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Dia mengakui sebagai wanita muslimah cukup sulit untuk mencari fashion muslimah 

dengan model terkini sehingga di cetuskanlah pameran Semarang Hijab & Expo. 

Pameran Semarang Hijab & Expo merupakan pemrakarsa pameran berkonsep 

muslim pertama di kota Semarang. Pameran ini berjalan selaras dengan visi dan misi 

dari perusahaan Imperium MICE Management sebagai pengelola pameran, untuk 

menyiarkan agama islam melalui konsep yang dibawa Semarang Hijab & Expo dan 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pameran ini diselenggarakan 

untuk membantu roda perekonomian bagi para UKM61 

 Singkatan SHE bagi Semarang Hijab & Expo bukan merupakan suatu 

kebetulan. dalam bahasa inggris “SHE” mempunyai arti perempuan, sehingga 

diharapkan SHE (Semarang Hijab & Expo) dapat dijadikan cerminan untuk kaum 

perempuan terutama wanita muslimah. selain itu juga untuk menggambarkan dimana 

pameran ini banyak menghadirkan eksibitor fashion wanita dari berbagai daerah 

seperti: Surabaya, Bandung, Jakarta, Semarang dan sekitarnya. Sehingga 

Wahyuningsih berharap pameran ini dapat menjawab kebutuhan kalangan wanita 

muda terutama wanita muslimah di kota Semarang, dalam mencari pakaian dengan 

mudah di satu tempat dan memiliki banyak pilihan dengan model pakaian terkini. Di 

Lain hal SHE juga ditujukan untuk mengikuti perkembangan busana muslim, industri 

kreatif dan menjadi etalase UMKM untuk melakukan pameran.62 

Acara pertama Semarang Hijab & Expo yang berlangsung di Paragon Mall 

Semarang tanggal 5 – 9 September 2018 mendapatkan respon yang sangat 

memuaskan dari pengunjung. Dengan total pengunjung mencapai 1.000 sampai 

2.500 orang perharinya, acara ini dinilai sukses. Dari sini Wahyuningsih mulai 

                                                
61 Wawancara dengan Wahyuningsing, 10 November 2020. 
62 Wawancara dengan Wahyuningsih, 10 November 2020. 
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menjawab kebutuhan pasar kaum muslimah dari muda mudi hingga ibu-ibu dengan 

menyelenggarakan  berbagai macam acara fashion.63 

 

Gambar 4.2 Acara Pertama Semarang Hijab & Expo 2018 

Sumber : Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

Hingga tahun 2020 Semarang Hijab & Expo memiliki konsep yang berbeda dari 

pameran SHE sebelumnya mengingat tahun 2020 merupakan awal masa pandemi. 

Konsep yang ditawarkan adalah bazaar fashion dan festival makanan dalam satu 

acara. pameran ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran 

pemerintah di era new normal. konsep baru ini diharapkan dapat menarik kembali 

pengunjung untuk hadir pada pameran Semarang Hijab & Expo di masa new normal 

serta, memenuhi kebutuhan sandang dan hiburan bagi mereka. Semarang Hijab & 

Expo digelar dari tanggal 2 - 6 Oktober 2020 dengan segmentasi utama dari event ini 

adalah wanita muslimah berumur 16 – 50 tahun.64 

Berbagai cara telah dilakukan Semarang Hijab & Expo untuk mempromosikan 

pameran yang mereka selenggarakan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan 

media sosial sebagai sarana promosi. Salah satu media sosial yang Semarang Hijab 

& Expo gunakan adalah Instagram. Menurut Wahyuningsih, Instagram merupakan 

                                                
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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pilihan yang tepat untuk dapat menjangkau target sasaran65 karena sekarang ini 

hampir semua orang memiliki Instagram, terlebih para wanita, dari yang muda sampai 

tua. hal ini sesuai dengan sasaran target dari Imperium MICE Management adalah 

fashion wanita muda dan wanita muslimah.  

