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Abstraksi
Industri MICE (Meeting, Insentive travel, Convention, Exhibition) MICE

merupakan pintu masuk untuk memperkenalkan pariwisata dan pada akhirnya
menjadi destinasi wisata khusus (special interest tourism). Pelaku wisata mulai
mengembangkan destinasi MICE sebagai destinasi unggulan karena mempunyai
dampak multiplier effect bagi peningkatan ekonomi suatu daerah. Persaingan di era
modern membuat destinasi MICE menjadi sangat bervariasi sesuai karakter dari
suatu daerah maupun negara. Seiring dengan banyaknya Organisasi maupun
kelompok profesional juga berdampak pada peningkatan penyelenggaraan MICE.
Kegiatan MICE merupakan pertemuan antar anggota maupun kelompok yang
mewakili suatu organisasi maupun suatu negara. Peningkatan jumlah kunjungan
parwisata dunia, juga meningkat penyelenggaraan MICE menjadi trend dunia.
Destinasi MICE merupakan perpaduan antara leisure dan Business dianggap tahan
dari pengaruh krisis ekonomi dibandingkan pariwisata konvensional.Sebagai
destinasi yang memiliki potensi yang besar dalam mendatangkan pemasukan daerah
melalui sektor pariwisata, perlu mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder
dalam pengembangannya Kota Surakarta dengan latar belakang Budaya Jawa yang
kental dengan kehidupan keseharian masyarakat, memiliki potensi cukup besar bagi
pengembangan Destinasi MICE. Banyak jenis destinasi dan even yang ada di Kota
Surakarta menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Sehingga perlu mendapat
perhatian dari seluruh masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata.
Industri pariwisata perlu didukung oleh sektor lainnya yang berkaitan langsung
dengan sektor pariwisata tersebut. Sektor penting yang mampu mendukung
peningkatan kinerja sektor pariwisata seperti sektor perhotelan dan perdagangan
sebagai penyedia penginapan dan kebutuhan selama berkunjung. Hasil Analisis
SWOT menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki kalender even wisata sebagai
agenda wisata yang sudah terjadwal dengan baik, Fasilitas pendukung kegiatan
MICE sudah memadai, Destinasi wisata Budaya Jawa merupakan warisan kerajaan
Kasunanan Surakarta merupakan pendorong pengembangan pariwisata MICE.
Beberapa hal yang masih perlu ditambah adalah rute penerbangan internasional,
Gedung Convention Hall yang mampu menampung 10.000 peserta, dukungan
promosi branding Solo sebagai Kota MICE.

Kata Kunci : Destiansi MICE, Pariwisata, Stakeholder, Even Wisata
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1. Pendahuluan

Latar Belakang

Industri MICE (Meeting, Insentive travel, Convention, Exhibition) sebagai detinasi

baru pariwisata mulai diperkenalkan pada dekade tahun 80-an dan mengalami

perkembangan pesat pada era 90-an didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan

kemajuan teknologi transportasi. Perkembangan MICE juga adanya kemudahan

berkunjung ke negara lain maupun daerah lain. Persaingan di era modern membuat

destinasi MICE menjadi sangat bervariasi sesuai karakter dari suatu daerah maupun

negara. Seiring dengan banyaknya Organisasi maupun kelompok profesional juga

berdampak pada peningkatan penyelenggaraan MICE. Kegiatan MICE merupakan

pertemuan antar anggota maupun kelompok yang mewakili suatu organisasi maupun

suatu negara. Peningkatan jumlah kunjungan parwisata dunia, juga meningkat

penyelenggaraan MICE menjadi trend dunia. Destinasi MICE merupakan perpaduan

antara leisure dan Business dianggap tahan dari pengaruh krisis ekonomi dibandingkan

pariwisata konvensional.

