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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada BAB IV ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai 

profil Shiori Bazaar, struktur organisasi Shiori Bazaar, perkembangan event Shiori 

Bazaar, serta strategi komunikasi pemasaran event Shiori Bazaar, dengan 

pembahasan sebagai berikut: 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Profil Shiori Bazaar 

Shiori Bazaar merupakan penyedia jasa event organizer yang 

menyelenggarakan event dalam bentuk pameran dagang. Shiori Bazaar 

mengusung tema yang berbeda-beda pada tiap event-nya, seperti Valentine 

Bazaar, Ramadhan Market, Weekend Market, Lost in Winterland, dan 

sebagainya. Tema tersebut tentunya diusung dengan mempertimbangkan 

berbagai alasan. Pertama, Shiori Bazaar memang sengaja 

menyelenggarakan event untuk menyambut hari-hari tertentu seperti hari 

Valentine, Lebaran, Natal, dan sebagainya, sehingga tema yang diambil 

pun menyesuaikan dengan perayaan tersebut. Kedua, agar masyarakat 

tidak bosan dengan event Shiori Bazaar, sehingga bisa menarik lebih 

banyak pengunjung.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan manajer Shiori Bazaar39, 

diperoleh informasi bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar 64 vendor 

                                                             
39 Wawancara tanggal 9 Februari 2018 (dengan Ibu Sylvia), di DP Mall Semarang. 



26 

 

yang tergabung dalam event Shiori Bazaar. Beberapa dari vendor tersebut 

adalah Karima Batik, Emily Kids, Knk Souvenirs, K-Style Outlet, dan 

sebagainya. Walaupun Shiori Bazaar baru memperkenalkan dirinya 

kepada masyarakat, faktanya sudah ada beberapa vendor yang setia dan 

loyal untuk bergabung dalam tiap event yang diselenggarakan oleh Shiori 

Bazaar. Diawal penyelenggaraan event-nya, tim kerja Shiori Bazaar 

memang mencari dan menghubungi beberapa vendor untuk bergabung 

pada event-nya. Namun seiring berjalannya waktu, pada event berikutnya 

justru vendor-vendor tersebut yang langsung menghubungi tim kerja 

Shiori Bazaar saat mengetahui bahwa Shiori Bazaar akan mengadakan 

event. 

4.1.2. Struktur Organisasi Shiori Bazaar 

Kesuksesan event Shiori Bazaar tentunya tidak terlepas dari kinerja 

tim yang ada di dalamnya. Shiori Bazaar dikelola oleh manajer yang 

bernama Fransisca Sylvia, bersama dengan Steven Septianto yang 

merupakan partner kerjanya.  

 
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Shiori Bazaar 
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Dari bagan tersebut, diketahui bahwa manajemen operasional 

Shiori Bazaar adalah seorang event manager. Fransisca Sylvia sebagai 

event manager, merupakan orang yang memegang peranan terpenting 

pada tiap-tiap event Shiori Bazaar. Sylvia bertindak sebagai pemimpin 

dalam mengatur bagian teknis EO Shiori Bazaar, dari konsep (seperti 

membuat proposal rincian acara yang meliputi jadwal, tempat, rencana 

anggaran, dan sebagainya), hingga sampai pada pelaksanaannya.  

Kemudian, secara operasional diturunkan kepada production 

manager. Shiori Bazaar memiliki seorang production manager yang 

bernama Steven Septianto. Tugasnya berkaitan dengan teknis acara, yaitu 

pada saat event Shiori Bazaar berlangsung. Steven mempunyai tim kerja 

yang berperan sebagai tangan kanannya, dan selalu meminta direct report 

apabila ada permasalahan yang terjadi di bawah wewenangnya. 

Dalam praktiknya, production manager dibantu oleh beberapa tim 

kerja yaitu vendor coordinator, publication and documentation, serta stage 

coordinator. Mereka tidak hanya menjalankan tugas yang menjadi 

tanggungjawab mereka saja, melainkan mereka saling bekerja sama untuk 

mencapai kesuksesan event Shiori Bazaar.  

Shiori Bazaar memiliki seorang vendor coordinator yang bernama 

Nathanael. Tugasnya adalah sebagai perantara antara vendor dengan 

manajer Shiori Bazaar. Vendor coordinator juga bertugas untuk 

menyampaikan kepada manajer Shiori Bazaar mengenai apa yang menjadi 

keluhan vendor, serta membantu vendor ketika mendapati masalah pada 
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saat event Shiori Bazaar berlangsung. Untuk mendokumentasikan dan 

mempublikasikan event-nya, Shiori Bazaar dibantu oleh tim kerja bagian 

publication and documentation yang bernama Akbar. Selain itu, Shiori 

Bazaar juga memiliki stage coordinator, yang bernama Yohan. Tugasnya 

adalah untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh pengisi 

acara. Selain itu, Yohan juga bertugas untuk menghubungi dan 

mengkonfirmasi kehadiran pengisi acara pada event Shiori Bazaar. 

4.1.3. Perkembangan Event Shiori Bazaar 

Dari hasil wawancara peneliti dengan manajer Shiori Bazaar40, 

diperoleh informasi bahwa sebelum Shiori Bazaar ini dibentuk, Sylvia dan 

Steven merupakan vendor dari pameran dagang yang diselenggarakan oleh 

pebisnis EO lain. Sylvia menjual produk fashion dan aksesoris wanita 

dengan nama “Shiorimore”, sedangkan Steven menjual produk fashion 

dan aksesoris pria dengan nama “Shioriandco”. Dengan berbagai 

pengalamannya menjadi vendor, mereka melihat adanya peluang besar dan 

memberanikan diri untuk mengadakan event sendiri, yaitu Shiori Bazaar. 

Pada awal tahun 2017, Shiori Bazaar mulai memperkenalkan 

event-nya kepada masyarakat. Sampai saat ini, Shiori Bazaar telah 

menyelenggarakan 6 event dengan tema yang berbeda-beda pada tiap 

event-nya. Berikut adalah event yang pernah diselenggarakan oleh Shiori 

Bazaar: 

                                                             
40 Wawancara tanggal 23 Desember 2017 (dengan Bapak Steven), di DP Mall Semarang. 
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1. Valentine Bazaar 

Event pertama yang diselenggarakan oleh Shiori Bazaar adalah 

dengan tema Valentine Bazaar. Event ini berhasil dilaksanakan pada 

bulan Februari 2017 di Duta Pertiwi (DP) Mall Semarang. Ada 5 

vendor yang tergabung dalam event ini, diantaranya Karima Batik, 

Puma, Emily Kids, Knk Souvenirs, dan K-Style Outlet. Sylvia 

mengatakan bahwa pada awal event-nya ini, Shiori Bazaar hanya 

menyewa satu per empat bagian dari tempat yang ditawarkan oleh 

pihak DP Mall, sehingga jumlah vendor yang menjadi target 

pencapaian mereka memang masih sedikit, mengingat untuk 

meminimalisir terjadinya resiko kegagalan terhadap event yang 

diselenggarakannya. Tujuan diselenggarakan event ini adalah untuk 

memperkenalkan event Shiori Bazaar dalam rangka menyambut hari 

Valentine. 

