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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 
Selama tiga bulan bekerja di majalah Harper’s Bazaar Indonesia penulis 

banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Koordinasi utama 

dilakukan dengan manager marketing communications yang sekaligus 

pembimbing lapangan yaitu Vebriyanti Tirtosupono. Koordinasi juga dilakukan 

dengan rekan satu tim marketing communications yaitu adanya Jala Seskananto 

selaku Asisten Manager, Abdillah Albaar selaku Senior Marcomm, dan Rizka 

Suciyanti selaku Staff.  

Koordinasi eksternal dengan tim maupun divisi lain juga dilakukan, hal ini 

dikarenakan pembimbing lapangan tidak hanya berperan dalam satu majalah 

melainkan adanya 2 majalah lainnya, yaitu Bravacasa dan Hello. Dalam hal ini, 

penulis juga berkoordinasi dengan Asisten Manager Bravacasa – Septian Adhi 

Wibowo, dan Staff Marcomm Bravacasa Ilham Mohammad dan Fahmi Adam. 

Koordinasi dengan tim Bravacasa dilakukan karena penulis juga membantu 

dalam event Da Vinci yang diadakan oleh Bravacasa. 

Koordinasi dengan divisi lain seperti divisi artistik juga dilakukan oleh 

penulis terkait dengan beberapa design yang harus dibuat atau diberikan kepada 

para vendor. Divisi finance terkait dengan beberapa pembayaran dan penurunan 

uang terkait dengan event. Penulis juga berkoordinasi dengan divisi General 

Affair terkait dengan penggunaan kendaraan operasional untuk mempersiapkan 

beberapa keperluan event. 

Marketing Communcations juga tidak dapat berjalan dengan baik apabila 

tidak ada dukungan dari pihak redaksi sendiri. Maka penulis juga berkoordinasi 

dengan pihak redaksi terkait kompensasi yang didapatkan oleh pendukung 

event, dan event yang berkaitan langsung dengan redaksi yaitu Bazaar Beauty 

Awards. Koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan kelancaran dalam acara, 

baik sebelum maupun sesudahnya. Karena divisi marketing communications 

tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari divisi-divisi tersebut. 

Tugas-tugas yang diberikan kepada penulis membuka kesempatan untuk dapat 

berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam perusahaan. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan 
Tugas yang dilakukan penulis antara lain mencakup mencari vendor-vendor 

untuk berpartisipasi dalam event Bazaar Wedding Exhibition, penulis 

bertanggung jawab penuh dengan klien dari approaching klien, pembayaran, 

hingga selesainya acara dan kompensasi yang diberikan untuk klien telah 

terpenuhi. Mencari designer untuk menampilkan koleksi pakaiannya dalam 

Bazaar Bridal Week. Mencari sponsor untuk mendukung acara Bazaar Beauty 

Awards dan memberikan bingkisan untuk para host di Bazaar Beauty Awards. 

Membuat surat perjanjian kerjasama untuk beberapa klien terkait dalam 

rangkaian Bazaar Wedding Exhibition, Spring Summer Bvlgari 2015 dan Spring 

Summer Bonia 2015. 

 

Tabel 3.1 Tabel Tugas yang Dilakukan 

Minggu 

ke - 
Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1 

Membuat database vendor untuk event Bazaar Wedding 

Exhibition. Membuat feedback form untuk event Singapore Art. 

Membantu dalam persiapan event Singapore Art. 

2 
Menelpon, follow-up, dealing, dan negosiasi dengan para calon 

peserta Bazaar Wedding Exhibition. 

3 

Membuat database peserta Bazaar Wedding Exhibition 2015, 

follow-up, mencari calon peserta baru, dealing & negosiasi dengan 

calon peserta BWE 2015. 

4 

Update database BWE, follow-up, mencari vendor baru, negosiasi 

& dealing dengan calon peserta BWE & designer untuk Bazaar 

Bridal Week. 

5 

Meeting dengan designer Monica Ivena untuk Bazaar Bridal 

Week, update database, follow-up, mencari vendor baru, negosiasi, 

dealing, dengan calon peserta. 

6 
Update database BWE, follow-up, mencari vendor baru, negosiasi 

& dealing dengan calon peserta BWE dan designer. 

7 
Update database BWE, follow-up, mencari vendor baru, negosiasi 

& dealing dengan calon peserta BWE. 
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8 

Mencari sponsor untuk hampers, mempersiapkan host untuk 

Bazaar Beauty Awards, mencari host dan fashion blogger untuk 

event Bvlgari, membuat surat kerjasama untuk blogger. 

9 

Meeting activation dengan UOB, meeting dengan ZAP sebagai 

support hampers, meeting dengan Ferry Sunarto. Mencari blogger 

untuk event Bvlgari. Update support hampers. 

10 

Update, negosiasi dan dealing support hampers, membuat surat 

kerjasama untuk support hampers, designer BBW, surat kerjasama 

untuk vendor & blogger Bvlgari. 

11 
Event Bvlgari & event Bravacara, update meeting Bazaar Beauty 

Awards, persiapan pengiriman undangan fashion show. 

12 
Event : Bazaar Wedding Exhibition, Bazaar Beauty Awards, 

Bazaar Bridal Week 

13 
Persiapan laporan BWE. Pengiriman thank you letter & feedback 

form untuk para vendor. 