Kota Surakarta menjadi destinasi wisata unggulan MICE di Jawa Tengah. Kota

Surakarta sebagai kota dengan pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan yang

mendominasi perekonomiannya perlu mengembangkan potensi industri jasa MICE. Pada

dekade terakhir, industri MICE berkembang pesat di kawasan Soloraya secara khusus di

Kota Surakarta. Data dari Perhimpnan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota

Surakarta menunjukkan bahwa pemasukan hotel di kawasan Solo Raya 80% diperoleh

dari aktivitas industri MICE. Setiap tahun ada aktivitas industri MICE dan event wisata

yang menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Berbagai pertemuan bisnis, seminar

dan workshop baik pada level lokal, nasional dan internasional sering dilakukan di Kota

Surakarta. Selain itu event wisata berskala nasional dan internasional yang besar

mempunyai daya tarik kuat untuk

TUJUAN KEGIATAN

Kajian ini mempunyai tujuan:

1. Memetakan kondisi eksisting destinasi MICE Kota Surakarta.

2. Mengidentifikasi permasalahan pengembangan Destinasi MICE Kota Surakarta

3. Merumuskan strategi pengembangan Destinasi MICE di Kota Surakarta.



Prosiding: ISSN: 2621 - 1572
The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018
“Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital”

178

2. Tinjauan Pustaka

Definsi Pariwisata

Pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang di lakukan berkali-kali atau

berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa inggris disebut

dengan kata “tour”. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia

serta menghidupkan berbagai bidang usaha, pariwisata tidak lepas dengan pengaruh

wisatawan, elemen geografi, dan industri pariwisata ketiga hal ini merupakan komponen

utama pariwisata (Ismayanti, 2010). Definisi pariwisata adalah kegiatan yang di lakukan

sementara waktu dan diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud

untuk mencari rekreasi dan hiburan untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam, dan

bukan untuk mencari pekerjaan (Yoeti, 2006).

Definisi MICE

MICE merupakan akronim dari Meeting, Incentive, Convention and Exhibition,

dengan definisi sebagai berikut:

1. Meeting adalah tindakan mengumpulkan beberapa orang disatu tempat, untuk

berunding atau melaksanakan tindakan tertentu. Frekuensi pertemuan mungkin

tergantung pada kebutuhan saat ini atau terjadi secara berkala dalam bentuk yang

sudah terencana seperti rapat umum, pertemuan komite, dan lainnya (CEC & IAPCO

1992).

2. Incentive adalah acara memotivasi termasuk dalam program yang ditawarkan kepada

peserta sebagai hadiah untuk peserta yang bekerja efisien. Terlepas dari klien dan

kontraktor, insentif juga dapat fokus pada keluarga karyawan (CEC & IAPCO 1992).

3. Conference - pertemuan di mana peserta mengadakan konsultasi atau diskusi yang

mengarahkan untuk pembentukan fakta atau pemecahan masalah. Dibandingkan

dengan kongres, konferensi yang terorganisir biasanya pada skala yang lebih kecil.

Para ahli dikumpulkan untuk memfasilitasi pertukaran informasi pada topik tertentu.

Exhibition adalah peristiwa di mana produk dan layanan dipamerkan atau disajikan

(CEC & IAPCO, 1992).

Karakteristik MICE

Pijakan awal dari pengembangan sebuah industri adalah memahami karakteristik

industri tersebut. Karakteristik yang dimaksud disini adalah kondisi terkini dari industri

tersebut, terkait dengan jumlah perusahaan, kinerja masing-masing perusahaan, hubungan

antar perusahaan dan jejaring bisnisnya, kondisi pasar dan persaingan antar perusahaan

(Gan dan Frederick, 2011). Berdasarkan hal ini DiPietro et al., (2008) menyarankan
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dalam perencanaan pengembangan industri jasa MICE perlu dikembangkan terlebih dulu

sebuah kriteria seleksi.