Dari hasil wawancara dengan Sylvia yang merupakan manajer 

Shiori Bazaar tersebut41, diperoleh informasi bahwa event Valentine 

Bazaar dapat dikatakan berhasil dari segi jumlah vendor yang ingin 

dicapai. Walaupun hanya diikuti oleh 5 vendor saja, namun faktanya 

memang jumlah vendor yang ditargetkan oleh Shiori Bazaar sudah 

tercapai.  

                                                             
41 Wawancara tanggal 18 Maret 2018 (dengan Ibu Sylvia), di DP Mall Semarang. 
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2. Market Bazaar 

Event berikutnya dengan tema Market Bazaar yang dilaksanakan 

pada tanggal 31 Maret sampai 2 April 2017, diikuti oleh 15 vendor. 

Event ini kembali diadakan di DP Mall Semarang. Market Bazaar ini 

berhasil mengundang lebih dari 100% vendor yang tergabung. 

Sebagian dari vendor tersebut merupakan vendor yang pernah 

bergabung dalam event pertama yang diselenggarakan oleh Shiori 

Bazaar.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan manajer Shiori Bazaar42, 

diperoleh informasi bahwa Shiori Bazaar tidak hanya sekedar 

menyelenggarakan event dalam rangka untuk mencapai target yang 

dibuatnya. Shiori Bazaar tidak hanya sekedar “yang penting target 

untuk menarik vendor sudah terpenuhi”, melainkan Shiori Bazaar 

menyusun suatu taktik yaitu dengan cara menetapkan hari dan tanggal 

yang memungkinkan untuk menarik lebih banyak pengunjung, agar 

vendor pun tidak kecewa. 

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti dapat memberikan 

penilaian bahwa event Market Bazaar diselenggarakan bukan untuk 

menyambut perayaan hari spesial seperti pada event-event Shiori 

Bazaar yang lain. Market Bazaar diselenggarakan pada hari Jumat, 

Sabtu, dan Minggu, di awal bulan April. Alasan pemilihan hari 

tersebut karena kebanyakan masyarakat memilih untuk menghabiskan 

                                                             
42 Wawancara tanggal 18 Maret 2018 (dengan Ibu Sylvia), di DP Mall Semarang. 
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waktunya untuk pergi jalan-jalan pada hari weekend. Disamping itu, 

awal bulan merupakan suatu hari dimana kebanyakan masyarakat pergi 

berbelanja ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan rumah 

tangganya. Mengingat di dalam DP Mall sendiri terdapat supermarket 

yang cukup terkenal di kalangan masyarakat, maka disinilah Shiori 

Bazaar berinisiatif untuk menyelenggarakan event-nya agar nama 

Shiori Bazaar semakin dikenal di masyarakat. 

3. Ramadhan Market 

Pada bulan Mei 2017, Shiori Bazaar kembali menyelenggarakan 

event dengan tema Ramadhan Market. Event ini diikuti oleh 21 

vendor. Pemilihan tema “Ramadhan Market” adalah untuk menyambut 

bulan Ramadhan. Dalam event Ramadhan Market ini, Shiori Bazaar 

hanya mengundang vendor yang menjual berbagai produk fashion dan 

aksesoris baik untuk pria maupun wanita, serta beberapa produk 

keperluan lebaran.  

 
Gambar 4.1. Event Ramadhan Market 

(Sumber: Dokumentasi Instagram Shiori Bazaar) 
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4. Shiori Pop Up Market 

Event Shiori Bazaar dengan tema Shiori Pop Up Market telah 

diselenggarakan pada bulan September 2017. Event ini berhasil 

menarik sedikit lebih banyak dari vendor yang ditargetkan. Shiori 

Bazaar sendiri membuat target agar event Shiori Pop Up Market 

setidaknya bisa diikuti oleh 21 vendor (target ini diambil berdasarkan 

jumlah vendor pada event yang sebelumnya). Pada kenyataannya, 

event ini berhasil diikuti oleh 24 vendor. Sebagian dari vendor tersebut 

pernah bergabung pada event Shiori Bazaar yang sebelumnya. 

Dari informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa event dengan tema 

Shiori Pop Up Market ini berhasil mengundang lebih banyak 

pengunjung dibandingkan dengan event-event yang sebelumnya. Shiori 

Bazaar telah berhasil mencapai target vendor yang diinginkan. Shiori 

Bazaar tidak hanya melakukan strategi untuk mendatangkan vendor 

baru saja, tetapi juga berusaha untuk mempertahankan dan menarik 

kembali vendor-vendor yang pernah bergabung dengan event Shiori 

Bazaar yang sebelumnya. 

5. Lost in Winterland 

Event terakhir di tahun 2017, diselenggarakan pada bulan 

Desember dengan tema Lost in Winterland, dan berhasil mengundang 

63 vendor. Event Lost in Winterland merupakan event terbesar 

sepanjang tahun 2017 yang pernah diselenggarakan oleh Shiori 

Bazaar. Pada event ini, Shiori Bazaar mulai membagi vendor ke dalam 
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tiga kategori penjualan produk, yaitu produk fashion, kuliner, dan 

otomotif. Sebagian dari vendor tersebut merupakan vendor yang 

pernah bergabung di event Shiori Bazaar yang sebelumnya.  

Tema Lost in Winterland diusung dalam rangka untuk menyambut 

hari raya Natal. Sylvia mengatakan bahwa event ini tidak hanya 

berhasil memberikan peningkatan terhadap jumlah vendor saja, tetapi 

terjadi peningkatan pada jumlah pengunjung juga43. Hal tersebut 

tentunya tidak lepas dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

Shiori Bazaar yaitu dengan mengundang bintang tamu yang sudah 

cukup dikenal di kalangan masyarakat, terutama remaja.  

 
Gambar 4.2. Bintang tamu event Lost in Winterland 

(Sumber: Dokumentasi Instagram Shiori Bazaar) 

 

Event Lost in Winterland ini juga dimeriahkan oleh beberapa 

pengisi acara seperti talkshow, lomba dance, dan lomba menyanyi. 

                                                             
43 Wawancara tanggal 18 Maret 2018 (dengan Ibu Sylvia), di DP Mall Semarang. 
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Gambar 4.3. Lomba dance pada event Lost in Winterland 

(Sumber: Dokumentasi Instagram Shiori Bazaar) 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan manajer Shiori Bazaar44, 

diperoleh informasi bahwa Lost in Winterland ini berhasil mencapai 

target yang direncanakan. Acaranya pun dapat berjalan dengan lancar, 

bahkan melebihi dari target yang diharapkan.  

