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LAMPIRAN 1 
Interview Guide 

 

 

1. Dimanakah kantor Semarang Hijab & Expo ? 

2. Cerita singkat berdirinya Semarang Hijab & Expo ? 

3. Arti nama dari Semarang Hijab & Expo? 

4. Bagaimanakah perkembangan pameran Semarang Hijab & Expo di tahun ini ? 

5. Apa yang membedakan Semarang Hijab & Expo tahun ini dengan Semarang Hijab & 

Expo  di tahun sebelumnya? 

6. Siapa segmentasi yang ingin disasar Semarang Hijab & Expo ? 

7. Kapan Semarang hijab & Craft Expo dilaksanakan? 

8. Media sosial apa saja yang di gunakan Semarang Hijab & Expo ? 

9. Sejak kapan Semarang Hijab & Expo menggunakan Instagram ? 

10. Mengapa Instagram menjadi fokus media promosi Semarang Hijab & Expo ? 

11. Apakah Semarang Hijab & Expo memiliki tim khusus untuk menjalankan Instagram?  

12. Apakah kelebihan menggunakan Instagram sebagai media promosi dibanding dengan 

media sosial lain ? 

13. Kendala apa saja yang dialami Semarang Hijab & Expo menggunakan media sosial 

Instagram sebagai media promosi ? 

14. Fitur Instagram apa saja yang digunakan oleh Semarang Hijab & Expo ? 

15. Adakah sistem dalam melakukan pengunggahan konten ? 
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LAMPIRAN 2  
 

 

Transkrip Wawancara 

 

Wawancara 1 

Tanggal : 20 Desember 2020 

Lokasi  : Kopi Luwak, Paragon Mall Semarang Lt. 3 

Waktu  : 14.00 

Narasumber : Ibu Wahyuningsih – Regional Jateng-DIY 

 

Pewawancara : Aku mulai sekarang ya tante yuni wawancaranya? 

Narasumber : oke oke glad kita ngobrol santai aja, mau tanya tentang apa glad? SHE 2019 

atau yang 2020? 

Pewawancara : SHE 2020 tante karena relate sama keadaan pandemi sekarang ini. Tapi 

sebelumnya aku tanya tentang Imperium dulu ni te, gimana sih bisa berdiri 

Imperium MICE Management? 

Narasumber :Okey jadi Imperium berdiri itu sejak tahun 2007 di kota Makassar, didirikan 

oleh pak Muhammad Reiza yang kemarin kita ketemu itu dibawah, sebelum 

jadi Imperium seperti ini pak Reiza sudah expert masalah pembuatan acara 

dari yang awalnya sukarela bantu- bantu acara orang lain kaya jadi crew acara 

sampai Project Leader juga pernah dulu sempet tu waktu saya masih tinggal 

di Makassar kerja bareng beliau, emang ulet dan supel si beliau itu udah 

keliatan dari kuliah relasinya banyak sampai sekarang. 

Pewawancara : wah… ya pengalaman banget udah pernah ngalamin kerjaan paling 

bawahnya dunia per event nan ini sampe paling atas. Berarti pak reiza udah 

pernah ikut macem-macem event selain event mall kaya gini dong? 
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Narasumber : Iya pernah juga awal mula itu beliau pernah cerita, mulai tercetus untuk buat 

Imperium ini ketika beliau di beri tanggung jawab event yang cukup besar di 

makassar dari pemerintah provinsi tuh… 

Pewawancara : event apa itu te ? 

Narasumber : acara pekan olahraga dari bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 

2006, pihak bank Makassar sangat puas dengan eventnya dan dapat pujian 

dari vendor – vendor lain sampai akhirnya beliau tercetus untuk membuat 

Imperium ini.  

Pewawancara : mantep juga pak Reiza sampe dipercaya vendor besar gitu ya, kalau 

Imperium megang event apa aja si selain SHE ini te? 

Narasumber : ada bazar pendidikan, home sweet home pameran alat-alat rumah tangga 

juga se pameran perumahan, terus ada otomotif mobil sama motor-motor 

besar ya sama event bulanannya si ya pameran fashion and food kaya gini. 

Pewawancara : baik. Terus Imperium sendiri ada cabangnya dimana aja si? 

Narasumber : Imperium sendiri kantor offlinenya ada Makassar, punya 4 cabang di 

Samarinda, Jakarta, Jogja sama Semarang ini yang kupegang glad, dan 

Imperium yang ku pegang ini beda dengan Imperium di kota lain jadi istilahnya 

kalo Imperium Semarang spesialisasi nya event yang bernuansa fashion gitu. 

Pewawancara : oh kenapa bisa gitu? 

