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BAB 2  

TINJAUAN TEORI KINERJA RUANG EVENT KREATIF BERBASIS 

BUDAYA PADA RUANG TERBUKA  

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian seperti teori pariwisata budaya, teori ruang, teori 

event, teori industri kreatif, teori kinerja ruang event, teori persepsi dan penelitian 

terdahulu. 

2.1 Kinerja Ruang Event 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) “kinerja adalah hasil dari suatu 

kemampuan kerja sesuai dengan fungsinya atau prestasi yang diperlihatkan dan 

dicapai”. Menurut pendapat Danisworo (dalam Rachma & Hadi, 2015) variabel 

utama dalam indikator responsibilitas adalah kenyamanan dan keselamatan. 

Terdapat beberapa faktor yang mendasari perencanaan peningkatan kinerja ruang 

publik khususnya pada ruang event, antara lain : 

1) Kenyamanan 

Kenyamanan merupakan suatu kondisi ketika terpenuhinya kebutuhan dasar 

sehingga terciptalah perasaan nyaman. Faktor kenyamanan dapat dilakukan 

dengan memberikan fasilitas-fasilitas pada ruang publik seperti tempat duduk 

yang terlindungi dari sinar matahari, tempat pemberhentian yang nyaman 

untuk menunggu bus, dsb. Kenyamanan juga bisa dicapai dengan melakukan 

pelebaran trotoar sesuai dengan kebutuhan (Shirvani dalam Rachma & Hadi, 

2015). Kenyamanan dapat dirasakan secara fisik maupun non-fisik. 

Kenyamanan fisik terdiri dari (Mangunwijaya dalam R., 2014) : 

a. Kenyamanan fisik, berkaitan dengan kenyamanan yang dirasakan 

langsung oleh sensasi tubuh setiap orang. Sebagai contoh ruang yang 

digunakan tidak membatasi ruang gerak pengunjung.  

b. Kenyamanan visual, terbentuk dari persepsi indera mata seperti 

gangguan-gangguan yang terjadi saat menonton pertunjukan seperti 

terhalang oleh orang lain dan benda-benda lainnya. 
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c. Kenyamanan thermal (suhu), persepsi manusia terhadap kondisi termal 

dari lingkungannya seperti tersedia bangunan peneduh atau pepohonan 

rindang sehingga terhindar dari sinar matahari yang berlebih. 

d. Kenyamanan audial/suara, yang dimaksud adalah gangguan kebisingan 

yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung. Seperti gangguan-

gangguan dari lalu lalang kendaraan dsb. 

Adanya kenyamanan psikis berdasarkan pada perasaan masing-masing individu. 

Dalam arti kenyamanan psikis adalah kondisi pikiran yang mengekspresikan 

tingkat kepuasaan seseorang terhadap lingkungannya. Sehingga usaha 

pengumpulan informasi tentang kinerja kenyamanan akan melibatkan proses 

sensasi kenyamanan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan 

antara lain (Hakim dalam R., 2014): 

a) Aroma atau bau-bauan 

Aroma atau bau-bauan yang berasal dari aroma tidak sedap seperti bau 

yang keluar dari tempat sampah yang kurang terurus dan bau tidak sedap 

yang berasal dari saluran air kotor. 

b) Fasilitas Pendukung 

Fasilitas yang dapat mendukung segala kegiatan atau atraksi wisata agar 

memudahkan pengunjung dalam berpariwisata. Fasilitas yang dimaksud 

seperti fasilitas toilet, mesin ATM, parkir kendaraan, ketersediaan tempat 

ibadah dan menyangkut kenyamanan di tempat pertunjukan. 

2) Aksesibilitas 

Aksesibilitas merupakan kemudahan mengenai cara lokasi tataguna lahan 

berinteraksi satu sama lain dan mudah atau tidaknya dalam mencapai sistem 

jaringan transportasi. Aksesibilitas merupakan aspek yang dinilai penting 

karena dapat memudahkan wisatawan untuk mendatangi tempat wisata yang 

akan dituju dengan transportasi umum atau pribadi (Rubeinstein dalam 

Rachma & Hadi, 2015). 

3) Keamanan 

Keamanan merupakan masalah yang penting, karena ini dapat mengganggu 

dan menghambat aktivitas yang dilakukan. Keamanan adalah keadaan situasi 
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yang bebas dari bahaya. Dalam hal ini keamanan yang dimaksud adalah 

keamanan yang terjadi pada pelaksanaan event (Jalaladdini dalam Rachma & 

Hadi, 2015). 

Faktor kenyamanan tersebut yang terutama adalah dari segi penglihatan 

disamping mendengarkan musik gamelan yang mengiringi selama pertunjukan. 

Dalam penyusunan konsep perancangan akustik pusat pertunjukan ini terdapat 

berbagai faktor yang diperlukan antara lain: 

1. Fungsi utama gedung 

2. Posisi penonton dan pemain 

3. Kondisi gedung dari segi konstruksi, bahan dan sebagainya. 

4. Pelengkap gedung. 

2.2 Ruang Dalam Perencanaan Kota  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang (2007) “ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 

memelihara kelangsungan hidupnya”. 

