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1. EXECUTIVE SUMMARY 

Dunia hiburan saat ini telah menjadi salah satu lahan bisnis yang cukup menjanjikan. 

Beragam konsep telah ditawarkan oleh para pelaku usaha untuk menarik konsumen. Banyak 

diantara pelaku usaha tersebut menawarkan kesenian modern seperti film, konser band, dan budaya 

pop lain. Banyaknya arus budaya asing dan modern tersebut mulai menggusur adanya kesenian asli 

daerah yang tradisional padahal Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan kesenian 

tradisional. Kekayaan budaya dan seni tradisional Indonesia adalah peluang untuk mengembangkan 

bisnis seni pertunjukan tradisional asli Indonesia.  

 Drupadi Art Space adalah sebuah gubug seni all-in-one yang mengusung konsep 

kebersamaan dan toleransi. Kesenian yang ditawarkan oleh Drupadi Art Space akan 

menggabungkan antara seni tradisional dengan seni modern sehingga para penikmat seni tetap akan 

dapat menikmati kesenian modern tanpa meninggalkan budaya tradisional. Drupadi Art Space  akan 

merangkul para seniman tradisional jalanan sebagai teamwork yang akan mementaskan seni 

tradisional yang akan digelar. Visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut: 

Visi 

Menjadi perusahaan unggulan yang berbasis kesenian kontemporer dan berlandaskan pada 

solidaritas sosial pada 2015. 

Misi 

- Melestarikan dan mengembangkan seni pertunjukan kontemporer. 

- Mengembangkan usaha dengan menjaring dan memperluas penikmat seni pertunjukkan 

kontemporer 

 Produk yang kami tawarkan adalah seni pertunjukan (Performing Art) yang akan tampil 

setiap weekend days. Pertunjukan tersebut akan diadakan di Taman Budaya Yogyakarta dengan 

harga tiket masuk tertantu dan akan dikemas secara unik. Selain itu, Kami memiliki panggung 

pementasan sederhana yang dapat digunakan untuk mementaskan kesenian oleh para seniman 

jalanan pada hari kerja yaitu Senin hingga Kamis secara gratis. Disamping performance art yang 

ada, Drupadi Space Art menawarkan sebuah paket Tour de Art bagi wisatawan yang ingin 

merasakan pengalaman tersendiri sebagai penari tradisional. Dalam paket Tour de Art ini, 

wisatawan akan menemukan pengalaman yang tidak terlupakan selama satu hari yaitu diawali 

dengan penjemputan dengan kendaraan tradisional, berlatih tarian, menikmati proses pembuatan 

makanan tradisional, menikmati makanan tradisional, hingga mementaskan tarian yang telah dilatih 

bersama kru Drupadi Art Space. Hal ini akan mengobati rasa keingintahuan mereka pada kesenian 

tradisional dan bagaimana mempelajarinya. Konsep ini belum ada sebelumnya di Yogyakarta, di 

mana para peserta tur dapat merasakan kehidupan tradisional para pekerja seni di Yogyakarta dan 

dapat mengikuti semua prosesi, termasuk rehearsal dan penampilan di panggung. 
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 Tempat yang kami pilih sebagai sanggar dan kantor dari Drupadi Art Space terletak di 

daerah Ngasem yang dekat dengan daerah Malioboro, Prawirotaman, dan kawasan Keraton dan 

Tamansari yang merupakan pusat berkumpulnya para wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Promosi yang biasa digunakan dibagi menjadi dua, yakni promosi above the line dan below the line. 

Promosi above the line merupakan promosi yang akan dilakukan dengan pembuatan flyer, booklet, 

spanduk dan papan besar yang biasa dipasang di perempatan jalan ataupun tempat-tempat strategis 

lainnya. Strategi below the line bisa dibuat dengan memanfaatkan komunitas seni yang membantu 

Drupadi Art Space dan komunitas yang dimiliki oleh sukarelawan yang tergabung di sini untuk 

mengajak teman dan komunitasnya menonton pertunjukan ini. 

Investasi awal    = Rp 168.700.000,00 

Payback period   = 3 tahun 2 bln 

NPV    = Rp 22.342.845,39 

IRR   = 27,5% 

Tim manajemen adalah elemen yang paling penting dalam kesuksesan suatu perusahaan. 

Oleh karena itu, Drupadi Art Space dikelola oleh manajemen organisasi bisnis yang profesional dan 

memiliki pengetahuan tentang seni tradisional dan modern. Dengan keahlian dalam bidang bisnis 

dan seni diharapkan akan dapat mampu menyeimbangkan antara aspek bisnis dan pengembangan 

kesenian. Keahlian masing-masing manajer kemudian teraplikasikan dalam struktur organisasi 

sebagai berikut:. 

 General manager: Dwi Andi Rohmatika, S.E. 

 Production: Maharsi Wahyu Kinasih, S. Sn. 

 Financial and administration: Alifta Rahma, S.E. 

 Marketing and external relation: Ayudya Shinta Yunica, S.E. 

Tim manajemen diatas akan dibantu oleh staf-staf yang tergabung dalam teamwork Drupadi Art 

Space yang merupakan para seniman-seniman jalanan yang kami rekrut. 

2. PERMASALAHAN/ UNMEET NEEDS 

Indonesia mempunyai aspek sosial budaya yang beragam banyaknya. Secara spesifik 

keadaan sosial budaya Indonesia sangat kompleks, mengingat penduduk Indonesia berjumlah lebih 

dari 200 juta jiwa dalam 30 kesatuan suku bangsa. Indonesia memiliki 67 budaya induk yang 

tersebar dari barat sampai ke timur nusantara. Selain itu Indonesia terdiri atas 6000 buah pulau yang 

terhuni dari jumlah keseluruhan sekitar 13.667 pulau. 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya 

dengan sumber daya alam dan sumber daya budaya yang melimpah. Bangsa kita merupakan bangsa 

yang serba multi, baik itu multibahasa, multibudaya, maupun multiagama. Semua itu bila dikelola 
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dengan baik dapat dijadikan sebagai potensi untuk memakmurkan rakyat dan memajukan bangsa 

kita. 