 

4.2 Pemasaran melalui Media Sosial Instagram Semarang Hijab & Expo 

Melihat peluang untuk mengembangkan bisnis bagi para penggunanya, 

Instagram kini berhasil menjadi aplikasi yang banyak diminati untuk dimanfaatkan 

sebagai media komunikasi pemasaran. Ditambah dengan adanya kebijakan dari 

pemerintah terkait PSBB, hal ini menyebabkan sempitnya ruang gerak tim pemasaran 

untuk melakukan memasarkan produknya secara langsung. Ini menjadi alasan yang 

kuat bagi Semarang Hijab & Expo melakukan pemasaran secara online salah satunya 

melalui Instagram. Melalui konten – konten kegiatan pameran yang diunggah, 

Instagram sebagai etalase pameran memudahkan pengunjung akun 

@promotor_imperium_indonesia untuk mengulas kegiatan – kegiatan pameran, toko 

– toko yang berpartisipasi dan juga dapat memberikan tanggapan atas konten yang 

diunggah langsung di kolom komentar.  

Adapun tujuan pemasaran secara online yang dilakukan Semarang Hijab & 

Expo menurut Koordinator event dan promosi Semarang Hijab & Expo, Naya Safira, 

yaitu66: 

1.  Menjalin Hubungan 

Pendekatan secara personal sangat diperlukan agar terjadi loyalitas 

pada suatu barang atau jasa. Semarang Hijab & Expo menggunakan instagram 

sebagai media promosi pameran, karena Instagram adalah media sosial yang 

melekat pada kalangan wanita terutama wanita muda. Pemasaran yang 

dilakukan Semarang Hijab & Expo di Instagram bertujuan untuk menjalin 

                                                
65 Ibid. 
66 Wawancara. Naya Safira. 1 Mei 2021. 
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hubungan dengan mitra yang berpartisipasi di Semarang Hijab & Expo, dalam 

bentuk promosi mitra di akun instagram @promotor_imperium_indonesia. 

Dengan adanya promosi ini diharapkan ada timbal balik yang baik antara 

kedua belah pihak dan timbul loyalitas mitra terhadap pameran Semarang 

Hijab & Expo. 

 

Gambar 4.3 unggahan daftar mitra 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

2. Membangun Merek 

Semarang Hijab & Expo memanfaatkan caption pada setiap konten 

yang unggahan untuk  membangun merek dengan follower nya. bahasa yang 

digunakan dalam caption mereka merupakan bahasa sehari - hari yang tidak 

begitu baku, sehingga ringan untuk dibaca dan dipahami. hal inilah yang bisa 

membangun merek Semarang Hijab & Expo dikalangan para pengguna 

instagram. Selain itu mereka juga melakukan repost postingan dari pengunjung 

pameran dan tenant yang berpartisipasi pada Semarang Hijab & Expo 
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Gambar 4.4 contoh caption dari SHE 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

3. Publisitas  

Kepercayaan konsumen dapat dibangun dengan bukti – bukti langsung 

dari pameran yang telah digelar. Pengikut ataupun warganet mendapatkan 

informasi secara valid dari pihak Semarang Hijab & Expo melalui akun 

Instagram @promotor_imperium_indonesia. dalam akun instagram tersebut, 

secara rutin tim digital marketing internal dari Semarang Hijab & Expo 

mengunggah kegiatan maupun situasi pameran. Selain Instagram, Semarang 

Hijab & Expo menggunakan koran online sebagai publisitas pamerannya.  

 

Gambar 4.5 Publisitas Koran Online 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

4. Promosi 

Semarang Hijab & Expo memberikan kupon hadiah bagi follower akun 

Instagram @promotor_imperium_indonesia sebagai bentuk promosi. kupon 
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yang dibagikan berupa potongan harga dari beberapa tenant yang 

berpartisipasi baik tenant fashion maupun makanan a Semarang Hijab & Expo. 

kupon ini bisa didapatkan secara cuma - cuma dengan syarat sudah mengikuti 

akun instagram @promotor_imperium_indonesia dan menunjukannya ke 

panitia di tempat pameran. Dengan adanya giveaway ini diharapkan followers 

akun instagram  @promotor_imperium_indonesia dapat bertambah. Selain itu  

Semarang Hijab & Expo juga bisa mendapatkan promosi secara tidak langsung 

melalui mereka yang membuat Instagram Story mengenai pameran SHE. 

biasanya dalam Instagram Story ada beberapa fitur yang biasa digunakan, 

seperti hastag dan geotagging.  