14 
Update materi exposure untuk naik cetak. Update pengiriman 

thank you letter & feedback form.  

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelakasanaan 
Selama bekerja magang menjadi Marketing Communications di 

majalah Harper’s Bazaar Indonesia, penulis diberikan cukup banyak 

tanggung jawab yang berkaitan dengan berbagai pihak, baik internal 

maupun eksternal. Ada 3 (tiga) event yang penulis jalankan dan terlibat 

secara langsung, yaitu Bazaar Wedding Exhibition dengan rangkaian 

acara Bazaar Bridal Week dan Bazaar Beauty Awards, Spring Summer 

Bvlgari Collection 2015, dan Bonia Spring Summer Collection 2015. 

Dari ketiga event ini, Bazaar Wedding Exhibition merupakan acara 

terbesar yang ditangani oleh penulis, Bazaar Wedding Exhibition (BWE) 

adalah acara platinum wedding exhibition terbesar se- Asia Tenggara. 

Dengan membawa berbagai macam vendor pernikahan internasional dan 
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yang inspirasional. Bazaar Wedding Exhibition juga dilengkapi dengan 

rangkaian acara Bazaar Bridal Week dan Bazaar Beauty Awards.  

Bazaar Bridal Week ini merupakan wadah bagi para desainer untuk 

memamerkan rancangan pakaiannya dalam fashion show. Dalam Bazaar 

Bridal Week menampilkan pakaian dari 11 (sebelas) designer ternama 

Indonesia dalam Collective Designer untuk secara resmi membuka 

rangkaian acara BWE 2015 seperti : Didi Budiardjo, Sebastian Gunawan, 

Mel Ahyar, Eddy Betty, Andreas Odang, Hian Tjen, Yogie Pratama, Yefta 

Gunawan, Yosafat Kurniawan, Ghea Panggabean, dan Jeffry Tan. 

Dilanjutkan hari berikutnya dengan fashion show dari desainer baru muda 

berbakat Monica Ivena. Ada pula fashion show dari anak-anak kecil untuk 

pakaian flower girl oleh Bubble Girl. Fashion show klasik dengan tema 

Anastasia dari Ivan Gunawan. Tidak hanya untuk para pengantin wanita, 

tetapi juga ada fashion show dari Luwi Saluadji yang membawakan 

berbagai jas-jas terbaik untuk para pengantin pria. Dan ditutup dengan 

fashion show dari Auguste Soesastro yang menampilakan sesuatu yang 

diluar dari kebiasaan yaitu bridal untuk pasangan lesbian.  

Bazaar Beauty Awards merupakan acara yang pada dasarnya berkaitan 

erat dengan redaksi majalah Harper’s Bazaar Indonesia. Dalam acara ini, 

majalah Harper’s Bazaar memberikan penghargaan kepada berbagai 

brand kosmetik ternama di Indonesia karena telah menjadi produk yang 

terbaik menurut pilihan para juri dan juga pilihan pembaca majalah 

Harper’s Bazaar. Dalam Bazaar Beauty Awards menggaet banyak brand 

lainnya untuk bekerjasama. Bentuk kerjasama ini berupa pemberian 

produk berupa hampers kepada para pembaca nominasi yang akan 

membacakan penerima penghargaan ini. 

Event Spring Summer Bvlgari Collection 2015 dan Bonia Spring 

Summer Collections 2015 adalah event launching produk Spring Summer 

yang diadakan oleh kedua brand tersebut. Secara keseluruhan, konsep dari 

kedua special event ini hampir sama, adanya press conference, perkenalan 

dari brand manager, fashion show, dan high tea. Tim Marketing 

Communications Harper’s Bazaar dalam kegiatan ini berperan sebagai 

event organizer yang mengundang para tamu, media, dan memberikan 

gimmick activity seperti photo booth. Namun adanya perbedaan dari 
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kedua event ini adalah dimana event Spring Summer Bvlgari Collection 

2015 dapat berjalan lebih rapih dan menarik. Hal ini dikarenakan Bvlgari 

mengundang para fashion blogger untuk memadupadankan tas keluaran 

terbaru dari Bvlgari dengan tiga jenis tema pakaian, yaitu summer 

vacation, night life, dan professional look. Fashion blogger diundang 

pada hari sebelumnya untuk mendiskusikan tema dan juga pakaian yang 

akan digunakan oleh para model untuk fashion show. Bekerjasama dengan 

TWG Tea untuk menyediakan beberapa sajian canapé dan pemberian 

hampers sebagai bentuk terima kasih kepada para blogger dan juga 

Bvlgari. 

Sedangkan Bonia Spring Summer Collection 2015, seperti acara 

launching product pada umumnya yang dilakukan dengan dua sesi, 

pertama sesi media, dan kedua sesi untuk loyal customer dari Bonia 

Indonesia. Dalam event ini, tim kami bekerjasama langsung dengan pihak 

Bonia dari Singapore dan dibantu oleh panitia dari Bonia sendiri. 

Perbedaan dari event kali ini adalah dimana Bonia memberikan dan 

memperkenalkan self-service product kepada para tamu undangan. 

