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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman dan pertumbuhan jumlah populasi di 

dunia yang sangat cepat, mayoritas dari populasi membutuhkan perjalanan 

sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kepenatan dan melarikan diri dari 

rutinitas yang padat. Namun pada jaman era globaliasasi sekarang ini, tujuan dari 

berjalan-jalan menjadi heterogen dan terdapat banyak aspek yang 

mempengaruhinya seperti; kepentingan usaha, kepentingan agama, kepentingan 

keluarga dan berelasi, dan lain sebagainya. Salah satu dari tujuan tersebut yaitu 

untuk menghadiri acara, seperti acara pertemuan rapat, acara perkumpulan/reuni, 

acara pernikahan keluarga dan lain sebagainya. Menurut Noor (2013:8), event 

merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal 

penting sepanjang hidup manusia baik secara individu atau kelompok yang terkait 

secara adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu 

serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu 

tertentu. 

Apabila dilihat mendalam mengenai event tersebut, dibaliknya pasti 

terdapat seseorang atau beberapa orang yang saling bekerjasama untuk 

menyukseskan event tersebut dengan event management agar tujuan dari acara 

tersebut dapat tercapai. Event Management dapat didefinisikan sebagai 

pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, 
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efisien dan efektif. Kegiatannya meliputi konsep (perencanaan) sampai dengan 

pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam event management, semua orang harus 

bekerja keras dengan visi yang sama untuk menghasilkan kegiatan yang sesuai 

dengan harapan. Sangatlah diperlukan kekompakan pada setiap orang yang 

terlibat dalam tim.  

Menurut Goldblatt (Goldblatt, 2013) Event Management adalah kegiatan 

profesional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan 

perayaan, pendidikan, pemasaran dan reuni, serta bertanggung jawab mengadakan 

penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan dan melaksanakan 

koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan.  

Event juga dikategorikan berdasarkan tujuan dan kegunaannya, atau 

berdasarkan penyelenggaranya, misalnya event publik, event seni, festival, event 

pariwisata, dan event bisnis/corporate event. Business event/event bisnis adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, dengan ciri yaitu adanya peningkatan 

ekonomi pada perusahaan atau daerah. Jenis event bisnis adalah MICE, perjalanan 

insentif dan eksibisi.  

Menurut Kesrul (2004:3), MICE merupakan suatu kegiatan kepariwisataan 

yang aktifitasnya merupakan perpaduan Leisure dan Business, biasanya 

melibatkan sekelompok orang yang secara bersama-sama. Rangkaian kegiatan 

dalam bentuk Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (Meeting, Incentive, 

Convention, and Exhibition). Sedangkan menurut Oka (2000:13) bahwa MICE 

merupakan suatu rangkaian kegiatan, dimana para pengusaha atau profesional 
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berkumpul pada suatu tempat yang terkondisikan oleh suatu permasalahan, 

pembahasan, atau kepentingan yang sama.  

Perkembangan industri MICE di Indonesia memiliki potensi besar dan 

merupakan salah satu produk unggulan industri Pariwisata Indonesia yang 

tertuang dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada era globalisasi ini terutama didukung 

dengan kemajuan teknologi, pengetahuan serta persaingan bisnis yang 

menyebabkan banyaknya diselenggarakan berbagai pertemuan, perundingan baik 

di skala nasional dan internasional, sehingga prospek industri MICE semakin 

meyakinkan. 

Pada tahun 2013, sektor MICE di Indonesia mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Hal ini didasari oleh terselenggaranya banyak kegiatan MICE 

bertaraf internasional yang prestisius di Indonesia sepanjang tahun 2013, 

diantaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Asia Pacific Economic 

Cooperation (APEC), dan kontes Miss World di Bali, dan Konferensi World 

Trade Organization (WTO), dan diselenggarakannya konser musik, exhibition, 

dan kegiatan-kegiatan expo di berbagai kota di Indonesia. Dengan fasilitas yang 

dimiliki, banyak kesempatan kota-kota di Indonesia untuk dapat menjadi daerah 

tujuan wisata MICE. perkembangan MICE di Indonesia sangat berkembang 

sangat pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan data dari Statistical 

Report on Visitor Arricals to Indonesia pada tahun 2008 – 2010, yang 

menyebutkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara untuk pertemuan 

insentif, konferensi dan pameran yang juga biasa disebut dengan MICE mencapai 
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sebanyak 41%, sedangkan untuk wisatawan liburan sebanyak 52,15% dan lainnya 

adalah 6,76% .  