2.2.1 Karakteristik Pemilihan Lokasi/Ruang Event 

Penyedia tempat penyelenggaraan event disesuaikan dengan tema dan tujuan event 

tersebut. Kesesuaiaan dan kenyamanan pengunjung juga menjadi pertimbangan 

dalam hal memilih tempat penyelenggaraan. Tempat akan didesain sesuai dengan 

kebutuhan event, selain itu event diselenggarakan dengan menggunakan jenis 

ruang di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor) serta 

kepemilikan ruang yang digunakan seperti menggunakan ruang publik maupun 

ruang privat atau milik swasta. Event yang diselenggarakan di dalam ruangan 

lebih mudah untuk mengendalikan pengunjung dibanding dengan event yang 

diselenggarakan di luar ruangan karena resikonya lebih tinggi karena sulit 

mengontrol keadaan pengunjung ketika event berlangsung (Anindya dalam 

Chanticha, 2017). Adapun pertimbangan pemilihan tempat/lokasi meliputi 

berbagai hal diantaranya: 
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1. Persepsi terhadap image dari event tersebut, misalnya event yang 

diselenggarakan di hotel berbintang lima jauh lebih bergengsi daripada event 

yang diselenggarakan di hotel bintang tiga. 

2. Ukuran dan kapasitas gedung atau tempat untuk menampung pengunjung 

perlu diperhitungkan dan disesuaikan dengan jumlah undangan dan perkiraan 

pengunjung. 

3. Lahan parkir yang disediakan oleh tempat/lokasi juga perlu diketahui berapa 

jumlah kendaraan yang bisa tertampung. Kemudian, alat transportasi apa saja 

yang bisa mencapai tempat atau lokasi tersebut, apakah tempat tersebut di 

lalui oleh transportasi umum lainnya. 

4. Arus lalu lintas relatif lancar, yaitu pada jalan yang cukup lebar untuk 

mencegah kemacetan pada area sekitar lokasi. 

5. Pihak penyelenggara juga perlu mengecek ketersediaan fasilitas seperti toilet, 

mesin ATM, mushola, lahan parkir dan restoran. Hal yang tidak kalah penting 

lainnya adalah fasilitas tambahan yang disediakan oleh pihak penyelenggara 

meliputi soundsystem, pencahayaan (lighting) termasuk tenaga teknisinya, 

dan staff penerima tamu (Anindya dalam Chanticha, 2017). 

Menurut Joe Goldblatt (dalam Chanticha, 2017) lokasi merupakan aset kunci 

dalam mempromosikan sebuah event. Ketersediaan sarana transportasi umum dan 

tempat parkir merupakan pertimbangan penting, sehingga banyak event perjamuan 

yang diselenggarakan di pusat kota. Dengan kata lain, lokasi penyelenggaraan 

event merupakan elemen penting untuk mendorong penjualan. Selain itu juga 

yang perlu diperhatikan yaitu fungsi bangunan dalam memilih lokasi seperti untuk 

penginapan dan makanan, suasana lingkungan yang dibuat kuno, atau mungkin 

cerita mistik yang pernah terjadi, bisa menjadi sesuatu yang dipasarkan. 

Kemungkinan-kemungkinan ini harus menjadi pertimbangan para pemasar event 

pada saat mencari sisi keunikan dari suatu lokasi, yang kemudian diolah untuk 

menarik para tamu yang bahkan tadinya tidak terpikir akan berpartisipasi pada 

program yang akan di selenggarakan.  
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Menurut Ibnu Novel Hafidz (dalam Chanticha, 2017), ada beberapa pertimbangan 

dalam memilih lokasi penyelenggaraan acara/event, yaitu sebagai berikut: 

1. Sesuai tema event 

Dalam memilih tempat untuk sebuah event, harus didasarkan pada jenis event 

yang akan dibuat dan sesuai dengan tema. 

2. Sesuai target pengunjung 

Jika event yang akan digelar memiliki target pengunjung anak muda, suka 

musik maka tempat yang dipilih adalah hall sebuah mall. 

3. Kemudahan diakses dan jangkauan 

Tempat yang akan digunakan untuk event sebaiknya mudah dilalui oleh 

kendaraan pribadi maupun umum dan mudah dijangkau. 

4. Nilai sejarah 

Jika sebuah event bertema sejarah maka tempat yang akan digunakan adalah 

halaman museum, monument atau candi. 

5. Tempat wisata 

Tempat wisata alam seperti lereng gunung, tepi sungai dan pantai bisa 

digunakan sebagai tempat penyelenggaraan sebuah event. 

6. Nilai artistik 

Bangunan yang memiliki nilai artistik dapat digunakan sebagai tempat 

penyelenggaraan event. 

7. Faktor keamanan dan kenyamanan 

Sebuah event akan sukses jika pengunjung merasakan keamanan dan 

kenyamanan dalam menikmati event tersebut. 

8. Besar kecilnya event 

Memilih tempat event harus memperhitungkan skala event yang akan digelar. 

Bila event berskala nasional, dan dihadiri oleh ribuan orang, makan tempat 

yang digunakan adalahan stadiun olahraga. 

9. Sesuai budget 

Budget adalah yang membatasi sebuah event dalam memilih lokasi. Tempat 

yang bagus dengan skala fasilitas memiliki biaya yang tinggi. Sebelum 

memilih tempat, event organizer harus melakukan observasi secara detail 
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terhadap tempat tersebut serta dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan 

dari tempat tersebut. 

Berdasarkan uraian-uraian dari para ahli mengenai karakteristik pemilihan 

lokasi/tempat penyelenggaraan event, dapat ditarik kesimpulan bahwa kunci 

dalam mempromosikan sebuah event yaitu pemilihan tempat atau lokasi. Suatu 

acara/event dapat diselenggarakan di dalam ruangan (indoor) ataupun di luar 

ruangan (outdoor) tergantung pada tema dan tujuan yang akan dicapai oleh event 

tersebut, selain itu terdapat hal penting yang menjadi pertimbangan dalam 

memilih tempat/lokasi yaitu kapasitas pengunjung dan ketersedian sarana-sarana 

seperi lahan parkir, kemudahan diakses dan jangkauan oleh transportasi umum 

serta fasilitas-fasilitas pendukung event yang dapat membuat pengunjung aman 

dan nyaman. 