Berdasarkan informasi yang didapat, peneliti dapat memberikan 

tanggapan bahwa event Lost in Winterland ini merupakan puncak 

event dimana Shiori Bazaar sudah mulai dikenal oleh vendor dan 

masyarakat. Shiori Bazaar menyelenggarakan event besar di akhir 

tahun karena masyarakat sudah mulai mendapat hari libur untuk 

menyambut hari Natal dan tahun baru, sehingga masyarakat bisa lebih 

menyempatkan waktunya untuk datang ke event Shiori Bazaar. Dari 

hal tersebut, Shiori Bazaar juga melakukan strategi acara yang tidak 

kalah menarik, yaitu dengan mengundang bintang tamu yang sudah 

cukup dikenal di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, Shiori Bazaar 

                                                             
44 Wawancara tanggal 18 Maret 2018 (dengan Ibu Sylvia), di DP Mall Semarang. 
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juga mulai memberikan berbagai promosi penjualan kepada 

masyarakat.  

6. Shiori Pop Up Market 

Pada tanggal 9 sampai dengan 11 Februari 2018, Shiori Bazaar 

kembali menyelenggarakan event dengan tema Shiori Pop Up Market. 

Tema ini memang pernah digunakan pada event Shiori Bazaar yang 

sebelumnya. Event ini diselenggarakan di Duta Pertiwi (DP) Mall 

Semarang dan diikuti oleh 64 vendor yang menjual berbagai macam 

kebutuhan dalam bentuk fashion, kuliner, maupun otomotif. 

 
Gambar 4.4. Event Shiori Pop Up Market bagian fashion 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)45 

 

                                                             
45 Dokumentasi pribadi. Diambil pada tanggal 11 Februari 2018, pukul 12.31 WIB, di DP Mall 

Semarang. 
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Gambar 4.5. Event Shiori Pop Up Market bagian kuliner 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)46 

 

 
Gambar 4.6. Event Shiori Pop Up Market bagian otomotif 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)47 

 

Pada event ini juga diadakan berbagai macam lomba yang dibuka 

untuk umum, seperti lomba dance untuk anak-anak maupun remaja, 

fashion show, dan lomba mewarnai.  

                                                             
46 Dokumentasi pribadi. Diambil pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 18.50 WIB, di DP Mall 
Semarang. 
47 Dokumentasi pribadi. Diambil pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 18.38 WIB, di DP Mall 
Semarang. 
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Gambar 4.7. Lomba dance tingkat anak-anak  

pada event Shiori Pop Up Market 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)48 

 

 
Gambar 4.8. Lomba dance tingkat remaja  

pada event Shiori Pop Up Market 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)49 

 

                                                             
48 Dokumentasi pribadi. Diambil pada tanggal 11 Februari 2018, pukul 11.38 WIB, di DP Mall 

Semarang. 

49 Dokumentasi pribadi. Diambil pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 19.58 WIB, di DP Mall 

Semarang. 
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Gambar 4.9. Gladi bersih lomba fashion show  

pada event Shiori Bazaar 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)50 

 

 
Gambar 4.10. Lomba mewarnai pada event Shiori Bazaar 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)51 

 

Dari informasi yang peneliti dapatkan, peneliti dapat memberikan 

penilaian bahwa event Shiori Pop Up Market ini dapat dikatakan 

                                                             
50 Dokumentasi pribadi. Diambil pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 19.18 WIB, di DP Mall 

Semarang. 

51 Dokumentasi pribadi. Diambil pada tanggal 11 Februari 2018, pukul 12.10 WIB, di DP Mall 

Semarang. 
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berhasil, karena walaupun tidak ada bintang tamu seperti pada event 

yang sebelumnya, namun ada peningkatan jumlah vendor dan 

pengunjung pada event Shiori Pop Up Market ini. Shiori Bazaar selalu 

mengalami peningkatan jumlah vendor dan jumlah pengunjung pada 

tiap event-nya. Pada sub bab selanjutnya, peneliti akan membahas 

lebih lanjut mengenai strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh Shiori Bazaar dalam menyelenggarakan event Shiori Pop Up 

Market ini. 

 

4.2. Analisa Strategi Komunikasi Pemasaran Event Shiori Bazaar  

Suatu penyelenggara acara atau yang sering disebut dengan istilah 

event organizer (EO), pasti membutuhkan strategi untuk memasarkan 

event nya. Dapat dikatakan bahwa strategi komunikasi pemasaran dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk menginformasikan, membujuk, serta 

mengingatkan konsumen terhadap merek produk yang dijual, sehingga 

dapat meningkatkan penjualan suatu produk tersebut. Pada BAB IV ini, 

peneliti akan memaparkan tentang strategi komunikasi pemasaran event 

Shiori Bazaar. Untuk memecahkan rumusan permasalahan pada penelitian 

ini, peneliti akan menyampaikan hasil pembahasan sebagai berikut: 

4.2.1. Strategi komunikasi pemasaran melalui iklan 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada 

informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 
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mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian52. Shiori Bazaar 

memperkenalkan event nya lewat berbagai macam cara, salah satunya 

adalah dalam bentuk iklan yang disusun sedemikian rupa untuk menarik 

calon konsumen. Shiori Bazaar menggunakan papan iklan (atau yang 

sering disebut dengan baliho) serta spanduk sebagai pajangan titik 

pembelian.  

a) Papan Iklan/Baliho Shiori Bazaar 

Dalam hal pemasangan iklan baliho, Shiori Bazaar bekerjasama 

dengan sponsor yang sampai saat ini masih setia untuk memberikan 

dukungan pada event-event Shiori Bazaar, yaitu Yamaha53. Merek produk 

yang sudah ternama ini menjadi sponsor dalam event-event yang 

diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. Yamaha memberikan dua titik 

pemasangan baliho untuk mengiklankan event Shiori Bazaar. Baliho satu 

terletak di Jalan MT Haryono Semarang, dan yang satunya lagi terpasang 

di Jalan Pemuda Semarang. Pemasangan iklan di daerah tersebut sudah 

berlangsung sejak event kelima dengan tema Lost in Winterland yang 

diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. Melihat adanya peningkatan jumlah 

pengunjung pada event Lost in Winterland, maka Shiori Bazaar kembali 

memasang baliho di dua titik tersebut karena dinilai sebagai lokasi yang 

strategis untuk mengiklankan event Shiori Bazaar. Alasan memasang iklan 

pada baliho di Jalan MT Haryono dan Jalan Pemuda karena kedua jalan 

                                                             
52 Philip Kotler, Op.Cit. Hal. 174. 

53 Wawancara tanggal 10 Februari 2018 (dengan Bapak Steven), di DP Mall Semarang. 
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tersebut merupakan akses untuk menuju ke DP Mall Semarang, mengingat 

Shiori Bazaar menyelenggarakan event nya di DP Mall Semarang.  