Lee dan Fenich (2016) mengemukakan bahwa dalam industri MICE faktor-faktor

yang terkait dengan karakteristik konsumen serta perilaku mereka akan memberikan

gambaran tentang potensi ekonomi dari industri ini. Pearlman dan Mollere (2009)

menunjukkan dalam studi mereka bahwa konsumen di dalam industri MICE melakukan

evaluasi dari pilihan-pilihan mereka terhadap tujuan dan event yang menjadi inti dari

MICE tersebut. Mc Cartney (2008) secara umum menjelaskan bahwa kejelasan dan

integrasi konsep MICE memudahkan proses evaluasi industri MICE.

Wisatawan MICE memiliki karakteristik yang berbeda dengan wisatawan

leasure yang dapat dilihat dari,

1. Jumlah peserta MICE umumnya cukup besar

2. Status tingkatan golongan dari peserta menengah ke atas (businessman).

3. Biaya yang digunakan pada umumnya besar baik biaya yang ditanggung peserta

ataupun penyelenggara.

4. Menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

5. Sebagai media promosi yang efektif.

6. Kesempatan dilakukan pada kondisi musim sepi (low season), mengingat pada

musim ramai (high season) peserta dihadapkan pada bisnisnya sendiri.

7. Membuka dan menciptakan tujuan wisata menjadi pusat bisnis.

8. Peserta hampir dipastikan membawa sponsor

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara

mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya

dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Penelitian

kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut

pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi,

pendapat atau kepercayaan orang yang. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut

juga sebagai metode etnografi.

Populasi dan Sampel
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Populasi dari penelitian ini adalah penyedia jasa pariwisata berkaitan dengan

penyelenggaraan MICE di Kota Surakarta. Metode pengambilan data menggunakan

wawancara mendalam (indepth interview) terhadap beberapa narasumber yang

memahami industri jasa MICE secara mendalam. Target populasi dari penelitian ini

adalah stakeholder industri pariwisata sedangkan sampel yang diambil adalah biro

konvensi, Biro Konvensi dan Perusahaan penyedia fasilitas pertemuan, Event Organizer,

Penyedia Penginapan, Dinas Pariwisata Kota Surakarta, dan Dinas Kebudayaan Kota

Surakarta

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode yaitu:

1. Observasi. Teknik Observasi. Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observsi

adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang

tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian

2. Wawancara. Menurut Sugiyono (2010:194), Wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti

menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap

untuk mengumpulkan data yang dicari.

3. Studi Pustaka Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan sumber data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan

juga situs web yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2013:224)

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Alat Analisis

Alat analisis yang dipergunakan dalam kajian ini adalah:

1. Content Analisyse

Teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan atau suatu alat untuk mengobservasi

dan menganalisis isi periaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih

(Budd)

2. SWOT Analisis

Menurut Freddy Rangkuti (2009:18) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan

(Weaknesses) dan ancaman (Threats).
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4. Analisis Dan Pembahasan

Kelembagaan

Kota Surakarta memiliki 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bisa

diforce untuk menyelenggarakan setidaknya 2 event per OPD. Dalam penyelenggaraan

event tersebut tiap OPD dapat menggandeng pihak asosiasi yang berkepentingan

terhadap kegiatan MICE seperti PHRI yang mengkoordinir 44 hotel bintang di Kota

Surakarta, ASITA yang mengkoordinir 85 biro wisata dan 82 agen perjalanan wisata,

serta beberapa event organizer yang aktif menyelenggarakan kegiatan pertemuan,

pameran ataupun event wisata lainnya. Sinergi ini sudah seiring dengan UU No.10

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Perda Kota Surakarta No. 13 Tahun 2016

tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Kerjasama antara 35 OPD, asosiasi terkait kegiatan MICE, serta event

organizer merupakan bentuk dorongan terhadap skema kemitraan antara pemerintah

daerah dengan pihak swasta. Secara lebih lanjut kerjasama tersebut juga perlu

merangkul pihak swasta yang bergerak di industri kreatif berbasis teknologi. Melalui

industri kreatif berbasis teknologi, Kota Surakarta akan mampu memasarkan sekaligus

merekam kegiatan sebagai database secara online dan biaya lebih terjangkau

dibandingkan dengan melakukan kegiatan roadshow ke luar kota.

