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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan sekilas mengenai objek penelitian 

yang dipilih oleh peneliti. Berdasarakan hasil data yang dikumpulkan dan 

dilakukan oleh peneliti, akan dipaparkan beberapa informasi mengenai objek 

penelitian. Data yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti berdasarkan hasil 

wawancara serta pengumpulan dokumen-dokumen yang mendukung. Objek 

penelitian pada penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Dalam 

Mempertahankan Brand Positioning (Studi pada Manajemen Ojek Baper) adalah 

Ojek Baper. Ojek Baper merupakan salah satu transportasi online yang ada di 

Kota Malang. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian berupa profil Ojek Baper, visi dan misi Ojek Baper, serta struktur 

kepengurusan Ojek Baper. 

 

4.1 Profil Ojek Baper 

Ojek Baper (Bawa Penumpang Rajin) adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa transportasi online. Hadir di Kota Malang sebagai 

penyedia jasa transportasi online sejak tahun 2015. Didirikan oleh 

beberapa mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya Malang. Ojek Baper 

memiliki kurang lebih  40 orang rider yang siap bertugas mengantar 

konsumen. Seluruh rider Ojek Baper masih berstatus mahasiswa yang 

berasal dari berbagai universitas di Kota Malang. Jasa yang tersedia di 
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Ojek Baper mulai dari antar ke kampus, beli makan, sampai menemani 

jalan-jalan. Kini Ojek Baper telah menjadi perusahaan penyedia jasa yang 

sangat digemari oleh berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Ojek 

Baper mempunyai tagline “Bawa Penumpang Rajin”, dimana sesuai 

dengan tagline tersebut, mahasiswa menjadi target utama transpotasi 

online ini. Letak kantor Ojek Baper saat ini berada di Ruko Tlogomas, Jl. 

Tlogomas no. 39, Kavling 2, Malang. Ojek Baper memilliki maskot yang 

disebut dengan Kamen Baper, istilah untuk para rider Ojek Baper. 

 

Gambar 4.1 Logo Ojek Baper 

Gambar 4.2 Maskot Ojek Baper (Kamen Baper) 
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4.2 Latar Belakang Berdirinya Ojek Baper 

Pada awalnya Ojek Baper dibentuk oleh tujuh orang mahasiswa 

FISIP Universitas Brawijaya. Tujuan awalnya sebagai penyedia sarana 

transportasi yang membantu mahasiswa baru Universitas Brawijaya saat 

menjalankan OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus). Jasa yang 

disediakan Ojek Baper saat itu mengantar dan menjemput mahasiswa baru 

yang akan menjalankan OSPEK. Hal tersebut dilakukan pada tahun 2014. 

Banyaknya respon positif dari masyarakat khususnya mahasiswa terhadap 

hadirnya Ojek Baper, pada tahun 2015 Ojek Baper resmi menjadi penyedia 

layanan jasa transportasi online.  

Terdapat tiga pendiri Ojek Baper yang hingga saat ini masih aktif 

menjabat sebagai pengurus Ojek Baper, yakni Arief Abdurrohman Havid, 

Dwiki Wiliarezka, dan Wekka Allamah. Arief menjabat sebagai CEO dan 

Koordinator Divisi Operasional, Dwiki menjabat sebagai Koordinator 

Divisi HRD, dan Wekka merupakan Koordinator Divisi Marketing. 

Pendiri Ojek Baper lainnya sudah tidak menjabat sebagai pengurus 

dikarenakan telah kembali ke kampung halaman masing-masing usai 

menyelesaikan studinya.  

Ojek Baper beroperasi setiap hari pada pukul 07:00 hingga 21:00 

WIB. Tetapi konsumen Ojek Baper dapat melakukan pemesanan diluar 

jam operasional tersebut dengan melakukan booking terlebih dahulu. Ojek 

Baper selalu menginfokan kepada konsumen ketika mereka sedang tidak 

beroperasi. Layanan yang tersedia di Ojek Baper tidak hanya jasa ojek 
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saja, tetapi Ojek Baper juga menyediakan jasa lainnya seperti antar 

makanan, pembelian tiket menonton bioskop, print dan fotokopi tugas, 

serta jasa one stop service.  

 

4.3 Visi dan Misi Ojek Baper 

4.3.1 Visi Ojek Baper 

- Menjadi perusahaan Startup berstandar Nasional dan yang 

terdepan di Indonesia dengan memberikan pelayanan prima 

disetiap kebutuhan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.  

4.3.2 Misi Ojek Baper 

- Membuat platform jasa transportasi online baik ojek maupun 

kurir yang dibutuhkan masyarakat sehingga menjadikan 

perusahaan startup nomor satu di Indonesia. 

- Membuat platform jasa lainnya sesuai permintaan kebutuhan 

masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh berkembang 

membantu kebutuhan masyarakat. 

- Membantu meningkatkan kesejahteraan rider diberbagai sektor 

informal di Indonesia. Sehingga memudahkan akses antara 

rider dengan customer yang dibantu perusahaan. 

 

4.4 Struktur Organisasi Ojek Baper 

Struktur organisasi merupakan komponen penting yang harus 

dimiliki oleh setiap organisasi terkait pembagian tugas dan tanggung 
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jawab masing-masing individu. Adanya struktur organisasi dapat 

menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

perorangan. Melalui struktur organisasi pembagian kerja dan fungsi 

masing-masing individu dapat dikoordinasikan dengan baik. 

Struktur organisasi Ojek Baper terbagi atas tiga divisi, yakni Divisi 

Operasional, Divisi Marketing, dan Divisi HRD. Masing-masing divisi 

dikepalai oleh seorang koordinator dengan beberapa anggotanya yang 

membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi. 

Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Divisi Operasional bertugas sebagai pengatur sistem anatara consume 

dengan rider (driver Ojek Baper) serta menyiapkan segala perlengkapan 

yang dibutuhkan para rider.  Divisi Marketing bertugas mengenalkan dan 

menjaga citra Ojek Baper kepada target segmentasi. Divisi HRD bertugas 

menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, 

buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas 

organisasi atau perusahaan, mengatur keluar masuknya rider Ojek Baper. 

Berikut ini adalah susunan kepengurusan dari Ojek Baper: 

 CEO Ojek Baper  : Arief Abdurrohman Havid 

 Divisi Operasional   

Koordinator  : Arief Abdurrohman Havid 

Akuntan   : Rizky Rizaldy 

 Divisi Marketing 

Koordinator  : Wekka Allamah 
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Humas   : Quraish Abdurrohman 

Sosmed   : Gerry Ardiansyah 

Ilustrator   : Farhan 

 Divisi HRD   

Koordinator  : Dwiki Wiliarezka 

Admin   : Raditya Ari 

      Brillian Novan 

      Ekky Wahyu 

  Nicholas 

      Reno 

 

4.5 Segmentasi Pasar Ojek Baper 

  Kata baper dalam Ojek Baper merupakan kepanjangan dari bawa 

penumpang rajin, yang merupakan tagline dari Ojek Baper. Berdasarkan 

latar belakang berdirinya Ojek Baper serta tagline Ojek Baper tersebut, 

terlihat bahwa mahasiswa merupakan target segmentasi utama dari Ojek 

Baper. Meskipun Ojek Baper terbuka bagi siapa saja kalangan masyarakat 

yang ingin menggunakan jasanya, mahasiswa tetap menjadi segmentasi 

utama Ojek Baper. Selain itu, dapat dilihat juga berdasarkan maskot Ojek 

Baper yakni Kamen Baper pada gambar 4.2, bahwa desain yang 

didominasi warna biru muda dan merah identik dengan kalangan muda. 

 


