
   

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 latar belakang  

Ojek adalah transportasi umum di Indonesia. Berupa sepeda motor atau 

sepeda yang disewakan dengan cara membonceng penumpang. Ojek banyak 

digunakan oleh penduduk kota kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. 

Keunggulan ojek yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan. 

(Historia.Id, 2015). Saat ini teknologi informasi transportasi berkembang sangat 

pesat, transportasi ojek bisa dipesan secara online. Di Indonesia muncul beberapa 

perusahaan transportasi online seperti Gojek dan Grab. Ojek online sangat diminati 

karena praktis dan cepat. (lee,Yoolim, 2016). 

Saat ini konsumen kelas menengah muslim di Indonesia berubah sangat 

cepat dan fundamental. Menurut Yuswohadi dalam bukunya Generation M 

(2017:12) mengatakan Semakin meningkatnya kemakmuran mereka justru 

membuat konsumen muslim semakin religious. Dulu masyarakat Indonesia masa 

bodoh terhadap perkembangan bisnis muslim, namun saat ini bisnis muslim banyak 

digandrungi oleh masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, 

seperti hotel syari, hijab syari, bank syariah, yayasan tanpa riba,makanan halal dan 

juga ojek syari. 

Ojesy adalah sebuah layanan transportasi lokal berbasis Startup yang berasal 

dari Surabaya. Ojesy adalah singkatan dari Ojek Syari,berdiri pada tahun 2015 dan 

berubah menjadi PT Ojek syari Indonesia pada tahun 2016. Walaupun terhitung 

baru ojesy kini sudah menyebar di 25 kota di Indonesia. Dengan 600 driver di 

seluruh Indonesia.  
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Ojek syari  yang dimaksud adalah layanan ojek online yang berdasarkan 

pada ilmu syari,yakni wanita dan pria tidak boleh berboncengan. Maka dari itu 

Ojesy hanya melayani wanita dan anak-anak saja. Untuk layanan anak laki-laki 

dibawah umur 3 tahun ,sedangkan layanan untuk wanita tidak dibatasi umur atau 

semua umur. Ojesy bisa dipesan langsung melalui aplikasi yang didownload di 

Playstore untuk pengguna Android atau App store untuk pengguna Iphone. Ojesy 

bisa dipesan langsung seperti ojek online lainya atau pesan berlangganan dengan 

cara membayar bulanan. 

Tarif Ojesy order ditempat menyesuaikan jarak tujuan seperti ojek online 

lainya. sedangkan tarif berlangganan dihitung bulanan, tarif sekali jemput 

Rp.300.000 jauh dekat dengan rute yang sama dan driver yang sama . biasanya 

berlangganan untuk antar jemput anak sekolah.  tarif pulang pergi atau antar jemput 

Rp.600.000 dan Rp.1.300.000 jika ditambah dengan aktivitas lain seperti les atau 

yang lainya.  

Walaupun terbilang masih belum bisa menyaingi Ojek online papan atas 

Indonesia yakni Gojek dan Grab, ojesy percaya diri bahwa jalan masih terbuka 

lebar untuk terus maju. Ojesy mulai dikenal di Indonesia bahkan di luar negeri. 

Mempunyai target segmen yang berbeda dari Gojek dan Grab, ojesy mengandalkan 

difresiansi pada bisnisnya. yakni hanya menyasar wanita muslimah juga anak-anak. 

Dengan maraknya kasus pelecehan seksual di transportasi umum juga ojek 

online, Ojesy mulai diminati dan dicari.dengan driver wanita ojesy mampu 

menciptakan rasa aman bagi wanita maupun orang tua anak-anak yang 

berlangganan. Bahkan,beberapa yang berlangganan Ojesy diluar target segmen 

daripada ojesy, seperti  orang non-muslim. 
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Gambar .1.1 Ojesy 

(sumber : http://ayoaction.com/2015/10/ojesy-startup-transportasi-syari-khusus-wanita diakses 14 

desember 2018/) 

Ojesy memiliki pandangan berbeda terhadap persaingan atau permainan jasa 

atau bisnis transportasi secara umum. Ketika perusahaan transportasi online besar 

seperti Gojek dan Grab dengan mengambil semua pasar dan segala bidang, Ojesy 

justru memposisikan dirinya sebagai jasa transportasi syari atau khusus wanita dan 

anak-anak yang bisa dipesan secara berlangganan. Hal ini tentu tidak dilakukan 

oleh dua vendor perusahaan transportasi raksasa diatas. Pada saat ini Ojesy 

memiliki siklus daur hidup produk atau jasa di level atau tahap perkembangan. 

Dimana level atau tahap pertama (pengenalan) sudah terlaksana pada tahun 2015 

sampai 2016 akhir.  

Dalam hal ini Ojesy menerapkan strategi Blue Ocean strategy. Definisi Blue 

Ocean Strategy merupakan startegi yang menerapkan penguasaan atau dominasi 

ruang pasar dan tidak memiliki pesaing apapun sehingga menciptakan persaingan 

yang tidak relevan (Kim dan Mauborgne, 2015:6) dalam hal ini Ojesy 

memposisioningkan serta hanya memfasilitasi khusus wanita dan anak-anak. Blue 

Ocean strategy membuat perusahaan memperoleh laba yang besar. Blue Ocean 

strategy dilakukan dengan menganalisa permintaan meskipun memiliki resiko 

http://ayoaction.com/2015/10/ojesy-startup-transportasi-syari-khusus-wanita
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tinggi. Namun disisi lain Ojesy tetap memikirkan bahwa dua vendor raksasa Gojek 

dan Grab merupakan pesaing nyata, karena sebagian pasar Ojesy juga merupakan 

pasar Gojek dan Grab seperti wanita dan anak-anak. Blue ocean strategy juga 

mempunyai resiko seperti menjadikan pelanggan merasa bosan, dan membuat jasa 

Ojesy menjadi stagnan. Dimana dengan tidak kuatnya Ojesy bisa membuat 

pelanggan berhenti berlangganan. Maka dibutuhkan iklan terutama berbentuk 

video dengan maksud mempertahankan atau memperkuat posisioning Ojesy. 

