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Lampiran 1 Tanggapan Pemilik Tentang Karakteristik Wirausaha Terhadap Kesuksesan Usaha 

 

Kategori Pernyataan  Jawaban 

Visi dan tujuan 

bisnis  

Pemilik Event Organizer Topeng The 

Event memiliki visi dan tujuan bisnis 

Di tempat usaha Event Organizer Topeng The Event Mempunyai 

visi dan misi yang tidak pernah dirubah dari awal sampai 

sekarang 

Contoh visi dan tujuan bisnis dari Event 

Organizer Topeng The Event 

Visi kami ingin menjadi Event Organizer berskala Nasional 

bahkan International, dan Tujuan Bisnis kami adalah melebarkan 

sayap tidak hanya dibidang pernikahan, tetapi juga 

kearah company. 

 

 

 

 

Tanggung Jawab 

Bertanggungjawab terhadap lingkungan 

ditempat usaha 

Event Organizer Topeng The Event selalu bertanggung jawab 

terhadap lingkungan di tempat usaha. 

Berikan contoh tanggungjawab terhadap 

lingkungan 

Karena kami bergerak didalam bidang jasa, tanggung jawab kami 

terhadap lingkungan adalah tetap bersosialisasi dengan warga 

setempat. 

Bertanggungjawab terhadap pelanggan Event Organizer Topeng The Event selalu bertanggung jawab 

terhadap pelanggan agar pelanggan 

Berikan contoh tanggungjawab terhadap 

pelanggan 

Tanggung jawab pelanggan adalah kami memiliki tanggung 

jawab mensukseskan pesta pernikahan atau acara yang mereka 

percayakan kepada kami kejujuran dan kepercayaan 

yang dibutuhkan. 

Bertanggungjawab terhadap sosial Event Organizer Topeng The Event selalu bertanggung jawab 

terhadap sosial 
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Berikan contoh tanggungjawab terhadap 

sosial 

Tanggung jawab kami terhadap sosial, adalah selain kami 

memiliki staff tetap sebanyak 8 orang, kami juga melibatkan 

freelance team kami didalam setiap event kami, kami 

memiliki jumlah 50 freelance team saat ini yang selalu suport 

event-event Topeng. Dan juga di sosial kami juga memiliki 

kegiatan-kegiatan sosial seperti membagikan nasi bungkus 

terhadap orang golongan yang kurang mampu, kami memiliki 

Yayasan untuk membantu didalam pendidikan kepada anak-anak 

yang kurang mampu. 

Bertanggungjawab terhadap tenaga kerja Event Organizer Topeng The Event selalu bertanggung jawab 

terhadap tenaga kerja 

Berikan contoh tanggungjawab terhadap 

tenaga kerja 

Tanggung jawab terhadap tenaga kerja adalah memberikan 

kesejahteraan terhadap karyawan yang bekerja kepada kami, 

dengan memberikan Salary tepat waktu, memberikan bonus 

tambahan jika karyawan tersebut mencapai suatu prestasi / target 

dari perusahaan, dan juga kami memberikan asuransi kesehatan 

dan asuransi pensiun. 

 

Pengambilan risiko 

Keberanian dalam mengambil risiko dan 

mengambil keputusan secara agresif 

Event Organizer Topeng The Event selalu berani mengambil 

resiko jika itu yang harus dilakukan dan selalu cepat dalam 

mengambil keputusan dan mampu memberikan solusinya. 

Berikan contoh saat mengambil risiko 

dan mengambil keputusan 

Pengambilan Resiko yang pernah diambil adalah saat dimana kita 

harus menentukan waktu mulai suatu acara dengan adanya situasi 

yang tidak mendukung, contohnya saat kita akan memulai acara 

dengan waktu yang telah ditentukan tetapi presentase jumlah 

tamu undangan tidak mendukung untuk dimulainya suatu acara. 

Perencanaan bisnis Melakukan analisa dan mengidentifikasi 

dalam menyusun perencanaan bisnis 

Event Organizer Topeng The Event selalu menganalisa apa yang 

akan terjadi di acara yang akan dibuat dan selalu menyusun 

perencanaan bisnis dengan baik, matang dan terarah. 
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Contoh saat menganalisa dalam 

menyusum perencanaan bisnis 

Sistem Trust and Care yang kami terapkan antara pihak EO 

dengan Client, dan juga pihak EO dengan Vendor Rekanan. Maka 

terciptalah suatu hubungan Segitiga yang saling mendukung satu 

sama lain. 
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Lampiran 2 Tanggapan Tenaga Kerja Tentang Karakteristik Wirausaha Terhadap Kesuksesan Usaha 

 

Kategori Pernyataan  Jawaban  

Tenaga kerja 1 Tenaga kerja 2 

 

 

