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Indonesia Tourism Market Portfolio  

Event Tourism

Leisure 

Tourism

Others: 
VFR, Medication, 

Education etc

Dari sisi permintaan pasar, EVENT TOURISM 

mengacu pada kecenderungan perjalanan untuk

menghadiri sebuah acara, baik sebagian atau

seluruh acara yang dibuat khusus wisatawan

yang termotivasi untuk melakukan perjalanan

dan atau wisatawan lain yang menghadiri acara 

saat jauh dari rumah (Getz 2012, 2013).

Apa pentingnya EVENT dalam industri

pariwisata?

Peran event hadir secara signifikan dalam

industri pariwisata modern. Event bukan

hanya salah satu bagian terpenting dari

pariwisata, tetapi juga bagian yang tidak

terpisahkan dari dinamika dan peradaban

manusia modern. Ini adalah fenomena

global yang semakin lama semakin

strategis keberadaannya.



Portfolio Name

Event Tourism Industry
Keyword : Quality Tourism; Creativity; Talents; Production

Events            
Tourism

Meeting, 
Incentive, 

Conventions & 
Exhibition

Apa perbedaan antara Industri 

MICE DAN EVENT ?



Progress and Prospects for Event Tourism Research 2015
Donald Getz & Stephen J. Page

The University of Calgary, Canada Faculty of Management, Bournemouth University,  



Meeting & Convention Incentive Business

Exhibition

Indonesia Congress & 
Convention Association
(INCCA)

Indonesian Exhibition 
Companies Association

(IECA/ ASPERAPI)

Association of the 
Indonesian Tours & Travel 

Agencies (ASITA)

Ekosistem EVENT TOURISM di Indonesia
(dengan asosiasi pendukungnya )

Special Events 

• Indonesia Event Industry Council 
(IVENDO)

• Indonesia Wedding Industry Group 
(GPPPI)

• Association of Experiential Learning 
Indonesia (AELI)

Impresariat (*

Venue (*

(* In progress 





Dampak wabah Covid-19 terhadap sektor Industri Event di Indonesia  

Data Survey IVENDO

• Total penggiat event Indonesia terdiri dari perusahaan EO, talents & pekerja event, freelancers, vendors 

& suppliers adalah sekitar 3,045 perusahaan & professionals

• Jumlah perusahaan EO/ Planner saja (as per Mar 2020) = 1,218 perusahaan

• Survey kami per 2 s/d 23 Mar 2020 meliputi 130 perusahaan EO/ planner di 17 provinsi :

• Potential loss (tunda & batal) per perusahaan min. Rp 2,57 milyar s/d max. Rp 6,63 milyar

• Jika seluruh Indonesia ada 1,218 perusahaan maka menjadi min. Rp 3,13 triliun & max. Rp 8,08 triliun



Penutupan operasional usaha

1) Berapa jumlah perusahaan EO yang telah menutup operasional usahanya?

Perusahaan EO tidak menutup usahanya, hanya memberhentikan operasionalnya TANPA 

PEMASUKAN

2) Berapa lama penutupan akan berlangsung?

Sampai waktu yang tidak ditentukan, menunggu situasi yang lebih kondusif

3) Perkiraan jumlah tenaga kerja yang diberhentikan

Total TK yang terdampak min. 55,766 s/d max. 90,432 orang

4) Perkiraan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan tapi tetap dibayar

Sebesar ____% saja. Kurang lebih min. ________ s/d max ____________

5) Perkiraan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan tapi tidak dibayar

Sebesar ____% saja. Kurang lebih min. ________ s/d max ____________

Dampak wabah Covid-19 terhadap sektor Industri Event di Indonesia  



Tetap menjalankan Operasional Usaha dengan kondisi terhenti (1/2)

1) Berapa lama bisnis Event masih mampu bertahan pada kondisi wabah ini?

Rata-rata menyatakan sampai dengan Mei s/d Juni 2020

2) Bagaimana strategi untuk bertahan pada kondisi saat ini? Apa ada upaya modifikasi bisnis?

Silakan lihat data survey kami :

Rata-rata modifikasi pekerja EO:

• Jadi pedagang disinfektan (booth), hand santizer, APD dll

• Jadi supplier pertanian dll - dijual online.