 
Gambar 4.11. Baliho event Shiori Pop Up Market  

di jalan MT Haryono Semarang 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

Melalui observasi yang peneliti lakukan, pemasangan baliho di Jalan 

MT Haryono Semarang cukup efektif, karena jika dilihat dari segi 

ukurannya yang relatif besar, iklan tersebut dapat dengan mudah untuk 

dibaca walaupun hanya sekilas. Namun, adapun kelemahan dari 

pemasangan iklan di Jalan MT Haryono Semarang ini, yaitu baliho 

tersebut menghadap ke arah selatan (arah perempatan Bangkong), jadi 

yang bisa melihat baliho tersebut hanya pengendara yang menuju ke utara 

saja, mengingat Jalan MT Haryono merupakan jalan satu arah. Sedangkan 

pemasangan baliho di Jalan Pemuda dapat dikatakan lebih efektif 
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dibandingkan di Jalan MT Haryono, karena jalan Pemuda merupakan 

akses terdekat untuk menuju ke DP Mall.  

Jika peneliti memberikan penilaian secara keseluruhan terhadap 

pemasangan baliho di dua titik tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi 

iklan Shiori Bazaar dalam bentuk baliho cukup efektif dalam memperluas 

target yang ingin dicapai, karena iklan tersebut dipasang di dua titik yang 

jaraknya tidak berdekatan. 

b) Spanduk Iklan Shiori Bazaar 

Selain baliho, Shiori Bazaar juga memasang spanduk di pintu masuk 

parkiran DP Mall Semarang. Lokasi pemasangan spanduk tersebut sangat 

strategis, karena terletak persis di tikungan yang merupakan jalan utama 

menuju ke parkiran DP Mall Semarang. Spanduk ini terpasang sejak dua 

minggu sebelum event Shiori Pop Up Market berlangsung. 

 
Gambar 4.12. Spanduk event Shiori Pop Up Market 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 
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Dengan menempatkan spanduk pada lokasi tersebut, diharapkan 

masyarakat dapat melihat dan mengingat event Shiori Bazaar. Selain itu, 

secara tidak langsung spanduk tersebut mengantarkan masyarakat untuk 

menuju ke event Shiori Bazaar, karena Shiori Bazaar mengadakan event 

nya di lantai dasar, tepat di depan pintu masuk mall. 

Pemasangan baliho dan spanduk tersebut merupakan langkah awal 

agar masyarakat mengetahui event yang akan diselenggarakan oleh Shiori 

Bazaar. Apabila masyarakat sadar dan mengetahui Shiori Bazaar, maka 

knowledge sudah mulai terbentuk di benak masyarakat. Knowledge tidak 

hanya membuat masyarakat untuk sadar terhadap suatu merek, tetapi juga 

membuat masyarakat untuk dapat memahami merek secara mendalam.  

Selain untuk membentuk knowledge, iklan tersebut juga dapat 

digunakan untuk membedakan Shiori Bazaar dengan bazar yang lain, yaitu 

dengan merumuskan identitas merek. Mencapai identitas merek yang tepat 

berarti menciptakan ciri khas (salience) merek dengan pelanggan54. Dalam 

dunia bisnis, nama merek, gaya komunikasi, logo dan elemen visual 

lainnya akan dirasakan oleh pelanggan. Unsur-unsur merek yang 

diciptakan oleh bisnis itu sendiri, membuat sebuah identitas merek (brand 

identity)55. Unsur merek tersebut kemudian berkolaborasi untuk 

membedakan merek di benak pelanggan. Unsur-unsur identitas merek 

yang dimiliki oleh Shiori Bazaar antara lain: 

                                                             
54 Wirania Swasty. Op.Cit. Hal. 90. 

55 Ibid. 
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 Nama Merek 

Sejarahnya, nama “Shiori” diambil dari merek “Shiorimore” dan 

“Shioriandco”56. Shiorimore dan Shioriandco merupakan bisnis milik 

manajer Shiori Bazaar yang menjual berbagai produk fashion, seperti 

pakaian, aksesories, dan sebagainya. Perbedaannya adalah Shiorimore 

menjual produk untuk wanita, sedangkan Shioriandco menjual produk 

untuk pria. Kedua merek tersebut sudah bisa mencapai target 

penjualannya, sehingga manajer memutuskan untuk mengangkat nama 

“Shiori” dan menambahkan kata “Bazar” yang pada akhirnya terbentuklah 

nama “Shiori Bazaar”. 

Nama merek berperan penting dalam meningkatkan kesadaran merek 

dan membangun ekuitas merek57. Ada beberapa jenis nama merek, yaitu 

nama pendiri, deskriptif, metafora, magic spell, fabricated, akronim, dan 

kombinasi58. Nama “Shiori Bazaar” mengandung unsur deskriptif. 

Artinya, nama tersebut meyakinkan karakteristik usaha/bisnis yaitu bisnis 

yang bergerak untuk menyelenggarakan suatu event dalam bentuk 

pameran dagang/bazar. Manajer menambahkan kata “Bazaar” karena 

mereka memiliki konsep untuk mengadakan pameran dagang yang tidak 

hanya menjual satu kategori produk saja, melainkan ada beberapa kategori 

produk seperti fashion, kuliner, dan otomotif. 

                                                             
56 Wawancara tanggal 11 Februari 2018 (dengan Ibu Sylvia), di DP Mall Semarang. 

57 Ibid. 

58 Ibid. 
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 Logo 

Logo merupakan identitas merek yang secara luas 

mengkomunikasikan produk, layanan dan organisasi dengan cepat59. 

Adapun prinsip perancangan logo menurut Jacob Cass, desainer grafis asal 

Australia, diantaranya60: 

- Logo harus mampu mendeskripsikan perusahaan atau produk 

- Logo harus tetap efektif dan menarik sekalipun dicetak hitam-putih 

- Simple dan mudah diingat (memorable) 

- Logo masih terbaca dan dapat dikenali dalam ukuran kecil 

 
Gambar 4.13. Logo Shiori Bazaar 

(Sumber: Dokumentasi milik Shiori Bazaar)61 

 

Unsur logo dengan inisial huruf “S” melambangkan nama dari “Shiori 

Bazaar”. Di atas huruf “S”, terdapat simbol mahkota yang memiliki arti 

keabadian/kejayaan/kemakmuran, dengan harapan agar Shiori Bazaar akan 

terus maju dan berkembang dalam menyelenggarakan event-nya. Makna 

dari logo Shiori Bazaar tersebut adalah untuk mendeskripsikan suatu 

                                                             
59 Ibid. Hal. 43. 

60 Ibid. 

61 Dokumentasi milik Shiori Bazaar. DIberikan kepada peneliti pada tanggal 9 Februari, pukul 

19.00 WIB. 
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produk yang ingin ditawarkannya, yaitu dalam bentuk bazar. Membahas 

dari segi perancangan logo, logo tersebut juga akan tetap terlihat efektif 

dan menarik meskipun harus dicetak hitam putih, mengingat logo Shiori 

Bazaar tersebut mengambil unsur warna yang gelap yaitu warna hitam, 

putih, dan emas. Selain itu, logo Shiori Bazaar juga terkesan simpel dan 

masih bisa terbaca serta dapat dikenali walaupun dalam ukuran yang kecil 

sekalipun. 