Begitupun Jogjakarta. Provinsi istimewa yang dulunya merupakan bagian dari kerajaan 

Mataram ini diwarisi begitu banyak kebudayaan tradisional yang luhur dari nenek moyangnya. 

Pertunjukan tradisional, lagu daerah, instrumen musik, pakaian adat, sampai tempat-tempat 

bersejarah dimiliki oleh Jogjakarta. Tetapi sekarang, kebudayaan tradisional itu seakan-akan 

kehilangan ruhnya, kalah oleh kebudayaan asing dan yang dibawa oleh warga pendatang. Tidak lagi 

kita lihat gerombolan sepeda di pagi yang sibuk, para wanita berkebaya selain di acara pernikahan 

dan wisuda, atau pertunjukan kesenian yang rutin diadakan di desa-desa. 

Ada beberapa hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam pelestarian kebudayaan 

tradisional Indonesia, khususnya Jogjakarta : 

1. Kurangnya usaha pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan tradisional.  

Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya 

bangsa Indonesia . Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah 

kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. 

Perkembangan 3T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi) mengkibatkan berkurangnya 

keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri . Budaya Indonesia yang dulunya ramah-

tamah, gotong royong dan sopan berganti dengan budaya yang lebih terbuka dan individualis. 

2. Kurangnya perhatian usaha pemerintah untuk melestarikan kebudayaan tradisional. 

Pemerintah daerah Jogjakarta tampak sekali hanya setengah-setengah dalam melakukan 

usaha pelestarian kebudayaan tradisional. Festival dan karnaval kesenian memang lebih sering 

diadakan, tetapi seakan-akan kebudayaan diangkat untuk tujuan industrialisasi dan mengeruk 

rupiah dari para wisatawan. Upacara adat dan pertunjukan kesenian dikomersialkan, sehingga 

kehilangan nilai-nilai luhurnya. Gedung-gedung pertunjukan hanya sedikit, masih mengenakan 

tariff yang mahal sehingga hanya pertunjukan bersponsor besar yang bisa tampil, itupun 

didominasi pertunjukan asing dan kontemporer dengan level internasional. 

Selain itu, pendidikan kebudayaan Indonesia tidak gencar dilakukan sejak bangku sekolah 

dasar, yang dikenal sebagai muatan lokal. Ekskul tari tradisional misalnya, kalah pamor oleh 

ekskul drumband. Anak-anak sekolah sekarang berlomba-lomba pintar bahasa inggris, dan 

bahasa jawa dianggap sebagai bahasa wong ndeso. 

3. Para pelaku kesenian yang tidak memiliki cukup modal dan kemampuan bersaing di tengah 

gempuran arus modernisasi. 
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Di tengah gempuran modernisasi yang dibawa oleh warga pendatang, beberapa jenis 

kesenian tradisional mulai kesulitan bernapas. Para pelaku kesenian yang datang dari berbagai 

daerah di Jogjakarta dan sekitarnya, sedikit demi sedikit meninggalkan apa yang dahulu mereka 

pertahankan. Keahlian menari itu tidak membawa banyak keuntungan buat mereka. Undangan 

pentas semakin jarang, sementara dapur harus terus mengepul. 

Jika kita mau melihat kenyataan, dewasa ini banyak sekali bentuk-bentuk usaha bisnis 

entertainment yang diselenggarakan oleh hotel dan restoran-restoran besar maupun cafe yang 

kebanyakan berupa hiburan seni a la Barat. Bahkan tidak segan-segan mereka bersaing 

mendatangkan kelompok-kelompok seni dari luar negeri. Sudah jelas para penari tradisional ini 

kalah langkah. Yang beruntung punya keahlian lain bisa bekerja mengadu nasib untuk penghidupan 

yang lebih baik. Sementara beberapa penari lain tidak kehilangan akal, mereka kemudian turun ke 

jalan. Menjemput bola para penonton, yang dulu mungkin tidak perlu mereka undang sudah datang 

dengan sendirinya. Sayangnya, tari tradisional yang tadinya dibawa dengan sangat luhur menjadi 

tidak lebih dari hiburan yang dibawa pengamen jalanan, dibayar beberapa ratus rupiah, berpanas-

panas di perempatan jalan, dan disinilah pergeseran mulai terjadi.  Tarian dibawakan sekenanya, 

asal melenggok kesana kemari dengan sedikit goyangan kepala dan hentakan kaki, musik gamelan 

asal main, yang penting „penonton‟ terhibur. Penonton yang bahkan tidak tahu apa yang sedang 

mereka tarikan. 

Mereka terpaksa menjadi pengamen jalanan karena tidak ada lagi tempat yang mampu 

mengapresiasi kesenian yang dibawakan. Padahal, mereka adalah ujung tombak pementasan 

kesenian tradisional yang mencerminkan kayanya negeri kita. Di saat batik digembar-gemborkan 

sebagai warisan luhur Indonesia, di sisi lain tari-tarian tradisional yang sama indahnya, dimainkan 

di perempatan jalan dan menjadi tontonan murahan. 

3.     SOLUSI YANG DITAWARKAN 

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini, mau tidak mau kita harus dihadapkan 

dengan sistem global. Dalam hal ini, sebagai bangsa yang mempunyai kekayaan budaya yang luar 

biasa, seharusnya kita juga mempersiapkan diri „bersaing‟ dalam membina persahabatan antar 

bangsa, khususnya dalam bidang kesenian. Perkembangan industri budaya (ekonomi kreatif) 

dewasa ini, sector kesenian menjadi „komoditi‟ dalam dunia industri. Terkait dengan hal ini selain 

melestarikan kesenian Indonesia secara dinamis, juga membutuhkan seniman-seniman yang kreatif 

dan inovatif. Tetapi kreatifitas itu sendiri perlu rambu-rambu untuk melindungi karya-karya seni 

proses kreatif tersebut. Tiap kesenian punya pakem yang harus ditaati. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kesenian tradisional Indonesia : 



 

 5 

 Peningkatan peran media massa 

 Membuka akses seluas-luasnya berekspresi dan mengeksplorasi seni yang bersumber dari 

seni tradisional maupun seni urban 

 Mengembangkan penguatan kesenian tradisional dengan pemanfaatan kesenian-kesenian 

popular (Popular culture) yang lebih mandiri; 

 Memberikan Anugerah Seni (pelaku seni dan pemerhati seni). 