Visi dan tujuan 

bisnis  

Pemilik Event Organizer 

Topeng The Event memiliki 

visi dan tujuan bisnis 

Event Organizer Topeng The Event 

menggunakan visi dan tujuan bisnis 

yang tidak berubah – ubah dari awal 

sampai sekarang 

Event Organizer Topeng The 

Event yang saya tahu topeng 

mempunyai visi dan tujuan 

bisnis hanya satu yang tidak 

pernah berubah 

Contoh visi dan tujuan bisnis 

dari Event Organizer Topeng 

The Event 

Visi kami ingin menjadi Event 

Organizer berskala Nasional bahkan 

International, dan Tujuan Bisnis kami 

adalah melebarkan sayap tidak hanya 

dibidang pernikahan, tetapi juga 

kearah company 

Visi kami ingin menjadi Event 

Organizer berskala Nasional 

bahkan International, dan 

Tujuan Bisnis kami adalah 

melebarkan sayap tidak hanya 

dibidang pernikahan, tetapi juga 

kearah company 

 

 

 

 

Bertanggungjawab terhadap 

lingkungan ditempat usaha 

Event Organizer Topeng The Event 

selalu tanggungjawab kepada 

lingkungan ditempat usahanya 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu bertanggungjawab 

terhadap lingkungan sekitar 

Berikan contoh 

tanggungjawab terhadap 

lingkungan 

Tanggungjawab lingkungannya seperti 

menyediakan tempat parkir yang luas 

dihalaman usaha topeng agar saat 

adanya meeting client atau pelanggan 

tidak mengganggu area tetangga atau 

tidak menganggu aktivitas jalan raya 

Tanggungjawab lingkungannya 

seperti selalu membuang sampah 

kertas dan minuman pada 

tempatnya agar tidak mencemari 

lingkungan sekitar 

Bertanggungjawab terhadap Event Organizer Topeng The Event Event Organizer Topeng The 
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Tanggung Jawab pelanggan selalu mempunyai rasa tanggungjawab 

yang besar terhadap pelanggan 

Event tidak pernah melepas rasa 

tanggungjawab kepada 

pelanggan  

Berikan contoh 

tanggungjawab terhadap 

pelanggan 

Tanggungjawab kepada pelanggan 

seperti selalu memberikan servis yang 

baik untuk pelanggan contohnya selalu 

menerima penitipan barang dari 

pelanggan dan menerima kritik dan 

saran dari pelanggan 

Tanggungjawab kepada 

pelanggan seperti menyediakan 

tempat meeting untuk 

merencanakan suatu kegiatan 

yang diinginkan oleh pelanggan. 

Bertanggungjawab terhadap 

sosial 

Event Organizer Topeng The Event 

mempunyai tanggungjawab terhadap 

sosialnya 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu bertanggungjawab 

kepada sosial yang akan ditemui 

nantinya 

Berikan contoh 

tanggungjawab terhadap 

sosial 

Tanggungjawab kepada sosial seperti 

selalu mendonasikan dana kepada 

yayasan yang tidak mampu 

Tanggungjawab kepada sosial 

seperti membagikan nasi 

bungkus kepada orang – orang 

dipinggir jalan seperti tukang 

parker, tukang becak dan lain – 

lain 

Bertanggungjawab terhadap 

tenaga kerja 

Event Organizer Topeng The Event 

tidak pernah luput tanggungjawab 

kepada tenaga kerjanya 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu memprioritaskan 

rasa tanggungjawab terhadap 

tenaga kerjanya 

Berikan contoh 

tanggungjawab terhadap 

tenaga kerja 

Tanggungjawab kepada tenaga kerja 

seperti selalu diberikan kesejahteaan 

kepada tenaga kerja dalam memberikan 

gaji dan bonus secara tepat waktu 

Tanggungjawab kepada tenaga 

kerja seperti diberikan anggaran 

asuransi seperti bpjs, lalu 

mendapatkan bonus apabila 

melebihi target yang sudah 
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ditentukan 

 

 

Pengambilan risiko 

Keberanian dalam mengambil 

risiko dan mengambil 

keputusan secara agresif 

Event Organizer Topeng The Event 

selalu berani mengambil resiko dan 

cepat dalam mengambil keputusan 

dengan sangat baik 

Event Organizer Topeng The 

Event mempunyai keberanian 

untuk mengambil resiko dan 

mengambil keputusan dengan 

sangat matang 

Berikan contoh saat 

mengambil risiko dan 

mengambil keputusan 

Mengambil resiko dan mengambil 

keputusan seperti saat mc yang sudah 

ditentukan lalu dibatalkan dikarenakan 

meninggal dunia maka dari itu langsung 

mencari pengganti mc dalam waktu 

seminggu sebelum acara dan berhasil, 

walau tidak sesuai yang diinginkan 

client 

Mengambil resiko dan 

mengambil keputusan seperti 

apabila terjadinya tamu tidak 

datang sesuai waktu acara maka 

resikonya acara akan mundur 

dan mengambil keputusannya 

memberikan music band untuk 

memberikan beberapa lagu 

untuk menunggu tamu hingga 

datang 

Perencanaan bisnis Melakukan analisa dan 

mengidentifikasi dalam 

menyusun perencanaan bisnis 

Event Organizer Topeng The Event 

selalu menganalisa secara detail dalam 

membuat rancangan bisnis yang akan 

dijalankan nantinya 

Event Organizer Topeng The 

Event dapat melakukan analisa 

dan mengindentifikasi secara 

kreatif dan terarah 

Contoh saat menganalisa 

dalam menyusum perencanaan 

bisnis 

Menganalisa dalam menyusun 

perencanaan bisnis seperti menghitung 

anggaran yang akan dikeluarkan dan 

yang akan diterima nantinya untuk 

memesan vendor – vendor yang sudah 

ditentukan 

Menganalisa dalam menyusun 

perencanaan bisnis seperti 

memboocking atau memesan 

vendor sesuai dengan hasil final 

meeting secara tepat waktu agar 

tidak terjadinya tabrakkan 

dengan vendor lain. 
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Lampiran 3 Tanggapan Pemilik Tentang Lokasi Usaha Terhadap Kesuksesan Usaha 

