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Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Manajer Shiori Bazaar 

 

1. Pada tanggal 23 Desember 2017, peneliti melakukan wawancara pertama 

kepada manajer Shiori Bazaar yang bernama Fransisca Sylvia bersama dengan 

partner kerjanya yang bernama Steven Septianto. Wawancara ini dilakukan di 

Duta Pertiwi (DP) Mall Semarang, bertepatan dengan event yang sedang 

diselenggarakan oleh Shiori Bazaar, yaitu Lost in Winterland. Berikut adalah 

hasil wawancara tersebut: 

Peneliti : Sejak kapan Shiori Bazaar berdiri? 

Sylvia : Shiori Bazaar berdiri sejak bulan Januari tahun 2017 yang lalu. 

Peneliti : Apa yang menjadi alasan Bapak dan Ibu untuk mendirikan Shiori 

Bazaar? 

Steven : Dulu awalnya kan kita juga pernah jadi vendor di bazar. Saya jual 

produk fashion dan aksesoris cowok, klo Sylvia jual produk 

fashion dan aksesoris cewek. Nah semakin hari kita melihat ada 

peluang untuk ngadain bazar sendiri. Mulai dari situ, kita ngadain 

event dari yang kecil-kecil dulu. 

Peneliti : Apa yang menjadi alasan Shiori Bazaar untuk mengusung tema 

pada tiap-tiap event-nya? 

Sylvia : Sebenernya ada beberapa alasan sih. Yang pertama, kita memang 

sengaja ngadain event yang berdekatan dengan hari tertentu, 

misalnya Valentine, lebaran, natal, dan sebagainya. Tema yang kita 

buat pun menyesuaikan dengan hari tersebut. Selain itu, biar 
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masyarakat juga gak bosan sama event-event Shiori Bazaar, biar 

beda sama yang lain gitu. Jadi bisa menarik lebih banyak 

pengunjung. 

Peneliti : Apa yang membuat vendor mau bergabung dalam event yang 

diselenggarakan oleh Shiori Bazaar, padahal kan Shiori Bazaar 

baru berdiri? 

Steven : Ya awalnya memang kita berusaha cari vendor-vendor yang 

sering jualan di bazar. Gak banyak juga yang mau nerima tawaran 

kita. Tapi pas mereka udah liat event yang kita selenggarain, 

malah mereka yang hubungin kita buat ikut di event kita yang 

selanjutnya. Kalo dari pengalaman vendor-vendor yang udah 

gabung sama kita, katanya sih karna kita lebih bisa memperhatiin 

vendor. Jadi gak cuma sekedar ngejual stand bazar aja, tapi kalo 

vendor ada masalah ya kita bantu cari solusi. Pernah juga waktu 

itu kita ngadain event yang harinya barengan sama bazar lain, 

terus vendor nya lebih milih buat gabung sama kita. 

 

2. Pada tanggal 9 Februari 2018, peneliti kembali melakukan wawancara kepada 

manajer Shiori Bazaar yang bernama Fransisca Sylvia bersama dengan 

partner kerjanya yang bernama Steven Septianto. Wawancara ini dilakukan di 

Duta Pertiwi (DP) Mall Semarang, bertepatan dengan event yang sedang 

diselenggarakan oleh Shiori Bazaar, yaitu Shiori Pop Up Market. Berikut 

adalah hasil wawancara tersebut: 
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Peneliti : Sampai saat ini, sudah ada berapa vendor yang pernah bergabung 

dalam event Shiori Bazaar? 

Sylvia : Kalo event pertama kita ada 5 vendor, event kedua 15 vendor, 

event ketiga 21 vendor, event keempat 24 vendor, event kelima 63 

vendor, event Shiori Pop Up Market ini 64 vendor. Berarti ya ada 

sekitar 64 vendor, soalnya ada vendor yang selalu ikut tiap Shiori 

Bazaar ngadain event. Kayak misalnya Karima Batik, Emily Kids, 

KnK Souvenirs. K-Style Outlet, itu selalu ikut tiap kita ngadain 

event. 

Peneliti : Strategi apa yang dilakukan oleh Shiori Bazaar dalam 

mengundang vendor? 

Sylvia : Kalo strategi sih kita lebih ke promosi ya. Promosi di Instagram. 

Kita nge-posting event-event kita, apa aja yang ada di event Shiori 

Bazaar, siapa bintang tamunya, gitu-gitu sih. Kita juga pernah 

ngadain give away. Jadi kita bagi-bagi voucher gitu, terus banyak 

banget pengguna Instagram yang berpartisipasi. 