Diagram 1.1 

Destinasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara 

 

Sumber : Statistical Report on Visitor Arrivals to Indonesia 2008 – 2010  
 

Perkembangan MICE di Indonesia juga sangat berkembang pesat dapat 

dilihat dari kepercayaan masyarakat Internasional terhadap Indonesia juga sudah 

mulai terlihat, berbagai event konferensi internasional sudah mulai diadakan di 

Indonesia, dan dari industri MICE sendiri setiap tahunnya berpotensi 

mendapatkan omset sebesar 400 triliun rupiah, ketua BPPI Wiryanti Sukamdi 

mengungkapkan bahwa “Setiap acara MICE itu transaksinya banyak yang terjadi. 

Bayangkan kalau setiap tahun ada 1.000 pameran besar”. 

  Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berpotensi untuk 

menjadi daerah tujuan wisata karena memiliki alam dan pemandangan yang indah 

serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut 

sumber daya alam dan pemanfaatan lahan, sumber daya hutan, sumber daya 
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pesisir dan laut, serta sumber daya perekonomian juga keragaman budaya yang 

tidak kalah menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini juga didukung oleh 

sarana dan prasarana serta akomodasi yang memadai, serta daya tarik wisata 

terutama MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition). Letak geografis 

yang berdekatan dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Pulau Sumatera, membuat 

Provinsi Banten merupakan wilayah strategis untuk mengembangkan sektor 

pariwisata. Pemerintah Daerah Provinsi Banten memiliki peran yang sangat 

penting dalam upaya untuk mengembangkan wisata MICE di daerah masing-

masing, termasuk kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tanggal 26 November 2008, Kota 

Tangerang Selatan menjadi daerah otonom baru. Seiring dengan perkembangan 

sektor jasa usaha wisata di kota Tangerang Selatan membuat walikota Tangerang 

Selatan Ibu Hj. Airin Rachmi Diany, SH. MH. beserta jajaran pemerintah daerah 

kota Tangerang Selatan yakin dan siap dalam pengembangan kota Tangerang 

menjadi kota MICE (meeting, convention, exhibition, event) di Indonesia. Potensi 

yang dimiliki kota Tangerang Selatan sebagai kota MICE adalah dengan adanya 

Indonesia Internasional Expo (IIE) yang mengoperasikan fasilitas meeting, 

incentives, convention, exhibition (MICE) dan adanya gedung Indonesia 

Convention Exhibition (ICE) yang akan menjadi MICE terbesar di Indonesia.  

Disamping itu pemerintah daerah Tangerang juga membangun hotel 

berbintang dan gedung pertemuan yang mempunyai standarisasi MICE yang 

memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk mendukung dan siap menggelar 

berbagai kegiatan. Tangerang Selatan juga sudah sangat siap dalam menghadapi 
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industri MICE, karena dapat dilihat dari banyaknya hotel yang dibangun di daerah 

Serpong – Tangerang, dan juga dibangunnya Indonesia Convention Exhibition 

(ICE) yang merupakan Convention hall kedua terbesar di Asia yang terletak di 

Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. 

Gambar 1.1 

ICE Termasuk dalam 10 Besar Gedung Konvensi dan Eksibisi di Asia 

 

  

Sumber: (http.print.kompas.com oleh Robert Adhi KSP 29 Juli 2015)  

Didukung dengan kebijakan pemerintah dan daerah untuk 

mengembangkan MICE, Kabupaten Tangerang juga memiliki potensi MICE yang 

sudah berkembang. Melihat perkembangan MICE yang terjadi di Indonesia dan 

khususnya di provinsi Banten, maka Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan 

(STPPH) yang terletak di Kabupaten Tangerang menjadikan Manajemen Event 

dan MICE sebagai mata kuliah pokok dalam kurikulum, dimana mata kuliah 

tersebut diterapkan langsung dalam penyelenggaraan acara tahunan STPPH yaitu 

HOSPITOUR. Salah satu upaya untuk menguji keterampilan mahasiswa Sekolah 
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Tinggi Pariwisata Pelita Harapan (STPPH) dari mata kuliah yang telah didapatkan 

selama perkuliahan, maka pihak Universitas meminta mahasiswa untuk 

menggelar acara resmi fakultas yang diadakan secara rutin setiap tahunnya. 