 Peningkatan infrastruktur kesenian (Gedung Kesenian, Taman Budaya, Galeri Seni, dll) 

 Memanfaatkan sarana teknologi dan informasi untuk mempromosikan industri budaya 

masyarakat; 

 Melaksanakan even kesenian berkala dengan mempertimbangkan kategori-kategori; 

 Bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang-ruang public 

sebagai sarana ekspresi seni di perkotaan; dan 

 Mendukung pertumbuhan sanggar-sanggar seni masyarakat 

Yang paling penting adalah, para pelaku kesenian diberikan independensi agar dapat 

berkesenian secara mandiri. Yang diperlukan adalah pengelolaan sumber daya pelaku kesenian 

dengan memberikan pelatihan dan pengarahan serta fasilitas berkesenian seperti taman budaya dan 

galeri seni. Hal ini akan memotivasi mereka untuk terus bangga berkarya sehingga tidak perlu turun 

ke jalan dan mampu meningkatkan martabat kesenian tradisional Indonesia. 

Solusi nyata atas beberapa alternatif solusi yang telah disebutkan di atas adalah dibangunnya sebuah 

gubug seni yang sederhana, tetapi mampu mengakomodasi para pelaku seni dari kalangan 

menengah ke bawah yang ingin meraup pendapatan dari kesenian dan membantu melestarikan 

kesenian Indonesia. Gubug seni bernama ”Drupadi Art Space” ini dibangun bertujuan untuk : 

 Memberikan fasilitas kepada para pelaku kesenian jalanan agar dapat tampil dengan lebih 

layak dan mendapatkan apresiasi atas kesenian yang dipentaskannya; 

 Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku kesenian jalanan dengan pemberian pelatihan, 

penyuluhan dan pendampingan agar mampu menghasilkan karya seni yang disesuaikan 

dengan perkembangan zaman tetapi tidak keluar dari pakemnya; 

 Memberikan alternatif objek wisata budaya kepada para wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara yang berkunjung ke Jogjakarta; 
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 Mengenalkan kesenian tradisional Indonesia pada umumnya dan Jogjakarta pada khususnya 

kepada generasi muda dengan pengemasan yang menarik dan inovatif. 

Konsep “Drupadi Art Space” adalah sebuah gubug seni all-in-one yang mengusung konsep 

kebersamaan dan toleransi. Drupadi Art Space adalah gubug seni terpadu yang nantinya memiliki 

fasilitas : 

 Panggung pementasan sederhana yang dapat digunakan untuk mementaskan kesenian oleh 

para seniman jalanan. Seluruh kesenian yang dipentaskan dapat ditonton oleh warga 

Jogjakarta dan para wisatawan dengan tiket masuk yang terjangkau. Seniman jalanan 

diberikan pelatihan oleh komunitas seni dan mahasiswa seni sehingga mampu menciptakan 

pementasan yang kreatif, interaktif dan memodifikasi pertunjukan seni sehingga tidak 

membosankan. Diharapkan para pelaku seni jalanan bisa mencari pendapatan yang lebih 

layak dari pementasan ini. 

 Galeri seni yang dapat digunakan seniman dari berbagai kalangan dan komunitas seni untuk 

mengadakan pameran seni tanpa dipungut biaya, sebagai gantinya pengelola gubug seni 

akan memberlakukan ketentuan yang ketat agar tidak terjadi konflik diantara sesama 

seniman. 

 Workshop pembuatan kerajinan tradisional, panganan khas tradisional, atau workshop 

pertunjukan seni seperti tari-tarian, ketoprak dan nembang. Wisatawan dapat ikut serta 

dalam latihan bahkan ikut mementaskan pertunjukan seni tersebut. Trainer di workshop 

adalah para seniman jalanan yang diberikan keahlian dan kepercayaan untuk memberikan 

workshop sebagai pendapatan tambahan. Diharapkan workshop ini menjadi salah satu 

sumber pendapatan Drupadi Art Space ini. 

 Balai-balai pertemuan sederhana yang dapat digunakan oleh para seniman dan komunitas 

seni untuk mengadakan pertemuan dan diskusi sehingga Drupadi Art Space dapat menjadi 

tempat yang nyaman untuk saling berbagi dan belajar segala hal tentang kesenian. 

Drupadi Art Space dibuat sedemikian rupa dan diposisikan sebagai taman kesenian rakyat, 

dimana warga Jogjakarta baik para pelakunya dan para penikmat seni merasa memiliki tempat ini. 

Pengelola gubug seni menempatkan diri sebagai pengayom seniman jalanan dan membuat mereka 

merasa nyaman berkesenian di tempat ini, bukannya turun ke jalan. Seniman jalanan yang tampil di 

sini diberikan kebebasan yang bertanggung jawab agar merasa memiliki tempat ini dan ikut 

menjaganya. Diharapkan Drupadi Art Space memberikan pandangan baru ke masyarakat, bahwa 

kesenian itu milik semua kalangan dan berkesenian bukanlah sesuatu yang mahal. 
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4.      ANALISIS PASAR, INDUSTRI, DAN PERSAINGAN 

Kota Yogyakarta dan sekitarnya merupakan tempat yang bisa disebut sebagai “Kota 

Kesenian dan Budaya”. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya bangunan bersejarah dan acara 

kesenian yang diselenggarakan di tiap sudut kota setiap harinya. Data dari Dinas Pariwisata Daerah 

Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa pada 2007, sekitar 6 juta orang mengunjungi 

Yogyakarta. Jumlah ini meningkat pada tahun 2008 pada angka 7.945.374 orang. Para wisatawan 

yang datang ke Yogyakarta ternyata tidak hanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu, tetapi 

juga menyempatkan diri bermalam dan mengunjungi berbagai pentas kesenian yang ada di tiap 

sudut kota. Sebut saja Pentas Tari Balet Ramayana di Kompleks Candi Prambanan, pertunjukan 

musik Jazz di gedung Bentara Budaya, pertunjukan tari dan musik di Taman Budaya Yogyakarta, 

maupun berbagai pertunjukan di kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Rata-rata tiap malam ada 

tiga sampai lima pertunjukan seni di tiap sudut kota. Pertunjukan seni tradisional seperti Sendratari 

Ramayana yang dihadiri 29.713 orang sepanjang tahun 2008 saja.  