 Tagline dan Tema 

Sebuah tagline adalah ungkapan singkat yang menangkap sebuah inti, 

kepribadian, dan positioning dari sebuah perusahaan, yang membedakan 

dari pesaingnya62. Shiori Bazaar memiliki tagline yaitu “Semarang 

Thematic Bazaar”63. Tagline ini mendeskripsikan bahwa Shiori Bazaar 

menyelenggarakan suatu pameran dagang/bazar bertema, yang 

diselenggarakan di kota Semarang. Tagline tersebut selalu diserukan oleh 

pembawa acara pada saat pembukaan dan penutupan event Shiori Bazaar. 

Berangkat dari tagline tersebut, Shiori Bazaar membuat tema pada tiap 

event yang diselenggarakan, seperti Valentine Bazaar, Market Bazaar, 

Ramadhan Market, Shiori Pop Up Market, dan sebagainya. Tema tersebut 

selalu tercantum di tiap-tiap iklan Shiori Bazaar. Hal ini merupakan salah 

satu strategi yang dilakukan oleh Shiori Bazaar untuk menarik vendor dan 

pengunjung. 

                                                             
62 Ibid. Hal. 45. 

63 Wawancara tanggal 11 Februari 2018 (dengan Ibu Sylvia), di DP Mall Semarang. 
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Selain unsur-unsur merek tersebut, vendor menganggap Shiori Bazaar 

berbeda dengan pebisnis EO lain karena tim kerja Shiori Bazaar bisa 

mendengarkan keluhan dari vendor dan juga memberikan solusi dari 

permasalahan yang dialami vendor ketika bergabung dengan Shiori Bazaar. 

4.2.2. Strategi komunikasi pemasaran melalui promosi penjualan 

Promosi penjualan merupakan suatu cara untuk menarik calon 

konsumen serta meningkatkan pembelian ulang dari konsumen lama. Hal 

ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan hadiah atau penghargaan 

kepada konsumen. Adapun strategi promosi penjualan yang dilakukan 

oleh Shiori Bazaar yaitu dalam bentuk pemberian kupon (voucher) dan 

hadiah. 

a. Voucher 

Salah satu strategi promosi yang dilakukan oleh Shiori Bazaar adalah 

dengan membagikan voucher dalam bentuk Give Away melalui media 

sosial Instagram. Sebuah perusahaan riset dan analisis dari Inggris yang 

dikenal dengan TNS, mengungkapkan sejumlah fakta-fakta menarik 

tentang Instagram di Indonesia64. 97% menggunakan mesin pencari untuk 

mencari informasi yang lebih detail. 85% pengguna Instagram di 

Indonesia juga membagikan posting mereka ke media sosial lain. 45% 

pengguna Instagram di Indonesia mengaku kerap membeli barang-barang 

yang mereka temui di Instagram. Dari jumlah yang cukup besar tersebut, 

Instagram dilihat dapat menarik calon pelanggan, sehingga Shiori Bazaar 

                                                             
64 https://sbm.binus.ac.id/2016/04/18/pemanfaatan-media-sosial-Instagram-sebagai-wadah-

pemasaran-yang-efektif/ (diakses pada tanggal 28 April 2018, pukul 16.00 WIB). 

https://sbm.binus.ac.id/2016/04/18/pemanfaatan-media-sosial-instagram-sebagai-wadah-pemasaran-yang-efektif/
https://sbm.binus.ac.id/2016/04/18/pemanfaatan-media-sosial-instagram-sebagai-wadah-pemasaran-yang-efektif/
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memilih untuk menggunakan media sosial Instagram dalam 

mempromosikan event nya. 

Voucher yang diberikan oleh Shiori Bazaar melalui Give Away 

tersebut bisa di dapat dengan cara mem-posting ulang foto yang telah 

dibagikan pada akun Instagram Shiori Bazaar, atau dalam Instagram 

sering disebut dengan istilah Regram. Setelah pengguna Instagram 

melakukan regram, selanjutnya manajer Shiori Bazaar menentukan 

pemenangnya. Pemenang ditentukan lewat posting terbanyak. Tiga orang 

pemenang akan mendapatkan voucher untuk membeli produk yang dijual 

pada event Shiori Bazaar. Selain itu, pemenang juga berkesempatan untuk 

bertemu langsung dengan bintang tamu yang diundang pada event Shiori 

Bazaar.  

 
Gambar 4.14. Promosi penjualan Shiori Bazaar  

dalam bentuk Give Away 

(Sumber: Instagram Shiori Bazaar)65 
                                                             
65 Dokumentasi diambil dari akun Instagram Shiori Bazaar. 
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Dari data yang peneliti temukan di media sosial Instagram, ada sekitar 

175 pengguna Instagram yang mengikuti Give Away tersebut. Dalam hal 

ini, peneliti dapat memberi penilaian bahwa secara tidak langsung Shiori 

Bazaar telah melakukan strategi untuk membentuk knowledge, yaitu agar 

Shiori Bazaar dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat, dengan harapan 

agar masyarakat tertarik dan mau bergabung dengan event yang 

diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. Dengan memberikan voucher 

tersebut, faktanya terjadi peningkatan jumlah pengunjung pada event 

Shiori Bazaar. Selain itu, vendor pun merasakan adanya peningkatan 

penjualan pada event Shiori Pop Up Market ini. 

b. Hadiah 

Selain memberikan voucher dalam bentuk Give Away, Shiori Bazaar 

bekerjasama dengan beberapa sponsor untuk memberikan promosi 

penjualan kepada pengunjung. Shiori Bazaar disponsori oleh beberapa 

produk ternama seperti es krim Aice, susu Zee, serta Uber66. Es krim Aice 

memberikan sponsor dengan cara membagikan 100 es krim per hari 

selama event Shori Bazaar berlangsung. Steven mengatakan bahwa es 

krim Aice berhasil membagikan 100 es krim per hari67. Selain itu, es krim 

Aice juga membagikan es krim gratis kepada pengisi acara dan peserta 

lomba dance.  

                                                             
66 Wawancara tanggal 10 Februari 2018 (dengan Bapak Steven), di DP Mall Semarang. 

67 Wawancara tanggal 10 Februari 2018 (dengan Bapak Steven), di DP Mall Semarang. 
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Gambar 4.15. Es krim Aice memberikan es krim gratis 

kepada peserta lomba dance 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

 

Dari informasi tersebut, peneliti dapat memberikan penilaian bahwa 

event Shiori Bazaar dikunjungi lebih dari 100 orang per hari. Hal ini 

merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Shiori Bazaar untuk 

menarik lebih banyak pengunjung. Dengan demikian, Shiori Bazaar dapat 

lebih dikenal dan brand Shiori Bazaar semakin terbentuk di benak 

masyarakat. Disisi lain, apabila event Shiori Bazaar berhasil menarik lebih 

banyak pengunjung, maka vendor pun memiliki peluang dalam 

meningkatkan jumlah penjualan produknya. 