2.2.2 Karakteristik Ruang 

Karakteristik dari tempat dapat membuat seseorang untuk bersatu atau berpisah. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Stephen Hawking (1988) yaitu 

bahwa “seseorang bisa memahami sebuah ruang dan karakteristik ruang dengan 

mengumpamakan dirinya sebagai titik dari suatu koordinat tertentu”. Dimana 

penjelasan dari sebuah titik yang sama bisa berbeda-beda. Oleh karena itu 

seseorang bisa menentukan elemen apa saja dari sebuah ruang yang berhubungan 

dengan dirinya pada saat terjadinya sebuah event.  

Pada penelitian ini karakteristik ruang yang di identifikasi berupa karakteristik 

ruang yang digunakan pada saat diselenggarakan event, sehingga indikator yang 

digunakan untuk mengetahui hal tersebut menggunakan karakteristik ruang 

berdasarkan teori event yang berkaitan dengan keruangan, seperti; jenis ruang, 

kepemilikan ruang, fungsi bangunan, ukuran dan kapasitas, aksesibilitas 

(ketersediaan transportasi umum atau pribadi). 

2.2.3 Ruang Publik 

Ruang publik secara umum adalah suatu ruang dimana seluruh masyarakat 

mempunyai akses terhadap kegiatan publik dimana masyarakat dapat melakukan 

aktivitas/kegiatan baik secara individu maupun kelompok (Hakim dalam Rully, 
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2017). Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling 

berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, 

maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum. Menurut 

sifatnya Hakim (dalam Purnamasari & Muta‟ali, tanpa tahun), membagi ruang 

umum menjadi : 

1. Ruang Publik Tertutup merupakan ruang publik yang terdapat di dalam 

suatu bangunan. 

2. Ruang Publik Terbuka merupakan ruang publik yang berada di luar 

bangunan, multifungsi daan ada pula ruang terbuka khusus, (taman rumah 

tinggal, taman lapangan upacara, daerah lapangan terbang, area latihan 

militer) yang sering juga disebut ruang terbuka (open space). 

Secara historis, menurut Stephen Carr, dkk (dalam Purnamasari & Muta'ali, tanpa 

tahun), macam-macam tipologi ruang terbuka publik dalam perkembangannya 

memiliki banyak variasi tipe dan karakter antara lain : 

a. Taman-taman publik (public parks), 

b. Lapangan dan plaza (squares and plaza),  

c. Taman peringatan 

d. Pasar (markets), 

e. Jalan (streets), 

f. Lapangan bermain (playgrounds), 

g. Ruang terbuka untuk masyarakat (community open spaces), 

h. Jalan hijau dan jalan taman (greenways and parkways), 

i. Atrium/pasar tertutup (atrium/indoor market place) 

j. Tepi laut (waterfronts). 

Sedangkan menurut Daisy (dalam Chanticha, 2017), berdasarkan kepemilikan 

ruang terbuka publik dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) jenis: 

a. Ruang terbuka publik meliputi halaman sekolah, halaman bangunan 

perkantoran milik pribadi atau institusi serta dipergunakan secara terbatas.   

b. Ruang terbuka publik meliputi taman kota, jalan pedestrian, jalan umum 

milik publik dan dapat digunakan oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali. 
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Dari berbagai pengertian mengenai ruang publik/ruang terbuka publik secara 

umum disimpulkan bahwa ruang umum sebagai sarana publik pada sebuah kota 

berfungsi sebagai tempat masyarakat bertemu, berkumpul, dan berinteraksi, baik 

untuk kepentingan keagamaan, event kebudayaan, acara musik, perdagangan, 

pemerintahan, serta dalam menyampaikan pendapat warga kota. 

2.2.4 Standar Ruang Event 

Sebuah pertunjukan musik dapat dilaksanakan di dalam ruangan ataupun diluar 

ruangan. Berikut ini adalah identifikasi tentang pertunjukan dilihat dari tempat 

pelaksanaannya: 

1) Indoor (didalam ruangan) 

Pertunjukan diadakan dalam gedung/ruangan tertutup, sehingga keadaan 

ruangan harus diperhitungkan dengan baik, sehingga dapat mencapai tata 

akustika yang ideal. Untuk pertunjukan indoor, kapasitas penonton dibatasi, 

sehingga dapat dicapai kenyamanan baik dalam segi audio maupun visual. 

2) Outdoor (diluar ruangan) 

Pertunjukan dilaksanakan diluar ruangan/di ruang terbuka. Pada keadaan ini, 

tata akustika tidak dapat tercapai dengan baik. Namun, kelebihan dari 

pertunjukan outdoor adalah kapasitas penonton yang lebih fleksibel, bahkan 

cenderung tidak terbatas. Pada ruang pertunjukan outdoor terdapat ruang-

ruang pendukung, diantaranya adalah ruang soundsistem, ruang peralatan, 

ruang rias, ruang ganti dan ruang persiapan disamping fungsi utamanya yaitu 

untuk stage (panggung) dan ruang audience (penonton). Pada ruang ini juga 

dilengkapi dengan toilet yang baik, ketersediaan bangunan peneduh, lahan 

parkir, dsb. 

2.3 Event 

Event dapat diartikan sebagai pameran, pertunjukan, atau festival, dengan syarat 

ada penyelenggaraan, peserta, dan pengunjung. Sedangkan dalam arti luas, event 

diartikan sebagai suatu kurun waktu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah 

organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar mereka 

memperoleh informasi atau pengalaman penting serta tujuan lain yang diharapkan 
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oleh penyelenggara (Kenny dalam Chanticha, 2017). Sedangkan, menurut Any 

Noor (dalam Chanticha, 2017) definisi event adalah suatu kegiatan yang 

diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, 

baik secara individu atau kelompok yang terikat secara adat, budaya, tradisi, dan 

agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan 

masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. 