Para penikmat seni pertunjukan tercatat terus bertambah tiap tahunnya. Bila menurut data 

Sendratari Ramayana di Prambanan, jumlah pengunjung mereka bertambah dari  69.000 orang 

menjadi 164.000 pada tahun 2009. Hal ini memberikan optimisme lebih pada perkembangan 

pertunjukan seni tradisional di Yogyakarta. 

 

Gambar 1. Lingkungan umum dan industri di sekitar organisasi 

Seperti yang tampak pada bagan di atas, terdapat dua jenis lingkungan yang akan dihadapi 

oleh Drupadi Art Space, yakni general environment dan specific environment industry-competitors. 

Berdasarkan analisis lingkungan umum yang ada, bidang teknologi yang ditunjukkan dengan warna 

orange merupakan salah satu ancaman bagi usaha ini. Perkembangan teknologi yang pesat bisa 
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menghasilkan hiburan yang lain sebagai barang substitusi. Keadaan ekonomi, di sisi lain semakin 

membaik yang ditunjukkan dengan kestabilan selama beberapa tahun terakhir dengan dibuktikan 

dengan meningkatnya GDP per kapita rakyat Indonesia yang meningkat, hal ini seiring dengan 

pendapatan masyarakat Yogyakarta yang meningkat pula. Tujuan dari Drupadi Art Space untuk 

memberikan tempat yang layak dan pendidikan seni bagi pekerja seni jalanan merupakan bentuk 

nyata dari penerapan kebijakan pemerintah, terutama dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata. 

Hal ini akan lebih mendukung kinerja Drupadi Art Space dengan adanya dukungan dari pihak 

pemerintah. Jadi, secara hukum, Drupadi Art Space dibantu dengan kemudahan pengurusan segala 

urusan yang berkaitan dengan hal perizinan, peminjaman tempat panggung TBY, dan lainnya. 

Dari segi analisis 5 forces Porter, maka akan bisa dilihat bahwa industri seni ini merupakan 

industri yang masih menarik meskipun pembeli memiliki informasi penuh, banyak barang substitusi 

seperti hiburan bioskop, maupun pintu masuk ke industri yang relatif mudah untuk siapapun. 

Namun, Drupadi Art Space memiliki kesempatan tinggi untuk menjadi pelopor pada industri ini 

karena rival industri terkait yang tidak terlampau banyak atau sedang dalam masa declining seperti 

pertunjukan seni wayang di Pura Wisata. Para staff Drupadi Art Space juga memiliki kemungkinan 

besar untuk bersedia bekerja di sini karena keamanan, kepastian pendapatan, dan lainnya. Untuk 

itulah bargaining power mereka dianggap rendah. Para sukarelawan seni yang membantu 

perusahaan ini juga merupakan para seniman yang mencintai seni dan besedia meluangkan waktu 

untuk membantu perkembangan seni dan penciptaan lapangan kerja baru yang diusung Drupadi Art 

Space sendiri. 

Analisis TOWS merangkum keadaan lingkungan eksternal di sekitar organisasi, termasuk 

tantangan dan kesempatan yang ada. Analisis ini menekankan kekuatan serta kelemahan organisasi 

yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kesempatan yang ada dan menghadapi tantangan 

yang ada. 
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5.     SOCIAL IMPACT 

 Drupadi Art Space memberikan banyak manfaat jika dilihat dari berbagai aspek, yakni: 

1. Memberikan lapangan pekerjaan yang pasti dengan peningkatan pendapatan pada pekerja 

seni jalanan 

Para seniman jalanan yang ada pada saat ini rata-rata tidak bisa hidup hanya dari seni 

di tempat asal mereka dan dari satu panggung ke panggung yang lain. Untuk itulah mereka 

memerlukan sebuah tempat bernaung agar bisa hidup dari seni dan mendapatkan 

pendapatan tetap dari seni dengan jaminan legal security dan job security. 

2. Menghidupkan minat generasi muda untuk mempelajari seni tradisional 

Minat generasi muda untuk mempelajari seni tradisional sangat rendah saat ini. Dengan 

adanya Drupasi Space Art, kami mencoba untuk menghidupkan lagi kegemaran mereka 

pada seni tradisional melalui sentuhan modern yang bisa terasa di setiap penampilan kami. 

3. Memperkenalkan kesenian tradisional pada wisatawan domestik dan mancanegara 

Kesenian tradisional ternyata bukan hanya bisa dinikmati oleh para seniman, tetapi 

semua orang. Wisatawan domestik dan mancanegara bisa mengenal kesenian tradisional 

ini sebagai salah satu bentuk kesenian asli Indonesia dengan format baru yang akan lebih 

tertanam di benak mereka sebagai sebuah icon Indonesia. 

4. Melestarikan kesenian tradisional yang ada, bahkan yang sudah jarang dimainkan 

Kesenian tradisional yang terdapat di Yogyakarta dan sekitarnya dan tidak banyak 

dipentaskan ternyata bisa sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Beberapa di 

antaranya adalah Tari Montro Projo Taman Sari (tari khas Bantul), Tari topeng Ireng (tari 

khas Magelang), dan Tari Jathilan. 

Asumsi-asumsi yang dipakai dalam menentukan shadow price per tahunnya untuk satu 

kabupaten (hanya untuk poin a sampai d, asumsi 100 orang) adalah: 

a. Pelatihan dan penyuluhan pada generasi muda untuk menyukai kesenian tradisional per 

tahun bisa mencapai Rp 5.000.000,00. 

b. Pendapatan pekerja seni jalanan di jalan Rp 750.000,00 sedangkan gaji di Drupadi Art 

Space per bulan adalah Rp 1.000.000,00 per bulannya (untuk 25 orang). 

c. Pelatihan, pelestarian dan termasuk juga kompetisi kesenian yang sudah jarang dimainkan 

Rp 5.000.000,00. 
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d. Perkenalan kesenian tradisional pada wisatawan domestik dan mancanegara dengan media 

pembuatan video dan lainnya Rp 10.000.000,00. 

e. Pelatihan para sukarelawan yang melatih Drupadi Art Space Rp 2.000.000,00 per bulan 

dengan empat orang pelatih. 

f. Penciptaan gerak dan koreografi juga stage producer Rp 5.000.000,00 per bulan untuk dua 

orang stage producer dan kreografer. 

