
 

Penuh gairah dan 

semangat prima, 

itulah kesan pertama 

saat kami bertemu 

untuk sebuah 

wawancara. Tatap 

mata penuh binar 

bagai oase di gurun 

pasir. Senyum 

sumringah  

menyertai 

keluwesannya 

sebagai seorang 

Marketing Manager 

yang penuh 

keramahan dalam 

setiap ucapnya.     

 

Tidak terpikir 

sedikitpun 

sebelumnya kalau 

wanita muda ini akan 

bergelut di sebuah 

perusahaan yang 

disebut sebagai 

Venue. “Aku bekerja 

di Venue ini secara 

kebetulan saja. Divisi 

yang aku geluti di 

sini sesuai dengan 
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bidang kuliahku dulu”. 

Jawab wanita jebolan 

interstudi beberapa tahun 

silam. 

 

Tawa dan senyumnya terus 

mengiring pertanyaan yang 

kami ajukan. Sementara 

nyala lampu temaram di 

sudut ruang menyorot 

wajah oval yang makin 

berbinar. “Bekerja itu 

segalanya buatku. Aku 

enjoy bekerja di sini”, 

katanya sambil merubah 

posisi duduk dan confirm 

FB yang menjadi customer 

di Venue.  

 

Kata-kata itu memang 

terbukti. Wanita muda ini 

baru saja dari dokter untuk 

periksa darah. Sebuah 

loyalitas yang 

mengagumkan. Hmmm…. 

 

Gaun putih dan pantaloons levi’s menambah penampilan wanita muda ini semakin apik. Sederhana yang tetap 

memancarkan keindahan. Walau gaun yang dugunakan malam itu   casual performance, penampilan wanita 

muda yang gandrung dengan warna ungu ini tetap modist dan menebar keserasian.  “Casual but beautiful”. 

Butir Air wudu sehabis maghrib menambah kilauan wajah ibu muda ini semakin merona - menepis jejak  

tubuhnya yang belum fit. 



 

Tinggi badan di atas rata-rata wanita seusianya, Gusti Rae 

menjadi sosok wanita yang mudah dikenali. Karakter dan 

intonasi suara yang lembut menjadi bagian dan ciri lain wanita 

yang bersuamikan Benny Tanjung ini. 

 

Ibu muda dengan dua putra-putri yang cantik (Romanca Riky, 

Clarissa Aimee Lubna) ini pernah bekerja sebagai Marketing 

Manager di sebuah majalah di bilangan Pejaten.  “Kalau tidak 

salah, waktu itu tahun 2002’. Katanya santai. Setelah satu 

tahun bergelut di bidang jurnalistik, iapun hengkang dan 

bekerja di venue hingga kini.  

 

Wanita pemilik rambut hitam ini adalah figure keibuan yang 

sangat peduli dengan putra-putrinya.  “Anak itu nomor satu”, 

katanya dengan begitu yakin. “Anak itu segalanya, namun 

bukan berarti apa saja kita turuti”, lanjut Ibu muda yang 

kesengsem dengan Nicolas Cage ini dengan suara merendah. 

 

Gusti Rae,  nama ini seakan identik dan melekat kuat dengan 

bidang Marketing dan Promosi. Ibu muda penggemar seafood 

dan japaneese food ini memang pas dengan bidang kerja yang 

digelutinya. Personalitas dan performance yang anggun 

menjadi nilai plus tersendiri- yang mungkin tidak ada pada 

orang lain. Pengalaman di bidang Marketing Manager  

semakin menambah keindahan tutur kata yang meluncur saat 

wawancara. Pilihan kata dan penempatannya yang sesuai 

Terasa indah di telinga seperti sebuah komposisi lagu “How Do  

I Live Without You” 

 



 “Venue punya trade mark 

program yang istimewa. 

Classic Monday namanya. 

Program ini memberi 50% 

discount bagi pelanggan 

dengan DJ lengkap” 

Tukasnya dengan 

senyumnya yang polos. 

 

Rae, panggilan akrab ibu 

muda yang memiliki warna kulit kuning langsat ini kemudian membocorkan strategi promosi yang digelutinya. 

Sebagai promosi langsung (direct promotion)Venue, katanya-dalam promosi- kerap menggandeng dan bekerja 

sama dengan Event Organizer (EO) sementara untuk indirect promotion, kami berpromosi melalui SMS Campaign 

yang ditujukan kepada member. “Mereka yang tidak terdaftar sebagai member, tidak akan mendapat SMS 

Campaign ini”, ujarnya. Hingga kini, Venue telah merekrut 1.300 member dengan 500 yang tetap update. “Syarat 

membership, lanjutnya-cukup belanja minimum 

2 juta. Secara otomatis, pelanggan mendapat 

Member Card yang berlaku satu tahun dengan 

privilege 15% Food and Beverage.” Ujarnya.  

 

Kamipun berbincang dengan Manager Venue, 

Tommy. Lelaki paruh baya inipun sangat 

ramah. Beliaupun duduk dan menemani kami 

sambil sesekali bercakap santai dengan Gusti 

Rae rekan kerjanya. Kami banyak belajar tentang sebuah sikap yang dilakoni bapak paruh baya saat beliau bicara 

dengan rekan kerja yang penuh kekeluargaan. Lelaki bertubuh tinggi-besar ini tidak mengesankan seseorang yang 

strick. Tawa dan senyumnya juteru mengalir saat wawancara berlangsung. (Foto:Furqy/Kelana Peterson)  