Setiap event selalu mempunyai tujuan utama untuk apa diselenggarakan. Salah 

satu tujuan utama dari event ada pada target sasarannya atau target pengunjung 

yang diharapkan akan hadir dalam event yang diadakan. Event yang diadakan 

memang bertujuan untuk mendatangkan jumlah pengunjung yang mencapai target 

bahkan melebihi target adalah salah satu kesuksesan sebuah event (Any Noor 

dalam Chanticha, 2017). 

Event dibedakan menjadi public event dan private event, yang termasuk dalam 

public event adalah perayaan budaya, seni atau hiburan, bisnis atau perdagangan, 

kompetisi olahraga, pendidikan dan ilmu pengetahuan, rekreasi, serta politik atau 

kenegaraan. Sedangkan private event meliputi perayaan pribadi seperti peringatan 

hari jadi atau anniversaries, liburan keluarga, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, 

serta event-event sosial seperti pesta-pesta, gala, dan acara reuni (Getz dalam 

Chanticha, 2017). Event terbagi kedalam 4 kategori atau unsur yang diungkapkan 

oleh Noor (dalam Chanticha, 2017) yaitu: 

1) Leisure Event 

2) Personal Event 

3) Culture Event 

4) Organizational Event 

Jenis event berdasarkan ukuran dan skala event dapat dikelompokan ke dalam 

beberapa kategori. Menurut Any Noor (dalam Chanticha, 2017) event 

dikategorikan berdasarkan ukuran dan skala yaitu Mega Event, Medium Event, 

dan Mini Event. Berikut merupakan penjelasan mengenai jenis event berdasarkan 

ukuran dan skala event yaitu: 
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1. Mega Event merupakan event dengan >1.000.000 orang pengunjung 

dengan kriteria diikuti oleh pengunjung intenasional, regional minimal 

lima negara, berdampak besar pada perekonomian masyarakat dan diliput 

oleh media.  

2. Medium Event merupakan event yang dikunjungi antara 100.000-

1.000.0000 orang pengunjung berdampak secara nasional.  

3. Mini Event merupakan event yang diikuti oleh <100.000 orang 

pengunjung dan bersifat lokal. 

2.4 Industri Kreatif 

Berdasarkan kriteria kota kreatif menurut UNESCO untuk menjadikan kota kreatif 

salah satunya dengan mengadakan event kreatif seperti festival dan acara skala 

besar lainnya yang diselenggarakan oleh kota dalam 5 tahun terakhir di bidang 

kreatif yang menjadi perhatian dan ditujukan pada penonton lokal, nasional, dan 

atau international serta penyediaan infrastruktur, fasilitas, dan ruang-ruang kreatif. 

Untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai kota kreatif, maka para pemangku 

kepentingan kota yang tergabung dalam komunitas kreatif Kota Bandung 

bekerjasama untuk mengadakan kegiatan atau event-event kreatif yang dapat 

mendukung pembangunan kota, selain itu juga untuk menarik wisatawan 

domestik maupun mancanegara, sehingga dapat menaikan pendapatan daerah dan 

pendapatan komunitas terutama pada sektor musik dan seni pertunjukan.  

Menurut Departemen Perdagangan RI (2009), Industri kreatif merupakan industri 

yang memanfaatkan serta mengandalkan kreativitas, keterampilan serta bakat 

individu yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan daya 

kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berdasarkan pemetaan industri kreatif 

yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia industri 

kreatif yang terdapat di Indonesia terdiri dari 14 sub-sektor yang merupakan 

industri berbasis kreativitas yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, 

kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, 

seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, 

televisi dan radio, riset dan pengembangan serta kuliner (Departemen 
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Perdagangan Republik Indonesia, 2008). Industri kreatif dapat berperan dalam 

menciptakan kreasi yang lebih modern dan kontemporer, sehingga tidak hanya 

masyarakat dalam negeri saja yang dapat menikmatinya, tetapi juga masyarakat 

internasional (Departemen Perdagangan RI, h;33, Tahun 2008). 

Industri kreatif yang terdapat di Indonesia terdiri dari 14 sub-sektor yang 

merupakan industri berbasis kreativitas berdasarkan pemetaan industri kreatif 

yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008:4) 

yaitu sebagai berikut : 

1. Periklanan 

Dalam sub sektor ini berisi mengenai kegiatan kreatif yang berkaitan jasa 

periklanan, yang meliputi proses, produksi, dan kreasi dari iklan yang 

dihasilkan. 

2. Arsitektur 

Dalam sub sektor ini berisi mengenai kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

jasa desain, perencanaan biaya, konservasi bangunan, pengawasan konstruksi 

baik level makro atau mikro. 

3. Pasar Barang Seni 

Dalam sub sektor ini berkaitan dengan kegiatan kreatif yang didalamnya 

terdapat perdagangan barang-barang asli dan unik yang memiliki nilai 

estetika seni. 

4. Kerajinan 

Dalam sub sektor ini berkaitan dengan kegiatan kreatif yang didalamnya 

terdapat barang kerajinan hasil kreasi, produksi, dan distribusi. 

5. Desain 

Kegiatan yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain 

produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset 

pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan/pembungkusan. 

6. Fesyen 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, 

dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode, dan aksesorisnya, 

konsultasi lini produk fesyen,serta distribusi produk fesyen. 
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7. Video, Film, dan Fotografi 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa 

fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. 

8. Permainan Interaktif 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi 

permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan 

edukasi. Sub-sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan 

semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. 