Net Social Benefit = (Social benefit/private benefit + External) – (Social Cost/private cost 

+ External) 

Net Social Benefit = (Rp 20.000.000,00 x 144 kali + Rp 25.000.000,00) – (Rp 

405.599.999,00 + Rp 18.750.000,00 + Rp 120.000.000,00 + Rp 96.000.000,00) 

= Rp 2.905.000.000,00 – Rp 640.349.999,00 

= Rp 2.264.650.001,00 

6.     RENCANA OPERASI 

a. Produk 

Produk yang ditawarkan oleh Drupadi Art Space akan dikemas menjadi tiga paket. 

1. Tour de Art 

Jasa yang diberikan yaitu menyediakan paket bagi wisatawan yang ingin belajar 

menari tarian tradisional. Paket ini akan bekerjasama dengan biro-biro perjalanan dan  

desa wisata yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam sehari wisatawan akan 

belajar menjadi penari dan ikut dalam agenda pementasan pada hari tersebut. Selain itu, 

wisatawan akan merasakan pengalaman melihat pembuatan masakan tradisional. 

Drupadi Art Space menyediakan paket bagi wisatawan yang ingin belajar menari tarian 

tradisional. Paket ini akan bekerjasama dengan biro-biro perjalanan dan desa-desa 

wisata yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Paket ini menyediakan fasilitas legkap 

mlai dari penjemputan wisatawan menggunakan kendaraan tradisional dari hotel atau 

motel tempat mereka bermalam, makan sehari tiga kali yang menggunakan menu 

tradisional, memperlihatkan pembuatan makanan tradisional seperti sawut, gethuk, 

klepon, dan lainnya, latihan tari dan bermain alat musik tradisional, sampai pada 

keikutsertaan mereka pada rehearsal, backstage, dan pementasan yang ada. 
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2. Performing Art 

 Drupadi Art Space akan mengadakan pertunjukkan yang secara konsep 

terinspirasi oleh pertunjukkann Broadway yang ada di Amerika Serikat tetapi dengan 

mengusung seni tradisional Indonesia. Pertunjukkan akan diadakan dengan jadwal 

pada weekend days yaitu Jumat-Sabtu-Minggu di Taman Budaya Yogyakarta. 

Performing art juga akan ada secara sederhana dan gratis bagi pengunjung di 

showroom kantor Drupadi Space Art setiap harinya (Senin hingga Kamis). Jasa yang 

diberikan yaitu menyediakan pertunjukan tari di panggung TBY dengan bekerja sama 

dengan Pemerintah Kota Yogyakarta setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. 

Pertunjukan ini akan diproduseri oleh seniman-seniman ternama yang berasal dari ISI 

Yogyakarta maupun S3 UGM jurusan terkait. Selain itu, pelatih dan pemain bisa juga 

berasal dari sukarelawan yang berasal dari berbagai background, termasuk mahasiswa 

ISI Yogyakarta maupun mahasiswa universitas lainnya yang tertarik pada kesenian dan 

para pencinta seni. Pertunjukan tari ini bukanlah pertunjukan tar klasik seperti yang 

telah ada selama ini, tetapi lebih pada pertunjukan tari, drama, dan permainan alat 

musik yang merupakan perpaduan antara tradisional, klasik, dan modern. 

3. Handy Crafts 

Drupadi Art Space akan menyediakan craft shop yang menjual aneka kerajinan 

tangan bagi para wisatawan. Craft shop ini akan dikelola oleh karyawan yang juga 

adalah seniman di Drupadi Art Space. Handy craft yang dijual merupakan hasil 

kerajinan yang dibuat oleh seniman untuk memanfaatkan waktu luang di siang hari. 

b. Lokasi 

Drupadi Art Space ini akan berlokasi di daerah yang menjadi titik berkumpulnya 

para seniman dan wisatawan sehingga para penonton akan lebih mudah menjangkaunya 

seperti di Jalan Ngasem, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Di dekat Drupadi Art Space 

terdapat SMK yang berfokus pada kesenian dan daerah Prawirotaman tempat para turis 

asing biasa bermalam. Daerah yang tidak terlalu jauh dari Jalan Malioboro, kawasan wisata 

Keraton Yogyakarta, dan tempat wisata Tamansari. 

c. Fasilitas dan Pengembangan 

Showroom yang merupakan studio pertunjukkan bagi seni-seni tradisional yang 

tampil akan berupa panggung teater indoor. Sedangkan fasilitas yang akan dibutuhkan 

sebagai sarana dan prasarana adalah: 



 

 12 

 Gamelan Jawa, instrumen tradisional, dan instrumen modern lainnya 

 Background panggung sesuai pertunjukkan seni 

 Sound system lengkap 

 Pencahayaan yang memadai 

 Penggung beserta kursi penonton yang nyaman. 

 Ruangan front office sebagai administrasi pengunjung dan lobi masuk showroom 

yang didesain dan dihias dengan konsep etnik jawa. 

7.  RENCANA PEMASARAN 

Persepsi penggunaan marketing mix yang ada selama ini akan diubah melalui analisis 

ini. Hal ini disesuaikan dengan filosofi marketing yang dipakai pada keseluruhan paper ini 

dengan outside-in dan bukan inside-out (menelaah dan menganalisis kebutuhan sebenarnya 

dari pasar yang ada dan memberikan solusi yang diinginkan pasar melalui produk). Untuk 

itulah, kami mempersepsikan dan menganalisis product, price, place, dan promotion yang 

sering dikenal sebagai 4P dengan model seperti di bawah: 

a. It is not a product, but a solution 

Drupadi Art Space tentu saja merupakan sebuah solusi bagi para seniman jalanan 

yang ingin hidup sebagai seorang seniman dengan keterampilan seni yang dimiliki. 