Kategori  Pernyataan  Jawaban  

 

 

Faktor utama 

primer 

Adanya tempat bahan baku di sekitar 

lingkungan tempat usaha 

Untuk Lokasi usaha kami tidak terlalu dekat dengan Toko kertas 

atau Service Store. Lokasi terdekat adalah di Toko Tong Hien 

dan Service Store terdekat adalah di Matahari Mall. 

Adanya fasilitas listrik, jaringan telepon 

dan akses transportasi dalam penentuan 

lokasi  

Ada fasilitas listrik seperti wifi atau internet, dan jaringan untuk 

telepon. Lokasi kami dekat dengan jalan raya yaitu Sultan 

Agung. Tetapi karena kemajuan jaman technologi, kami sangat 

terbantu dengan adanya Transportasi Online 

sepeti Gojek/Gosend/Grabcar. Mereka sangat membantu usaha 

kami didalam segi efisiensi waktu. 

Kemampuan konsumen atau pelanggan 

dalam menjangkau lokasi di tempat usaha 

eo topeng 

Untuk lokasi kami, kami memilih di lokasi yang strategis. 

Lokasi yang mudah ditemukan oleh Client atau vendor kami 

untuk menuju ketempat usaha Event Organizer Topeng The 

Event. 

Tersedianya tenaga kerja di tempat usaha 

Event Organizer Topeng The Event 

Untuk dilokasi kami sangat banyak tenaga kerja karena lokasi 

usaha kami dekat dengan kampus universitas khatolik 

soegijapranata 

 

Faktor kedua 

sekunder 

Ketersediaan fasilitas penunjang lain, 

seperti pusat perbelanjaan atau perumahan 

didekat tempat usaha EO Topeng 

Pusat perbelanjaan didekat kantor kami sangat banyak, ada di 

Gelael Sultan Agung, Superindo Sultan Agung, karena lokasi 

kantor kami sangat strategis dengan pusat perbelanjaan dan 

perumahan seperti Telaga Bodas, Permata Semeru dan 

sekitarnya. 

Perluasan lokasi ditempat usaha EO 

Topeng 

Kami memiliki Impian dan Tujuan akan memperluas lokasi 

usaha kami agar diketahui oleh banyak masayarakat tentunya 

disemarang 
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Lampiran 4 tanggapan tenaga kerja tentang lokasi usaha terhadap kesuksesan usaha 

Kategori  Pernyataan  Jawaban  

Tenaga kerja 1 Tenaga kerja 2 

 

 

 

 

 

 

Faktor utama 

primer 

Adanya tempat bahan baku di sekitar 

lingkungan tempat usaha 

Untuk tempat bahan baku 

yang dibutuhkan seperti toko 

kertas, tempat servis 

komputer atau printer tidak 

terlalu dekat, yang paling 

dekat hanya di matahari mall 

Ditempat usaha topeng tidak 

ada tempat bahan baku yang 

di sekitar topeng, biasanya 

jika terjadi rusaknya 

komputer atau printer dari 

pihak topeng memanggil jasa 

servis dan sedangkan untuk 

bahan baku kertas paling 

dekat hanya di matahari mall 

Adanya fasilitas listrik, jaringan telepon 

dan akses transportasi dalam penentuan 

lokasi  

Ditempat usaha topeng pasti 

ada jaringan telepon, wifi atau 

internet untuk mengirim data 

ke vendor dan menerima data 

dari vendor, sedangkan 

transportasi menggunakan 

jasa ojek online 

Untuk jaringan telepon seperti 

wifi atau internet pasti ada 

dikarenakan sangat penting 

untuk memasarkan jasa 

topeng dan untuk mengirim 

data- data penting ke client 

atau ke vendor, lalu untuk 

transportasi menggunakan 

jasa ojek online 

Kemampuan konsumen atau pelanggan 

dalam menjangkau lokasi di tempat 

usaha eo topeng 

Kemampuan konsumen atau 

pelanggan dalam menjangkau 

lokasi topeng sangat mudah 

ditemukan karena tempat 

topeng letaknya strategis tidak 

masuk ke perumahan dan 

Dalam menjangkau konsumen 

atau pelanggan menuju ke 

tempat topeng sangat mudah 

dijangkau karena letaknya 

sangat strategis dan apalagi 

bisa dicari lokasi tempat 



119 
 

 
 

letaknya di pinggir jalan raya 

jadi mudah untuk ditemukan 

topeng diinternet. 