 

 

Gambar 4.6 Voucher Giveaway 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

5. Riset Pasar 

Untuk melakukan riset pasar, Semarang Hijab & Expo memanfaatkan 

fitur insight yang digunakan untuk mempelajari tentang pelanggan. Pada fitur 

insight sudah disediakan diagram sesuai dengan pembagian kategori yang 

diinginkan berdasarkan followers ataupun akun yang mengunjungi profil 

instagram @promotor_imperium_indonesia. Adapun kategori yang dibagi 

sebagai berikut: 
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Sesuai data penelitian insight Instagram menunjukan 

@promotor_imperium_indonesia, 63,7% followers dari akun mereka berasal 

dari Semarang. Kemudian sisanya kebanyakan berasal Jakarta, Pati, 

Yogyakarta dan Pekanbaru. Untuk range umur, paling banyak berusia 18 - 24 

tahun dengan persentase 45,8%, terbanyak kedua berusia 25 - 34 tahun 

dengan persentase 26,8% kemudian untuk sisanya berusia 35-44 tahun 

sebanyak 10,1%. Untuk gender, hasilnya seimbang yakni 50% pria dan 50% 

wanita.  

Dari data insight di atas menunjukan jika segmentasi dari pameran 

Semarang Hijab & Expo sudah sesuai dengan targetnya. target segmentasi 

utama dari Semarang Hijab & Expo adalah mereka yang berusia 16 - 45 tahun, 

dan persentase followers di range usia tersebut memang yang paling tinggi.  

 

Pemilihan instagram sebagai media promosi di anggap tepat oleh Koordinator 

event dan promosi Semarang Hijab & Expo, karena dapat meningkatkan hasil 

penjualan mitra yang berpartisipasi dan promosi pameran. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh penulis bahwa dalam 3 tahun terakhir semenjak pertama digelar, 

pameran Semarang Hijab & Expo terus mengalami kenaikan pengunjung dan 

peningkatan jumlah mitra yang bekerja sama pada pameran. 

Naya Safira menambahkan, Semarang Hijab & Expo menggunakan beberapa 

strateginya sendiri dalam dalam melakukan promosi pameran agar pengunjung 

tertarik menghadiri pameran.67Strategi yang mereka gunakan yaitu: 

1) Meningkatkan Promosi 

Hal yang dirasa yang dirasa oleh koordinator event dan promosi 

mampu meningkatkan kesadaran merek terhadap followers Instagram 

adalah dengan melakukan promosi secara rutin. Kiat – kiat tim 

                                                
67 Wawancara. Naya Safira. 10 November 2020. 
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Semarang Hijab & Expo dalam mempromosikan pameran selain 

menggunakan media online Instagram, juga melakukan promosi secara 

offline dengan memasang baliho di Jalan Pemuda yang berdekatan 

dengan lokasi pameran atau banner jalan - jalan protokol di kota 

Semarang. Tetapi menyadari jika belakangan ini banyak orang jarang 

berada di luar rumah dan banyak pelaku bisnis mempromosikan jasa 

atau barangnya secara online, Semarang Hijab & Expo lebih gencar 

mempromosikan pemerannya secara online melalui Instagram. 

 

Gambar 4.7 Promosi melalui baliho 

Sumber : Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

2) Inovasi konsep 

Semarang Hijab & Expo melakukan inovasi konsep yang semula 

pameran ini hanya dikenal sebagai pameran fashion muslimah, kini 

beralih sebagai pameran one stop shopping. Penambahan konsep baru 

dengan adanya festival makanan dan hiburan live music, kelas 

memasak, fashion show, beauty class dan lomba menyanyi. Semua ini 

diadakan agar pengunjung dan mitra yang berpartisipasi merasa 

terhibur berada di dalam area pameran. untuk kedepannya, Semarang 
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Hijab & Expo akan terus berusaha untuk memodifikasi konsep baru 

guna meningkatkan minat datang pengunjung. 

