapa dari fitur produk jasa yang Grab tawarkan 

adalah GrabCar, GrabBike, dan GrabFood. Salah satu produk jasa terbaru yang diciptakan 

oleh Grab adalah dengan adanya fitur nonkomersil yaitu, GrabHitch (Nebeng) Car. 

GrabHitch mempertemukan pengemudi dan penumpang yang memiliki rute perjalanan 

searah dan menerapkan konsep perjalanan terjadwal. Pengemudi GrabHitch bukanlah 
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pengemudi komersial. Mereka adalah orang-orang biasa yang memiliki rute sama dengan 

penumpang. Layanan ini ditujukan untuk para Profesional, Manajer, Eksekutif, dan 

Teknisi (PMET) sehingga mereka dapat berbagi perjalanan. Dengan menggunakan 

fitur/layanan ini, pengemudi GrabHitch dapat menghemat sebagian biaya perjalanan 

sekaligus menambah teman. Sedangan dari sisi pelanggan. fitur GrabHitch Car pun 

memberikan harga yang lebih murah dibandingkan fitur GrabCar, yaitu dimulai dari Rp 

1.500/kilometer.  

Menurut Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, platform 

GrabHitch Car ini sesuai dengan kultur di Indonesia, yaitu budaya berbagi. Akan tetapi, 

fitur nonkomersial ini yang sebenarnya memperkenalkan sebuah budaya baru bagi 

masyarakat Indonesia yaitu budaya menebeng dengan orang asing, masih belum dapat 

diterima masyarakat Indonesia.  

Sebagai inovasi baru fitur GrabHitch Car membutuhkan strategi public relations 

(PR) yang dapat meingkatkan dan memperkenalkan fitur tersebut. Dalam menjalankan 

kewajibannya, salah saty fungsi PR yang dapat meningkatkan sebuah inovasi baru adalah 

fungsi konstruktif PR. Fungsi konsturktif, membangun kondisi atau mempersiapkan 

mental publik untuk menerima kebijakan lembaga, penerangan/penyebrangan informasi, 

evaluasi perilaku publik untuk direkomendasikan kepada manajemen, dan saling 

membantu terhadap tujuan-tujuan publik atau organisasi atau mempertemukan 

kepentingan lembaga dengan kepentingan publik (Djanaid, 1993: h.45).  
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Public relations (PR) dijelaskan menurut Cutlip dan Center (2005) sebagai salah 

satu bagian yang penting di dalam suatu perusahaan, harus dapat memberi identitas 

perusahaannya dengan tepat, serta mampu mengkomunikasikannya. Bila sudah tepat, 

publik dapat menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar 

terhadap perusahaan tersebut. Untuk membentuk image dari suatu perusahaan, public 

relations harus mampu berperan sebagai jembatan antara perusahaan dengan publik baik 

internal maupun eksternal, agar tercapai mutual understanding antara kedua belah pihak. 

PR pun harus mampu mengubah citra umum di mata masyarakat sehubungan dengan 

adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan.  

Dalam hal ini, fitur GrabHitch (Nebeng) Car yang masih dalam masa 

perkembangannya membutuhkan dijalankannya fungsi public relations yang baik 

sehingga fitur ini dapat mudah diterima oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar sampai 

tahap penerimaan, fitur ini pun diharapkan oleh perusahaan untuk dapat terus berkembang 

dan akhirnya menjadi gaya hidup baru masyarakat. Pada era digital ini, salah satu cara 

termudah bagi GrabHitch untuk menjangkau masyarakat eksternal adalah melalui media 

sosial. Selain mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun, media sosial merupakan 

tempat promosi yang tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. GrabHitch dalam hal ini, 

menggunakan media sosial Facebook, Instagram, dan Blog.  

Selama Pemagang bekerja di PT. Grab Indonesia, Pemagang bekerja dibawah 

community development  dari GrabHitch dan berperan sebagai social media specialist and 
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content strategist. Community development bertanggungjawab menjalin hubungan dengan 

komunitas driver maupun pelanggan dari GrabHitch. Dalam melaksanakan tugasnya, 

community development memerlukan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi 

dengan komunitas. Bagian social media specialist and content strategist yang bertanggung 

jawab untuk menjalankan fungsi public relations dimana dijalankannya tugas-tugas PR 

melalui media sosial Facebook, Instagram, maupun dalam bentuk blog pribadi.  

Dalam hal ini, social media specialist and content analysis berperan sebagai salah 

satu pengemudi dari komunitas tersebut dalam upaya mempromosikannya. Dengan 

memainkan peran ini, feedback dan aspirasi dari komunitas lebih mudah didapatkan. 