Tersedianya tenaga kerja di tempat usaha 

Event Organizer Topeng The Event 

Untuk tersedianya tenaga 

kerja susah – susah gampang 

dikarenakan tidak sembarang 

orang bisa bekerja ditopeng 

ada kriteria yang bisa bekerja 

ditopeng seperti smart, 

penampilan tinggi, berat 

badan ideal, bekerja keras dan 

mampu bertanggungjawab di 

setiap pekerjaan 

Tersedianya tenaga kerja 

ditempat usaha topeng 

gampang – gampang susah, 

karena topeng menentukan 

kriteria spserti bisa bekerja 

dengan baik, smart, berat 

badan yang ideal, tinggi 

badan, dan bisa diandalkan. 

 

 

Faktor kedua 

sekunder 

Ketersediaan fasilitas penunjang lain, 

seperti pusat perbelanjaan atau 

perumahan didekat tempat usaha EO 

Topeng 

Untuk pusat perbelanjaan 

tempat usaha topeng sangat 

dekat sekali seperti gelael, 

super indo, grand egde 

sedangkan untuk perumahan 

sangat dekat seperti 

perumahan telaga bodas dan 

permata semeru 

Fasilitas pusat perbelanjaan 

sangat dekat diarea lokasi 

tempat topeng seperti super 

indo, gelael, grand egde 

sedangkan untuk perumahan 

paling dekat perumahan 

telaga bodas dan permata 

semeru 

Perluasan lokasi ditempat usaha EO 

Topeng 

Dalam perluasan lokasi 

rencana akan diperluas 

kembali agar diketahui 

banyak orang lagi 

Untuk perluasan lokasi akan 

di perluas dan diperlebar agar 

diketahui oleh banyak orang 

dan bisa menambah lapangan 

pekerjaan bagi orang yang 

membutuhkan 
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Lampiran 5 Tanggapan Pemilik Tentang Kemampuan Manajerial Terhadap Kesuksesan Usaha 

Kategori  Pernyataan  Jawaban  

 

 

 

 

 

 

 

Pengorganisasian 

Menetapkan tugas dan prosedur yang 

sudah ditentukan 

Event Organizer Topeng The Event selalu ada penetapatan tugas 

apa saja yang harus dikerjakan dengan prosedur yang sudah 

ditentukan setiap harinya 

 

 

 

 

Berikan contoh tugas dan prosedur yang 

akan dibagikan kepada tenaga kerja 

Didalam sebuah event yang kami handle, sebelum eksekusi di 

lapangan kami pasti akan adakan Breafing Team terlebih dahulu. 

Karena kami adalah TEAMWORK sehingga kami tidak bisa 

bekerja secara Individual. Dan kami selalu menekankan terhadap 

team kami, bahwa event yang telah dipercayakan kepada kami 

harus "sukses" dan "Zero Mistake". Sehingga kami 

selalu memberikan bagian tanggung jawab perkejaan terhadap 

crew team kami. Ada PIC yang bertanggung jawab untuk event 

ini dan pengambilan keputusan itu dinamakan Head 

of Coordinator Event (HCE) dan untuk staff PIC yang incharge 

adalah Assistant Coordinator (AC) dimana AC yang bertugas 

mengawasi dan mengontrol didalam persiapan dan 

pelaksanaan acara. Dan untuk Crew terbagi menjadi bagian 

masing-masing.Ada 12 bagian pekerjaan team. 

 

 

 

 

Pergerakan dan 

pengawasan  

Memberikan pembimbingan dan 

menetapkan standar metode penilaian 

kerja 

Event Organizer Topeng The Event selalu memberikan 

pembimbingan dan arahan yang tepat agar tenaga kerja bisa 

bekerja dengan baik dan optimal dan selalu menetapkan standar 

metode penilaian di setiap tenaga kerja 

Berikan contoh bimbingan dan standar 

metode penilaian yang sudah ditetapkan 

Kami selalu mengadakan Morning Breafing untuk melaporkan 

segala perkembangan progress Client kami dan jika tenaga kerja 

tidak memberikan perkembangan maka akan ditindak lanjuti 
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dengan memberikan teguran dan arahan agar bisa bekerja secara 

cepat dan optimal, lalu metode penilaiannya dengan memberikan 

target kepada tenaga kerja apabila bisa melebihi target dan tidak 

ada complain dari client maka akan diberikan hadiah seperti 

penambahan gaji atau bonus untuk tenaga kerja 

 

 

 

Kreativitas dan 

inovasi 

Kemampuan dalam meghadapi tantangan 

dan selalu memberikan konsep yang baru 

Event Organizer Topeng The Event  selalu berani menghadapi 

tantangan seperti memberikan konsep -  konsep acara yang baru 

Berikan contoh tantangan yang selalu 

dihadapi dan konsep yang baru 

Di jaman sekarang, semua serba praktis, kami juga ingin 

memudahkan client kami didalam mempersiapkan sebuah event, 

kami ingin membuat paket komplit dengan berbagai konsep yang 

akan kami jual secara Online, sehingga kami bisa menjangkau 

Client dari daerah manapun 
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Lampiran 6 Tanggapan Tenaga Kerja Tentang Kemampuan Manajerial Terhadap Kesuksesan Usaha 