Sama halnya dengan es krim Aice, susu Zee juga membagikan 

produknya, tetapi hanya untuk peserta lomba dance dan lomba mewarnai 

untuk anak-anak. Dari informasi tersebut, peneliti dapat memberikan 

penilaian bahwa susu Zee juga ingin produknya lebih dikenal oleh 

masyakarat, maka dari itu susu Zee bekerjasama dengan Shiori Bazaar 

untuk membagikan produknya. Mengingat susu Zee adalah produk susu 

untuk anak-anak, maka produk tersebut hanya dibagikan secara gratis 



51 

 

kepada anak-anak yang merupakan peserta lomba dance dan lomba 

mewarnai.   

 
Gambar 4.16. Susu Zee memberikan susu gratis  

kepada peserta lomba dance anak-anak 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

 

Sedangkan Uber, memberikan fasilitas transportasi untuk 

memudahkan masyarakat saat akan menuju ke DP Mall Semarang.  

 
Gambar 4.17. Promosi Uber pada event Shiori Bazaar 

(Sumber: Instagram Shiori Bazaar) 

 

Uber merupakan salah satu sponsor Shiori Bazaar yang memberikan 

fasilitas transportasi kepada masyarakat berupa 3x perjalanan gratis hingga 
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Rp. 25.000,- dengan menggunakan kode promo “SHIORIMARKET”. 

Promosi ini di informasikan lewat akun Instagram milik Shiori Bazaar 

serta akun Instagram pribadi milik tim kerja Shiori Bazaar. Promo ini 

berlaku sampai sekitar dua bulan setelah event Shiori Pop Up Market 

berakhir, yaitu hingga tanggal 28 April 2018. Untuk menggunakan promo 

tersebut, masyarakat cukup mengunduh aplikasi Uber dan mendaftar 

menjadi pengguna Uber, kemudian memasukkan kode promo nya. 

Dari keseluruhan informasi tersebut, peneliti melihat bahwa seluruh 

sponsor Shiori Bazaar tidak memberikan uang tunai, melainkan dengan 

cara sistem barter seperti yang dikatakan oleh Indro ‘Kimpling’ Suseno 

pada teorinya yang telah peneliti paparkan pada BAB II. Sponsor-sponsor 

Shiori Bazaar tersebut memberikan biaya mengenai urusan baliho, 

konsumsi, dan transportasi. Dengan melakukan kerjasama dengan merek-

merek ternama tersebut, promosi penjualan yang dilakukan menjadi lebih 

efektif, karena merek yang kuat dapat menghilangkan keraguan konsumen 

terhadap kualitas merek. Atas dukungan dari merek-merek ternama 

(seperti Aice, Susu Zee, dan Uber) tersebut, faktanya nama Shiori Bazaar 

bisa lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya peningkatan jumlah vendor dan pengunjung pada tiap-tiap 

event yang diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. 
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4.2.3. Strategi komunikasi pemasaran melalui acara dan 

pengalaman 

Pada tanggal 9 sampai 11 Februari 2018, Shiori Bazaar kembali 

menyelenggarakan event-nya dengan tema “Shiori Pop Up Market” yang 

bertempat di DP Mall Semarang. Pada event Shiori Pop Up Market ini 

terjadi peningkatan jumlah vendor dibandingkan dengan event yang 

sebelumnya. Beberapa dari vendor tersebut telah bergabung dengan event-

event yang pernah diselenggarakan oleh Shiori Bazaar.  

Tidak seperti event Shiori Bazaar sebelumnya yang dihadiri oleh 

bintang tamu, pada event ini Shiori Bazaar lebih melibatkan konsumen 

secara aktif untuk mengisi acaranya, yaitu dengan mengadakan berbagai 

macam lomba pada event yang diselenggarakannya. Dengan mengadakan 

lomba seperti lomba dance, fashion show, dan lomba mewarnai, faktanya 

Shiori Bazaar bisa menarik lebih banyak pengunjung. Steven Septianto 

sebagai manajer Shiori Bazaar mengatakan bahwa lomba tersebut tentunya 

untuk mengisi acara pada event Shiori Bazaar, targetnya adalah remaja dan 

anak-anak68. Dari informasi tersebut, peneliti dapat memberikan penilaian 

bahwa remaja dan anak-anak merupakan target yang paling efektif. 

Kebanyakan remaja senang mempublikasikan berbagai aktifitas yang 

dilakukannya. Apabila mereka akan mengikuti lomba, otomatis mereka 

akan meminta dukungan dari teman-temannya. Berangkat dari hal 

tersebut, teman-temannya pun datang ke event Shiori Bazaar untuk 

                                                             
68 Wawancara tanggal 10 Februari 2018 (dengan Bapak Steven), di DP Mall Semarang. 
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memberikan dukungan. Disisi lain, untuk anak-anak yang mengikuti 

lomba, kebanyakan dari mereka tidak datang dan mempersiapkan lomba 

secara sendirian, seringkali mereka diantar oleh orang tua bahkan seluruh 

keluarganya. Disamping itu, para orang tua atau yang mengantarnya bisa 

sambil melihat-lihat dan membeli produk yang dijual pada event Shiori 

Bazaar.  

 
Gambar 4.18. Pengunjung event Shiori Pop Up Market 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

 

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa untuk membuat suatu event yang 

sukses dan mendatangkan lebih banyak pengunjung, Shiori Bazaar tidak 

harus mengundang bintang tamu atau “orang yang sudah memiliki nama” 

saja. Namun, dengan merancang dan melakukan strategi komunikasi 

pemasaran yang baik, event Shiori Bazaar dapat dikenal dan diterima oleh 

masyarakat.  