 

Gambar 4.8 Hiburan Kelas Memasak 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

3) Fasilitas dan Pelayanan 

Menurut Naya Saffira selaku Koordinator Event dan Promosi  selalu 

mengutamakan kenyamanan pengunjung melalui fasilitas dan 

pelayanan selama pameran berlangsung. Dengan fasilitas dan 

pelayanan yang baik juga bisa dijadikan sebagai sarana promosi dan 

branding pameran dari pengunjung dan mitra yang berpartisipasi. 

Salah satunya dengan memberikan fasilitas tempat makan untuk stand 

makanan, kebersihan lingkungan pameran dan pelayanan aduan 

kepada mitra melalui stand sekertariat semarang Hijab & Expo yang 

ada di lokasi pameran. 
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Gambar 4.9 fasilitas tempat makan 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

Naya Saffira juga mengatakan jika Instagram memiliki banyak keunggulan 

untuk promosi pameran agar menarik minat berkunjung, penjelasannya sebagai 

berikut68:  

a. Promosi melalui media sosial Instagram menambah kepercayaan mitra 

dan pengunjung Instagram, karena mitra atau pengunjung dapat 

melihat ulasan pameran, interaksi perusahaan dengan pengikut 

Instagram, tampilan informasi pameran melalui foto atau video di 

beranda. Hal ini menimbulkan minat dan kepercayaan jika pameran 

Semarang Hijab & Expo sudah terjamin dari segi kualitas pameran. 

Berikut data Insight pengunjung Instagram akun 

@promotor_imoerium_indonesia pada setiap konten pameran 

Semarang Hijab & Expo. 

                                                
68 Wawancara. Nafa Safira. 1 Mei 2021. 
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Gambar 4.10 Insight age range @promotor_imperium_indonesia 

Sumber: @promotor_imperium_indonesia 

 

 

Gambar 4.11 Top Location @promotor_imperium_indonesia 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 



50 
 

 

Gambar 4.12 Follower Breakdown @promotor_imperium_indonesia 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

b. Sebagai sumber informasi yang valid dengan adanya Instagram, 

pengguna Instagram bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai 

mitra - mitra yang berpartisipasi dalam pameran.  

 

 
Gambar 4.13 Mitra yang berpartisipasi 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

c. Banyak orang lebih mudah menangkap informasi dengan visual, 

dengan adanya Instagram yang memberikan fitur foto dan video dalam 



51 
 

bentuk feeds dan story, hal ini membuat orang lebih mudah mengingat 

informasi yang diberikan.  

 

Gambar 4.14 Insight Pengunjung 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia  

 

d. Biaya Promosi yang terjangkau. sekarang ini hampir semua orang 

sudah menggunakan smartphone dan akses internet mudah 

didapatkan, inilah yang dapat memangkas budgeting yang dikeluarkan 

untuk promosi. Perbedaan budgeting promosi melalui media offline dan 

online sangat berbeda 100%, Jika promosi online melalui feeds 

Instagram dikatakan gratis tanpa dipungut biaya. Tetapi menggunakan 

media promosi offline seperti pemasangan spanduk dan baliho 

Semarang Hijab & Expo mengeluarkan biaya kisaran 5 juta sampai 20 

juta. 

   

Sepemikiran dengan Naya, Koordinator Imperium MICE Management, 

Wahyuningsih menyatakan pemilihan Instagram sebagai media komunikasi 

pemasaran digunakan untuk mempromosikan pameran dan membantu pemasaran 

guna meningkatkan minat berkunjung pada pameran Semarang Hijab & Expo. 

Terlebih saat pandemi ini, Instagram memiliki peran yang lebih besar bagi tim 
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Semarang Hijab & Expo dalam melakukan promosi. Instagram juga semakin 

mempermudah untuk memasarkan jasa pameran atau mempromosikan pameran 

karena pengunjung Instagram dapat melihat dokumentasi ulasan pameran – pameran 

yang sudah digelar secara singkat, mengingat tampilan dari Instagram berupa foto 

atau video. Penggunaan Instagram sebagai media promosi secara tidak langsung 

menjadikan kelebihan komunikasi pemasaran lebih terarah dan tepat sasaran. 