Aksesibilitas

Adi Sumarmo merupakan bandara dengan tingkat kesibukan belum begitu

tinggi. Sebagai satu-satunya bandar udara terdekat dengan Kota Surakarta, rata-rata

frekuensi penerbangan sebanyak 68 kali sehari belum merepresentasikan Kota

Surakarta sebagai kota MICE di Indonesia. Kekosongan jadwal penerbangan dalam

sehari masih sangat potensial untuk diisi salahsatunya dengan melayani penerbangan

hingga 24 jam. Hal ini sangat memungkinkan mengingat status Bandara Adi Sumarmo

sebagai salah satu Bandara pengumpul yang memiliki akses dengan bandara-bandara

lain di Indonesia. Dengan jadwal dan frekuensi penerbangan Bandara Adi Sumarmo

yang dipadatkan, calon pelaku kegiatan MICE akan lebih mempertimbangkan untuk

melaksanakan kegiatan di Kota Surakarta.

Kesibukan bandara, perlu didukung dengan kemudahan bagi pelaku MICE

untuk mendapatkan akses menuju ke lokasi-lokasi penting di Kota Surakarta bahkan

ke kota lain sekitar Kota Surakarta. Secara Resmi Kota Surakarta memiliki bus kota,

taksi, dan kendaraan roda dua yang menghubungkan bandara dengan destinasi serta
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layanan publik Kota Surakarta. Bandara juga memiliki akses dengan kota terdekat

seperti Soloraya, Semarang dan Yogyakarta melalui bus kota.

Infrastruktur

Kebijakan yang mendorong investasi di bidang MICE yaitu UU no 5 tahun

1992 pasal 19:1. Pariwisata sebagai prioritas strategi pengembangan nasional-daerah,

menuntut kebersamaan stakeholder untuk membentuk gabungan industri

kepariwisataan. Kebijakan pendorong investasi di bidang MICE sudah ada seperti

Perda No. 3 Tahun 2005 dan Perda No 2 tahun 2010 namun belum terlaksana dengan

lancar. Menggerakkan pengembangan transportasi terintegrasi yang mempermudah

akses ke kawasan MICE di destinasi yang ditetapkan. Pengembangan transportasi

terintegrasi yang mendukung industri MICE belum tertata dengan baik, belum

terpelihara dengan baik, belum ada peta transportasi yang lengkap dan belum

disosialisasikan kepada setiap pelaku industri MICE. Selama ini masing-masing

penyelenggara membuat peta sendiri. Belum ada koordinasi yang baik.

SDM dan Kualitas Pelayanan

Merancang strategi yang komprehensif untuk pengembangan dan peningkatan

kapasitas SDM yang mempunyai kompetensi MICE. Dukungan dari universitas,

sekolah kejuruan ataupun sanggar seni diperlukan dalam peningkatan kualitas SDM

MICE. Membutuhkan lebih banyak lembaga sertifikasi MICE. Perlu dikoordinasi dan

diawasi dengan lebih baik. Peningkatan peran universitas, sekolah ataupun sanggar

seni sehingga dapat menciptakan SDM MICE yang ungggul, kurikulum berbasis

kebutuhan riil industri MICE. Sosialisasi sertifikasi MICE terhadap semua pelaku

industri MICE. Memperbanyak lembaga sertifikasi SDM MICE. Pengkoordinasian

standart pendidikan pelaku industri MICE. Pengawasan pelaksanaan strategi

pengembangan dan peningkatan SDM MICE. Menciptakan kondisi, program dan

tindakan yang menjamin terlaksananya strategi pengembangan SDM MICE. Kondisi,

program dan tindakan yang menjamin terlaksananya strategi pengembangan SDM

MICE belum dikelola dengan baik.