Dimana para tamu undangan dapat merasakan secara langsung cara dan 

pembuatan produk-produk Bonia yang handmade dan juga mengetahui 

bagaimana cara pemasangan pin disebuah dompet Bonia. Keunikan ini 

menarik perhatian banyak pihak, tidak hanya para tamu undangan, tetapi 

juga customer lainnya. 

Dalam setiap kegiatan yang diadakan pastilah memiliki keunikan 

masing-masing, dan penulis juga diberikan tanggung jawab yang berbeda-

beda dalam setiap kesempatan yang ada.  

3.3.1.1 Marketing Public Relations 
Marketing Public Relations adalah bagian dari konsep public 

relations yang fungsinya lebih memfokuskan kepada kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. (Pickton & 

Broderick, 2001:488) 

Definisi Marketing Public Relations menurut Thomas L. Harris 

dalam bukunya yang berjudul The Marketer’s Guide to Public 

Relations (1991:13) adalah “Proses perencanaan, pelaksanaan dan 
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pengevaluasian program-program yang dapat merangsang pembelian 

dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi-

informasi yang dapat dipercaya kesan-kesan yang menghubungkan 

perusahaan dan prosuknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, 

peratian dan kepentingan para konsumennya” 

Marketing Public Relations merupakan perpaduan antara 

implementasi program humas dan strategi pemasaran dalam upaya 

untuk memperluas pemasaran dan mencapai customer satisfaction. 

Dalam perkembangannya, MPR menjadi cukup efektif dan efisien 

dalam penyebaran pesan atau informasi. MPR juga mengandung 

kekuatan untuk membujuk dan juga mendidik publik, ditambah 

dengan perkembangan media dan teknologi, MPR terus memberikan 

manfaat seperti : lebih efektif dan efisien dalam penggunaan 

pembiayaan publikasi, menjadi pelengkap promosi periklanan., 

meningkatkan kredibilitas dari pesan-pesan yang disampaikan 

melalui jalur public relations. (Ruslan, 2014:251-252) 

Marketing public relation memiliki beberapa tools utama 

seperti publikasi produk, iklan layanan masyarakat, advertorial, dan 

special event. Melalui tools ini definisi dan tools ini penulis 

mengambil kesimpulan bahwa marketing public relations merupakan 

konsep utama dalam pengerjaan divisi Marketing Communications di 

majalah Harper’s Bazaar Indonesia. Sekalipun Marketing 

Communications memiliki cakupan yang lebih luas, namun 

Marketing Public Relations termasuk dalam bagian dari Marketing 

Communications. 

Terdapat berbagai jenis-jenis event ,antara lain adanya event 

olahraga, event hiburan, seni dan budaya, event marketing dan event 

promosi, event pertemuan dan pameran, festival, event keluarga, serta 

event untuk pengumpulan dana sosial.  

Event olahraga merupakan event umum yang diadakan disemua 

kota, provinsi, bahkan negara. Event ini merupakan kompetisi yang 

dilakukan dan menarik perhatian baik atlit lokal maupun 

internasional. Event hiburan, seni, dan budaya pada umumnya seperti 

event konser musik yang diadakan oleh penyanyi atau band-band baik 
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lokal maupun internasional. Event ini memiliki kemampuan untuk 

menarik perhatian massa dalam jumlah yang besar dan secara 

finansial membutuhkan budget yang besar dalam pelaksanaannya. 

Event promosi cenderung memiliki budget yang tinggi dan high 

profile. Event-event ini seperti launching product, dengan tujuan 

untuk memperkenalkan produk kepada publik dan customer.  

Exhibition atau pameran adalah kegiatan yang menunjukkan 

sesuatu kepada orang banyak mengenai kelebihan dan keunggulan 

yang dimiliki sesuatu tersebut. Pameran merupakan suatu media 

promosi dan iklan yang bertujuan memperkenalkan suatu profuk atau 

jasa kepada masyarakat dengan harapan mereka tertarik dan 

kemudian membelinya. Pameran memiliki keunggulan dan 

keefektifitasan pada sarana komunikasinya, dimana publik dapat 

menyaksikan peragaan proses produksi barang atau benda tertentu 

dan dapat bertanya sepuasnya hingga mungkin mencobanya. (Ruslan, 

2014 : 239) 

Berdasarkan jenis-jenis event ini, ada dua jenis event yang 

dijalankan oleh divisi Marketing Communications majalah Harper’s 

Bazaar Indonesia, yaitu event promosi/ marketing dan juga exhibition. 

Yang termasuk dalam event promosi/ marketing adalah special event 

yang dijalankan atas permintaan klien seperti event Spring Summer 

Bvlgari 2015 dan Bonia Spring Summer Collection 2015, dan 

beberapa brand activation  lainnya. Sedangkan untuk yang termasuk 

dalam exhibition atau pameran yaitu event Bazaar Wedding 

Exhibition. Event ini diangkat dengan adanya rangkaian acara berupa 

Bazaar Beauty Awards dan Bazaar Bridal Week yang termasuk dalam 

event promosi, karena tujuan diadakannnya kedua event tersebut 

adalah untuk membantu dalam pemasaran majalah Harper’s Bazaar 

Indonesia, dan juga untuk mempromosikan brand-brand terkait. 
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3.3.1.2 Pengelolaan Marketing Event 
Marketing event adalah kegiatan pemasaran yang dijalankan 

untuk menunjang keberhasilan event yang akan dijalankan. 