 

Menurut Wahyuningsih, Instagram memiliki banyak peranan fungsi pada 

pameran Semarang Hijab & Expo untuk berkomunikasi dengan pengikutnya dan 

secara persuasif mengajak khalayak untuk berkunjung ke pameran melewati attraction 

Instagram, dimana jika pengguna Instagram sering berkunjung ke beranda Instagram 

@promotor_imperium_indonesia semakin banyak peluang juga untuk konten 

postingan @promotor_imperium_indonesia muncul di explore page (halaman 

penjelajahan) dan suggest friend (rekomendasi pertemanan). Media sosial Instagram 

menjadi salah satu media promosi yang sangat efektif dan tepat sasaran, kelebihan 

Instagram sebagai media promosi yaitu69:  

a. Dengan banyaknya orang yang sudah menggunakan Instagram, ini 

menguntungkan tim digital marketing Semarang Hijab & Expo untuk 

mempromosikan pamerannya.  

b. Menekan budget promosi menggunakan platform Instagram tidak perlu 

mengeluarkan biaya, hanya perlu mengunduh aplikasi di smartphone 

atau membuka website melalui komputer. Bahkan untuk beriklan 

melalui feeds nyaris tidak mengeluarkan biaya. 

c. Penggunaan fitur di Instagram sangat mudah dipahami oleh pengguna, 

inilah yang dapat menarik minat untuk berkunjung atau sekedar 

sukarela memposting pada saat pameran berlangsung. Hal ini menjadi 

                                                
69 Wawancara. Wahyuningsih. 1 Mei 2021 
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nilai tambah sebagai promosi pameran yang tidak disengaja melalui 

foto, video, komentar, story, like, hastag atau follow. 

 

4.3 Pemanfaatan Instagram sebagai Media Promosi Semarang Hijab & Expo 

Berhasil menjadi aplikasi media sosial yang memiliki banyak pengguna, 

Instagram tidak hanya digunakan sebagai media sosial biasa. Banyak perusahaan 

yang akhirnya memilih Instagram untuk menjadi salah satu media promosi yang dipilih. 

Koordinator Event dan Promosi Semarang Hijab & Expo memilih Instagram sebagai 

sarana mengunggah foto dan video kegiatan dari semua pameran yang pernah 

diadakan oleh pihak Semarang Hijab & Expo. Melalui foto dan video tersebut 

diharapkan untuk lebih banyak khalayak yang mengenal Semarang Hijab & Expo. 

Semarang Hijab & Expo melalui akun Instagram @promotor_imperium_indonesia, 

akun ini telah memiliki 1.010 followers tertanggal pada 4 Maret 2021.  

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Profil Instagram 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

Selain Instagram, Semarang Hijab & Expo memiliki beberapa media sosial lain 

yang digunakan yaitu facebook dan Whatsapp sebagai sarana pendekatan Semarang 

Hijab & Expo kepada mitranya dan sasaran pasarnya. Berjalan selaras dengan target 

sasaran utama Semarang Hijab & Expo yakni anak muda terutama dikalangan wanita, 
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membuat Instagram dijadikan sebagai strategi pemasaran untuk promosi serta 

bertukar informasi dengan followers dan mitranya. 

Selain lain itu, dikarenakan Instagram memiliki fitur yang cukup mumpuni untuk 

menunjang promosi antara lain fitur upload foto dan video dalam feeds maupun story, 

Instagram TV, highlight (sorotan), like (suka), hashtag (tagar), comment (komentar), 

repost (unggah ulang) dan share (berbagi), membuat semua pengguna Instagram 

dapat mengetahui informasi yang diberikan sehingga dapat mempengaruhi keputusan 

orang untuk berkunjung. fitur - fitur yang disediakan oleh instagram bisa menjadi 

alternatif media promosi dari Semarang Hijab & Expo sendiri. berikut fitur yang sudah 

digunakan Semarang Hijab & Expo: 

a. Mengunggah Foto dan Video (Upload Photos or video) 