Teknologi dan Konsep Sustainability

Kota Surakarta telah memiliki Sistem Berbasis Teknologi untuk pencarian

venue dan destinasi secara on line (Venue Search) yang dinamakan Solo Destination

berbasis internet. Para pemakai program tersebut mengakses melalui ponsel untuk

mendapatkan informasi tentang sejarah destinasi (story line) dan informasi tentang

pariwisata Kota Surakarta.
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Safety dan Security

Jaminan rasa aman dalam setiap penyelenggaraan even perlu mendapatkan

perhatian karena merupakan hal yang sangat penting. Sering reputasi penyelenggara

menjadi sangat diragukan jika perhatian terhadap jaminan keamanan dan rasa aman

tidak memadai.

Riset dan Statistik

Pengembangan Industri MICE di Kota Surakarta memerlukan dukungan dari

lembaga riset baik pemerintah maupun akademisi yang akan menghasilkan terobosan

baru bagi peningkatan Industri MICE. Lebih dari 50 event wisata yang

diselenggarakan Kota Surakarta secara otomatis telah menyerap wisatawan untuk

datang berkunjung. Meski begitu sejauh ini Organisasi Perangkat Daerah terkait event

tersebut, asosiasi yang menaungi kegiatan, serta event organizer belum melakukan

pencatatan data pengunjung. Pencatatan tersebut perlu dilakukan untuk mengukur

dampak penyelenggaraan event wisata terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Kota

Surakarta. Secara lebih lanjut pencatatan kunjungan terhadap daya tarik wisata akan

merepresentasikan seberapa banyak kegiatan MICE yang terselenggara bersamaan

dengan event wisata.

Citra Destinasi

Kota Surakarta sebagai Kota Budaya Jawa yang menjunjung tinggi adat istiadat

serta keberagaman seni budaya menjadi ciri khas dari Kota Surakarta. Pertunjukan

seni dan budaya merupakan atraksi yang menjadi daya tarik wisatawan untuk

berkunjung ke Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki kalender even budaya yang

diselenggarakan dalam periode satu tahun. Even budaya memiliki daya panggil yang

sangat besar untuk mendatangkan wisatawan berkunjung ke Kota Surakarta.

Keberagaman Alam Dan Budaya Sebagai Daya Tarik Destinasi

Keberadaan dari variasi destinasi wisata dan atraksi budaya menjadikan daya

tarik bagi pengunjung untuk menikmati suasana selama singgah di Kota Surakarta.

Beberapa destinasi wisata dan atraksi budaya dimiliki oleh Kota Surakarta

Analisis SWOT

Analisis SWOT untuk memberikan gambaran tentang faktor internal yang

dijelaskan oleh posisi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor

eksternal dijelaskan dengan faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threat).

Tahapan dalam penyusunan analisis SWOT sebagai acuan dalam pemilihan

alternatif strategi pengembangan industri MICE Kota Surakarta berdasarkan kajian



Prosiding: ISSN: 2621 - 1572
The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018
“Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital”

184

literatur dan hasil survey serta data-data yang bisa dikumpulkan, maka faktor-faktor

internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) adalah

sebagai berikut.

1) Kekuatan

1. Letak Kota Surakarta yang mudah dijangkau dengan berbagai macam alat

trasportasi.

2. Ketersediaan ruang meeting dan ball room sudah cukup memadai.

3. Fasilitas Penunjang seperti ketersediaan Rumah Makan, Bar, Karaoke, tempat

olah raga, SPA, dan Pijat dengan kondisi baik.