Narasumber : karena dari bawaan sebelumnya aku sudah menggeluti dunia fashion aku 

punya brand dengan nama aku sendiri, tu sampe aku punya butik di rumah. 

beliau inget saya sekarang tinggal di Semarang terus di rekrut lah saya 

dipercaya megang Imperium yang ada di Jateng sama Jogja. jadi dianggap 

pak reiza ni aku punya peluang buat gedein nama Imperium dan boutiq ku Yuni 

Kanaya dna relasiku yang cukup banyak lah yang tentang dunia per event nan 

Semarang. 

Pewawancara : oh berarti berawal dari temen event dulu di makassar sampai jadi partner 

bisnis juga ya te… 
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Narasumber : ya bisa dikatakan begitulah.. aku pikir kenapa engga sekali selain kerja aku 

juga bisa membesarkan brand aku jadi hobi sama kerja jadi satu gitu 

Pewawancara : terus keunikan Imperium Semarang ini dengan event – event punya orang 

lain apa te? 

Narasumber : nah Imperium ini terkhususnya Semarang dia punya ciri khas yaitu event 

fashion yg hijab friendly, kan banyak sekarang orang yang berhijab mereka 

kebingungan buat cari vendor toko baju yang fashionable buat orang – orang 

berhijab. Berangkat dari kesulitannya ku kalo mau beli baju ngga tau mau di 

toko mana terus kalo di satu toko ngga banyak pilihannya. Dan rata-rat 

exhibitor di semarang lebih ke kalo ngga batik sama fashion biasa. Kemudian 

ya aku punya ide buat event pertama Imperium Semarang dengan Semarang 

Hijab Expo di tahun… 2018. Mulai kesini ngga cuma fashion aja biar makin 

meriah acara dan menarik minat pengunjung ada di event itu aku buat stand 

food bazar halal dan acar perform dari tenat – tenant ku kaya fashion show, 

make up class, cooking class, lomba juga ada nyanyi tu kaya di bawah 

sekarang, terus lomba fashion show nanti sore sama paling puncak acara 

kadang aku bawa artis dateng ke event ku. Jadi aku ingin event yang aku buat 

itu mempermudah kalangan wanita berhijab jaman sekarang dan 

mengumpulkan UMKM yang ada di semarang di sekitarnya, kan lebih mudah 

glad untuk cari barang di satu tempat yang sama dan lebih banyak pilihan 

kasian juga kan UMKM sekarang itu sulit untuk cari pelanggan, ya harapan 

besarku aku bisa membantu orang dengan event ini karena dengan mereka 

ikut serta dalam event ini kan pengunjung mulai mengenal UMKM kecil yang 

mungkin dia ngga punya offline store atau Cuma modal social media ajakan. 

Kan lebih greget juga kalo kamu mau beli barang liat barangnya  langsung 

ketimbang bayar dulu barangnya terakhiran. 

Pewawancara : jadi membantu memberdayakan UMKM dan membantu mereka promosi ya… 

terus sasaran dari event SHE ini siapa te? 
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Narasumber : ya itu tadi kalo sasaran utama wanita karena sandang itu kebutuhan pokok 

setiap orang terutama wanita yang punya dasar ini tampil menarik terus kan, 

tidak terkecuali sama wanita – wanita berhijab walaupun mereka memilih 

menutup auratnya ngga sedikit dari mereka juga ingin tetap tampil menarik 

tanpa harus worrying about her fashion. Ngga semua wanita berhijab 

pakaiannya modelnya itu – itu aja, kita juga bisa fashionable dan tampil 

menarik. Nah itu sasaran kita khususnya wanita berhijab usia muda tapi juga 

ada si fashion yang buat ibu-ibu gitu. 

Pewawancara : untuk event SHE ini dilaksanakan tanggal berapa ? 

Narasumber : tanggal 2 oktober sampai 6 oktober, tapi ya agak berbeda event ya kan karena 

pandemi ini kita mengikuti peraturan perintah untuk menjaga protokol 

kesehatan untuk masuk di event. 

Pewawancara : oh ya gimana tante dengan adanya pandemi gini gimana event-event 

Imperium berpengaruh besar kah dampaknya? 

Narasumber : banget dong… sekarang orang buat pergi ke mall tu mikir 2 kali, dan pasti 

sangat berpengaruh besar sama pendapatan sam partisipan stand event ku, 

tapi ya aku putar otak untuk bagaimana event ini berjalan dan tetap hidup event 

ku di masa era new normal ini. 

Pewawancara : gimana tu caranya buat menyeimbangkan nya? 

Narasumber : kan orang sekarang lebih banyak yang di rumah aja dan kalo di rumah 

mantenginnya handphone kan millenials sekarang suka liat ig tu, kita manfaatin 

lewat social media, kita promosi in event kita sendiri dan tenant yang 

berpartisipasi di dalam event juga.  