• Jadi pedagang kelontong, kuliner - dijual online

• Jadi pengajar tanpa dibayar

• Jadi show manajemen online, ada yang usul jadi EO Penguburan atau bikin konser untuk

menghibur para dokter di Rumah sakit.



Tetap menjalankan Operasional Usaha dengan kondisi terhenti (2/2).

3) Bagaimana kebijakan SDM yang dilakukan pada kondisi saat ini?

Silakan lihat data survey kami :



Ekspektasi Pemulihan MICE Domestik (1/2)

1) Apabila Covid19 sudah pulih, berapa lama yang dibutuhkan untuk MICE/ event domestic mulai

aktif kembali?

Sepanjang unsur 3A (Aksesibilitas, Amenitas & Atraksi) di destinasi sudah SIAP dan AMAN, industri

event siap bekerja.

2) Strategi yang dipersiapkan oleh industri MICE/ Event utk memanfaatkan momentum pulihnya

kondisi?

Kami berharap semua KEBIJAKAN TIDAK MENUNGGU sampai dengan Tahap NORMALISASI. 

Sesungguhnya banyak yang bisa dilakukan meski kita berada dalam Tahap TANGGAP DARURAT 

seperti saat ini.

3) Berapa banyak rencana event yang diterima saat ini untuk dilakukan pasca wabah? (termasuk

event yang ditunda).



Ekspektasi Pemulihan MICE Domestik (2/2)

3) Berapa banyak rencana event yang diterima saat ini untuk dilakukan pasca wabah? (termasuk

event yang ditunda) 

Paling tidak DATA dari 130 perusahaan di 17 Provinsi menunjukan :

35-46 Events senilai min Rp 164,8 milyar s/d max. Rp 423 milyar

4) Kebijakan apa yang diharapkan dari Pemerintah untuk memanfaatkan momentum pulihnya

keadaan?

Sesungguhnya telah kami wujudkan dalam Pernyataan SIKAP industri Event Indonesia dan      

korespondensi yang sudah kita kirimkan ke Ditjen Pajak, Kemenparekraf, Kemenkeu sebagai

berikut :

% #Event #Event

a. 1-3 Event 29.23% 1 10,000,000      380,000,000         3 50,000,000       5,700,000,000            

b. 4-6 Event 34.62% 4 51,000,000      9,180,000,000       6 150,000,000      40,500,000,000          

c. 7-9 Event 15.38% 7 151,000,000    21,140,000,000     9 300,000,000      54,000,000,000          

d. 10-13 Event 12.31% 10 301,000,000    48,160,000,000     13 600,000,000      124,800,000,000        

e. 13-15 Event 8.46% 13 601,000,000    85,943,000,000     15 1,200,000,000   198,000,000,000        

35 164,803,000,000   46 423,000,000,000        

Jumlah Event Minimum (Rupiah) Maksimum (Rupiah)



A. Surat Pernyataan Sikap Penggiat Industri Event Indonesia, tgl 16 Maret 2020 : 

• Percepatan pembayaran jasa EO pada seluruh kementerian dan lembaga, serta BUMN pada

kegiatan-2 bulan Jan-Feb 2020

• Relaksasi kredit perbankan

• Relaksasi pajak PPh 21, PPh 25, dan membebaskan denda keterlambatan pembayaran PPN

• Pembebasan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan selama 6 bulan

4) Kebijakan apa yang diharapkan dari Pemerintah untuk memanfaatkan momentum 

pulihnya keadaan?  (1/3)

B. Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (1/2)

Jakarta, 6 April 2020 No: 005/ C/ SH/ DPP-IVENDO/ IV/2020

• Untuk memberdayakan seluruh anggota IVENDO di 12 provinsi, IVENDO SIAP MEMBANTU DAN 

SIAP DILIBATKAN dalam rencana mitigasi Kemenparekraf RI. Jika saat ini pihak Kemenparekraf

sudah melibatan grup ACCOR untuk membantu akomodasi para pekerja kesehatan dan PO BUS 

Panorama untuk fleet transportasi. Maka para anggota IVENDO (baik EO dan Suppliers) bisa

menyiapkan sarana/ prasarana seperti pengadaan berbagai macam tenda, sound system, video/ 

photography, live-streaming dll yang mungkin dibutuhkan tim mitigasi Kemenparekraf, atau

Lembaga/ Kementerian lain yang membutuhkan. 