4. Kamar hotel tersedia mencukupi dengan jumlah mencapai 8.300 kamar.

5. Memiliki destinasi wisata dengan karakteristik Budaya Jawa .

6. Banyak event tahunan yang tersedia dan terjadwal dengan baik.

7. Destinasi wisata di Kota Surakarta mempunyai karakteristik budaya.

8. Perencanan pengembangan potensi daerah terus dilakukan.

9. Wisata kuliner dan belanja menjadi daya tarik wisatawan.

10. Biaya hidup dan penginapan di Kota Surakarta tergolong Murah.

2) Kelemahan

1. Ketersedian ruang pamer yang luas sangat terbatas.

2. SDM pendukung MICE yang bersertifikasi belum banyak.

3. Paket wisata yang mendukung Incentive Travel belum tersedia.

4. Kondisi destinasi tidak terawat dengan baik.

5. Sosialisasi kalender even belum maksimal.

6. Surakarta sebagai Kota industri MICE belum banyak dikenal.

7. Belum ada data tentang penyelenggaraan MICE.

8. Kelembagaan yang mendukung kegiatan MICE belum ada.

9. Rute penerbangan langsung ke negara ASEAN masih terbatas.

10.Promosi tentang MICE belum optimal

3) Peluang

1. Pembangunan akses kereta dari Bandara menuju Kota Surakarta.

2. Bandara Adi Sumarmo Solo sebagai transit untuk penerbangan ke wilayah

Indonesia Timur.

3. Pembangunan ruang pamer bagi produk unggulan.

4. Peningkatan fasilitas bandara Adi Sumarmo.
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5. Pencanangan Borobudur-Sangiran-Solo sebagai destinasi baru.

6. Pengukuhan JOGLOSEMAR dengan slogan Java Culture Wonderful sebagai

Single destinasi yang terintegrasi.

7. Kerjasama kawasan Solo Raya yang saling mendukung dalam

mengembangkan MICE.

8. Aplikasi Berbasis internet Solo Destination belum banyak di akses.

4) Ancaman

1. Persaingan penyelenggaraan MICE kedepan lebih pada antar destinasi.

2. Benturan kepentingan antara pelestarian budaya dengan bisnis.

3. Pengenaan pajak untuk penyelenggaraan event cukup tinggi.

Perumusan Strategi

Untuk mengetahui prioritas dan keterkaitan antar strategi berdasarkan

analisis SWOT-nya, maka dilakukan interaksi kombinasi strategi internal-eksternal.