Community development dan social media specialist and content strategist pun dapat 

melakukan promosi secara tidak langsung serta memberikan informasi-informasi yang ada 

terkait dengan GrabHitch, agar seiring berjalannya waktu masyarakat lebih mengenal 

layanan fitur baru dari PT Grab Indonesia tersebut.  

Maka dari itu, Pemagang tertarik memilih topik bagaimana fungsi public relations 

dijalankan oleh social media specialist and content strategist, dalam membangun fitur 

GrabHitch Car melalui media sosial di PT Grab Indonesia. 

I.2  TUJUAN MAGANG 

Tujuan dari pelaksanaan magang yang dilakukan oleh Pemagang adalah: 
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1. Untuk mempelajari dan mengaplikasikan fungsi public relations pada divisi social 

media specialist and content strategist yang dilakukan PT Grab Indonesia dalam 

membangun fitur GrabHitch Car melalui media sosial. 

 

I.3  RUANG LINGKUP DAN BATASAN 

 Selama 4 Bulan, di PT Grab Indonesia Jakarta, Pemagang melakukan kegiatan 

magang terhitung sejak tanggal 10 April 2018 sampai 27 Juli 2018. Pemagang 

ditempatkan pada Divisi Community Development bagian GrabHitch Car, berperan 

sebagai Social Media Specialist and Content Strategist. Selama melakukan kegiatan 

magang, Pemagang bekerja di bawah pengawasan dan bimbingan dari supervisor bagian 

Community Development. 

 Pada dasarnya, community development bagian GrabHitch Car bertugas untuk 

membangun brand/fitur brand di mata komunitas dan pelanggan dari GrabHitch Car. 

Dalam hal ini, peran dari komunitas diharapkan sebagai jembatan sebelum ke masyarakat 

luas, dengan membangun rasa kepercayaan dengan komunitas, serta dalam rangka 

menjaga hubungan baik dengan konsumen.  

Berdasarkan ruang lingkup diatas, tanggung jawab Pemagang sebagai social media 

specialist and content strategist dalam pekerjaan tersebut adalah membuat strategi dan 

konten untuk media sosial GrabHitch, mengelola akun media sosial GrabHitch baik 

Facebook, Instagram, maupun dalam bentuk blog pribadi. Selain mengelola manajemen 

akun media sosial tersebut, Pemagang juga bertanggungjawab dalam membuat desain 
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untuk konten, baik untuk media sosial maupun untuk komunitas GrabHitch. Pemagang 

juga harus memberikan informasi terkait produk yang dimiliki PT Grab Indonesia melalui 

media sosial GrabHitch Car. Tidak hanya menulis blog pribadi, Pemagang juga menulis 

blog untuk website official Grab Indonesia. Selain bertanggungjawab atas media sosial, 

Pemagang juga melakukan komunikasi secara virtual dengan komunitas GrabHitch Car 

serta menerima feedback yang ada.  Pemagang pun harus mengikuti rapat mingguan divisi 

GrabHitch Car setiap hari Senin untuk membahas pekerjaan yang dilakukan Pemagang 

dan mengetahui berbagai perkembangan, informasi terbaru, dan lain sebagainya. 

Pemagang juga menghadiri acara-acara dengan komunitas GrabHitch Car yang diwajibkan 

oleh perusahaan. 

 

I.4  LOKASI DAN WAKTU MAGANG 

 

Gambar 1.0 Gedung Kantor Grab Indonesia cabang Mega Kuningan 
Sumber: sewa-kantor.net 
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 Pemagang melaksanakan kerja magang di Grab Indonesia, yang berlokasi RDTX 

Tower, Kavling E4, Jalan Professor Doktor Satrio nomor 6, RT 005/RW 002. Kuningan 

Timur, Jakarta Selatan – 12940, lantai 11. Dengan nomor telepon (021) 57991111. Masa 

kerja yang berlaku sesuai kontrak adalah dari 10 April 2018 sampai 27 Juli 2018. Hari 

kerja yang berlaku dari Senin sampai Jumat pukul 09.00 sampai 18.00 WIB. Namun, 

sebagai social media specialist and content strategist, Pemagang diharapkan terus update 

dengan media sosial sehingga Pemagang tetap bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Ada 

kalanya pula Pemagang bekerja melewati jam kerja yang telah ditentukan, terutama jika 

pekerjaan belum selesai. Pemagang pun bertanggungjawab untuk menghadiri acara yang 

diharuskan oleh perusahaan, baik di luar hari kerja.   

	




