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Abstrnk: Bisnis usaha Event Organizer (EO) merupakan salah satu bagian dari 
industri MICE yang mas ih dapat dikernbangkan. Peluang untuk membuka usaha EO 
masih besar. Usaha EO merupakan salah bentuk wirausaha yang dapat dilakukan oleh 
siapapun yang berkeinginan mejadi wirausaha. Peran karakter dalam berwirausaha di 
bidang ini sangat menentukan keberhasilannya. Banyak elemen dari manajemen EO 
yang membutuhkan peran seorang yang berkarakter wirausaha sejati. Dampak usaha EO 
ini juga mem berikan efek positi f bagi diri send iri, masyarakat'dan negara Indonesia. 

Abstract: Business of Event Organizer (EO) is one part of the MICE industry 
can still be developed. Opportunity to open the EO business is still wide. EO business is 
one form of entrepreneurship that can be done by anyone who wishes becoming 
entrepreneurs. Character role in entrepreneurship in this .field will determine its 
success. Many elements of the management of EO which requires a character role of a 
true entrepreneur. Business impact of this EO is also a positive effect on self, society 
and the state of Indonesia. 

LA TAR BELAKANG 

Dunia MICE merupakan salah satu dunia bisnis yang menjanjikan. MICE 

merupakan kependekan dari "Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition" 

(Pe1temuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) sering juga diistilah oleh pelaku pasar 

pariwisata dengan The Meeting Jndusily. Pada beberapa negara maju, MICE rnerupakan 

salah satu andalan pariwisatanya. Misalnya Jepang dengan "Tokyo Motor Show", 

Jerman dengan "Frankfurt Motor Show", dan lain sebagainya. Bahkan berbagai biro 

perjalanan wisata telah membuat paket wisata mengunjungi berbagai event MICE di 

berbagai belahan dunia. lni adalah potensi bisnis yang .besar. Dunia MJCE memil iki 

multiplier effect yang sangat besar. Sangat banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dari 

adanya event MICE di suatu negara. Puluhan roda industri di dunia akan berputar 

dengan baik karena ada event MICE. Pihak pihak yang akan mendapat keuntungan dari 

event MICE antara la in: Professional Exhibition Organizer (PEO), Professional 

Conference Organizer (PCO), stan kontraktor, freight forwarder, supplier, florist, event 

organizer, hall owner, tenaga kerja musiman, percetakan, trans portasi, Biro Perjalanan 

Wisata (BPW), Agen perjalanan Wisata (APW), hotel, perusahaan souvenir, UKM, dan 
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