Mengunggah foto dan video merupakan fitur utama yang diunggulkan oleh 

Instagram sebelum muncul fitur pendukung lainnya. Tim Digital Marketing 

melalui akun @promotor_imperium_indonesia, telah memiliki jadwal untuk 

pengunggahan yaitu, 3 hari sekali untuk pre-event dan 3 kali sehari saat event 

berjalan. Tim digital marketing juga sudah menentukan dan membagi waktu 

untuk mengunggah konten seperti siang pada saat jam makan siang antara 

12.00 - 13.00, sore hari pada saat jam pulang kerja sekitar 17.00, dan 

istirahat/prime time sekitar 19.00. Penjadwalan konten dilakukan rutin selain 

untuk promosi Semarang Hijab & Expo juga ingin mempererat pengenalan dan 

ingatan akan pameran serta loyalitas pameran Semarang Hijab & Expo 

terhadap pengikut (followers) dan pengunjung akun 

@promotor_imperium_indonesia.  
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l  

Gambar 4.16 Tampilan Feeds Semarang Hijab & Expo 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

b. Instagram Bio  

Instagram Bio pada sebuah akun Instagram biasanya digunakan untuk 

menjelaskan secara singkat tentang akun tersebut, deskripsi singkat tentang 

akun tersebut. Semarang Hijab & Expo melalui akun 

@promotor_imperium_indonesia, menggunakan Instagram bio sebagai 

pemberitahuan pameran terdekat selanjutnya yang akan berlangsung. Seperti 

yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 4.17 Tampilan Instagram Bio  

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 
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c. Keterangan (Caption) 

Caption digunakan sebagai pendukung dalam setiap postingan di 

Instagram karena dapat menjelaskan lebih detail tentang maksud dari foto atau 

video yang di unggah, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan dapat 

diterima dengan jelas oleh followers. Dalam promosi Semarang Hijab & Expo, 

caption ditujukan untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi khalayak 

umum tentang pameran Semarang Hijab & Expo agar terjadi minat berkunjung 

langsung ke pameran.70 

Seperti yang disampaikan oleh Naya Safira Koordinator Event & Promosi 

Semarang Hijab & Expo, caption yang digunakan Semarang Hijab & Expo 

dalam akun @promotor_imperium_indonesia adalah tipe caption simple dan 

berfokus kepada pendekatan secara langsung kepada pelanggan caption 

biasanya berisi tentang ajakan untuk berkunjung ke pameran atau promosi 

toko yang berpartisipasi. biasanya caption yang ditulis berisi tentang ajakan 

untuk berkunjung ke pameran serta promosi mitra yang berpartisipasi. Seperti 

yang dapat kita lihat pada beberapa caption di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.18 Unggahan caption  

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia Instagram bio 

 

                                                
70 Wawancara. Naya Safira. 1 Mei 2021. 
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d. Tagar (Hashtag) 

Hashtag atau tanda pagar yang berfungsi sebagai tag peta pengelompokan 

data terhadap postingan atau konten apapun di dunia internet. Dengan 

hashtag, data dalam jagad internet dapat diarsipkan untuk memudahkan 

pengguna berselancar di internet mencari foto atau video yang diinginkan. 

Akun instagram @promotor_imperium_indonesia menggunakan hashtag 

terkait seperti #SHE (SHE adalah singkatan dari nama event Semarang Hijab 

Expo), #imperiumpromotor, dll. Setiap pameran Semarang Hijab & Expo selalu 

menggunakan hashtag khusus untuk memudahkan followers atau orang awam 

menemukan informasi  terkait pameran Semarang Hijab & Expo.  

 

Gambar 4.19 Unggahan Hashtag  

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia Instagram bio 

 

e. Komentar (Comment) 

Kolom komentar di Instagram berfungsi sebagai wadah berinteraksi secara 

langsung dengan followers. Fitur inilah yang diharapkan oleh pengguna 

Instagram untuk berinteraksi secara langsung dan terbuka antara antar pemilik 

akun Instagram.  Dalam fitur ini pemilik akun Instagram bisa berbalas pesan 

dengan mereka yang menuliskan komentar dalam postingannya, dan 

pengguna Instagram lainnya dapat membaca komentar tersebut. 