Adapun beberapa hal pokok yang bisa menjadi ukuran bahwa suatu 

event berhasil atau tidak (menurut Indro ‘Kimpling’ Suseno), diantaranya 
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adalah pemilihan lokasi, pemilihan tema, konsep acara, promosi, serta 

faktor pendukung lainnya. 

a) Pemilihan lokasi 

Dalam memilih tempat pertunjukkan, harus berdasarkan pada event 

yang dibuat69. Shiori Bazaar memilih untuk menyelenggarakan event 

nya di DP Mall Semarang karena lokasi DP Mall yang strategis (dekat 

dengan pusat kota Semarang). Mengingat Shiori Bazaar mengadakan 

pameran dagang berupa fashion, kuliner, dan otomotif, maka tempat 

yang dipilih pun harus bisa melindungi vendor serta barang yang 

dijualnya dari gangguan cuaca (seperti hujan, angin, maupun debu), 

sehingga Shiori Bazaar lebih memilih untuk mengadakan event-nya di 

tempat yang tertutup.  

b) Pemilihan tema 

Pemilihan tema event sangat berpengaruh untuk membangun emosi 

penonton. Nama pentas mempunyai daya panggil atau pengaruh 

terhadap sponsor maupun penonton70. Shiori Bazaar selalu 

mengusung tema yang berbeda-beda pada tiap event-nya. Event 

pertamanya adalah dengan tema Valentine Bazaar yang 

diselenggarakan untuk menyambut hari Valentine. Event kedua 

dengan tema Market Bazaar, diselenggarakan untuk meningkatkan 

knowledge masyarakat, dan juga sebagai langkah awal untuk 

                                                             
69 Ibid. Hal. 52. 

70 Ibid. Hal 52. 
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memperkenalkan event Shiori Bazaar. Event ketiga adalah dengan 

tema Ramadhan Market, diselenggarakan untuk menyambut bulan 

Ramadhan. Event keempat adalah dengan tema Shiori Pop Up 

Market. Event kelima dengan tema Lost in Winterland, dan event 

yang terakhir dengan tema Shiori Pop Up Market. Tujuan pembuatan 

tema pada tiap-tiap event adalah agar Shiori Bazaar memiliki ciri khas 

tersendiri. Dengan begitu, secara tidak langsung Shiori Bazaar telah 

melakukan upaya untuk menjadi berbeda dengan merek lain.  

c) Konsep acara 

Materi pementasan adalah hal pokok, yaitu apa dan siapa yang 

akan tampil71. Tidak seperti event sebelumnya yang mengundang 

bintang tamu, pada event Shiori Pop Up Market justru Shiori Bazaar 

lebih memilih untuk mengundang masyarakat secara aktif dengan 

bergabung dan mengisi acara pada event tersebut. Event Shiori Pop 

Up Market dihidupkan oleh beberapa perlombaan seperti lomba 

dance, lomba menyanyi, lomba fashion show, serta lomba mewarnai. 

d) Promosi event 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam hal ini adalah 

menentukan desain grafis bentuk promosi. Bentuk standar promosi 

adalah leaflet, poster, baliho, spanduk, cover billboard, banner, 

umbul-umbul, dan iklan koran72. Shiori Bazaar mempromosikan 

                                                             
71 Ibid. Hal 52. 

72 Ibid. Hal. 53. 
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event-nya melalui baliho dan spanduk. Desain baliho dan spanduk 

yang dibuat mengikuti tema event yang akan diselenggarakan. Desain 

tersebut diharapkan mampu menarik konsumen untuk hadir atau 

bahkan berpartisipasi dengan event Shiori Bazaar.  

e) Faktor Pendukung Lainnya 

Faktor-faktor lain yang tidak kalah penting dan perlu diperhatikan 

untuk kesuksesan suatu acara adalah73: 

 Harga tiket terjangkau 

 Petugas keamanan yang memadai 

 Petugas lapangan yang professional 

 Sistem distribusi tiket yang baik 

 Panitia yang bertanggungjawab 

 Penonton yang berbudaya 

 Perlengkapan P3K dan penyemprot air (pemadam 

kebakaran) 

 WC/Toilet 

Mengingat Shiori Bazaar menyelenggarakan event-nya di Mall, 

maka petugas keamanan, penyemprot air (pemadam kebakaran), serta WC 

atau toilet, sudah memadai. Disamping itu, tim kerja Shiori Bazaar juga 

merupakan petugas lapangan yang professional. Shiori Bazaar selalu 

mengutamakan kenyamanan vendor dan pengunjung. Apabila ada vendor 

atau pengunjung Shiori Bazaar yang mempunyai masalah atau keluhan, 

                                                             
73 Ibid. Hal. 55. 
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tim kerja Shiori Bazaar akan memberikan solusi dan jalan keluar atas 

permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya Shiori Bazaar 

untuk mencapai esteem, yaitu agar vendor percaya bahwa Shiori Bazaar 

memiliki kualitas tinggi dan dapat diandalkan.  

Untuk mendapatkan awareness dan respon positif dari vendor, tim 

kerja Shiori Bazaar memulai dengan melakukan pendekatan secara 

personal. Shiori Bazaar mempromosikan dan menawarkan event yang 

akan diselenggarakannya. Setelah vendor bersedia untuk bergabung 

bersama Shiori Bazaar, kemudian Shiori Bazaar mencoba untuk 

merealisasikan apa yang telah dijanjikan kepada vendor agar tidak 

mengecewakan. Pada event berikutnya, justru vendor sendiri yang 

langsung menghubungi Shiori Bazaar ketika mengetahui bahwa Shiori 

Bazaar akan mengadakan event.  

4.2.4. Strategi komunikasi pemasaran melalui hubungan 

masyarakat dan publisitas 

Agar event dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 

tidak lepas dari peran vendor serta sponsor yang mendukung event Shiori 

Bazaar. Philip Kotler mengatakan bahwa hubungan masyarakat dan 

publisitas merupakan program yang dirancang untuk mempromosikan atau 

melindungi citra perusahaan serta produk individunya74. Produk yang 

ditawarkan oleh Shiori Bazaar adalah dalam bentuk event.  

                                                             
74 Philip Kotler, Op.Cit. Hal. 174 
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Belajar dari pengalaman manajer Shiori Bazaar yang pernah 

menjadi vendor pada event yang diselenggarakan oleh pebisnis EO lain, 

Shiori Bazaar lebih mengutamakan hubungan baik dengan vendor. Tim 

kerja Shiori Bazaar lebih memperhatikan vendor, terbuka terhadap kritik, 

dan mau mendengarkan keluhan dari vendor serta memberikan solusi dari 

permasalahan atas apa yang menjadi keluhan vendor. Dari hasil 

wawancara peneliti kepada manajer Shiori Bazaar75, dikatakan bahwa 

beberapa vendor merasa diperhatikan oleh tim kerja Shiori Bazaar. Tidak 

seperti EO lain yang hanya sekedar menjual stand dan “mendengarkan” 

keluhan saja tetapi tidak memberikan solusi. Selain itu, vendor juga 

merasa puas karena Shiori Bazaar memberikan nasi kotak untuk makan 

siang pada masing-masing vendor. Menurut pengalaman para vendor nya, 

hal ini hanya di dapat ketika vendor bergabung di event Shiori Bazaar saja, 

tidak dengan EO lain. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Shiori Bazaar 

memberikan sesuatu yang berbeda dengan bazar yang diselenggarakan 

oleh pebisnis EO lain.  

Untuk menarik dan mempertahankan vendor lama, Shiori Bazaar 

perlu meyakinkan vendor apakah jasa yang ditawarkan oleh Shiori Bazaar 

sudah sesuai dengan kebutuhan vendor atau belum. Maka dari itu, ada 

beberapa hal yang telah dilakukan oleh Shiori Bazaar dalam memenuhi 

kebutuhan vendor, antara lain: 

                                                             
75 Wawancara tanggal 23 Desember 2017 (dengan Bapak Steven), di DP Mall Semarang. 
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 Menetapkan harga yang dapat diterima oleh vendor. 