9. Musik 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan musik, 

reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 

10. Seni Pertunjukkan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, 

produksi pertunjukan seperti pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian 

kontemporer, drama, musik-tradisional, musik teater, opera, dan temasuk tur 

musik etnik, desain, dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan 

tata pencahayaan. 

11. Penerbitan dan Percetakan 

Dalam sub sektor ini berkaitan dengan kegiatan kreatif yang mencakup 

penerbitan  dan percetakan uang kertas, obligasi surat saham, surat berharga 

lainnya, dan barang cetakan lainnya. 

12. Layanan komputer dan Piranti Lunak 

Dalam sub sektor ini berkaitan dengan kegiatan kreatif yang mencakup 

pengembangan teknologi informasi dan lainnya. 

13. Televisi dan Radio 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan 

pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, 

dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, 

termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi. 
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14. Riset dan Pengembangan 

Dalam sub sektor ini berkaitan dengan kegiatan kreatif yang mencakup 

penemuan ilmu dan teknologi serta pengembangannya. 

Pengelompokan 14 sub-sektor industri kreatif tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan 2 (dua) dimensi yaitu substansi yang dominan dalam sub-sektor 

industri kreatif tersebut dan intensitas sumber daya yang dibutuhkan pada sub-

sektor industri kreatif tersebut, karena kedua aspek tersebut merupakan komponen 

utama yang menentukan industri kreatif ini. (Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia, h:73, Tahun 2008). 

1. Substansi Domain 

Substansi dominan pada suatu sub-sektor industri kreatif, dapat dibedakan 

menjadi 4 (empat) aspek yang menjadi ciri-cirinya yaitu, sebagai berikut : 

1) Media 

Sub-sektor tersebut menghasilkan barang/jasa yang mengandalkan media 

yang digunakan untuk menampil kontennya untuk menghasilkan nilai 

tambah (value added). 

2) Seni dan Budaya 

Sub-sektor tersebut menghasilkan barang/jasa yang mengandalkan 

kandungan seni dan budaya yang terdapat di dalamnya untuk 

menghasilkan nilai tambah (value added). 

3) Desain  

Sub-sektor tersebut menghasilkan barang/jasa yang mengandalkan aspek 

perancangan/desain untuk menghasilkan nilai tambah (value added). 

4) Ilmu dan Pengetahuan serta Teknologi 

Sub-sektor tersebut menghasilkan barang/jasa yang mengandalkan 

penggunaan teknologi berbasis pengetahuan (knowledge) sebagai saran 

penciptaannya untuk menghasilkan nilai tambah (value added). 

2. Intensitas Sumber Daya 

Sub-sektor tersebut menghasilkan barang/jasa yang mengandalkan 

penggunaan teknologi berbasis pengetahuan sebagai saran penciptaannya 

untuk menghasilkan nilai tambah (value added). 
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Berdasarkan kedua dimensi diatas, ke-14 (empat belas) sektor industri kreatif 

yang ada dapat diposisikan ke dalam sebuah matriks 2 (dua) dimensi, yang 

masing-masing dimensi memiliki 3 (tiga) dan 4 (empat) komponen. Sebuah sub-

sektor bisa mengandung lebih dari satu substansi yang dominan untuk 

menciptakan nilai tambah bagi barang dan jasa yang dihasilkannya, sehingga bisa 

diposisikan ditengah-tengah kedua substansi tersebut. 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi 14 Sub-sektor Industri Kreatif 

Sumber: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, Departemen RI, Tahun 2008 

Berdasarkan klasifikasi pada matriks di atas, sub-sektor yang dikelompokan 

dengan warna yang sama akan memerlukan strategi pengembangan yang serupa 

karena kemiripan karakteristik, baik dari aspek sumber daya manusia maupun 

substansi yang harus dikembangkan. Terdapat 6 (enam) kelompok sub-sektor 

industri kreatif (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, h;76, Tahun 2008) 

yaitu sebagai berikut : 

1. Kelompok sub-sektor industri publikasi dan presentasi melalui media (Media 

Publishing and Presence) yaitu sub-sektor penerbitan-percetakan dan sub-

sektor periklanan (warna oranye, 2 (dua) sub-sektor). 

2. Kelompok sub-sektor industri dengan kandungan budaya yang disampaikan 

lewat media elektronik (Electronic Media Presentation with Cultural Content 

:yaitu sub-sektor TV dan radio dan sub-sektor film, video, dan fotografi 

(warna ungu, 2 (dua) sub-sektor). 

3. Kelompok sub-sektor industri dengan kandungan budaya yang ditampilkan ke 

publik baik secara langsung maupun lewat media elektronik (Cultural 
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Presentation) yaitu sub-sektor Musik dan sub-sektor Seni Pertunjukan (warna 

merah, 2 (dua) sub-sektor). 

4. Kelompok sub-sektor industri yang padat kandungan seni dan budaya (Arts 

and Culture Intensive), yaitu sub-sektor kerajinan dan sub-sektor pasar 

barang seni (warna coklat, 2 (dua) sub-sektor). 

5. Kelompok sub-sektor industri desain, yaitu sub-sektor desain, sub-sektor 

fesyen, dan sub-sektor arsitektur (warna hijau, 3 (tiga) sub-sektor). 

6. Kelompok sub-sektor industri kreatif dengan muatan teknologi (Creativity 

with Technology) yaitu sub-sektor riset dan pengembangan, sub-sektor 

permainan interaktif dan sub-sektor Teknologi Informasi dan jasa perangkat 

lunak (warna biru tua, 3 (tiga) sektor). 