Peneliti : Terhitung sampai saat ini, sudah berapa event yang pernah 

diselenggarakan oleh Shiori Bazaar? 

Sylvia : Sampai saat ini kita udah ngadain 6 event. Di tahun 2017 kemarin 

5 event, terus yang di tahun 2018 baru Shiori Pop Up Market ini 

aja. 

 



72 

 

3. Wawancara ketiga dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018. Peneliti 

melakukan wawancara kepada manajer Shiori Bazaar yang bernama Fransisca 

Sylvia bersama dengan partner kerjanya yang bernama Steven Septianto. 

Wawancara ini dilakukan di Duta Pertiwi (DP) Mall Semarang, bertepatan 

dengan event yang sedang diselenggarakan oleh Shiori Bazaar, yaitu Shiori 

Pop Up Market. Berikut adalah hasil wawancara tersebut: 

Peneliti : Bagaimana cara tim kerja Shiori Bazaar mengiklankan event 

yang akan diselenggarakan? 

Steven : Klo iklan kita kerjasama dengan Yamaha. Yamaha kan punya 

baliho di jalan MT Haryono sama di Jalan Pemuda. Terus sekitar 

dua minggu sebelum event, biasanya kita juga pasang spanduk di 

pintu masuk DP Mall. Selain itu kita juga ngiklanin di Instagram 

sih. Kita punya Instagram khusus untuk nunjukin event-event 

Shiori Bazaar. Ya kadang kita posting di Instagram pribadi juga. 

Peneliti : Bagaimana cara tim kerja Shiori Bazaar mendapatkan 

kepercayaan dari sponsor tersebut? 

Steven : Klo kita sih lebih nunjukkin bukti ya. Kita harus berusaha 

gimana caranya biar sponsor gak kecewa. Yamaha udah beberapa 

kali jadi sponsor Shiori Bazaar. Yamaha juga puas dengan 

beberapa event terakhir kami. Gak cuma Yamaha, ada juga Uber, 

susu Zee, es krim Aice. Kalo uber lebih ngasih buat perjalanan 

gratis. Kalo susu Zee sama  es krim Aice itu bagi-bagi produk. 
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Peneliti : Apakah Shiori Bazaar memberikan promosi penjualan kepada 

konsumen? (Misalnya memberikan voucher, hadiah, atau sampel 

kepada konsumen). 

Steven : Hadiah ya itu tadi dari sponsor. Aice bagi-bagi es krim gratis 

buat 100 orang pengunjung pertama. 100 es krim per hari. Klo 

dari susu Zee, dia bagi-bagi susu buat peserta lomba dance anak-

anak sama peserta lomba mewarnai. 

Peneliti : Strategi apa yang dilakukan oleh Shiori Bazaar agar event Shiori 

Pop Up Market ini dapat berhasil walaupun tidak ada bintang 

tamu seperti pada event yang sebelumnya? 

Steven : Di event ini, kita lebih mengundang masyarakat untuk ngisi 

acara. Biar event-nya gak sepi, kita adain lomba. Ada lomba 

fashion show, lomba dance, ada juga lomba mewarnai. Targetnya 

lebih ke remaja sama anak-anak.  

 

4. Tanggal 11 Februari 2018 merupakan hari terakhir event Lost in Winterland. 

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan manajer Shiori Bazaar yaitu 

Fransisca Sylvia dan Steven Septianto. Wawancara ini dilakukan di DP Mall 

Semarang, bertepatan dengan berlangsungnya event Lost in Winterland. 

Berikut hasil dari wawancara tersebut: 

Peneliti : Apa sejarah dari nama “Shiori Bazaar” itu sendiri? 

Sylvia : Sebenarnya nama “Shiori” diambil dari nama “Shiorimore” dan 

“Shioriandco”. Saya punya usaha fashion dan aksesoris cewek, 
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namanya Shiorimore. Klo Shioriandco itu punya Steven, jualnya 

juga fashion dan aksesoris tapi untuk cowok. Nah Shiorimore sama 

Shioriandco itu udah agak lama berdiri dan udah bisa mencapai 

target penjualan. Dari situ kita ambil  nama “Shiori” dan tambahin 

kata “Bazaar” dengan harapan Shiori Bazaar juga bisa mencapai 

target penjualan. 

