


PERMOHONAN YANG TELAH KAMI USULKAN : 

1. Percepatan pembayaran jasa EO/PCO/PEO pada 
seluruh kementerian dan lembaga, serta BUMN 
pada kegiatan-2 di tahun 2019 sampai Feb 2020  

2. Relaksasi kredit perbankan untuk industri 
pariwisata, khususnya industri Event & MICE  

3. Relaksasi pajak PPh 21, PPh 25, dan membebaskan 
denda keterlambatan pembayaran PPN tidak hanya 
industri manufacturing saja, termasuk industri 
Event & MICE  

4. Pembebasan premi BPJS Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan sampai akhir tahun 2020.   

5. Kartu Prakerja dan BLT untuk para Pekerja Event 
sampai selesai masa mitigasi  



GAGASAN SOLUTIF PADAT KARYA : 

1. Pengusaha Event yang ingin alih profesi 
sementara waktu untuk berdagang produk 
pertanian dan peternakan dapat dijadikan 
pengusaha binaan dari Kementerian Pertanian, 
kami siap mengumpulkan data peminatnya.  
 

2. Memohon kepada instansi yang berwenang 
untuk dapat menyalurkan kredit KUR/KUK 
kepada anggota kami yang berniat memulai 
usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan 
produk pertanian dan peternakan. 



PERMOHONAN BERKAIT PENYELENGGARAAN EVENT: 

1. Masa Mitigasi : EO, Vendor dan Pekerja dilibatkan 
dalam Rencana Mitigasi seluruh kementerian terkait, 
kepolisian,  rumah sakit dll, dalam hal pengadaan 
sarana yg dibutuhkan yang dimiliki Vendor-vendor 
event, seperti : tenda utk ruang tunggu di halaman 
RS, utk Posko-posko polisi dan Kemensos, dll.  

2. EO siap menyelenggarakan event-event online 
selama masa mitigasi untuk membantu campaign 
pemerintah, sehingga para Talent dapat peroleh 
penghasilan juga.  

3. Masa Recovery & Normalisasi :  diberlakukannya 
Uang Muka sampai dengan 50% dalam kegiatan yang 
menggunakan jasa event organizer, dan Pinjaman 
Modal Kerja dari bank dengan jaminan SPK.  



Kami sangat berharap jawaban dari permohonan 
kami di atas, hal-hal yang sejalan dengan 
kebijakan instansi keuangan, perpajakan, asuransi, 
dan lain-lain, alangkah senangnya kami apabila 
Pemerintah dapat menerbitkan Press Release atau 
Surat Edaran yang khusus ditujukan kepada para 
Penggiat Event & Kreatif, sebagai penegasan 
bahwa kami para pekerja event memang 
diperhatikan oleh pemerintah.  

HARAPAN DARI ASOSIASI INDUSTRI EVENT 
INDONESIA (IVENDO) : 