Kebanggaan untuk tampil di panggung dan dilihat banyak orang sebagai seorang 

profesional dengan pendapatan yang cenderung meningkat ketika saat mereka tampil di 

jalanan merupakan suatu tujuan tersendiri yang ingin dicapai. Pertanyaannya adalah, 

bagaimana dengan konsumen produk Drupadi Art Space? Kami yakin bahwa konsumen 

kami menginginkan sebuah pertunjukan seni tradisional yang “tidak biasa”. Untuk 

itulah seorang stage director yang merupakan voluntir dari jurusan serupa dari S3 UGM 

dan universitas terpadu lainnya seperti ISI Yogyakarta akan merancang sedemikian 

rupa sehingga kesenian tradisional tersebut tidak akan kehilangan bentuk aslinya tetapi 

bisa dikemas dalam selera yang modern, seperti penampilan klub tradisional gamelan 

dan macapat ISI Yogyakarta pada World Peace Orchestra di UGM beberapa waktu 

lalu. Begitu pula dengan instrumen yang digunakan. Perpaduan antara alat musik 

tradisional seperti gamelan akan dipadu dengan alat musik modern seperti bass drum, 

gitar, piano, dan bahkan full orchestra. Tarian pun tidak akan luput dari perhatian. 

Tarian tradisional seperti tari Jathilan atau Serimpi bisa dipadukan dengan balet. Hal ini 
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akan memberikan sesuatu yang baru pada penonton. Produk ini tentu saja berbeda 

dengan Sendratari Ramayana dari segi konsep yang baru dan perpaduan klasik dengan 

modern yang tidak saling menghilangkan, tetapi saling mendukung. 

Tour package yang dirancang untuk memperkenalkan turis domestik maupun 

mancanegara pada kesenian tradisional dan bagaimana latihan serta perpaduan dari 

penampilan klasik dan modern a la tim Drupadi Art Space dari awal hingga akhir 

dengan mengikutsertakan wisatawan tersebut bahkan di atas panggung. Hal ini akan 

mengobati rasa keingintahuan mereka pada kesenian tradisional dan bagaimana 

mempelajarinya. Konsep ini belum ada sebelumnya di Yogyakarta, di mana para 

peserta tur dapat merasakan kehidupan tradisional para pekerja seni di Yogyakarta dan 

dapat mengikuti semua prosesi, termasuk rehearsal dan penampilan di panggung. 

b. It is not a price, but a sacrifice 

Harga yang kami pakai untuk tiap kali pertunjukan dibedakan menurut kelasnya, 

VIP dan Festival. Untuk VIP, kami menetapkan harga Rp 50.000,00 dan Festival Rp 

20.000,00 di mana harga tersebut juga sudah termasuk pajak hiburan sebesar 20%. 

Harga tersebut merupakan harga yang standar jika dibandingkan dengan harga tiket 

Sendratari Ramayana Rp 25.000,00 – Rp 75.000,00 maupun tiket pertunjukan teater 

seperti pertunjukan Garin Nugroho dengan harga Rp 30.000,00 dengan tempat 

pertunjukan yang sama. Panggung yang kokoh, sistem lighting yang bagus, penggunaan 

air conditioner, dan kursi panggung yang memakai bahan busa dan nyaman. Hal ini 

merupakan fasilitas yang akan didapat semua penonton performing art Drupadi Art 

Space. Tiket VIP yang dijual dengan harga lebih mahal akan mendapatkan tempat 

duduk pada tiga baris paling depan dan bahkan kesempatan berfoto bersama para 

pemain di akhir acara. 

c. It is not a place, but an access 

Tempat yang kami pilih sebagai sanggar dan kantor dari Drupadi Art Space terletak 

di daerah Ngasem yang dekat dengan daerah Malioboro, Prawirotaman, dan kawasan 

Keraton dan Tamansari yang merupakan pusat berkumpulnya para wisatawan domestik 

maupun mancanegara. Walaupun begitu, pertunjukan dan tur yang menjadi produk 

andalan Drupadi Art Space bisa dipesan melalui online yang nantinya harus diverifikasi 

dengan pembayaran melalui rekening ATM yang tertera. Hal ini untuk lebih 

memudahkan para calon pengunjung membeli tiket yang kami jual. Selain itu, 

pemesanan melalui biro tur dan beberapa hotel yang menjadi partner Drupadi Art 

Space. Tempat pertunjukan yang terletak di Taman Budaya Yogyakarta pun dipilih 
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karena mudah dicapai dan terletak di pusat kota yang juga merupakan pusat wisata dan 

pusat budaya. 

d. It is not a promotion, but a wisdom 

Promosi yang biasa digunakan dibagi menjadi dua, yakni promosi above the line 

dan below the line. Promosi above the line merupakan promosi yang akan dilakukan 

dengan pembuatan flyer, booklet, spanduk dan papan besar yang biasa dipasang di 

perempatan jalan ataupun tempat-tempat strategis lainnya. Kerja sama dengan pihak 

hotel, motel, dan tourism information center untuk ikut menitipkan booklet dan 

selebaran di sana juga bisa dilakukan. Selain itu, penampilan insidental dari para 

pemain pada kegiatan perkumpulan tertentu. Penampilan kecil pada beberapa hotel 

terkemuka dan tempat-tempat lainnya untuk menarik wisatawan juga akan dilakukan. 

Strategi “jemput bola” bisa dilancarkan pada promosi dan iklan kali ini. Pemunculan 

poster Drupadi Space Art di surat kabar bisa menimbulkan  

Strategi below the line bisa dibuat dengan memanfaatkan komunitas seni yang 

membantu Drupadi Art Space dan komunitas yang dimiliki oleh sukarelawan yang 

tergabung di sini untuk mengajak teman dan komunitasnya menonton pertunjukan ini. 

Harga yang ditawarkan pun bisa merupakan harga diskon untuk kawan-kawan Drupadi 

Art Space. Penyebaran undangan yang akan dikirim pada kritikus seni dan para 

reporter seni pada koran Kompas Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat, Kabare, dan bahkan 

sampai pada Jogja TV untuk melihat pertunjukan perdana dan membuat review tentang 

performing art Drupadi Art Space. Strategi below the line juga akan mengoptimalkan 

penggunaan media online seperti blog, facebook, twitter, dan Yahoo! Koprol untuk 

lebih memperkenalkan Drupadi Art Space. Keikutsertaan Drupadi Art Space pada 

berbagai komunitas backpacker di dunia maya dan komunitas seni serta komunitas 

lainnya yang terkait bisa mendorong eksistensi Drupadi Art Space sebagai salah satu “a 

must see and visit” art performing dan Tour de Art di Yogyakarta. 