2.5 Teori Khusus  

Dalam penelitian ini menggunakan jenis industri kreatif yang memiliki kandungan 

budaya seperti pada sektor musik dan seni pertunjukan, maka akan dipaparkan 

tentang pemahaman umum mengenai kedua sektor tersebut berdasarkan pemetaan 

industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia Tahun 2008, yaitu sebagai berikut: 

2.5.1 Sub- Sektor Musik 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, 

reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Rantai nilai dari industri musik dan 

industri yang terkait dalam setiap rantai nilai tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 2.2 Rantai Nilai Sub-sektor Industri Musik 

Sumber : Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, Departemen Perdagangan RI, 

Tahun 2008. 

Berdasarkan gambar diatas, pada penelitian ini dibatasi pada rantai komersialisasi, 

yaitu lagu yang sudah siap untuk didistribusikan tersebut, dipromosikan melalui 

media cetak (penerbitan dan percetakan), dan media elektronik (televisi, radio, 

internet). Festival dan kompetisi juga bermanfaat untuk mempromosikan, selain 

lagu, juga para pemusiknya. Tour concert merupakan mekanisme promosi yang 

paling populer dilakukan. Saat ini konser-konser bukan lagi ajang untuk 

mempromosikan album. Konser sudah berevolusi menjadi sumber pendapatan 

utama bagi para pemusik. Karena berbagai penyebab, termasuk pembajakan, tidak 

mudah untuk mencapai penjualan album rekaman yang cukup baik. Tidak banyak 

album yang mampu mencapai rekor penjualan platinum. Akibatnya, konser 

merupakan alternatif yang cukup menarik sebagai sumber pendapatan. 

Pada sub-sektor musik dalam mempromosikan dan mendistribukan hasil produk 

atau karyanya dilakukan melalui event konser musik dan festival. Berikut 

merupakan penjelasannya: 

1) Konser musik adalah pertunjukan musik langsung didepan penonton oleh 

sekelompok pemain musik yang terjadi dari beberapa komposisi 

perseorangan (KBBI, 2021). Pada penelitian ini konser musik yang 

dimaksud yaitu konser musik yang diselenggarakan dari musisi, band-

band, dan sebagainya. 
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2) Festival adalah suatu pertistiwa atau kejadian penting, suatu fenomena 

sosial yang pada hakekatnya dijumpai semua kebudayaan seperti hari atau 

pekan gembira dan perlombaan dalam rangka peringatan peristiwa penting 

dan bersejarah, pesta rakyat, dan berbagai kegiatan dalam satu acara dan 

lainnya (Jiunkpe, 1998). Pada penelitian ini festival yang dimaksud yaitu 

festival musik sepeti gigs (tempat dimana bertemunya seluruh aspek dari 

berbagai scene/komunitas/kolektif, band, dan personal yang saling 

berekspresi serta berapresiasi atas karya-karya yang ada), festival jazz, dan 

festival musik lainnya, serta festival yang terdapat pertunjukan musik 

langsung (live music). 

2.5.2 Sub-Sektor Seni Pertunjukan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi 

pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, 

drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain 

dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. 

Dalam konteks pengkategorian baku ilmu seni, seni pertunjukan memasukkan 

seni musik, seni drama dan teater serta seni tari. Namun, pembahasan dalam 

industri kreatif melepaskan seni musik menjadi kelompok sub-sektor tersendiri. 

Sehingga, kelompok industri kreatif sub-sektor seni pertunjukan hanya 

melingkupi kegiatan yang berhubungan dengan seni drama, teater dan karawitan 

serta tari baik tanpa membedakan antara klasik, tradisi, modern, populer maupun 

kontemporer. Rantai nilai dari industri musik dan industri yang terkait dalam 

setiap rantai nilai tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.3 Rantai Nilai Sub-sektor Industri Seni Pertunjukan 

Sumber : Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, Departemen Perdagangan RI, 

Tahun 2008. 
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Produk industri seni pertunjukan bersifat intangible dan dinikmati oleh audiens 

dalam sebuah tontonan. Pada sub-sektor seni pertunjukan ini berada di proses 

distribusi yang ditujukan kepada proses menyalurkan seni kepada konsumen baik 

untuk dinikmati langsung maupun melalui media perantara. Walaupun pada 

produk tertentu, ada kalanya penggunaan media perantara seperti elektronik dan 

internet akan mengurangi kenikmatan pemirsa. Seni pertunjukan didistribusikan 

kepada konsumen melalui gedung pertunjukan. Mengingat minimnya sarana 

gedung pertunjukan telah mencuatkan isu untuk menampilkan seni diruang ruang 

publik non-ruang seni pertunjukan. 

Pada sub-sektor seni pertunjukan dalam mempromosikan dan mendistribusikan 

hasil produk/karyanya dilakukan melalui event pertunjukan tari dan festival. 

1) Festival adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial yang pada hakekatnya 

dijumpai oleh semua kebudayaan seperti hari atau pekan gembira dan 

perlombaan dalam rangka peringatan peristiwa penting dan bersejarah, 

pesta rakyat, dan berbagai kegiatan dalam satu acara, dan lainnya (Jiunkpe, 

1998). Pada penelitian ini festival yang dimaksud yaitu festival seni 

pertunjukan seperti festival perlombaan jaipong, festival perlombaan 

drama, festival pesta rakyat seperti kemilau nusantara, dan festival seni 

lainnya. 

2) Karnaval adalah suatu kegiatan pawai atau iring-iringan yang dilakukan 

dalam rangka melakukan perayaan yang biasanya mempersatukan 

bermacam corak  yang menarik untuk dirayakan (KBBI, 2021). 

2.6 Pariwisata Budaya 

Pada sub bab ini terdiri dari definisi pariwasata budaya dan daya dukung wisata 

budaya. 