Peneliti : Apakah Shiori Bazaar memiliki tagline? 

Sylvia : Ada. Tagline nya “Semarang Thematic Bazaar”. Buat kasi tau ke 

masyarakat kalo Shiori Bazaar itu ngadain bazar yang bertema.  

Peneliti : Bagaimana cara Shiori Bazaar melakukan komunikasi dengan 

vendor ataupun masyarakat saat akan mengadakan event? 

Sylvia : Kalo komunikasi fleksibel. Bisa lewat Instagram, WA, sms, atau 

telepon. Biasanya sih kita posting di Instagram dulu, terus kita 

cantumin contact person, jadi yang berminat bisa langsung 

hubungi kita.  

Steven : Di jaman sekarang ini kan hampir semua masyarakat terutama 

remaja, kenal yang namanya Instagram. Segala informasi apapun 

dapat tersebar luas lewat media sosial. Jadi ya kita lebih sering 

pakai Instagram buat ngiklanin. 

 

5. Untuk menambah informasi yang dibutuhkan, maka pada tanggal 18 Maret 

2018, peneliti kembali melakukan wawancara dengan Fransisca Sylvia dan 

Steven Septianto yang merupakan manajer Shiori Bazaar. Wawancara ini 
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dilakukan di Duta Pertiwi (DP) Mall Semarang. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut: 

Peneliti : Apakah Shiori Bazaar membuat target pencapaian dalam tiap 

event yang diselenggarakan? 

Sylvia : Kalau target ada. Target untuk jumlah vendor, tergantung kita 

sewa tempatnya bisa buat berapa stand gitu. Tapi selama ini target 

pasti tercapai sih. Kalau target event-nya, kita selalu bikin 

rundown. Jadi ya susunan acaranya sesuai sama yang di rundown, 

paling beda cuma di waktunya aja, kadang molor kadang 

kecepetan. 

Peneliti : Pada event pertama, apa yang menjadi alasan Shiori Bazaar 

membuat tema “Valentine Bazaar” ? Apakah event tersebut dapat 

dikatakan berhasil?  

Sylvia : Event pertama ya karna mau Valentine aja sih, jadi kita bikin 

tema itu. Awalnya emang kita cuma mau belajar-belajar dulu sih, 

jadi vendor nya juga kita gak banyak-banyak. Sewa tempatnya aja 

cuma seperempat bagian aja dari yang ditawarin sama DP Mall 

nya. Kalo kita sih anggapnya itu berhasil, soalnya bisa sesuai 

sama yang kita harapin, walaupun vendor-nya masih sangat-

sangat sedikit. 

Peneliti : Bagaimana dengan event yang selanjutnya? Apakah event 

tersebut dapat berjalan seperti yang telah direncanakan? 
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Sylvia : Klo event Market Bazaar, itu kita adain bukan karna untuk 

ngerayain hari tertentu. Tapi waktu itu kita memang lagi dalam 

proses agar Shiori Bazaar bisa lebih dikenal di masyarakat. 

Market Bazaar itu kita adain pas weekend, pas awal bulan juga. 

Kalo kita sih prinsipnya gak cuma sekedar ngadain event dalam 

rangka untuk mencapai target yang kita buat. Gak cuma “yang 

penting stand nya udah penuh, masalah ada pembeli ato engga itu 

bukan urusanku”, tapi kita juga harus professional, kita pilih hari 

dan tanggal yang memungkinkan untuk menarik lebih banyak 

pengunjung, agar vendor pun tidak kecewa. 

Peneliti : Sepanjang Shiori Bazaar menyelenggarakan bazar, event 

manakah yang paling sukses? 

Sylvia : Event Lost in Winterland. Event ini merupakan event terbesar 

sepanjang tahun 2017 yang pernah kami selenggarakan. Event ini 

gak cuma ningkatin vendor aja, tapi pengunjungnya juga semakin 

meningkat. Acaranya pun jauh diluar ekspektasi kita dan berhasil 

mencapai target yang kita buat. Di event ini, kami mulai membagi 

vendor ke dalam tiga kategori penjualan produk, ada produk 

fashion, kuliner, dan otomotif. Vendor-vendor nya banyak juga 

yang pernah ikut di event yang sebelumnya. Ada beberapa dari 

mereka yang minta diundang lagi kalo Shiori Bazaar mau ngadain 

event. Udah booking gitu. 
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Lampiran 2. Daily Activity Peneliti selama melakukan Observasi  

(Mulai dari tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan 11 Februari 2018) 

 

Hari, Tanggal Kegiatan 

Minggu, 4 Februari 2018 1. Melakukan wawancara dengan Fransisca Sylvia 

dan Steven Septianto yang merupakan manajer 

Shiori Bazaar. 