Manajemen Perhotelan dan Manajemen Usaha Wisata Pelita Harapan menggelar 

acara yang disebut dengan “HOSPITOUR” yang tidak lain merupakan singkatan 

dari Hospitality and Tourism, acara ini tidak hanya untuk menguji keterampilan 

para mahasiswa tetapi juga untuk memperkenalkan pendidikan kepariwisataan 

kepada publik melalui berbagai program yang dikemas secara menarik, dengan 

diadakannya HOSPITOUR juga dapat mempererat tali persaudaraan antara 

STPPH dengan Universitas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta industri 

pariwisata lainnya yang berada di Indonesia, karena HOSPITOUR akan 

mengundang berbagai universitas, sekolah, serta industri pariwisata lainnya untuk 

turut serta bergabung meramaikan acara STPPH yang diadakan setiap tahunnya. 

HOSPITOUR telah rutin diselenggarakan mulai dari tahun 2009. 

Mahasiswa semester 8 yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan 

event akbar setiap tahunnya dengan pembekalan pembelajaran tentang Event 

Management dan MICE. Tema yang diusung setiap tahunnya berbeda-beda sesuai 

dengan tema yang sedang ramai diperbincangkan tetapi tetap dalam bidang 

pariwisata. HOSPITOUR merupakan acara yang mengaplikasikan pembelajaran 

mengenai event dan MICE, tidak hanya mengadakan kompetisi, namun 

didalamnya juga terdapat seminar, lokakarya, dan juga pameran, dikarenakan 

penyelenggaraan acara resmi fakultas yang diadakan secara rutin setiap tahun dan 

juga sudah menjadi khas acara STPPH, maka memberikan dampak positif 
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terhadap Universitas karena secara tidak langsung menuntut Universitas untuk 

membuat acara yang semakin menarik dan beragam setiap tahunnya.  

HOSPITOUR telah rutin diselenggarakan mulai dari tahun 2009. 

Mahasiswa semester 8 dan biasanya dilaksanakan pada bulan Maret atau April 

disetiap tahunnya, yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan event 

akbar setiap tahunnya dengan pembekalan pembelajaran tentang Event 

Management dan MICE. Tema yang diusung setiap tahunnya berbeda-beda sesuai 

dengan tema yang sedang ramai diperbincangkan tetapi tetap dalam bidang 

pariwisata. HOSPITOUR merupakan acara yang mengaplikasikan pembelajaran 

mengenai event dan MICE, tidak hanya mengadakan kompetisi, namun 

didalamnya juga terdapat seminar, lokakarya, dan juga pameran, dikarenakan 

penyelenggaraan acara resmi fakultas yang diadakan secara rutin setiap tahun dan 

juga sudah menjadi khas acara STPPH, maka memberikan dampak positif 

terhadap Universitas karena secara tidak langsung menuntut Universitas untuk 

membuat acara yang semakin menarik dan beragam setiap tahunnya.  

 Peserta HOSPITOUR biasanya merupakan mahasiswa dari institusi 

pariwisata yang berada di Indonesia, dengan adanya mengundang para peserta,  

dapat mempererat tali silahturahmi antar STPPH dengan Institusi pariwisata lain. 

Panitia mengundang institusi lain dengan cara mengirimkan email kepada institusi 

tersebut, email yang dikirim adalah proposal yang di dalamnya sudah berisikan 

penjelasan detil mengenai acara, kompetisi yang akan berlangsung selama 3 hari 

kedepan. Divisi sekretariat bertugas untuk menyebarkan undangan kepada 
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institusi lain dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, agar institusi lainnya tidak 

lupa akan acara yang akan dilangsungkan oleh panitia.  

 Kegiatan HOSPITOUR dilaksanakan masih didalam lingkungan kampus, 

karena Universitas Pelita Harapan mempunyai fasilitas yang cukup lengkap yang 

dapat dimanfaatkan oleh panitia untuk kepentingan acara resmi dari jurusan. 

Tempat biasanya menjadi lokasi untuk penyelenggaraan kompetisi dan acara 

dalam HOSPITOUR adalah ruang kelas, taman Universitas Pelita Harapan, 

Laboratorium praktik Kitchen, Laboratorium praktik Pastry, Laboratorium praktik 

Restoran, D502, D503, dan MYC. 

