
SAMBUTAN LAUNCHING IVENDO INDONESIA EVENT ACADEMY 

Assalamualaikum Wr Wb, Salam Sejahtera utk kita semua, Om swasti astu, salam kebajikan..  

Terimakasih dan selamat datang kami sampaikan kepada Deputi Menteri bidang Produk Wisata dan 

Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf RI, ibu Ir. Rizki Handayani, MBTM., atas kesediannya 

hadir dan menjadi Pembicara Tamu pada acara hari ini.  

Salam sehat utk para penggiat industri EVENT di seluruh Indonesia, dari berbagai asosiasi dan 

komunitas yang berkaitan dengan industri event, selamat datang dan bergabung pada acara hari ini, 

tetap semangat meskipun industri kita terdampak paling parah dari pandemik Covid-19. Pandemik 

ini memaksa kita berhenti sementara waktu, kerugian tidak bisa dihindari. Semoga krisis ini 

membuat kita menjadi lebih kuat, dan lebih matang.  

Sobat academy di seluruh Indonesia, acara pada hari ini, BAKUSAPA yg merupakan bentuk 

pertemuan secara online dari IVENDO, terdiri dari 3 sesi, pertama adalah berkenalan dengan tim 

Kemenparekraf, dan dari Ivendo memperkenalkan Ivendo Indonesia Event Academy, yang kedua 

adalah berbagi cerita kiat-kiat bertahan di masa krisis, dan yang ketiga adalah penyampaian gagasan 

dan usulan dari penggiat industri event kepada Kemenparekraf RI sebagai orangtua kita.  

Sobat academy dimanapun berada, dalam menghadapi tekanan krisis ini mari kita jadikan momen 

untuk menempa diri, kembangkan pengetahuan, manfaatkan teknologi, buat strategi baru, asah 

kreatifitas, karena kreatifitas tidak mengenal batas. Adanya wabah covid-19 ini memang sangat 

berpengaruh dengan bisnis event di seluruh dunia, namun yakinlah setelah pandemik ini selesai, 

pertumbuhan pekerjaan di bidang event akan kembali meningkat pesat.  

Sobat academy sekalian, berdasarkan amanat AD/ART organisasi yang memiliki visi menjadi wadah 

bagi para pelaku industri event di Indonesia yang profesional dan memiliki standard dan daya saing 

tinggi, maka kita perlu membangun dan menerapkan sistem standarisasi kompetensi berskala 

nasional maupun internasional, dan memberikan edukasi secara rutin kepada para pelaku industri 

event di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya di bidang penyelenggaraan 

event dan segala hal yang berada di dalamnya dan turunannya, untuk mewujudkan kemampuan 

pelaku industri event Indonesia untuk menjadi para profesional yang produktif, kreatif, dan inovatif, 

mempunyai kemampuan teknis dan manajemen yang handal, sehingga mampu beradaptasi dengan 

segala kondisi dan perubahan, memiliki daya saing yang kuat di tingkat nasional, regional maupun 

internasional. Dengan demikian kita dapat mendorong terciptanya industri event yang sustainable 

dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berperan sejak dini dalam 

membangun industri event di Indonesia.  

Sobat academy di seluruh Indonesia, dengan mempertimbangkan era perdagangan bebas maka 

diperlukan suatu percepatan program edukasi bagi seluruh pelaku industri event Indonesia. Hal ini 

juga untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di industri 

pariwisata, khususnya diselaraskan dengan okupasi kompetensi profesi di bidang industri event.  

Atas dasar inilah, setelah tertunda sejak tahun lalu,  Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) – 

pada hari ini 16 April 2020 di tengah pandemi covid-19, kami tetap launching dan memperkenalkan 

hadirnya IVENDO INDONESIA EVENT ACADEMY (IEA) kepada masyarakat luas.  

 



Sobat academy semua, Ivendo Indonesia Event Academy ini telah menyiapkan kurikulum materi ajar 
yang selaras dengan program pemerintah, namun IEA ini terbuka untuk bekerja sama untuk saling 
mengisi dengan semua komunitas, dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, profesi pengajar, 
dan tentunya dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah2 daerah.  
 
Sobat academy sekalian, hari ini kita akan saling bertukar cerita bagaimana kita dapat bertahan 
selama masa krisis, silakan disampaikan, mungkin cerita sobat dapat menginspirasi sobat lainnya. 
Sebaiknya kita tidak 100% bergantung kepada pemerintah, bagaimanapun juga pemerintah 
mempunyai keterbatasan-2, dan jangan kita saling menyalahkan dengan kondisi ini, karena hal itu 
tidak menyelesaikan masalah, oleh karena itu kita dituntut untuk pahami krisis ini, mampu 
mengidentifikasi dan beradaptasi dengan krisis, dan dituntut untuk lebih kreatif. Dan pada hari ini 
pemerintah membuka dialog dengan kita, untuk kita dapat menyampaikan gagasan, usulan-2 
konstruktif yang dapat membantu kita melewati krisis ini dengan selamat.  
 
Terimakasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan hari ini.  
Jaga harapan dan optimisme, terus semangat, tetap jaga kesehatan, dan Jaga Jarak.   
#BERSAMA KITA BISA LEBIH BAIK   
 
Wassalamualaikum Wr Wb, Om santi santi om.  
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan merestui usaha kita semua. Aamiin  
 
 
 
 
 
Mulkan Kamaludin  
Ketua Umum IVENDO  
 