Memasarkan event yang akan dijalankan sehingga banyaknya 

pengunjung yang hadir dan memberikan dukungan berupa 

sponsorship untuk event tersebut.  

 

Bagan 3.1 Skema Tahapan Marketing Event (Wagen, 2005 : 61) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establish the features of the product, menetapakan keunggulan 

dari event yang akan dijalakan. Setiap event pastilah memiliki 

keunggulan tersendiri yang akan diberikan kepada para pengunjung, 

seperti pengalaman, hiburan, pelajaran, perasaan senang, kesempatan 

untuk bertemu degnan orang lain, kesempatan untuk membeli suatu 

barang, makan dan minum, serta kesempatan untuk melihat sesuatu 

yang unik. Dengan memiliki  fitur-fitur yang berbeda dengan event 

Evaluate	  marketing	  efforts	  

Establish	  the	  features	  of	  the	  product	  

Promote	  the	  event	  

Identify	  customers	  (segmentation)	  

Plan	  to	  meet	  audience	  needs	  

Analyze	  consumer	  decision	  making	  processes	  

Establish	  price	  and	  ticket	  program	  
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lain, tentunya akan menarik lebih banyak pengunjung lagi, sekalipun 

pengunjung tersebut tidak tertarik dengan event utama yang disajikan. 

Identify customers, dengan mengidentifikasi customers, 

segmentasi pasar, serta ketertarikan utama yang diinginkan oleh 

pengunjung membuat event menjadi lebih menarik. Hasil analisis ini 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian dengan profil pengunjung 

yang berbeda-beda. 

Plan to meet audience needs, setelah mengidentifikasi 

pengunjung dalam bentuk grup, penting untuk mengetahui bahwa 

semua kebutuhan yang diinginkan oleh pengunjung dapat terpenuhi. 

Analyze consumer decision-making, menganalisis proses 

pembuatan keputusan dari pengunjung, hasil analisis ini akan 

membantu dalam menentukan usaha promosi yang akan digunakan. 

Competitive pressure (positioning), persaingan dari jenis hiburan atau 

event serupa haruslah dipertimbangkan. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap pembelian tiket, dan kemungkinan untuk akomodasi yang 

dibutuhkan pengunjung. Motivation, motivasi dari pengunjung sudah 

dapat diketahui ada saat membuat segmentasi pengunjung. 

Pengunjung yang berpotensi akan memberikan respons yang positif. 

Pengunjung sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pengambil 

keputusan, pengikut, influencer, dan pembeli. Tipe-tipe pengunjung 

ini pastilah ada di dalam sebuah event. Timing, penentuan waktu yang 

tepat untuk melaksanakan sebuah event sangatlah penting. Hal ini 

akan sangat berpengaruh kepada jumlah pengunjung yang akan hadir. 

Purchase or attendance, pada akhirnya keinginan untuk membeli 

akan diakhiri dengan aksi pembelian dan pada akhirnya akan 

menghadiri event. 

Establish the price and the ticket program, penjualan dan 

distribusi tiket yang dilakukan diusahakan agar bekerjasama dengan 

berbagai tiket dalam hal penjualan. Sehingga event ini akan menjadi 

destinasi rekomendasi bagi beberapa turis. Dalam tahapan ini, akan 

terjadi negosiasi dan beberapa pertimbangan untuk memperpanjang 

waktu distribusi dikarekan minat pembelian tiket.  
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Promote the event, setelah melakukan analisis, dan menentukan 

serta penjualan tiket, saatnya untuk menentukan strategi apa yang 

digunakan untuk mempromosikan event. Differentiation, perbedaan 

dengan event lain yang serupa atau memiliki keunikan tersendiri 

untuk event ini akan membantu dalam promosi event. Pengunjung 

harus mengetahui aoa yang menjadi keunggulan dari event ini. 

Packaging for effective communications, pesan yang digunakan untuk 

mempromosikan event sangatlah penting. Pesan yang digunakan 

haruslah efektifdalam penggunaannya. Banyaknya bentuk-bentuk 

promosi termasuk brosur, poster, banner, iklan internet, berita, radio, 

televise, iklan, dan pres release. 

Evaluate marketing efforts, efektivitas dari usaha promosi 

haruslah dimonitor dengan baik. Terutama untuk event yang diadakan 

setiap tahunnya, dapat menggunakan respons dari pengunjung untuk 

membuat sesuatu yang lebih baik lagi di event berikutnya. (Wagen, 

2005:61-66) 

Dari proses dan tahapan marketing event, setiap event yang 

dijalankan oleh penulis selama bekerja magang di majalah Harper’s 

Bazaar pastilah menggunakan tahapan-tahapan ini. Untuk event 

Bazaar Wedding Exhibition (BWE) sebagai salah satunya. Sekalipun 

event ini merupakan event tahunan, tahapan-tahapan ini tetap 

dijalankan dengan baik. Mulai dari menentukan keunggulan apa yang 

dimiliki oleh BWE tahun ini, dengan mengangkat warna lavender 

yang menjadi favorit para pengantin wanita beberapa bulan 

belakangan ini. BWE tahun ini memiliki beberapa keunggulan yang 

tidak dimiliki tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun ini BWE 

membawa beberapa dekorator terbaik dan juga memiliki kategori 

yang lebih lengkap dibandingkan tahun sebelumnya.  