2.6.1 Definisi Pariwisata Budaya 

Menurut Yoeti (1995:105) “Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan 

untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, 

dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat 

yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna 
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pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka 

ragam”. Menurut Undang-Undang No 10 tentang Kepariwisataan, “obyek dan 

daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan 

nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

daya tarik wisata salah satunya terdiri dari seni dan budaya. Kebudayaan berasal 

dari bahasa Latin: “Colere” yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan 

dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini 

berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan aktifitas manusia untuk 

mengolah dan mengubah alam. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks 

yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat (Setiadi dalam Nuansya, 2017). Pariwisata 

budaya terdiri dari pertunjukan seni (teater, tari dan musik), seni visual dan 

kerajinan, festival, museum dan pusat budaya, dan situs bersejarah dan pusat 

interpretasi (Bruce Terry, et al dalam Misda Elina, Murniati, dan Darmansyah, 

2018). 

2.6.2 Daya Dukung Wisata Budaya 

Daya dukung wisata merupakan kemampuan suatu kawasan wisata dalam 

memenuhi kebutuhan wisatawan pada saat bersamaan tanpa menyebabkan 

kerusakan lingkungan (fisik, ekonomi, dan sosial budaya) dan penurunan kinerja 

yang dapat dirasakan wisatawan (Mathieson & Wall, 1982). Pada wisata budaya, 

berarti bahwa wisata budaya harus memenuhi kepuasan penyelenggara dan 

pengunjung wisata tersebut. Daya dukung yang dapat dipertahankan dan dijaga 

dalam pariwisata budaya diantaranya adalah kondisi fisik lingkungan serta 

ketersediaan dan kondisi fasilitas. 
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2.7 Persepsi 

2.7.1 Persepsi Tentang Ruang 

Menurut Hall, E (1966) bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan 

binaan (yang diciptakan untuk kebutuhan manusia) dan bagaimana pengaruh 

ruang atau lingkungan binaan terhadap sikap dan tingkah laku manusia 

merupakan kemampuan manusia di dalam memahami ruang yang diciptakan guna 

memenuhi kebutuhannya. 

Adapun faktor-faktor pemahaman ruang menyangkut hal-hal yang lebih dalam 

mengenai aspek psikologi dari pemakai, bagaimana persepsinya mengenai suatu 

ruang/bangunan, bagaimana kebutuhan interaksi sosial antara pemakai dan 

bagaimana arti simbolis suatu ruang/bangunan. Pengalaman ruang dapat dibentuk 

melalui: 

 Visual Space, terbentuk dari persepsi indera mata. 

 Audio Space, terbentuk dari persepsi indera pendengaran. 

 Olfactual Space, terbentuk dari persepsi indera penciuman. 

 Thermal Space, terbentuk dari persepsi terhadap temperatur lingkungan. 

 Tectile Space, terbentuk dari persepsi indera peraba yang terbentuk dari 

kemampuan meraba. 

 Kinesthetic Space, terbentuk dari batas-batas keleluasaan gerak manusia. 

2.7.2 Persepsi Masyarakat 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan 

adalah merupakan suatu proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat 

penerima yaitu alat indera. Sedangkan, masyarakat merupakan kumpulan individu 

yang saling berinteraksi dan hidup bersama karena mempunyai nilai-nilai dan 

norma-norma yang membentuk sebuah sistem (Musadun, 2000 dalam Adrianto, 

2006). 

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau 

pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu yang saling bergaul berinteraksi 

karena mempunyai nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan 

kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinu dan 
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terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data 

indera.  

2.8 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkesinambungan 

dengan penelitian kajian kinerja ruang event pada sub sektor musik dan seni 

pertunjukan dalam industri kreatif berbasis budaya pada ruang terbuka di Kota 

Bandung tetapi memiliki perbedaan yang jelas, sebagai bahan perbandingan dan 

untuk mengetahui keaslian penelitian ini: 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Kebutuhan Data Hasil 

Khaerunnisa Larashati 

Mahmud (2015) 

Identifikasi Kebutuhan 

Ruang Dalam Upaya 

Mengembangkan 

Wisata Budaya Seni 

Pertunjukan 

Tradisional di Kota 

Bandung 

Penelitian kualitatif dengan pendekatan 

eksploratif. Penelitian kualitatif digunakan 

untuk mengembangkan teori, sedangkan 

fenomenologi eksploratif dilakukan 

dengan mengacu kepada pendapat atau 

pandangan dari pengalaman seorang yang 

expert yang kemudian dieksplorasi 

menjadi hasil penelitian. 

Wawancara kepada para ahli 

seperti kepada akademisi, 

birokrasi, dan praktisi/seniman 

Pada proses pengembangan seni pertunjukan tradisional 

terbagi atas dua proses utama, yaitu proses produksi dan 

proses promosi serta distribusi.  

a. Pada proses produksi yang dilakukan dalam 

pengembangan produk budaya seni pertunjukkan 

tradisional adalah proses produksi karya dan proses 

produksi seniman, sumber daya manusia yang bisa 

mempresentasikan hasil karya seninya. 

b. Proses promosi dan distribusi produk hasil seni 

pertunjukkan ditujukan kepada publik sebagai 

konsumen. Karya seni pertunjukan yang dihasilkan yaitu 

berupa suatu pertunjukan.  

Kebutuhan ruang untuk seni pertunjukan seni tradisional 

sangat beragam sehingga jika skala kegiatannya besar maka 

kebutuhan ruang yang digunakan semakin luas.  