 

Kategori  Pernyataan  Jawaban  

Tenaga kerja 1 Tenaga kerja 2 

 

Pengorganisasian 

Menetapkan tugas dan prosedur yang 

sudah ditentukan 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu menetepakan tugas 

pada tenaga kerjanya sesuai 

dengan kemampuan dan sesuai 

prosedur yang sudah ditentukan 

Event Organizer Topeng The 

Event pasti mentepakan 

tugas kepada tenaga kerjanya 

setiap hari dengan prosedur 

yang sudah ditentukan 

Berikan contoh tugas dan prosedur yang 

akan dibagikan kepada tenaga kerja 

Sudah ada roll atau pembagian 

kerja di setiap tenaga kerjanya 

seperti menjadi pembagian 

membuat buku, lalu membuat 

layout atau mendesain lokasi, 

menyiapkan peralatan – 

peralatan perlengkapan untuk 

acara, ada yang menyiapkan 

presentasi untuk meeting 

Setiap harinya suda diberi 

tugas disetiap tenaga 

kerjanya, mulai yang 

menyiapkan presentasi untuk 

meeting, ada yang  

menyiapkan peralatan - 

peralatan penglengkapan 

untuk acara dari acara pagi, 

gererja, hingga acara malam 

pestanya, lalu ada yang 

mengatur jadwal untuk 

meeting crew 

 

Pergerakan dan 

pengawasan  

Memberikan pembimbingan dan 

menetapkan standar metode penilaian 

kerja 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu memberikan 

bimbingan jika ada yang 

melakukan kesalahan atau ada 

yang tidak paham dalam sistem 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu memberikan 

bimbingan arahan untuk 

bekerja dengan baik dan 

optimal dengan menetapkan 
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kerja sesuai dengan standar 

metode penilaian yang sudah 

ditentukan 

standar metode penilaian 

kerja yang sudah ditentukan 

Berikan contoh bimbingan dan standar 

metode penilaian yang sudah ditetapkan 

Selalu diadakan morning 

breafing bertujuan untuk 

mengetahui tugas yang diberikan 

sampai tahap dimana, jika belum 

mencapai tahap yang diberikan 

maka diberikan arahan dan 

bimbingan agar bisa bekerja 

dengan optimal dan efektif lagi. 

Selalu mengadakan meeting 

setiap pagi untuk meberikan 

tugas dan membicarakan 

tugas yang diberikan 

kemarin sudah sampai mana 

pekerjaannya, jika pekerjaan 

yang diberikan tidak ada 

complain dari client atau 

pelanggan maka bimbingan 

yang diberikan sudah 

berhasil dan bisa dijalankan 

dengan baik 

Kreativitas dan 

inovasi 

Kemampuan dalam meghadapi tantangan 

dan selalu memberikan konsep yang baru 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu berani mengahadapi 

tantangan dan memberikan 

konsep – konsep yang baru 

Event Organizer Topeng The 

Event tidak pernah takut 

untuk menerima tantangan 

baru karena mempunyai 

kemampuan dasar yang 

tercukupi dan selalu berani 

memberikan konsep – 

konsep yang baru 

Berikan contoh tantangan yang selalu 

dihadapi dan konsep yang baru 

Tantangannya jika ada venue 

atau lokasi yang baru, team yang 

dibentuk baru, vendor – vendor 

juga baru jadi pihak Event 

Organizer Topeng The Event 

Tantangannya jika 

menemukan vendor, lokasi 

tempat yang baru maka 

harus cepat menyesuaikan 

seperti vendor atau disetiap 
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harus bisa menyesuaikan dengan 

baik, beradaptasi dengan baik 

dan bekerja secara optimal dan 

untuk konsep yang baru lebih 

banyak diacara pesta ulang tahun 

dengan background yang 

berbeda – beda seperti ironman, 

devil, wisata alam dan lain - lain 

lokasi yang lama karena 

dengan penyesuaian yang 

cepat maka pekerjaan bisa 

berjalan dengan baik, lalu 

untuk konsep yang baru 

lebih banyak di acara ulang 

tahun dari pada di acara 

pernikahan 
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Lampiran 7 Tanggapan Perusahaan Tentang Karakteristik Wirausaha, Lokasi Usaha, Dan Kemampuan Manajerial Terhadap  

 Event Organizer Topeng The Event 

 

 

KATEGORI 

 

PERNYATAAN 

JAWABAN 

Perusahaan BPR RUDO Perusahan Bank Mandiri Perusahan OPPO 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab 