Segmentasi pengunjung cenderung tidak dilakukan dikarenakan 

event BWE merupakan event yang terbuka untuk umum, namun tetap 

ada beberapa undangan VIP dari pihak majalah. Namun, hal ini tidak 

menutup kemungkinan adanya kelompok-kelompok di dalam 

pengunjung yang datang. Hal ini nyata disadari setiap tahunnya, 

dimana kelompok pembuat keputusan merupakan pasangan yang 
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akan merencanakan pernikahannya, pengikut biasanya berisi orang-

orang yang tidak secara spesifik datang dikarenakan persiapan 

pernikahan, tetapi datang untuk mengetahui apa yang terjadi, 

influencer yang ada menjadi salah satu tugas dari divisi marketing 

communications untuk mengundang para influencer. Biasanya 

influencer ini seperti fashion blogger, designer, maupun pasangan 

selebritis yang akan menikah. Dan tahun ini influencer yang hadir di 

BWE seperti pasangan Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia, fashion 

blogger Anastasia Siantar, serta para designer-designer undangan. 

Penulis juga menemukan sesuatu yang unik dengan mengikuti 

event BWE ini, adanya satu kelompok lagi yang jarang sekali 

disebutkan yaitu goodie bag hunter kelompok ini selalu datang 

dengan tujuan untuk mendapatkan goodie bag gratis. Terkadang 

kelompok ini menjadi hambatan bagi tim untuk menjalankan event 

karena mengganggu ketenangan dan kenyamanan pengunjung 

lainnya.  

Kebutuhan yang menjadi tujuan utama dari pengunjung cukup 

jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam merencanakan 

pernikahan. Dengan event yang cukup tematik seperti ini, membuat 

BWE memiliki pasar yang lebih spesifik dan kecil sekalipun terbuka 

untuk umum. 

Analisis keputusan pembelian dalam hal ini yang dimaksud 

adalah keputusan membeli tiket, namun dikarenakan event ini tidak 

menggunakan tiket, lebih kepada keputusan untuk mengunjungi 

pameran. Bagi oaring-orang yang menyukai barang-barang cantik, 

dekorasi yang indah, dan pasangan-pasangan yang sedang 

menyiapkan pernikahannya, pastilah akan cenderung untuk hadir dan 

mengunjungi pameran ini. 

Promosi yang dilakukan untuk event BWE tidak hanya 

dilakukan untuk para pengunjung, tetapi juga unuk para vendor-

vendor pernikahan untuk bekerjasama dan memamerkan produk 

maupun jasanya untuk para pengunjung. Meyakinkan para vendor 

dan mencari vendor yang bersedia untuk bekerjasama dengan event 

BWE merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan. 
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Selebihnya untuk menarik pengunjung, adanya iklan-iklan teaser 

yang diterbitkan di beberapa majalah, iklan di radio dan koran, serta 

ada pula talk show yang di lakukan di Cosmopolitan FM. 

Penulis diberikan tanggung jawab untuk melakukan promosi 

yang ditujukan untuk para vendor, mencari klien atau vendor-vendor 

baru untuk bergabung dalam BWE. Dengan semakin majunya 

industri wedding belakangan ini, semakin banyak exhibition yang 

dilaksanakan oleh berbagai pihak. Ini membuat semakin sulit bagi tim 

kami untuk mendapatkan peminat baru yang ingin bergabung. Karena 

Harper’s Bazaar memiliki segmentasi yang cukup jelas dan spesifik, 

yaitu kalangan high end, tentulah tidak sembarangan vendor dapat 

menjadi bagian dalam BWE. Dengan kualifikasi yang tinggi untuk 

melayani klien nantinya, dan juga harga yang relatif jauh lebih mahal 

dibandingkan dengan exhibition lainnya, menjadikan BWE sebagai 

ajang bergengsi dikalangan para vendor. Bagi vendor-vendor 

pernikahan yang telah bergabung dalam BWE akan mendapatkan 

value lebih dan menjadi prestige tersendiri di industri tersebut.  

Hal inilah menjadi keuntungan juga tantangan bagi tim untuk 

mendapatkan vendor baru yang mau untuk berpartisipasi dikarenakan 

exhibition lainnya menawarkan harga yang lebih rendah. Disamping 

itu untuk mendapatkan vendor yang benar-benar memenuhi 

kualifikasi, tentunya tidak sembarang vendor dapat diberikan 

penawaran untuk exhibition ini. 

Penulis memiliki tugas untuk menjual booth yang akan ada di 

exhibition kepada para vendor-vendor pernikahan. Hal ini dilakukan 

dengan cara mempromosikan event yang akan diadakan dan juga 

memberikan penawaran atas keuntungan-keuntungan yang akan 

didapatkan oleh vendor jika bergabung didalam event BWE 2015 ini. 

Tugas-tugas ini termasuk didalam marketing event. Proses marketing 

event merupakan pemasaran event yang akan dijalankan kepada 

berbagai pihak, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan event 

baik sponsor, support, audience, maupun keuntungan finansial. 

(Wagen, 2005 : 61) 
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Dengan harga booth yang ditawarkan tahun ini adalah untuk 

premium booth Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus 

ribu) dan regular booth Rp35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). 

Sebenarnya tidak banyak perbedaan dari kedua jenis booth tersebut. 