Periklanan merupakan komunikasi personil dan nonpersonal tentang sebuah 

organisasi dan produk yang dikirimkan ke suatu khalayak target melalui media 

bersifat massal ataupun tidak massal. 

 Kata iklan (adverstising) berasal dari bahasa Yunani yang ad-veree artinya 

adalah ‘menggiring orang pada sebuah gagasan’. Philip Kotler (2008:150 ) 

Periklanan menurut Muhammad Jaiz iklan atau periklanan didefinisikan sebagai 

pesan yang menwarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat 

suatu media. (Muhammad Jaiz, 2014:1-2) 

 

 

 

 

Gambar 1.2 contoh  iklan video gojek 

Sumber : Youtube-iklanqasidahgojek.com (16 oktober 2018) 

 

Iklan video adalah sebuah komunikasi dalam bentuk audiovisual. Iklan video 

lebih efektif dalam memvisualkan suatu produk atau jasa yang di iklankan. Iklan 

video mampu membagkitkan emosi dan menciptakan fantasi sebuah produk atau 

jasa. (moriarty,2013:319)  
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Ramadhan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat islam sedunia. 

Menurut Fakrudin dalam bulan Ramadhan adalah tempat dimana umat muslim 

menyempurnakan ibadahnya(fakruddin 2015:3) Banyak sekali keajaiban-keajaiban 

serta terbukanya pintu-pintu pahala di setiap harinya. Momen ini tepat digunakan 

dalam konteks syari, karena wanita muslimah yang sedang berpuasa Ramadhan 

akan berusaha menyempurnakan puasanya dengan memperkuat ilmu syari seperti 

tidak boleh laki-laki dan perempuan berboncengan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar .1.2 Contoh iklan video Marjan saat bulan Ramadhan 

(sumber : https://www.youtube.com/watch?v=CeY3mY5S9H8, diakses 14 desember 2018) 

Perancangan tugas akhir ini sudah mempertimbangkan perusahaan atau PT 

Ojesy, karena ojesy memiliki kesempatan untuk bersaing dan perusahaan jasa 

berbasis start up lainya. Alasan mengangkat iklan video Ojesy karena belum 

adanya iklan video dan media promosi ojesy kurang menarik dan kurang bersaing. 

Sedangkan jasa transportasi online lainya sudah sadar akan pentingnya iklan video 

untuk menyasar sisi emosional target audiens. Inilah mengapa perancang memilih 

untuk Perancangan Iklan video. Semoga dengan perancangan ini membuat 

masyarakat menggunakan dan berlangganan Ojesy 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CeY3mY5S9H8
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1.2 Identifikasi permasalahan   

1. Belum adanya iklan efektif dari Ojesy terutama iklan video yang bertujuan 

memperkuat posisionig Ojesy sebagai ojek husus wanita dan anak-anak yang 

bisa dipesan secara berlangganan 

2. Audiovisual Ojesy sebelumnya hanya berupa video dokumenter testimony para 

pelanggan maupun driver saja. 

1.3 Rumusan masalah  

Bagaimana merancang media promosi berupa video commercial yang menarik dan 

mampu menyampaikan secara efektif untuk memperkuat positioning pada target 

audiens. 

1.4 Batasan masalah  

a.  Dalam perancangan ini tidak membahas mengenai perancangan branding 

Ojesy, seperti logo, aplikasi dsb. 

b. Dalam perancangan ini tidak membahas perancangan video profil maupun 

video infografis dan sejenisnya dari Ojesy 

c. Perancangan ini hanya fokus kepada media promosi yakni iklan video saja.  

1.5 Tujuan perancangan  

Tujuan perancangan ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Merancang media promosi iklan video yang mampu menyampaikan secara 

efektif  kepada target audiens. 

2. Mampu membangun dan memperkuat positioning Ojesy di mata target audiens 

1.6 manfaat perancangan 

1. Agar perusahaan memiliki promosi terbaru yakni iklan video, dimana ojesy            

belum pernah membuat iklan video sebelumnya. 

2.  Untuk meningkatkan dan memperkuat positioning Ojesy dalam menghadapi 

persaingan pasar. 
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1.7 Skema perancangan  

BAB I 

Mengurai latar belakang dan fenomena 

     

 

BAB II 

Tinjauan pustaka mengulas landasan teori konsep. 

Serta studi eksisting. 

 

BAB III 

Mengurai tentang definisi judul dan sub judul serta 

Riset dan tahapan berpikir. 

 

BAB IV 

Konsep yang menjadi acuan tiap keluaran desain 

Secara menyeluruh. 

 

 BAB V 

Pembahasan keluaran desain sebagai wujud dari 

Konsep. 

 

BAB VI 

Berupa saran dan kesimpulan 

 

 