Bertanggungjawab 

terhadap pelanggan 

Bertangungjawab, iya sangat 

bertanggungjawab sekali dari 

membuat acara hingga 

pelaksanaannya yang sukses 

dan menerima kristik dan 

saran dari kami 

Topeng the event selalu 

bertanggungjawab kepada 

perusahan kami dari cara 

pelayanannya hingga 

menyelesaikan acara yang 

dibuat dengan baik 

Dari pihak topeng saat 

membuat acara kepada 

kami, topeng selalu 

meyakinkan bahwa 

konsep yang dibuat akan 

spektakuler dan berani 

bertanggngjawab jika 

tidak berjalan dengan 

meriah 

Contoh 

tanggungjawabannya  

Event Organizer 

Topeng The Event 

kepada pelanggan 

Saat memberikan konsep 

acara kepada kami itu benar – 

benar sangat matang dan 

sangat baik untuk 

dilaksanakannya dan saat 

play acara begitu sangat 

meriah sekali sesuai dengan 

konsep yang diberikan 

kepada kami 

Saat kita menyerahkan 

barang untuk diberikan 

kepada tamu yaitu 

souvenir dengan jumlah 

lebih dari 500 dan ternyata 

sisa, pihak topeng selalu  

mengembalikan souvenir 

dengan data yang lengkap 

dan saat berjalannya acara 

topeng selalu detail dalam 

Waktu saat membuat 

rencana atau konsep dan 

diberikan kepada kami 

sangat begitu luar biasa 

(amazing), tidak terduga 

karena yang saya pikir 

konsepnya hanya 

sambutan, atau setelah 

itu diisi dengan nyanyian 

akan tetapi ada surprise 
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pelaksanaanya agar tidak 

terjadinya kesalahan waktu 

acara dimulai  

yang membuat acara 

yang kita inginkan 

semakin meriah dan 

spektakuler yaitu 

mendatangkan artis yang 

kita inginkan dan 

berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan 

risiko 

Keberanian dalam 

mengambil risiko dan 

mengambil keputusan 

secara agresif 

Event Organizer Topeng The 

Event Dalam mengambil 

keputusan selalu tepat dan 

tidak mengewakan dan 

intinya berani mengambil 

resiko 

Event Organizer Topeng 

The Event yang pastinya 

berani mengambil resiko 

dan bisa mengambil 

keputusan dengan baik 

Event Organizer Topeng 

The Event selalu berani 

mengambil resiko dan 

bisa mengambil 

keputusan dengan bijak 

tanpa ada harus yang di 

hilangkan 

contoh pengambilan 

risiko dan 

mengambilan 

keputusan yang 

diberikan Event 

Organizer Topeng 

The Event.  

Waktu saat acara dimulai 

banyak sekali tamu yang 

kami undang tidak berujung 

hadir maka dari itu pihak 

topeng mengambil keputusan 

tidak memulaikan acara 

hingga tamu 50% datang 

ditempat maka dari itu topeng 

tetap mengisi acara agar tidak 

terlalu hening dengan 

meminta music band untuk 

menyanyikan beberapa lagu, 

resikonya acara akan tidak 

sesuai jadwal dan jam untuk 

Resiko yang diterima oleh 

topeng sendiri adalah 

harus bolak – balik ke 

tempat acara untuk 

memastikan bahwa dekor, 

ligting, sound, meja makan 

itu semua tertata rapi dan 

benar – benar menarik 

untuk dilihat dan 

didengarkan oleh tamu, 

sedangkan pengambilan 

keputusan waktu saat 

direktur datang terlambat 

yang seharusnya 

Untuk resikonya dari 

pihak topeng sendiri 

yang tahu resiko yang 

didapat saat menghandle 

acara kami, karena acara 

kupercayakan semua 

kepada pihak topeng, 

sedangkan untuk 

pengambilan keputusan 

waktu pemilihan 

beberapa artis yang harus 

di pilih untuk 

didatangkan dan harus 

meriah dan topeng 
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selesai sampai malam hari memberikan sambutan dari 

pihak topeng menukar jam 

dengan sambutan 

sambutan dari ketua 

panitianya hingga direktur 

datang dan memberikan 

sambutan 

sendiri memutuskan 

untuk mendatangkan 

jenita janet dengan alasan 

jenita janet akan 

membuat acara ini lebih 

meriah dan untuk tamu 

nanti akan berjoget 

bersama 

Perencanaan 

bisnis 

Melakukan analisis 

dan mengidentifikasi 

dalam menyusun 

perencanaan bisnis 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu melakukan 

analisis terlebih dahulu lalu di 

identifikasi dengan  

menyusun perencanaan bisnis 

yang diinginkan oleh 

perusahaan kami 

Event Organizer Topeng 

The Event saat kami 

memberikan pandangan 

konsep acara kami, pihak 

topeng langsung 

melakukan analisis dan 

diidentifikasi untuk 

meyusun perencanaan 

bisnis sesuai yang kita 

inginkan 

Event Organizer Topeng 

The Event langsung 

melakukan analisis dan 

identifikasi untuk 

menyusun perencanaan 

bisnis 

Contoh analisa dalam 

menyusun rencana 

bisnis yang diberikan 

Event Organizer 

Topeng The Event. 