 2. Meminta logo milik Shiori Bazaar dalam bentuk 

foto. 

Senin, 5 Februari 2018 1. Mengamati proses persiapan event Shiori Bazaar 

yang bertema "Shiori Pop Up Market". 

2. Mengamati media sosial Instagram Shiori 

Bazaar dalam mempromosikan event nya. 

3. Mengamati respon dari pengguna Instagram saat 

Shiori Bazaar mengadakan Give Away. 

4. Mengambil foto baliho event Shiori Pop Up 

Market yang terpasang di jalan MT Haryono 

Semarang. 

6 Februari 2018 sampai 8 

Februari 2018 

1. Mengamati media sosial Instagram Shiori 

Bazaar dalam mempromosikan event nya. 

 2. Mengamati respon dari followers akun 

Instagram Shiori Bazaar. 
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Jumat, 9 Februari 2018 1. Mengamati secara langsung proses berjalannya 

event Shiori Pop Up Market yang diselenggarakan 

di DP Mall Semarang. 

2. Mengambil dokumentasi (berupa foto) event 

Shiori Pop Up Market. 

3. Mengamati respon para pengunjung yang datang 

pada event Shiori Pop Up Market. 

4. Mengamati cara tim kerja Shiori Bazaar dalam 

menghadapi vendor dan pengunjung. 

5. Melakukan wawancara dengan  Fransisca Sylvia 

dan Steven Septianto yang merupakan manajer 

Shiori Bazaar. 

Sabtu, 10 Februari 2017 

1. Melakukan pengamatan secara langsung event 

Shiori Pop Up Market yang diselenggarakan di DP 

Mall Semarang. 

 

2. Mengambil dokumentasi (berupa foto) peserta 

fashion show pada saat gladi bersih. 

 

3. Mengambil dokumentasi (berupa foto) peserta 

lomba dance tingkat remaja. 

 

4. Mengambil dokumentasi (berupa foto) event 

Shiori Pop Up Market di bagian  kuliner. 
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5.  Mengamati cara tim kerja Shiori Bazaar dalam 

melakukan komunikasi kepada vendor dan 

pengunjung yang datang pada event Shiori Pop Up 

Market. 

 

6. Mengambil dokumentasi (berupa foto) event 

Shiori Pop Up Market di bidang otomotif. 

 

7. Melakukan wawancara dengan Fransisca Sylvia 

dan Steven Septianto yang merupakan manajer 

Shiori Bazaar. 

Minggu, 11 Februari 2018 

1. Mengamati proses jalannya event Shiori Pop Up 

Market secara langsung.  

 

2. Mengambil dokumentasi (berupa foto) peserta 

lomba dance tingkat anak-anak. 

 

3. Mengambil dokumentasi (berupa foto) peserta 

lomba mewarnai tingkat anak-anak. 

 

4. Mengambil dokumentasi (berupa foto) event 

Shiori Bazaar di bidang fashion. 

 

5. Melakukan wawancara dengan Fransisca Sylvia 

dan Steven Septianto yang merupakan manajer 

Shiori Bazaar. 
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Lampiran 3. Dokumentasi Event Shiori Pop Up Market  

 

 

 
Denah stand vendor pada event Shiori Pop Up Market 

(Sumber: Dokumentasi Shiori Bazaar) 

 

 Hari ke 1 – Jumat, 9 Februari 2018 

 
(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 
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(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

 

 Hari ke 2 – Sabtu, 10 Februari 2018 
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(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

 

 
(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

 

 

 Hari ke 3 – Minggu, 11 Februari 2018 

 
(Sumber: Instagram Shiori Bazaar) 
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(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 

 

 
(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 
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(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti) 
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Lampiran 4. Partisipasi vendor dalam mengiklankan event Shiori Bazaar 

 

 

 
(Sumber: Instagram vendor Shiori Bazaar @kanana.momnkids) 

 

 
(Sumber: Instagram vendor Shiori Bazaar @gendis.projects) 
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(Sumber: Instagram vendor Shiori Bazaar @es_djadoel) 

 

 
(Sumber: Instagram vendor Shiori Bazaar @regsmakeup) 
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