
8 
 

 

BAB II 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam peneleitian ini, sebelumnya Penulis telah mencari referensi 

terlebih dahulu hal tersebut bertujuan untuk memudahkan Penulis untuk 

menjabarkan terkait dengan pembahasan penelitian sesuai dengan tema. Ada 

pun beberapa referinsi tersebut adalah beberapa teori teori yang berkaitan 

dengan Event, Management Event dan juga tahapan tahapan nya adalah sebagai 

berikut. 

1. Event 

Dalam hal ini Event dapat di artikan dalam suatu Kegiatan yang 

di laksanakan untuk memperingati hal penting dalam hidup manusia 

baik secara Individu  maupun Kelompok yang berkaitan secara Adat, 

Budaya, Tradisi, dan juga Agama dan diselenggarakan untuk tujuan 

tertentu serta melibatkan  Lingkungan atau Masyarakat dan 

dilaksanakan pada waktu tertentu. (Noor,2009:7) 

Noor (2009) juga menjelaskan bahwa Event terbagi menjadi 

beberapa jenis, tergantung Tujuan waktu serta Tema yang di tetap kan  

oleh penyelenggara. Adapun beberapa jenis Event menurut Noor: 

 

 Leisure Event, adalah salah satu jenis Event  yang biasanya 

berkembang pada kegiatan Olahraga dan di dalamnya memiliki 
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unsur Kompetsis/Pertandingan serta mendatangkan banyak 

Pengunjung. 

 Personal Event, adalah salah satu jenis Event yang bersifat 

secara Internal atau Privat  di dalamnya hanya terlibat 

Penyelenggara dan juga Pengunjung yang sebelumnya memang 

sudah di beri Undangan oleh penyelenggara. Dimana Event 

seperti ini biasanya ber skala kecil dan lebih sederhana seperti 

Acara Keluarga, Pernikahan dan lain sebagainya. 

 Cultural Event, adalah jenis Event yang biasa mengusung 

Tema Kebudayaan yang di dalam nya  terkandung nilai-nilai 

sosial yang kental dalam tatanan Masyarakat. Dalam 

perkembanganya cultural Event juga berkembang dan juga 

menjadi sarana yang berkaitan dengan pelestarian budaya 

sekaligus ajang promosi potensi suatu tempat dimana Event 

tersebut di selenggarakan. 

 Oragnisational Event, adalah jenis Event yang di 

selenggarakan untuk tujuan Organisasi di mana hal tersebut di 

lakukan untuk kepentingan Organisasi baik amal maupun profit 

seperti Pameran atau pun Expo. 
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Selain itu Noor juga menyatakan bahwa langkah paling awal 

dalam perencanaan sebuah Event adalah membuat Draft Rencana, 

dimana dalam tahap ini penyelenggara harus mengumpulkan beberapa 

ide dan juga gagasan sebanyak mungkin berkaitan dengan tema yang 

akan di usung dalam Event tersebut. Pada tahap selanjutnya setelah 

mengumpul kan beberapa Ide dan Gagasan akan di diskusikan oleh 

Penyelenggara guna kepentingan tahapan selanjutnya. Untuk tahapan 

selanjutnya adalah melakukan Riset sebagai tahap awal sebuah 

Perencanaan yaitu dengan melakukan pendekatan dan juga mencari 

informasi terhadap lingkungan di mana akan di selenggarakan Event 

tersebut. Hal tersebut di lakukan untuk meninjau dan 

mempertimbangkan kelayakan Event tersebut. Hal itu dilakukan untuk 

menghindari sekecil mungkin kesalahan yang bisa menyebabkan 

kerugian ketika Event tersebut berjalan, dan ketika Event telah berjalan 

namun terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian itu dapat 

digunakan sebagai Evaluasi di akhir Event agar tidak mengulang 

kesalahan yang seperti sebelumnya. ( Noor,2009:102-199 ) 

2. Management Event 

Dalam pelaksanaan sebuah Event tentunya ada beberapa hal 

yanh harus benar benar di perhatikan guna mengetahui apa saja 

hambatan, peluang, serta kemapuan Sumber Daya yang ada untuk 

kelangsungan Event tersebut. Dalam hal ini Management Event sangat 
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di butuh kan tentunya untuk mempersiap kan segala hal yang di butuh 

kan agar kegiatan tersebut bisa berjalan. Tak hanya itu Management 

Event juga sangat penting untuk membaca peluang dalam sebuah 

pelaksanaan Event agar berhasil atau tidak. Maka dari itu disini penulis 

mengacu pada teori beberapa tokoh berkaitan dengan Management 

Event  guna menjabar kan dan juga menganalisis data yang di peroleh 

yang berkaitan dengan Tema dan Judul yang di ambil, ada pun sebagai 

berikut. 

Dalam Abdullah (2009:146) menyatakan bahwa Perencanaan 

Penyelenggaraan sebuah Event harus mengandung unsur 5W+1H yaitu 

“What,  When, Where, Why, Who, dan How” secara singkat dapat di 

artikan unsur tersebut adalah : 

 What yaitu apa nama Event tersebut secara singkat tema apa 

yang di usung dalam pagelaran sebuah Event. 