 Menyusun strategi yang tepat untuk mendatangkan lebih banyak 

pengunjung. 

 Mendengarkan dan membantu mengatasi masalah yang dialami oleh 

vendor pada saat event Shiori Bazaar berlangsung. 

 Merealisasikan apa yang telah Shiori Bazaar janjikan kepada vendor. 

Dengan memenuhi kebutuhan vendor tersebut, Shiori Bazaar bisa lebih 

dipercaya oleh vendor. Selain itu, vendor pun mau menggunakan kembali 

jasa yang ditawarkan oleh Shiori Bazaar. 

4.2.5. Strategi komunikasi pemasaran melalui pemasaran interaktif 

Shiori Bazaar menggunakan media sosial Instagram untuk 

memberitahukan kepada masyarakat mengenai event yang akan 

berlangsung dan sedang berlangsung. Menurut Steven Septianto yang 

merupakan manajer Shiori Bazaar76, memasarkan event di media sosial 

lebih efektif karena sebagian besar masyarakat (khususnya remaja) aktif 

menggunakan media sosial. Selain itu, informasi yang dibagikan juga 

dapat tersebar luas. Media sosial yang digunakan untuk memasarkan event 

Shiori Bazaar adalah Instagram. Akun Instagram tersebut dikelola 

langsung oleh manajer Shiori Bazaar, sehingga masyarakat bisa 

mendapatkan informasi dengan jelas. 

Keuntungan positif dari pemasaran interaktif tersebut adalah vendor-

vendor dapat langsung menghubungi pihak Shiori Bazaar untuk menjadi 

                                                             
76 Wawancara tanggal 11 Februari 2018 (dengan Bapak Steven), di DP Mall Semarang. 
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bagian dari event yang akan diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. Pada 

event pertamanya, tim kerja Shiori Bazaar berusaha untuk mencari dan 

menghubungi vendor secara langsung. Namun setelah Shiori Bazaar 

berhasil menyelenggarakan beberapa event-nya, justru vendor sendiri yang 

langsung menghubungi Shiori Bazaar ketika mengetahui bahwa Shiori 

Bazaar akan mengadakan event.  

 
Gambar 4.19. Respon dari vendor yang bergabung 

pada event Shiori Bazaar  

(Sumber: Instagram Shiori Bazaar) 

 

“Kedai Kepo” adalah nama dari salah satu vendor yang sudah 

beberapa kali bergabung pada event Shiori Bazaar. Pada saat Shiori Bazaar 

baru menginformasikan bahwa akan diselenggarakan event, “Kedai Kepo” 

berinisiatif untuk menghubungi Shiori Bazaar. Dari hal tersebut, dapat 

dikatakan bahwa Shiori Bazaar memiliki merek yang positif dibenak 

vendor, mengingat kekuatan merek sangat berhubungan kuat dengan 

kesetiaan pelanggan. Ekuitas merek dapat mempengaruhi kepercayaan 
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vendor untuk menggunakan kembali jasa yang ditawarkan oleh Shiori 

Bazaar berdasarkan pengalaman masa lalunya. 

4.2.6. Strategi komunikasi pemasaran melalui pemasaran dari 

mulut ke mulut 

Selain menggunakan Instagram Shiori Bazaar itu sendiri, beberapa 

vendor yang menjadi bagian dari event Shiori Bazaar pun ikut 

mempublikasikan event tersebut. Tidak dipungkiri bahwa setiap vendor 

mempunyai konsumennya masing-masing.  

 
Gambar 4.20. Event Shiori Bazaar yang dipublikasikan oleh vendor 

(Sumber: Instagram vendor @redbeautystore) 

 

Disamping mempublikasikan event Shiori Bazaar, vendor juga 

mempersuasi masyarakat untuk datang ke event Shiori Bazaar. Dengan 

mencantumkan hari, tanggal, serta lokasi event, diharapkan masyarakat 

akan datang ke event Shiori Pop Up Market. Ketika konsumen dari vendor 

tersebut mengetahui bahwa vendor nya akan berjualan pada event Shiori 

Bazaar, otomatis konsumen akan datang ke event Shiori Bazaar.  
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Tidak hanya sekedar mem-posting saja, tetapi vendor juga menandai 

akun Instagram Shiori Bazaar (atau dalam Instagram dikenal dengan 

istilah “tag”). Dengan menandai akun Instagram Shiori Bazaar, pengguna 

Instagram yang melihat posting-an dari vendor tersebut dapat melihat 

akun Instagram Shiori Bazaar. Selain vendor, beberapa sponsor pun ikut 

membuat iklan tentang event Shiori Bazaar. Hal ini juga merupakan salah 

satu strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Shiori Bazaar 

untuk memikat vendor baru dan merangkul vendor lama, serta menarik 

lebih banyak pengunjung untuk datang ke event Shiori Bazaar. 

4.2.7. Strategi komunikasi pemasaran melalui penjualan personal 

Shiori Bazaar melakukan penjualan personal dengan cara melakukan 

pendekatan terhadap pelanggan (vendor). Pada awalnya, Shiori Bazaar 

memasarkan event-nya melalui media sosial Instagram untuk menarik 

calon vendor77. Selain itu, Shiori Bazaar juga melakukan strategi 

penjualan personal dengan cara menghubungi vendor-vendor yang 

memang berjualan dalam lingkup pameran dagang (bazar). Shiori Bazaar 

melakukan strategi pemasaran melalui penjualan personal karena dengan 

melakukan pendekatan terhadap vendor, seluruh informasi dapat 

tersampaikan dengan jelas. Selain itu, vendor dapat memberikan respon 

secara langsung atau memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang 

kurang jelas.  

                                                             
77 Wawancara tanggal 23 Desember 2017 (dengan Bapak Steven), di DP Mall Semarang. 
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Tim kerja Shiori Bazaar berusaha untuk memasarkan event-nya dan 

memberikan berbagai penawaran yang menarik. Disisi lain, ada beberapa 

vendor yang meragukan kinerja Shiori Bazaar dan belum mau untuk 

bergabung dengan Shiori Bazaar. Namun setelah vendor tersebut melihat 

event yang diselenggarakan oleh Shiori Bazaar, beberapa dari vendor 

tersebut kembali menghubungi tim kerja Shiori Bazaar dan meminta untuk 

bergabung dalam event Shiori Bazaar yang selanjutnya. Dan pada 

akhirnya, strategi penjualan personal yang dilakukan oleh Shiori Bazaar 

tersebut dapat dikatakan berhasil. Shiori Bazaar melakukan pendekatan 

terhadap vendor yang kemudian tercipta loyalitas dan ketertarikan vendor 

mengenai jasa yang ditawarkan oleh Shiori Bazaar.  

 

  