Semarang Hijab & Expo dalam akun @promotor_imperium_indonesia 

menggunakan kolom komentar untuk membalas tanggapan atau pertanyaan 
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yang diberikan akun lain. Dalam balasan komentarnya, mereka berusaha 

untuk membalas sesegera mungkin dan menggunakan bahasa yang santai. 

Kedua hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan 

antara Semarang Hijab & Expo dengan pengguna Instagram lainnya. Berikut 

merupakan contoh penggunaan kolom komentar dari akun 

@promotor_imperium_indonesia terkait pameran Semarang Hijab & Craft 

Expo. 

 

Gambar 4.20 Unggahan Komentar  

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia  

 

f. Pengikut dan Mengikuti (Follower, Following) 

Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi pengikut 

(Following) akun pengguna lainnya, demikian pula sebaliknya dengan memiliki 

pengikut Instagram (Followers). Akun Instagram 

@promotor_imperium_indonesia memiliki jumlah Following lebih sedikit 

dibanding jumlah follower, yakni following sebanyak 780 dan jumlah followers 

sebanyak 1010. Pada akun Instagram @promorot_imperium_indonesia hanya 

mengikuti akun tertentu saja seperti orang - orang dibalik layar dan mitra 

kerjasama yang berkaitan dengan pameran. Hal tersebut dilakukan sebagai 

upaya untuk meningkatkan kepopularitasan pameran milik Imperium 

khususnya Semarang Hijab & Expo. Dengan mengikuti akun 

@promotor_imperium_indonesia pengikut akan mendapatkan informasi 
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mengenai informasi pameran, jadwal kegiatan pameran, dan ulasan seputar 

pameran dalam hari itu 

 

Gambar 4. 21 followers dan following 

Sumber : Instagram @promotor_imperium_indonesia 

g. Instagram Story 

Fitur penunjang lainnya selain foto dan video yang menjadi andalan 

menurut Naya sebagai Koordinator event dan promosi, adalah Instagram story 

karena Instastory menyiarkan secara langsung tanpa memenuhi feeds dari 

Instagram. Biasanya Instastory hanya bersifat sebagai pengulas kegiatan yang 

sedang berlangsung, mempromosikan acara (Foto atau video) serta informasi 

lainnya  hanya dalam 1x24 jam. Jika foto feeds Instagram tidak ada batas 

waktu untuk menampilkan gambar, berbeda dengan instastory waktu 

penampilannya di batasi 24 jam. 

 

Gambar 4.22 unggahan Story @promotor_imperium_indonesia 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia  
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h. Tagging (Arroba)  

Tag atau arroba adalah fitur tambahan penting dengan menandai 

pengguna akun Instagram lain. Semarang Hijab & Expo menggunakan fitur ini 

pada foto, caption atau kolom komentar yang mereka unggah guna 

memberikan informasi kepada follower maupun mitra yang berpartisipasi atau 

pengunjung pameran. Selain itu dengan adanya tag diharapkan mampu 

meningkatkan kesadaran merek, minat berkunjung serta meningkatkan 

kerjasama mitra yang berpartisipasi. Dapat dilihat dari (gambar 4.22) konten 

ini meliput cuplikan terkait mitra yang bekerja berpartisipasi, pengisi acara serta 

kegiatan yang ada pada pameran.71 

 

Gambar 4.23 Fitur Tagging atau arroba 

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia 

 

i. Instagram TV (IGTV 

IGTV merupakan fitur terbaru instagram yang dapat dijadikan sebagai 

media promosi lainnya. Dibanding dengan Instastory yang hanya berdurasi 15 

                                                
71 Wawancara Naya, 20 Desember 2021. 
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detik, IGTV mempunyai durasi yang lebih panjang hingga 1 jam. Akun 

@promotor_imperium_indonesia sudah menggunakan fitur IGTV untuk 

mempromosikan pameran Semarang Hijab & Expo dengan memberikan 

gambaran kegiatan pameran dari hari pertama hingga hari terakhir. 