 HOSPITOUR tahun 2014 sedikit berbeda dengan HOSPITOUR tahun 

sebelumnya dan sesudahnya dikarenakan terdapat kendala yang terjadi didalam 

lokasi, dikarenakan pada tahun 2014 Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan 

(STPPH) mengadakan renovasi yang cukup memakan waktu dan tempat sehingga 

menimbulkan ketidaksediaan tempat yang cukup untuk mengadakan acara 

kompetisi, loka karya, ataupun gathering. Pada tahun 2014 kegiatan 

HOSPITOUR diganti dengan acara Job Fair dimana panitia mendatangkan hotel 

dan juga industri pariwisata lainnya untuk membuka lowongan pekerjaan bagi 

para alumni yang ingin mencari pekerjaan dalam industri pariwisata.  

Banyaknya kendala serta permintaan oleh mahasiswa yang telah 

memasuki semester 8 dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan 

“HOSPITOUR”, penulis ingin membuat modul yang di dalamnya terdapat 

panduan pelaksanaan event HOSPITOUR, sehingga penyelenggaraan acara 

HOSPITOUR setiap tahunnya dapat lebih baik, efektif dan efisien. Modul itu 
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sendiri merupakan sebuah buku lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu peserta didik mencapai 

sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas Nasution, (2003:204). 

Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, dan 

cara mengevaluasi yang dirancang semenarik mungkin untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. sehingga penyelenggaraan acara HOSPITOUR 

setiap tahunnya dapat juga meningkatkan potensi MICE di Kabupaten Tangerang.  

Pelaksanaan event yang melibatkan mahasiswa Manajemen Perhotelan dan 

Manajemen Usaha Wisata ini membutuhkan kerjasama yang baik agar event dapat 

berjalan dengan lancar mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, penulis 40 

menyebarkan kuisioner mengenai penting atau tidaknya pembuatan modul 

HOSPUTOUR, responden yang diminta juga merupakan alumni STPPH yang 

dulu merupakan panitia penyelenggaraan acara HOSPITOUR sebelumnya, dari 

penyelenggaraan tahun 2009-2016 sehingga mendapatkan hasil yang akurat 

apakah memang membutuhkan modul penyelengaraan acara tahunan 

HOSPITOUR. Diagram dibawah yang menyatakan bahwa tingginya permintaan 

dari panitia pelaksana HOSPITOUR terdahulu, 95% responden menyatakan 

bahwa perlu dibuat sebuah modul panduan dikarenakan untuk membantu 

mahasiswa dalam penyelenggaraan HOSPITOUR sehingga tersruktur, 

penyelenggara mempunyai gambaran mengenai apa itu event HOSPITOUR. 5% 

responden menyatakan bahwa tidak perlu membuat sebuah modul panduan 

dikarenakan, responden merasa bahwa yang penting didalam HOSPITOUR 

adalah kreatifitas dari penyelengga itu sendiri. Hasil Kuisioner dapat dilihat pada 

lampiran 7. 
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    Diagram 1.2 

           Hasil Evaluasi Kuisioner Kebutuhan Modul HOSPITOUR.         (N = 40). 

Sumber : Tim Penyusun (2017). 

tetapi dikarenakan belum adanya panduan yang dibuat untuk 

penyelenggaraan event tersebut maka proses trial and error tidak dapat dihindari 

setiap tahunnya sehingga membutuhkan waktu yang semakin lama. Oleh karena 

itu, penulis ingin membuat modul yang di dalamnya berisi panduan pelaksanaan 

event HOSPITOUR yang berjudul “Modul Panduan Penyelenggaraan Acara 

Tahunan HOSPITOUR” 

B. Tujuan: 

1. Membuat modul perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan event yang 

menjadi petunjuk teknis pelaksanaan event “HOSPITOUR”.  

2. Sebagai panduan untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita 

Harapan (STPPH) dalam pembelajaran event management.  

95% 

5% 

Perlu Tidak Perlu
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3. Memberikan informasi dasar untuk Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita 

Harapan (STPPH) dalam menyelenggarakan event tahunan 

“HOSPITOUR”. 

4. Sebagai referensi untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita 

Harapan (STPPH) dalam pembuatan suatu event. 

C. Manfaat: 

1. Menjadi referensi perencanaan dan penyelenggaraan HOSPITOUR yang 

diadakan setiap tahun. 

2. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif agar menghemat 

biaya, tenaga, dan waktu.  

3. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada Himpunan Mahasiswa 

Manajemen Perhotelan (HMMP) untuk penyelenggaraan event 

HOSPITOUR. 

4. Memberikan gambaran kepada mahasisa Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita 

Harapan (STPPH) mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam penyelenggaraan suatu event.  

 

 

 

 

 