Untuk premium booth dengan harga Rp 47.500.000,- mendapatkan 

kelebihan lokasi yang strategis dan dekat dengan pusat keramaian 

atau pintu masuk dan keluar serta ½ (setengah) halaman exposure di 

majalah Bazaar Wedding Ideas. Sedangkan untuk regular booth 

dengan harga Rp 35.000.000,- mendapatkan lokasi standart yaitu 

berada ditengah-tengah ballroom tempat exhibition berlangsung dan 

¼ (seperempat) halaman exposure di majalah Bazaar Wedding Ideas. 

Exposure product merupakan salah satu bentuk artikel yang ditulis 

oleh redaksi dengan acuan materi dari klien. 

 

Gambar 3.1 Promo Bazaar Wedding Exhibition 2015 
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Promosi yang dilakukan berupa menawarkan booth yang akan 

dibuka kepada para vendor-vendor pernikahan yang bersedia untuk 

bergabung dalam BWE 2015. Tahapan promosi dilakukan mulai dari 

membuat database untuk para vendor yang akan diberikan 

penawaran, kemudian mulai untuk menawarkan via email dan 

telepon. Hal ini dilakukan tidak hanya 1 kali penawaran saja, tetapi 

penulis juga harus memberikan follow-up dari keputusan para vendor, 

selain itu penulis juga bertanggung jawab untuk negosiasi dan 

keputusan dalam harga akhir yang akan diberikan kepada para 

vendor.  

Proses ini termasuk di dalam ruang lingkup kerja public 

relations, yaitu pemasaran dan negosiasi. Memasarkan exhibition 

kepada para vendor-vendor dan memberikan kompensasi yang 

sebanding dengan harga yang diberikan kepada vendor. Negosiasi 

dilakukan dalam setiap keputusan yang akan dibuat nantinya. Setiap 

klien memiliki budget, dan target yang berbeda-beda, maka adanya 

lobi dan negosiasi yang dilakukan di kedua belah pihak. Lobi dan 

negosiasi yang dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan harga 

yang sesuai dengan klien, dan kebutuhan event yaitu menampilkan 

vendor-vendor terbaik dapat terpenuhi. Maka dari itu dibalik proses 

pemasaran ini juga terdapat strategi barter. 

Strategi barter yang penulis pelajari, dibimbing langsung oleh 

pembimbing lapangan, dimana jika harga yang ditawarkan masih 

terlalu tinggi dikarenakan beberapa alasan tertentu dari vendor, maka 

penulis dapat menawarkan barter kepada vendor. Barter ini memiliki 

beberapa syarat tertentu tergantung dari jenis produk yang dimiliki 

oleh para vendor. Namun, value dari barter yang ditawarkan haruslah 

seimbang dengan value yang telah ditetapkan yaitu Rp 35.000.000,- 

(tiga puluh lima juta rupiah). Dan syarat yang kedua adalah tidak ada 

full barter, jika vendor setuju untuk barter, value yang untuk barter 

paling besar adalah setengah dari value yang telah ditentukan, yaitu 

half barter.  

Setelah menjalin kesepakatan dalam harga maupun jumlah 

barter, para peserta atau vendor diminta untuk mengisi formulir 
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pemesanan booth yang telah disediakan sebagai tanda bukti jadi 

pembelian booth. Kemudian salah satu rekan tim akan mendata 

dengan memasukkan nama vendor ke dalam billing request yang 

akan diserahkan ke divisi finance untuk dikirimkan invoice. Penulis 

bertanggung jawab untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan 

dalam pembuatan billing request, yaitu formulir pemesanan booth, 

foto copy KTP, dan foto copy NPWP. Dan bagi beberapa vendor yang 

menjalin kerjasama barter akan dibuatkan surat perjanjian kerjasama 

yang menerangkan jenis barter dan masing-masing value yang 

ditujukan dan kompensasinya.  

Tahapan ketujuh adalah “evaluate marketing effort”, tahapan 

ini dilakukan pada menjelang akhir persiapan event. Keefektifitasan 

segala kegiatan promosi harus dimonitor dengan baik. Jika event 

yang diadakan setiap tahun, maka beberapa hal yang harus 

diperhatikan adalah respons dari customer atau klien tentang berapa 

jumlah peserta tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. (Wagen, 

2005 : 66) Mendata setiap vendor yang bergabung dengan BWE 

2015, sudah sampai manakah usaha yang dilakukan untuk 

memasarkan event BWE 2015. Hal ini juga dilakukan guna 

mengetahui seberapa perbedaan jumlah vendor tahun ini dan tahun 

lalu yang akan berpengaruh kepada evaluasi keseluruhan event. 