Widya Chanticha 

(2017) 

Identifikasi 

Karakteristik, Pola 

Penggunaan, Dan Pola 

Sebaran Penggunaan 

Ruang Dalam Event 

Promosi Dan Distribusi 

Industri Kreatif 

Berbasis Budaya di 

Kota Bandung 

Menggunakan mixed method, untuk 

metode kuantitatif digunakan untuk 

mengidentifikasi frekuensi dan 

karakteristik ruang dengan analisis 

crosstab sedangkan untuk metode 

kualitatif menggunakan strategi metode 

kombinasi sekuensial/bertahap dengan 

menggunakan strategi eksploratoris 

sekuensial. 

1) Event pada sektor musik dan 

seni pertunjukan yang telah 

diselenggarakan dalam 5 tahun 

terakhir. 

2) Karakteristik ruang eksisting 

yang digunakan dan 

ketersediaan ruang dalam event 

promosi dan distribusi industri 

kreatif berbasis budaya. 

3) Pola penggunaan ruang yang 

1) Pada penelitian ini terdapat ±60 event yang terdiri dari 

34 event pada sub-sektor musik dan 26 event pada sub-

sektor seni pertunjukan yang telah di selenggarakan di 

Kota Bandung pada tahun 2010-2015. 

2) Jenis ruang yang paling banyak digunakan yaitu pada 

ruang outdoor.  

3) Pada kepemilikan ruang cenderung menggunakan ruang 

yang dimiliki oleh pemerintah atau bersifat publik. 

4) Pada fungsi utama ruang cenderung menggunakan ruang 

dengan memiliki fungsi utama sebagai usaha pada sub-
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Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Kebutuhan Data Hasil 

digunakan dalam event 

promosi dan distribusi industri 

kreatif berbasis budaya di Kota 

Bandung. 

4) Hasil wawancara dan hasil 

temuan pada analisis pola 

penggunaan ruang dan sebaran 

ruang. 

sektor musik, karena disesuaikan dengan tema event 

yang digunakan serta untuk mendapatkan minat 

penonton yang cukup banyak. Sedangkan pada seni 

pertunjukan cenderung menggunakan fungsi sosial dan 

budaya. 

5) Pola persebaran penggunaan ruang event cenderung 

menggunakan ruang yang tersebar dan mengelompok di 

kawasan SWK Cibeunying dan SWK Karees. 

6) Permasalahan pada ruang-ruang yang digunakan dalam 

mempromosikan dan mendistribusikan kreatifitas dari 

pelaku industri kreatif sub-sektor musik dan seni 

pertunjukan, kebanyakan mengeluhkan bahwa 

ketersediaan ruang publik untuk pertunjukan, belum 

tersebar di seluruh wilayah pengembangan dan fasilitas 

pada ruang tersebut belum memadai. 

Marisa Latifah 

Alamsyah (2018) 

Identifikasi pola 

persebaran dan 

penggunaan ruang 

event seni budaya 

pertunjukan tradisional 

di Kota Bandung 

Menggunakan metode penelitian 

deskriptif dan evaluasi. Metode deskriptif 

digunakan untuk menganalisis sebaran 

ruang event pertunjukan di Kota Bandung, 

serta menganalisis sebaran ruang event 

pertunjukan yang digunakan untuk 

penyelenggaraan event seni pertunjukan 

tradisional di Kota Bandung 5 tahun 

terakhir (tahun 2013-2017). Analisis 

deskriptif statistik juga digunakan untuk 

menganalisis faktor prioritas pemilihan 

1) Target skala atau jumlah 

pengunjung event, karakteristik 

penyelenggara event, 

alasan/faktor utama pemilihan 

penggunaan ruang event 

pertunjukan dan hal yang harus 

diperbaiki dari ruang event 

pertunjukan. 

2) Data lokasi ruang event yang 

tersedia baik ruang khusus 

maupun ruang tidak khusus 

1) Ruang event pertunjukan di SWK Cibeunying memiliki 

popularitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

ruang event pertunjukan di SWK lainnya. 

2) Daya dukung ruang event pertunjukan di SWK 

Cibeunying lebih tinggi dibandingkan dengan ruang 

event pertunjukan di SWK lainnya. Hal ini disebabkan 

oleh persebaran ruang event pertunjukan dengan jenis 

ruang tidak khusus event pertunjukan banyaknya 

merupakan jenis ruang publik yang bersifat komersial, 

sehingga ruang tersebut banyak dibangun di SWK 

Cibeunying yang cenderung strategis dan 
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ruang event pertunjukan, dan hal yang 

harus diperbaiki dari ruang event 

pertunjukan dari sisi penyelenggara event 

seni pertunjukan tradisional. 

Metode evaluasi digunakan untuk analisis 

kesesuaian yang digunakan untuk 

menganalisis kesesuaian antara skala 

ruang event pertunjukan dengan sistem 

pusat pelayanan di Kota Bandung, serta 

menganalisis kesesuaian antara skala 

event seni pertunjukan tradisional dengan 

skala ruang yang digunakan. 

event pertunjukan, data 

shapefile (shp) persebaran 

ruang khusus event 

pertunjukan, kapasitas ruang 

khusus event pertunjukan, dan 

data shapefile (shp) sistem 

pusat pelayanan Kota Bandung 

berdasarkan stuktur ruang. 

menguntungkan. 

3) Kota Bandung belum memiliki ruang khusus event 

pertunjukan yang kapasitasnya memadai untuk 

menyelenggarakan event seni pertunjukan tradisional 

skala nasional dan internasional, sehingga 

penyelenggara memilih ruang tidak khusus event 

pertunjukan yang berupa jalan. Selain itu, ruang khusus 

event pertunjukan memiliki kelengkapan dan 

perlengkapan tempat yang belum lengkap, biaya sewa 

ruang yang terlalu mahal dan perizinan ruang yang 

masih sulit. 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 