 When yaitu kapan terselenggaranya Event tersebut. 

 Where yaitu dimana akan di adakan Event tersebut. 

 Why yaitu mengapa di adakan Event tersebut. 

 Who yaitu siapa saja yang terlibat pada Event tersebut. 

 How yaitu bagaimana Event tersebut bisa berjalan. 
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Selain beberapa unsur Event yang di paparkan oleh Abdullah, di 

sini Penulis juga mengacu pada teori yang di kemukakan oleh Goldbatt 

(dalam Rahmat,2013) yaitu tentang proses Penyelenggaraan sebuah 

Event di mana di kemukakan tahapan tahapan penyelenggaraan Event 

dalam 5 tahapan. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

 Research 

Sebuah riset dapat menentukan kebutuhan, keinginan, 

dan harapan dari target pasar. Hal ini biasa di lakukan untuk 

menghasilkan sebuah analisa mendalam yang berkaitan untuk 

mengurangi resiko apa pun dalam penyelenggaraan sebuah 

Event. Termasuk langkah awal adalah sepetu yang kemukakan 

oleh Abdullah yaitu unsur 5W+1H. Hal tersebut perlu di 

perhatikan untuk menjalan kan sebuah Event. Goldbat ( dalam 

Rahmat, 2013) 

 Design 

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian, proses ini di 

awali dengan ide yang susai dengan tujuan untuk apa di 

laksankan Event tersebut. Dalam proses ini di lakukan dengan 

cara bertukat pendapat dan juga memetakan pikiran “mind 

mapping”hal tersebut berkaitan dengan konsep acara, keungan, 

dan juga aspek aspek lain yang di perlukan. Setelah temu nanti 
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akan di tentukan tentang kelayakan Event tersebut bisa berjalan 

atau tidak. Hal ini biasanya berkaitan dengan Ide Kreatif, 

Kemampuan Finansial, Sumber Daya Manusia, dan juga 

Kondisi Politik. Goldbat ( dalam Rahmat, 2013) 

 Planning 

Setelah 2 tahap itu selesai maka penyelenggara masuk 

pada tahapan paersiapan. Hal ini meliputi Penentuan Lokasi, 

Wakti yang  di ambil dan juga waktu yang di gunakan untuk 

mempersiapkan Event tersebut agar bisa terselenggara. Goldbat 

( dalam Rahmat, 2013) 

 Cordination 

Dalam hal ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan 

yang telah di buat sebelum nya. Dimana pihak penyelenggara 

harua saling kordinasi terkait dengan pembagian tugas dan juga 

pihak pihak yang terlibat dalam Event tersebut. Goldbat ( dalam 

Rahmat, 2013) 

 

 Evaluation 

Evaluasi dapat di lakukan pada setiap tahap atau 

meneyeluruh. Pada proses evaluasi dapat di lihat progres 

kesuksesan proses yang di lalui pada setiap tahapan disini 
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penyelenggara bisa lebih jelas membaca kesalahan apa yang 

terjadi dan apa yang harus di perbaiki untuk proses selamjutnya. 

Dan evaluasi secara menyeluruh di akhir acara nantinya bisa di 

jadikan acuan untuk Event selanjutnya. Goldbat ( dalam 

Rahmat, 2013) 

 

B. KERANGKA PIKIR 

Dari model penjelasan Perencanaan Event Management di atas dapat di 

simpul kan Analisis Manajemen Event Bedingin Bungah dalam upaya 

mengenalkan Poten Lokal Desa Bedingin harus melalui proses riset dan analisis 

situasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabel 1. Kerangka Pikir 

BEDINGIN BUNGAH 

WHAT WHEN HOW WHO WHY WHERE 

RESEARCH EVALUATING CORDINATION PLANING DESIGN 

INTREPRETASI 



15 
 

 

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan Model 

Perencanaan Event oleh Abdullah bahwa Penyelenggaraan Event harus ada 

unsur 5W+1H. Dalam hal ini Penulis akan memaparkan dalam pembahasan 

mengenai unsur unsur yang di kemukakan oleh Abdulah yaitu Apa nama Event 

tersebut, Kapan di adakanya Event tersebut, Dimana Event tersebut di 

selenggarakan, Mengapa Event tersebut bisa ter selenggara, Bagaimana Proses 

berjalanya Event tersebut dan Siapa saja yang terlibay dalam Event tersebut. 

 

Selain itu disini Penulis juga akan menguaraikan tahapan tahapam 

Penyelenggaraan suatu  Event sesuai dengan teori yang di kemukakan Goldbatt 

yaitu tahapan mengadakan sebuah Event yang harus melalui beberapa proses 

Research,Design, Planning, Cordination, Evaluatuion. Dalam hal ini Penulis 

akan memaparkan Proses berjalanya Event Bedingin Bungah sesuai dengan 

tahapan tabapan tersebut. 

 

Dalam pembahasan nanti penulis juga akan menguraikan hasil 

wawancara yang di dapat dari Narasumber dan juga data dat lainya, dalam hal 

ini penulis akan menjabarkan  Intrepretasi dari pembahasan tersebut untuk 

selanjutnya akan di Tarik sebagi kesimpulan pada Peneletian yang  Penulis akan 

sampaikan.   

 