Saat menganalisa acara yang 

kami inginkan  dari topeng 

sendiri pertama memberikan 

tema pada acara ini, lalu 

memberikan masukan – 

masukan, menghilangkan hal 

– hal yang tidak penting 

untuk ditampilkan dan setelah 

itu baru menyusun acaranya 

Waktu itu topeng 

berkunjung ke kantor kami 

untuk melaksanakan 

meeting bersama 

membahas konsep acara 

atau pandangan yang kita 

inginkan, lalu topeng 

mengindentifikasi dengan 

mengembangkan lagi 

konsepnya agar lebih 

Saat itu kami dari panitia 

berada dikantor topeng 

memberikan rencana 

acara yang kita inginkan, 

pertama topeng 

mendengarkan setiap 

detail acara yang kami 

inginkan, lalu topeng 

mengindentifikasinya 

dengan memberikan 
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meriah dan spektakuler 

saat play nanti, setelah itu 

topeng melakukan 

menyusun dan membuat 

rundown acara agar acara 

yang kita inginkan tertata 

rapi dan terarah 

arahan dan penambahan, 

setelah itu topeng 

langsung menyusun 

acaranya seperti 

membuat rundown acara 

Faktor utama 

primer (lokasi) 

Kemampuan 

konsumen atau 

pelanggan dalam 

menjangkau lokasi di 

tempat usaha eo 

topeng 

Untuk menuju tempat Event 

Organizer Topeng The Event 

kantor kami tida terlalu jauh 

dari kantor topeng sendiri dan 

tempatnya mudah ditemukan 

dan bisa dicari di google map 

Letak tempat lokasi dari 

Event Organizer Topeng 

The Event sangat mudah 

di cari dan ditemukan 

walau jarak kantor kami 

dengan topeng sedikit jauh 

akan tetapi tidak susah 

mencarinya 

Kantor kami dengan 

kantor topeng sangat 

dekat dan tempat 

lokasinya sangat mudah 

ditemukan, karena 

tempatnya ada di pinggir 

jalan 

 

 

Faktor kedua 

sekunder (lokasi 

) 

Ketersediaan fasilitas 

penunjang lain, seperti 

pusat perbelanjaan 

atau perumahan 

didekat tempat usaha 

EO Topeng 

Ya untuk penunjang lain 

seperti pusat perbelanjaan 

sangat dekat. setelah meeting 

beberapa kali ditempat 

topeng, kita belanja untuk 

kebutuhan acara kami , lalu 

untuk perumahan juga ada 

beberapa telaga bodas 

Untuk pusat tempat 

perbelanjaan sangat dekat 

sekali ada gelael, lalu 

super indo. Jadi saat kami 

butuh untuk acara, kami 

tidak perlu jauh jauh cari 

tempat perbelanjaan, 

sedangkan untuk 

perumahan kurang paham 

juga ya karena kita cuma 

berkunjung ke tempat 

kantor topeng saja 

Pusat perbelanjaan 

sangat dekat sekali di 

tempat kantor Event 

Organizer Topeng The 

Event, karena yang saya 

lihat tempatnya sangat 

strategis dan ada 

beberapa perumahan 

ditempat kantor topeng 

seperti perumahan 

semeru dan telaga bodas 

Kretivitas dan Kemampuan dalam Event Organizer Topeng The Event Organizer Topeng Kami sudah memakai 



129 
 

 
 

inovasi meghadapi tantangan 

dan selalu 

memberikan konsep 

yang baru 

Event selalu berani 

mengahdapi tantangan saat 

melihat konsep kami yang 

begitu rumit, dari pihak 

topeng bisa menyelesikannya 

dengan baik 

The Event selalu 

memberikan konsep baru 

kepada kami setelah 

beberapa kali memakai 

jasa topeng maka dari itu 

bisa diartikan bahwa 

topeng mampu atau berani 

menghadapi tantangan 

jasa topeng beberapa 

kali, kami selalu saya 

beri tantangan dengan 

meminta kepada topeng 

untuk membuatkan  

konsep konsep baru 

untuk acara kami 

nantinya 

Contoh konsep baru 

yang diberikan Event 

Organizer Topeng 

The Event. 

Konsep yang diberikan dari 

pihak topeng yaitu dengan 

beberapa tema seperti festival 

gatering, menggelar unjuk 

bakat dan ada beberapa 

hiasan dekorasi yang berbeda 

juga dari yang dulu minimalis 

sekarang begitu sangat 

menawan 

Event Organizer Topeng 

The Event memberikan 

konsep kepada kami 

berbeda beda diantaranya 

seperti fantastic gatering, 

celebration gatering 

Mungkin untuk tema 

tetap sama akan tetapi 

konsep acaranya yang 

berbeda seperti halnya 

dulu tidak ada artis, 

sekarang memanggil artis 

untuk memeriahkan 

acara yang kami inginkan  
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Lampiran 8 Tanggapan Pengantin Tentang Karakteristik Wirausaha, Lokasi Usaha, Dan Kemampuan Manajerial Terhadap  

 Event Organizer Topeng The Event 

 

KATEGORI 

 

PERNYATAAN 

JAWABAN 

Dion Natasha Sapto Nadia 

 