Tahun ini, terdapat 70 (tujuh puluh) vendor yang bergabung dengan 

BWE dan hal ini merupakan peningkatan yang cukup dibandingkan 

dengan BWE 2014. 
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Gambar 3.2 Booth Elikon Picture 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Selama persiapan event, tidak luput dari adanya perubahan 

mendadak dari berbagai pihak. Terlebih lagi BWE 2015 diadakan 

bekerjasama dengan banyak pihak. Perubahan-perubahan ini 

menuntut penulis untuk dapat dengan cepat beradaptasi dengan 

perubahan dan keputusan yang dibuat. Salah satu pihak yang paling 

banyak berkontribusi adalah salah satu wedding organizer terbesar di 

Indonesia, yaitu Tiara Josodirdjo and Associates (TJ&A) yang 

membantu dalam pengadakan produksi event dan juga untuk 

penawaran vendor-vendor booth serta pengisi acara dan MC untuk 

BWE 2015. 
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Gambar 3.3 Proses produksi event 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

Gambar 3.4 Main Stage Bazaar Wedding Exhibition 2015

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

3.3.1.3 Pencarian Sponsorship 
Sponsorship merupakan salah satu cara paling umum untuk 

mendapatkan bantuan dana untuk event. Dalam beberapa kasus, 

sponsor akan memberikan bantuan berupa uang dan sebaliknya pihak 

penyelenggaran event akan memberikan kesempatan untuk sponsor 

melakukan penjualan dan promosi dalam event tersebut. Adapula 

sponsor yang menyediakan produk dan jasa secara gratis dan sebagai 
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gantinya memberikan benefit yang sebanding. (Wagen, 2005:68) Hal 

inilah yang dilakukan dalam setiap kesempatan dalam setiap event. 

Dalam event BWE, banyak sponsor yang tergabung dan 

memberikan baik produk maupun jasa secara cuma-cuma dan 

sebaliknya pihak Harper’s Bazaar memberikan kesempatan bagi para 

sponsor untuk mempromosikan produk atau jasa mereka baik lewat 

logo-logo yang dipasang dalam setiap media promosi, maupun 

pemberian booth secara cuma-cuma untuk para sponsor. 

Penulis sendiri terlibat dalam pencarian sponsor untuk acara 

Bazaar Beauty Awards. Bazaar Beauty Awards merupakan event 

yang diadakan setiap tahunnya bersamaan dengan Bazaar Wedding 

Exhibition. Setiap tahun majalah Harper’s Bazaar memberikan 

penghargaan kepada berbagai brand kosmetik ternama karena telah 

menjadi yang terbaik dalam produk dan pelayanan kepada para 

costumer. Penilaian ini dilakukan oleh para juri, dan juga pembaca 

majalah Harper’s Bazaar Indonesia.  

Para juri yang memberikan penilaian kepada produk-poduk 

tersebut antara lain Willy Wahyudi, Sherry Sijamsuri, Juliana Yu, 

MD.H, dan Harumi Sudrajat, penilaian ini juga dilakukan oleh editor 

in chief majalah Harper’s Bazaar Indonesia – Ria Lirungan. 

Penghargaan-penghargaan ini diberikan dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan industri kosmetik dan kecantikan di Indonesia. 

Berbagai kategori kosmetik yang diangkat antara lain : 

• Body : 

o Body cleanser 

o Body moisturizer 

o Body scrub 

o Cellulite and firming moisturizer 

o Body sunblock 

• Hair : 

o Shampoo 

o Conditioner 

o Hair treatment 
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o Hair styling 

o Hair coloring 

• Makeup : 

o Foundation / two way cake 

o Loose / compact powder 

o Eye shadow 

o Lipstick 

o Mascara 

o Eyeliner 

o Eyebrow 

o Blusher 

o Nail polish 

• Skin care : 

o Facial cleanser 

o Facial toner 

o Facial scrub 

o Night treatment 

o Eye treatment 

o Eye makeup remover 

o Whitening 

o Sunscreen 

• Special category : 

o Best perfume 

o Best service 

o Best packaging  

o Best advertising 

Dalam persiapan Bazaar Beauty Awards (BBA), penulis 

bertugas untuk mencari beberapa host yang akan menjadi pembaca 

nominasi pada saat acara dan mencari kerjasama sponsor untuk 

hampers yang akan diberikan kepada para pembaca nominasi. Tahun 

ini pembacaan nominasi didukung oleh Tiwie T2, Vicky Monica, 

Ayu Shita, Stevani Nepa, Monita, Nurul Lita, Titis Saputra, Mario 

Ginanjar, Ben Joshua, dan Bayu Risa. Sebagai bentuk terima kasih 
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panitia kepada para pembaca nominasi, maka para pembaca nominasi 

diberikan hampers dari berbagai brand ternama. 

Brand-brand tersebut antara lain TWG Tea, Il Bisonte, ZAP, 

Glamglow, Oscar Blandi, Godiva, Max Factor, dan Enjoy Candles. 

Penulis bertanggung jawab atas 7 brand diatas kecuali Enjoy Candles 

yang juga berpartisipasi menjadi salah satu peserta dari BWE. Tidak 

mudah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sekalipun 

membawa nama salah satu majalah yang paling berpengaruh di 

Indonesia, karena dibalik image yang baik masih adanya kepentingan 

dari kedua belah pihak. Bentuk kerjasama yang ditawarkan kepada 

perusahaan-perusahaan tersebut adalah penyediaan 10 (sepuluh) buah 

hampers dengan nilai masing-masing Rp 2.000.000,- hingga Rp 

4.000.000,- dengan kompensasi exposure produk di majalah Harper’s 

Bazaar dan penyebutan nama selama acara BBA berlangsung.  

Penulis bertanggung jawab mulai dari first contact hingga 

penandatanganan surat kerjasama dan juga pengumpulan materi 

untuk exposure produk serta pembuatan laporan akhir. Selain itu 

penulis juga bertanggung jawab penuh atas produk-produk yang akan 

diberikan hingga pendistribusiannya kepada para pembaca nominasi. 