Rincian Kegiatan 

Rincian Dana (dalam Rp) 

Semester 

1/2011 

Semester 

2/2011 

Semester 

1/2012 

Semester 

2/2012 

Semester 

1/2013 

Semester 

2/2013 

Pembuatan Flyer 2000000 1500000 1000000 500000 500000 500000 

Pembuatan dan 

pemasangan Spanduk 
5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 

Pembuatan Booklet 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

Keikutsertaan kegiatan 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 
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8.  RENCANA SUMBER DAYA MANUSIA 

Struktur Organisasi Drupadi Art Space akan dibentuk berdasarkan pada struktur 

fungsional. Terdapat tiga fungsi utama yang akan dipimpin langsung oleh General Manager. 

Adapun fungsi-fungsi itu adalah Production, Financial and administration dan Marketing and 

external relation. Masing-masing fungsi  itu dipimpin oleh manajer yang kemudian 

membawahi para karyawan sesuai fungsinya. Jobdesk untuk masing-masing fungsi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

- General manager 

General manajer di Drupadi Art Space merupakan pimpinan tertinggi yang 

menentukan kebijakan-kebijakan strategis untuk kemajuan Drupadi Art Space. Selain itu 

menjadi pengawas pula agar Drupadi Art Space tetap pada visi misinya. Pemangku 

jabatan ini adalah orang yang mengerti secara mendalam mengenai seni tradisional serta 

mengerti mengenai pengetahuan bisnis sehingga dapat menyeimbangkan keduanya. 

Bidang ini akan dipegang oleh Dwi Andi Rohmatika, S.E. yang memiliki pengalaman 

dalam bidang seni pertunjukan dan produser beberapa pertunjukan seni seperti Jogja 

Netpack, konser Twilight Orchestra di Yogyakarta, dan World Peace Orchestra. 

- Production manager 

   Orang yang menempati production manager ini bertanggung jawab untuk 

memimpin dan mengatur kegiatan sanggar maupun pertunjukkan yang ada. Production 

manager Drupadi Art Space bernama Maharsi Wahyu Kinasih, S.Sn. yang telah 

berpengalaman dalam bidang seni dan pertunjukan. 

- Marketing and external marketing manager 

Manajer ini bertugas untuk mengenalkan Drupadi Space Art seluas-luasnya kepada 

masyarakat dan wisatawan domestik maupun internasional, terutama target pasarnya 

agar misi Drupadi Space Art pun bisa seoptimal mungkin didapat. Selain itu, dalam 

kaitannya hubungan eksternal, manajer ini membina relasi sebaik mungkin dengan 

pihak-pihak yang terkait dengan Drupadi Space Art sehingga tercipta sinergi yang tidak 

Website, FB, twitter 500000 500000 500000 500000 500000 500000 

Iklan di Surat Kabar 8000000 8000000 5000000 5000000 2000000 2000000 

Pentas di tempat wisata 0 0   0 0 0 

Diskon harga 4000000 3000000 2500000 2500000 2000000 1500000 

Total 23500000 22000000 18000000 17500000 14000000 13500000 
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hanya menguntungkan tetapi membawa dampak baik bagi kesenian tradisonal. Bidang 

ini akan dipegang oleh Ayudya Shinta Yunica, S.E. yang berjurusan ekonomi sehingga 

bisa membidik pasar dengan baik berdasarkan pengalamnnya membantu pemasaran 

beberapa UMKM di Yogyakarta. 

- Financial and administration manager 

Manajer ini memiliki fungsi untuk mengelola keuangan dan administrasi sebaik-

baiknya, termasuk dalam hal profit sharing, ticketing, dan lainnya. Bidang ini akan 

dipegang oleh Alifta Rahma, S.E. yang berjurusan akuntansi sehingga mengetahui 

bagaimana keuangan dan pembukuan perusahaan, dengan pengalaman pada bidang 

terkait di beberapa pusat studi dan bidang administrasi LSM dan pemerintahan. 

 

Bagan Struktur Organisasi 

 

 

 

Keterangan: 

garis koordinasi 

garis supervisi 

Drupadi Art Space akan mengoptimalkan penggunaan SDM, yakni seniman jalanan, 

sebagai bentuk human empowerment. Hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka yang 

masih mau melestarikan kesenian tradisional dan berani hidup dengan hanya kesenian yang 

mereka miliki. SDM yang ada saat ini di Yogyakarta terdapat sekitar 5 orang yang tersebar 

pada sekitar 20 titik yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Namun, kami hanya akan 

menampung 25 orang untuk awal berdirinya di mana jumlah ini akan terus bertambah tiap 

tahunnya. 

 

General Manager 

 

Marketing and 

External Relations 

 

Financial and 

Administration 

 

Production 
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9.  RENCANA KEUANGAN 

Modal Awal Dibutuhkan 

Biaya Pembelian peralatan kantor Rp       15.000.000,00 

Biaya Sewa sanggar dan rumah dan pembenahannya Rp       36.000.000,00 

Biaya Pemasangan telepon Rp             700.000,00 

Biaya Pembelian Peralatan Rumah dan Sanggar Rp         5.000.000,00 

Biaya Pembelian Alat Musik Modern di Sanggar Rp       30.000.000,00 

Biaya Pembelian Peralatan Panggung Rp         5.000.000,00 

Biaya Pembelian Peralatan Display Rp         5.000.000,00 

Biaya Pembelian Kostum Rp       20.000.000,00 

Biaya Pemrosesan Pendirian Perusahaan Rp         2.000.000,00 

Kas Rp       50.000.000,00 

Total Modal Dibutuhkan Rp    168.700.000,00 

 

Asal Modal Awal 

Modal Sendiri (Investor, Anggota CV, Hibah) Rp     128.700.000,00 

Hutang Bank (5 tahun angsuran) Rp       40.000.000,00 

Total Modal Rp    168.700.000,00 

 