• Selain itu, IVENDO telah menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan Event secara online/ live-

streaming selama masa mitigasi ini. Event Online selama masa mitigasi ini dapat dimanfaatkan

oleh Kemenparekraf untuk penguatan program-program mitigasi yang sedang dilaksanakan, 

sekaligus menolong industri event tetap berkarya.  



Pada TAHAP PEMULIHAN dan TAHAP NORMALISASI nanti dan dalam upaya untuk membangun

kapasitas & kapabilitas industri event di Indonesia, IVENDO mengusulkan kepada Kemenparekraf untuk:

a) Jangan berikan kami IKAN tapi beri kami KAIL untuk segera mengakselerasi ketertinggalan saat

tahap normalisasi nanti. Namun demikian, menimbang likuiditas perusahaan yang tergerus saat

masa tanggap darurat, IVENDO memohon pertimbangan untuk:

▪ Diberlakukan pembayaran UANG MUKA (Down Payment) sampai dengan 50% saat menangani

pekerjaan di Kemenparekraf atau di K/L lain. Jika tidak, besar kemungkinan EO yang memiliki

modal terbatas akan tergilas oleh EO yang besar.

▪ Atau jika tidak demikian, maka mohon dapat dipertimbangkan untuk dapat dihubungkan dengan

pihak perbankan / lembaga keuangan yang dapat meminjamkan modal kerja dengan bunga

kompetitif dengan jaminan SPK.

▪ Memberikan alokasi Kartu PRAKERJA dan BLT untuk para Pekerja Event sampai selesai masa 

mitigasi 

▪ Memasukan IVENDO Event Academy Indonesia menjadi salah satu mitra konsultan pelatihan

pada program KARTU PRAKERJA.

b) Kemenparekraf membuat Surat Edaran yang jelas & khusus ditujukan kepada para Penggiat Event & 

Kreatif tentang semua hal yang telah (sejauh ini ) diberikan, karena selama ini sangat umum.

4) Kebijakan apa yang diharapkan dari Pemerintah untuk memanfaatkan momentum 

pulihnya keadaan?  (2/3)

B. Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2/2)



C. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

6 April 2020 No: 006/ C/ SH/ DPP-IVENDO/ IV/2020

• Memperoleh relaksasi PPh 21, PPh 23 dan PPh 25 dan pajak-pajak lain yang berhubungan

dengan aktifitas industri event untuk membantu likuiditas pekerja maupun perusahaan.

• Memperoleh keringanan, yaitu meniadakan denda keterlambatan pembayaran PPN kegiatan

(event) yang sudah terlaksana sebelum pengumuman pemerintah 2 Maret 2020.

4) Kebijakan apa yang diharapkan dari Pemerintah untuk memanfaatkan momentum 

pulihnya keadaan?  (3/3)

D. Menteri Keuangan Republik Indonesia

6 April 2020 No: 007/ C/ SH/ DPP-IVENDO/ IV/2020

• Mendorong bagi instansi pemerintah / K/L lainnya yang memiliki kegiatan menggunakan jasa

professional organizer untuk melakukan percepatan pencairan pembayaran.

• Meminta Pemerintah dan K/L tekait untuk memberikan relaksasi termasuk di dalamnya

penangguhan dalam melakukan pembayaran kewajiban perbankan baik bunga maupun pokok

pinjaman atas fasilitas kredit yang diterima oleh pelaku usaha pariwisata khususnya pada industri

Event (baik korporasi maupun perorangan).

• Meminta Pemerintah untuk memberikan relaksasi PPh 21, PPh 23 dan PPh 25 dan pajak-pajak lain 

yang berhubungan dengan aktifitas industri event untuk membantu likuiditas perusahaan.

• Memperoleh keringanan, yaitu meniadakan denda keterlambatan pembayaran PPN kegiatan (event) 

yang sudah terlaksana sebelum pengumuman pemerintah 2 Maret 2020.

• Memberikan subsidi iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu

likuiditas pekerja dan perusahaan



www.ivendo.or.id
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