Setiap brand memiliki tantangannya masing-masing hingga dapat 

mencapai sebuah kesepakatan untuk menjalin kerjasama. Namun, hal 

inilah yang menjadi pelajaran bagi penulis tentang bagaimana cara 

bernegosiasi hingga dapat menjalin sebuah kerjasama yang 

menguntungkan bagi kedua belah pihak.  
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Gambar 3.5 Pembaca nominasi dan hampers 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

3.3.1.4 Perencanaan dan Implementasi Special Event 
Special events adalah sebuah event yang biasa dilaksanakan 

untuk mendapatkan perhatian pada media untuk klien, perusahaan 

atau produk. Event tersebut juga dapat didesain untuk memberikan 

pesan spesifik tentang produk contohnya, fakta yang menunjukkan 

bahwa perusahaan anda memberikan kesempatan yang sama kepada 

semua pekerja, perusahaan tersebut merupakan tempat yang tepat 

untu bekerja, bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial, 

merupakan tetangga yang baik, memberikan tempat kepada kemajuan 

wanita, mrmproduksi produk berkualitas nomor satu atau perusahaan 

tersebut merupakan pembayar pajak yang patuh. Sebuah special event 

dapat juga berupa peluncuran produk atau publisitas produk. (Ruslan, 

2014 :233) 

Berdasarkan definisi diatas, Bvlgari Spring Summer Collection 

2015 yang merupakan sebuah event launching collection yang 
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diadakan oleh Bvlgari termasuk dalam salah satu special event yang 

diadakan oleh Harper’s Bazaar Indonesia. Event ini diselenggarakan 

di Bvlgari Store Pacific Place. Dalam event ini, Bvlgari ingin 

memperkenalkan koleksi terbarunya untuk musim semi dan musim 

panas. Konsep acaranya adalah mengundang fashion blogger untuk 

memadupadankan tas Bvlgari dengan pakaian yang dipilih langsung 

oleh para blogger. Sebelum event ini berlangsung, diadakan 

pertemuan dengan para blogger untuk mendiskusikan tema utama 

pakaian dan juga jenis pakaian yang akan ditampilkan, yaitu night 

gown, casual summer, dan work day outfit.  

Dalam event ini, Bazaar juga bekerjasama dengan TWG Tea 

untuk menjadi lokasi dalam pertemuan Bvlgari dan blogger, serta 

pengadaan high tea dan canapé untuk event launching, serta hampers 

sebagai ucapan terima kasih kepada para blogger. Penulis 

bertanggung jawab untuk mengatur kerjasama dengan TWG Tea dan 

membuat surat kerjasama untuk para blogger.  

Event Bonia Spring Summer 2015 yang diselenggarakan di 

store Bonia Kota Kasablanka juga merupakan salah satu bentuk dari 

special event yang dijalankan oleh majalah Harper’s Bazaar. Event ini 

merupakan bentuk launching product untuk musim semi dan musim 

panas, serta pengenalan untuk self-service product yang baru saja 

dikeluarkan oleh Bonia. Sehingga para customer setia Bonia dapat 

merasakan kualitas dan bagaimana cara pembuatan dompet Bonia 

secara langsung.  

Kedua event ini juga merupakan event marketing bagi kedua 

brand tersebut. Karena melalui event ini pihak Bvlgari dan Bonia 

bertujuan untuk meningkatkan nilai dari brand mereka, 

mempromosikan dan memperkenalkan brand lebih jauh lagi, dan 

mendapatkan loyalitas dari customer.  

3.3.1.5 Lain-Lain 
Selain event-event terkait di atas, penulis juga melakukan 

tugas-tugas lain untuk mempersiapkan event yang akan mendatang 

maupun penawaran kerjasama yang diberikan oleh beberapa klien. 
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Tugas lain yang menjadi tanggung jawab penulis adalah membuat 

proposal untuk beberapa special event. Special event ini diadakan 

dikarenakan adanya panawaran dari calon klien kepada majalah 

Harper’s Bazaar untuk membuat event yang akan menunjang brand 

klien.  

Sebelum pembuatan proposal, sebelumnya tim marketing 

communications akan melakukan brainstorming untuk menentukan 

konsep acara yang akan ditawarkan lewat proposal. Proposal-

proposal yang dibuat oleh penulis antara lain untuk event launching 

produk Rene Futerer salah satu produk perawatan rambut dari Paris. 

Selain itu juga event activation untuk brand SK-II dan UOB Lady’s 

Card. Proposal yang sudah penulis buat akan diberikan kepada 

Asisten Manajer untuk di lengkapi fakta-fakta mengenai Harper’s 

Bazaar Indonesia dan langsung di acc oleh manager.  

Dikarenakan supervisor lapangan penulis bertanggung atas 

beberapa majalah, penulis juga turut membantu dalam event yang 

diselenggarakan oleh majalah tersebut, seperti Bravacasa. Penulis 

diperbantukan dalam event tersebut sebagai runner dan usher untuk 

launching product Natuzi from Italy di Da Vinci.  

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 
Selama bekerja magang di majalah Harper’s Bazaar Indonesia, penulis 

tidak menemukan kendala yang berarti 
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