Tanggung jawab 

Bertanggungjawab terhadap pelanggan Sangat bertanggungjawab 

sekali dari pihak topeng 

kepada kami 

Sangat bertanggung jawab 

terhadap kebutuhan pelanggan 

dan cepat tanggap jika dimintai 

pertolongan dan mau 

bertanggung jawab terhadap 

risiko yang ada 

Contoh tanggungjawabannya  Event 

Organizer Topeng The Event kepada 

pelanggan 

Tanggungjawabnya seperti di 

akhir acara, pada waktu itu 

tamu sudah pada mau pulang 

akan tetapi acara belum selesai 

maka dari itu topeng langsung 

mempercepat alur makanannya 

agar tamu tidak jadi pulang 

dan terus menyantap makanan 

Misal di jam beberapa sebelum 

acara ada suatu barang yang 

kurang dan dicari agak sulit 

tetapi dengan tanggung jawab 

nya EO topeng memberikan 

bantuan untuk menolong saat 

itu juga walaupun ditengah 

kesibukan mereka 

 

Pengambilan 

risiko 

Keberanian dalam mengambil risiko dan 

mengambil keputusan secara agresif 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu berani mengambil 

resiko dan mengambil 

keputusan secara agresif 

karena tidak memakan waktu 

Event Organizer Topeng The 

Event berani melakukan risiko 

yang dianggap berat untuk 

dilakukan sudah menjadi 

bagian dari EO topeng 
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cukup banayak 

contoh pngambilan risiko dan 

mengambilan keputusan yang diberikan 

Event Organizer Topeng The Event.  

Berani berhadapan langsung 

dan memberikan jawaban 

sesuai yang dibutuhkan seperti 

waktu itu tamu banyak yang 

berfoto pada pengantin, agar 

tidak terlalu bosan tamu nya 

diberikan musik nyanyian agar 

tetap bisa menikmati acaranya 

sampai selesai 

Risiko yang diambil dari 

tingkat kesulitan interior yang 

di buat agar memuaskan 

pelanggan bisa dilihat dari 

desain yang cukup sulit untuk 

dilakukan tapi mereka berani 

mengambil risiko itu 

Perencanaan bisnis Melakukan analisis dan mengidentifikasi 

dalam menyusun perencanaan bisnis 

Event Organizer Topeng The 

Event selalu melakukan 

analisis dan mengidentifikasi 

dalam menyusun perencanaan 

bisnis dengan mengadakan 

meeting bersama 

Event Organizer Topeng The 

Event saat membuat 

perencanaan bisnis sangat 

terarah, tersusun rapi  dan jelas 

Contoh analisa dalam menyusun rencana 

bisnis yang diberikan Event Organizer 

Topeng The Event. 

Mengadakan agenda meeting 

bersama bertujuan untuk 

memberitahukan informasi – 

informasi terbaru untuk acara 

kami dari segi konsep 

acaranya, lalu dekorasinya dan 

music yang kami ingikan 

Memberikan susunan sesuai 

kesepakatan bersama secara 

jelas dan memberikan 

pengarahan dengan sebaik 

mungkin  

Faktor utama 

primer (lokasi) 

Kemampuan konsumen atau pelanggan 

dalam menjangkau lokasi di tempat 

usaha eo topeng 

Cukup sangat terjangkau dan 

mudah dicari tempat Event 

Organizer Topeng The Event 

dan juga bisa dicari di internet 

Pelanggan cukup mudah dalam 

menjangkau tempat dari lokasi 

sendiri karena dengan mudah 

ditemukan dan memang sudah 

terkenal  
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Faktor kedua 

sekunder (lokasi ) 

Ketersediaan fasilitas penunjang lain, 

seperti pusat perbelanjaan atau 

perumahan didekat tempat usaha EO 

Topeng 

Ada tempat perumahan yang 

didekat Event Organizer 

Topeng The Event seperti 

telaga bodas, sedangkan untuk 

tempat perbelanjaan juga dekat 

ada gelael, super indo 

Strategis dekat dengan tempat-

tempat penunjang lain yang 

dibutuhkan pelanggan 

menjadikan point plus 

tersendiri untuk EO topeng 

Kretivitas dan 

inovasi 

Kemampuan dalam meghadapi tantangan 

dan selalu memberikan konsep yang baru 

Event Organizer Topeng The 

Event mempunyai kemampuan 

menghadapi tantangan dan 

selalu memberikan konsep 

yang baru 

Patut diapresiasikan kreatif 

mereka yang selalu fresh 

dengan tampilan sesuai keingin 

kami sebagai pelanggan kesan 

unik selalu didapatkan dari EO 

topeng 

Contoh konsep baru yang diberikan 

Event Organizer Topeng The Event 

Contoh konsep yang baru, 

waktu itu saya diberikan 

beberapa pilihan seperti 

acaranya semi standing atau 

tetap mejanan dan saya 

memilih mejanan karena 

banyak tamu yang akan datang 

Konsep selalu mewah dan 

pasti elegant jika dalam event 

memberika sentuhan yang 

membuat pelanggan puas akan 

kinerja EO topeng  
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Lampiran 9 Gambaran Perusahaan Topeng the Event 
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Lampiran 10 Gambaran Perusahaan Topeng the Event 
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