Pewawancara : kenapa Instagram? 

Narasumber: instagram fitur utamanya apa tu? Foto sama video kan, ya pas lah dengan 

kebutuhan kita. Orang juga cenderung lebih suka melihat visual kan, jadi kita 

suguh in para followers atau pengunjung Instagram kita dengan informasi 

event dan  kegiatan event kita gitulah…. Nanti lebih jelasnya kamu nanya ke 
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naya aja ya glad masalah teknisnya dia yang paham, setauku si itu alasan kita 

pake Instagram. 

Pewawancara : tapi Imperium juga pake aplikasi lain juga kah atau tidak untuk promosi? 

Narasumber : iya ada Instagram, Whatsapp, emmm facebook juga tapi udah ngga aktif lagi 

si. Ni kaya nya anak-anak lagi ada rencana mau kembangin di Tiktok rame kan 

sekarang tiktok tu, tapi ya sebenarnya lebih aktif dengan pendekatan langsung 

secara pribadi ya kalo sama tenant, tapi Instagram juga ngga kalah 

berpengaruh karena dari Instagram juga kita dapat tenant dari luar kota dan ke 

excite dan orang datang ke event kita. 

Pewawancara : wah… asik tu nanti bisa tiktokan di tengah acara event biar ngga penat tim 

nya te… 

Narasumber : iya… iya.. gimana glad mau ikutan juga? 

Pewawancara : hahaha….. boleh.. boleh te, oke Tante Yuni terimakasih buat waktu dan 

informasinya yang sangat bermanfaat buat aku. Ni aku juga mau lanjut 

wawancara sama kak naya. 

Narasumber : sama-sama glad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

LAMPIRAN 3 Transkrip Wawancara 

 

Wawancara 2 

Tanggal  : 20 Desember 2020 

Lokasi  : Kopi Luwak, Paragon Mall Semarang Lt. 3 

Waktu  : 15.00 

Narasumber  : Naya Safira – koordinator event dan Promosi 

 

Pewawancara  : halo kak Naya selamat sore… 

Narasumber  : halo Glad…. 

Pewawancara  : langsung aku mulai aja ya kak buat sesi wawancara nya, Instagram 

Imperium itu dibuat kapan si kak? 

Narsumber  : kalo ngga salah sekitar 2019, tapi ngga tau bulan pastinya kapan 

karena aku handle Instagram setahun terakhir ini. 

Pewawancara  : Kak naya sendiri sudah berapa lama megang akun instagram 

Imperium? 

Narasumber  : akun Imperium aku pegang mulai 2019 akhir, karena aku baru gabung 

di Imperium di 2019 akhir juga. Itu juga di sambil koordinator in event-

event juga sambil marketing in. ya biasalah kerja event membuatku jadi 

multitasking hahaha…. 

Pewawancara  : bener-bener kak, tapi enak kak sekali kerja banyak pengalamannya 

hahaha…. Kalo untuk yang handle instagram ini kakak ada dibantu 

dengan tim atau gimana ? 

Narasumber  : Instagram itu ngga cuma aku doang yang handle, tapi sekarang ada 

partner dan ada juga dibantu vendor lain buat foto dan videonya. Jadi 
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alurnya atur dulu mau upload tentang apa aja, kek gimana konsepnya 

sebelum event, terus admin akan ngumpulin foto atau video kalo pake 

vendor setiap hari selama event, dan minta design gambar atau pamflet 

buat pengajuan acc dulu di bu yuni baru dan aku. Setelah acc dari aku 

atau bu yuni baru up di Instagram, biasanya si kalo ngga aku yang 

upload bisa juga admin yang upload.  

Pewawancara  :oh oke jadi bisa dikatakan Tim digital Marketing nya gitu ya kak? Berarti 

kalo upload foto atau video ngga selalu pake vendor ya kak?  

Narasumber  : iya, jadi tu ngga selalu kita pake vendor terus, kadang juga foto video 

handle sendiri juga. 

Pewawancara  : ada peraturan atau jam uploadnya  konten di instagram? 

Narasumber  : Pre-event tu 3 hari sekali kita up konten pamflet atau flayer buat 

sounding ke followers, pas event berjalan kita upload jadi 3 kali sehari 

dan ada jam nya kalo mau up konten di kita. 

Pewawancara  : jam berapa aja tu kak? 

Narasumber  : jam 12.00 siang waktu makan siang, jam 17.00 jam pulang kantor atau 

selesai aktivitas sama jam 19.00 waktu orang – orang sudah istirahat 

di rumah. Kenapa jam segitu istilahnya jam prime time karena traffict 

atractionnya lebih rame di jam jam itu. 

Pewawancara  : oke oke, terus buat fitur Instagram nya sendiri yang dipake apa aja ni 

kak? 