Koordinator Event dan Promosi Semarang Hijab & Expo, Naya Safira, 

mengungkapkan bahwa fitur IGTV dinilai mampu meningkatkan promosi dari 

pameran Semarang Hijab & Expo sehingga warganet yang menonton IGTV 

tersebut diharapkan memiliki rasa ketertarikan untuk berkunjung ke pameran 

Semarang Hijab & Expo. 

 

Gambar 4.24 Unggahan IGTV  

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia. 

 

j. Highlight 

Fitur Instagram ini digunakan oleh akun @promotor_imperium_indonesia 

untuk mengkategorikan postingan story berdasarkan pameran. Jadi followers 

dapat melihat semua postingan terkait dengan pameran Semarang Hijab & 

Expo lebih mudah di highlight. Pengelola pameran Semarang Hijab & Expo, 

Imperium MICE Management menggunakan highlight sebagai katalog promosi 

pameran mereka.  
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Gambar 4.25 Unggahan highlight  

Sumber: Instagram @promotor_imperium_indonesia. 

Dengan banyaknya kelebihan yang dimiliki Instagram, hal ini membuat 

Imperium MICE Management lebih banyak menggunakan Instagram sebagai sasaran 

jitu dalam dunia promosi dan komunikasi. Hal ini didukung dengan hasil dari 

wawancara dengan Naya Safira selaku Koordinator Event & Promosi Semarang Hijab 

& Expo, diketahui bahwa semenjak menggunakan secara aktif Instagram 

@promotor_imperium_indonesia, pihak Semarang Hijab & Expo mengalami 

peningkatan pengunjung dan mitra.72 Pihak Koordinator Event dan Promosi juga 

menggunakan Instagram sebagai etalase pameran. Penggunaan sebagai etalase 

yang dimaksudkan adalah ketika orang yang ingin mengetahui tema pameran yang 

diselenggarakan oleh Semarang Hijab & Expo setiap tahun, atau dari pihak Semarang 

Hijab & Expo dapat menunjukkan profil Instagram mereka jika ditanyakan mengenai 

portofolionya.  

Untuk dapat meningkatkan fungsi dan juga peranan dari media komunikasi dan 

juga tim pemasaran Semarang Hijab & Expo, maka tim pemasaran Semarang Hijab & 

Expo membentuk tim digital marketingnya sendiri untuk mengelola Instagram selama 

pameran berlangsung. Semarang Hijab & Expo bekerjasama dengan pihak ketiga 

yang bertugas mendokumentasi foto dan video pada saat acara berlangsung yang 

                                                
72 Wawancara. Naya, 10 November 2020 
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nantinya akan disortir kembali oleh tim digital marketing Semarang Hijab & Expo. 

Berikut (Bagan 4.1) merupakan struktur tim digital marketing Semarang Hijab & Expo: 

 

Bagan 4.1 Struktur Digital Marketing Semarang Hijab & Expo 

Sumber: Wawancara73 

 

Dari hasil penjelasan diatas penggunaan Instagram sebagai media promosi, 

pihak Semarang Hijab & Expo sudah melakukan semua dengan terstruktur secara 

baik. Namun menurut wawancara dengan Naya, promosi masih dirasa kurang 

maksimal dari yang telah dilakukan oleh Semarang Hijab & Expo karena belum ada 

budget khusus untuk pemasaran digital, dan baru direncanakan di tahun mendatang. 

Saat ini Naya dan tim sedang mengedukasi pengelola pameran untuk memanfaatkan 

promosi melalui Instagram Ads sebagai karena mampu menjangkau pasar lebih luas. 

Di era sekarang ini masih banyak pihak pengelola atau pelaku bisnis yang belum 

paham dengan pentingnya pemasaran digital, alasan inilah yang membuat Naya 

beserta tim terus mengembangkan promosinya di media sosial Instagram.  

 

 

 

 

                                                
73 Wawancara Yuni, 10 November 2020. 
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