Pendapatan (tahunan beserta pajak hiburan)  

Pendapatan Performing Art ((Rp 50.000,00 x 30 kursi VIP dan Rp 

20.000,00 x 70 kursi biasa) x 144 kali setahun, beserta pajak 

hiburan 20%) 

Rp     347.999.999,00 

Pendapatan Handy Craft (180 produk x Rp 20.000,00) Rp         3.600.000,00 

Pendapatan Tour de Art (Rp 200.000,00 x 2 orang x 135 kali 

setahun) 

Rp       54.000.000,00 

Total Pendapatan Rp     405.599.999,00 

  

Pengeluaran (tahunan)  

Biaya Gaji Manajer (4 orang x Rp 2 juta/bulan) Rp        8.000.000,00 

Biaya Gaji Pegawai Tetap (25 orang x 1 juta/bulan) Rp      25.000.000,00 

Biaya Sewa kantor dan sanggar Rp      20.000.000,00 

Biaya Sewa alat musik tradisional di sanggar Rp      20.000.000,00 
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Biaya Sewa panggung TBY Rp      18.000.000,00 

Biaya iklan dan promosi Rp      36.000.000,00 

Biaya listrik dan air Rp        3.600.000,00 

Biaya pemeliharaan website dan telepon Rp        5.000.000,00 

Biaya Produksi Handy craft Rp        2.000.000,00 

Biaya Operasional (transportasi, jamuan tur, makan, dll) Rp      37.000.000,00 

Biaya komisi dan hibah Rp      50.000.000,00 

Utang Bank (diangsur selama 5 tahun) Rp        8.000.000,00 

Total Pengeluaran Rp   232.600.000,00 

  

Laba Bersih Sebelum Pajak dan Bunga Rp    162.999.999,00 

Biaya Bunga (20% bunga/tahun) Rp         8.000.000,00 

Laba Bersih Sebelum Pajak Rp    154.999.999,00 

Pajak Penghasilan (25%) Rp      38.749.750,00 

Laba Bersih Rp    116.249.250,00 

 

Asumsi yang digunakan adalah: 

a. Pendapatan tahun pertama hanya sebesar -20% dari prediksi pendapatan karena kami 

mempridiksikan kerugian yang akan terjadi pada awal tahun berdirinya Drupadi Art Space, 

dengan tahun kedua pendapatan yang hanya sebesar 30% dari prediksi pendapatan dan tahun 

ketiga 100% dari prediksi pendapatan sampai tahun-tahun berikutnya. Hal ini dipengaruhi oleh 

gejolak politik (pemilihan presiden pada tahun 2012, bencana alam yang mungkin melanda 

Yogyakarta dengan letusan Gunung Merapi, dll). 

b. Asumsi bunga bank adalah 20% dan peminjaman bisa dilakukan di BPR dan mendapatkan 

pinjaman sebesar Rp 40.000.000,00. 

c. Asumsi pajak hiburan adalah 20% hanya berlaku untuk hiburan yang dilakukan di panggung 

TBY dan pajak penghasilan hanya 25%. 

d. Asumsi rs yang digunakan pada perhitungan WACC adalah 25% karena rs > rd dan rd yang 

dipergunakan adalah 20% (bunga bank). 

e. Persiapan pendirian perusahaan termasuk mengumpulkan modal dan lainnya adalah satu tahun. 
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Analisis Payback Period (dalam Rp) 

Tahun ke-0 Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun Ke-4 Payback period = 3 tahun 2 

bulan 

BEP = Rp 232.600.000,00 

dengan 82 kali Performing 

Art, 82 kali (@2 orang) Tour 

de Art dan 82 produk terjual 

-168700000 -23249850 58124625 116249250 116249250 

-163700000 -186949850 

-

128825225 -12575975 103673275 

 

Analisis NPV (bunga 20%, dalam Rp) 

Tahun Ke-0 Tahun Ke-1 Tahun Ke-2 Tahun Ke-3 Tahun Ke-4 Tahun Ke-5 NPV 

-168700000 -23249850 58124625 116249250 116249250 116249250   

-168700000 -19374875 40364322,9 67273872 56061560 46717966 22342845,39 

 

Analisis IRR (dalam Rp, dengan hasil IRR= 27,5%) 

Tahun Ke-0 Tahun Ke-1 Tahun Ke-2 Tahun Ke-3 Tahun Ke-4 Tahun Ke-5 

-168700000 -23249850 58124625 116249250 116249250 116249250 

-168700000 -18235176 35755248 56086664 43989540 51098571 

WACC = 76% x 25% + 24% x 20% (1-25%) = 0,036+0,19 = 0,226 = 22,6% 
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10.  RISK ASSESSMENT 

Berikut adalah titik kritis yang menjadi resiko atau kendala dari Drupadi Art Space: 

 Adanya produk substitusi lainnya yaitu seperti paket pertunjukan seni populer, 

pertunjukan dangdut, acara seni tradisi di televisi, CD/VCD/DVD/kaset tentang seni 

tradisi. 

 Kemungkinan munculnya pesaing dengan konsep yang hampir sama dengan Drupadi 

Space Art. 

 Adanya ketidaklancaran dalam kerjasama penggunaan gedung Taman Budaya 

Yogayakarta yang dapat mengganggu kelancaran pertunjukan. 

Strategi mitigasi resiko 

1. Mengembangkan dan memasarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera 

setiap segmen pasar yang dilayani.  

2. Secara kontinyu mengembangkan dan memasarkan pertunjukan yang unik dengan fungsi 

dan manfaat yang sulit ditiru oleh produk-produk substitusi. 

3. Meningkatkan pelayanan kepada pembeli atau user, kalau diperlukan diberikan secara 

customized lewat Tour de Art  dan produk handy crafts.  

4. Pengembangan secara fasilitas dan promosi panggung (showroom) yang dimiliki 

sehingga bisa menjadi tempat pertunjukan yang menarik. 

5. Melakukan kerja sama atau koalisi yang kuat dengan biro/ agen perjalanan dan 

komunitas seni untuk menghadapi kekuatan konsumen atau produk substitusi. 