Narasumber  : yang jelas  si menu utama nya foto, video, story, ig tv tapi baru sekali 

sama ini sih instagram bisnis lagi mau pake katanya biasa buat 

attraction pegunjung instagram kita gitu. 

Pewawancara  : untuk promosi waktu pameran SHE itu promonya apa aja kak? 

Narasumber : biasanya SHE tu promo Voucher belanja selama pameran 

berlangsung dibuat giveaway terus, terus kaya promosiin tenant – 

tenant kita sama promomnya tenant kita. 
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Pewawancara : selain untuk promosi Instagram Imperium juga buat apa si kak? 

Narasumber : ya untuk portofolio kita juga dong pastinya, soalnya kadang calon 

tenant baru yang belum pernah ikut pameran-pameran Imperium dia 

bisa liat portofolio kita dari situ kan. Jadi tenant percaya sama karena 

liat kita pernah buat pameran kaya gimana terus media promosi online 

kita yang aktif juga IG kalo facebook sama web jarang update soalnya 

ribet banget buat update di web tu klo ig kan tinggal klik-klik doang 

gampang gitu di gunainnya. Ya walaupun Instagram masih kurang 

diperhatiin banget, soalnya kan kerjaanku rangkep ya coordinator acara 

ya update” medsos soalnya dari persiapan sampe promosi aku yang 

pegang. 

Pewawancara : di instagram imperium gunain Instagram ads ngga kak? 

Narasumber : belum pernah si tapia da pandangan buat pake Instagram ads. Tapi 

untuk sementara ini imperium iklan si masih pake influencer semarang 

karena lebih berpengaruh Karena influencer itu kan udah punya masa 

kan jd lebih muda dan bahkan lebih luas juga pasarnya tergantung type 

influencer yang kita sewa jasanya.  

Pewawancara : terus gimana tu kak sistemnya kalo pake influencer buat iklan 

pameran? 

Narasumber : jadi kita datengin influencer kadang kita pake artis juga si buat review 

acara dlu biasanya SHE kan ada rangkaian acara utama tu kaya 

fashion show, lomba nyanyi nah kita datengin pas itu, otomatis 

followernya mereka kan kebanyakan nyamper ke event kita buat 

nontonin artis nah, kelar nonton kan ngga mungkin mereka kalo mereka 

ngga sambal jalan-jalan ke pameran kita mampir beli bajulah ato ke 

stand makanan kan kita juga bantu tenant kita juga. Selain itu kalo 

datengin artis biasanya kita bisa ajuin riders jadi sekalian akun artis itu 
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upload tentang event kita 1 hari sebelum acara sama waktu dia dateng 

kan lumayan followernya mereka ramein event kita. 

Pewawancara : oh gitu ya kak. Jadi iklannya lewat artis atau influencer. Okay kalo ada 

yang komen di postingan atau DM di Instagram itu di replay ngga kak? 

Narasumber : tergantung si nanyanya apa, kalo terkait pameran yang berlangsung 

si pasti dibalesin. 

Pewawancara : pernah ngga kak dapet kostumer dari Instagram? 

Narasumber : pernah, biasanya yang dari luar kota pengen pameran di mall gtu, kan 

kepengurusannya ngga gampang ya apalagi brand baru. Nah biasanya 

ikutan pameran dulu buat mereka pengenalan produk sama lingkungan 

di semarang. 

Pewawancara : tema di Instagram Imperium itu apa kak? 

Narasumber : kalo tema kita ngikut event yang berjalan atau yang on going ya, tim 

design yang buatin farmingnya gimana buat foto atau videonya. 

Pewawancara : buat proses sebelum posting sampai foto atau video di upload tu 

gimana kak? 

Narasumber : kalo proses yaitu kita brainstorming dulu sama tim ada bu yuni, aku 

sendiri, tim design atau sama fotografer atau videografher kalo pake 

jasanya. Jadi ngerancang tema sekalian mau di model gimana design 

nya dan model foto videonya. Udah sepakat nanti di olah sama tim 

design, baru kasih ke aku. Kalo pake vendor lain foto videonya nanti 

hasilnya dikasi ke aku juga terus bu yuni sama aku acc langsung nanti 

di publish sama admin atau aku sendiri si biasanya kalo senggang buat 

up konten. 

Pewawancara : menurut kak Naya Instagram udah cukup belum ini promosiin 

pameran – pameran imperium? 
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Narasumber : kalo menurut aku cukup, tapi kalo mau promosinya dilakukan secara 

optimal, continue dan nyobain inovasi konten lain selain pameran. Itu 

mungkin bakal lebih boom lagi. 

Pewawancara : okay kak Naya makasih buat waktunya dan informasi-informasinya ya 

Narasumber : sama – sama glad. 
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