Perumusan strategi-strategi tersebut disusun berdasarkan faktor internal,

strength dan weakness, serta faktor eksternal opportunity dan threat ke dalam

Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT

IFAS

EFAS

STRENGTH

1. Lokasi Kota Surakarta yg

strategis

2. Ketersediaan ruang meeting

dan ball room sudah cukup

memadai

3. Fasilitas Penunjang seperti

ketersediaan Rumah Makan,

Bar, Karaoke, tempat olah

raga, SPA, dan Pijat

4. Kamar hotel tersedia

mencukupi dengan jumlah

mencapai 8300 kamar

5. Memiliki destinasi wisata

dengan karakteristik budaya

Jawa

6. Even budaya dalam 1 tahun

telah terjadwal dengan baik

7. Destinasi wisata di Kota

Surakarta mempunyai

karakteristik budaya

8. Perencanan pengembangan

WEAKNESS

1. Ketersedian ruang pamer

yang luas sangat terbatas

2. SDM pendukung MICE yang

bersertifikasi belum banyak

3. Paket wisata yang mendukung

Incentive Travel belum

tersedia

4. Sosialisasi kalender even

belum maksimal

5. Surakarta sebagai Kota

industri MICE belum banyak

dikenal

6. Belum ada data tentang

penyelenggaraan MICE

7. Kelembagaan yang

mendukung kegiatan MICE

belum ada

8. Rute penerbangan langsung

ke negara ASEAN masih

terbatas

9. Promosi tentang MICE belum
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OPPORTUNITY

1. Pembangunan akses kereta dari

bandara menuju Kota Surakarta

2. Bandara Adi Sumarmo sebagai

tempat transit untuk

penerbangan ke wilayah

Indonesia Timur

3. Pencanangan Borobudur-

Sangiran-Solo sebagai destinasi

baru

4. Pengukuhan JOGLOSEMAR

dengan slogan Java Culture

Wonderful sebagai Single

destinasi yang terintegrasi

5. Kerjasama kawasan Solo Raya

yang saling mendukung dalam

mengembangkan MICE

6. Pembangunan ruang pamer

bagi produk unggulan

7. Peningkatan fasilitas bandara

Adi Sumarmo

8. Aplikasi Berbasis internet Solo

Destination belum banyak di

akses

STRATEGI SO

1. Peningkatan fasilitas untuk

mendukung

Penyelenggaraan MICE

2. Pengintegrasian destinasi

sebagai pintu masuk

penyelenggaraan MICE

Kota Surakarta

3. Peningkatan Jejaring dan

kerjasama pemasaran

dengan wilayah lain

4. Potensi Destinasi maupun

even unggulan untuk

mendukung

penyelenggaraan MICE

5. Ketersedian dari venue

yang digunakan untuk

penyelenggaraan MICE

STRATEGI WO

1. Kelembagaan untuk

mendukung MICE

2. Penggunaan media promosi

yang intensive dan terpadu

memberikan dampak pada

peningkatan

penyelenggaraan MICE

3. Standarisasi  fasilitas untuk

mendukung MICE

4. Peningkatan konektivitas

transportasi menuju

destinasi

THREAT

1.Persaingan penyelenggaraan

MICE kedepan lebih pada antar

destinasi

2.Benturan kepentingan antara

pelestarian budaya dengan bisnis

3.Pengenaan pajak untuk

penyelenggaraan event cukup

tinggi

STRATEGI ST

1. Peningkatan kesadaran

masysrakat dalam

mendukung MICE

2. Pelestariannilai-nilai  budaya

melalui pengembangan paket

wisata.

3. Kebijakan dari pemerintah

Kota Surakarta dalam

mendukung MICE

STRATEGI WT

1. Penguatan karakter Solo

Sebagai Kota Budaya Jawa

2. Penyediaan SDM pendukung

MICE yang memiliki

karakter budaya

3. Peningkatan kesadaran

stakeholder terhadap

pariwisataStrategi Pengembangan MICE Kota Surakarta

1. Penguatan branding Kota Surakarta sebagai Kota MICE Budaya Jawa dan Kota

Heritage

a. Promosi secara luas tentang potensi Kota Surakarta sebagi penyelenggara

MICE melalui Solo Travel Mart

b. Promosi kepada pihak perusahaan swasta baik dalam maupun luar negeri

c. Mengundang Rumah Produksi untuk pembuatan Film dengan setting budaya

Solo

d. Sosialisasi penggunaan program berbasis internet (Solo Destination) untuk

memberikan informasi tentang pariwisata Surakarta dalam mendukung

MICE

e. Paket oleh – oleh khas Solo (Batik, Jamu, Keris, Kuliner)

2. Even kegiatan MICE berskala internasional
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a. Menyelenggarakan meeting antar peserta Kejuaraan Karate antar Mahasiswa

se-ASIA Tenggara

b. Workshop keroncong yang diselenggarakan bersama dengan Festival

Keroncong, karena peserta keroncong sekarang sudah banyak yang berbasis

di luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, dan Eropa

c. Memberikan akomodasi berupa seminar pariwisata, city tour dan makan

malam bagi peserta internasional Solo International Performing Arts (SIPA)

3. Even kegiatan MICE bertema batik dan Budaya

a. Workshop tentang batik dan Budaya

b. Pameran Batik (Solo batik karnival, Pemilihan Putra dan Putri Batik Solo)

4. Pengembangan Paket wisata yang disesuaikan dengan jenis wisata

a. Paket wisata Budaya yaitu Karaton Kasunan, Kampung batik kauman, Pura

Mangkunegaran, kampoeng batik Laweyan, kuliner

b. Paket wisata Museum yaitu Museum Radya pustaka, Museum Batik,

Museum keris

c. Paket wisata belanja yaitu Benteng Trade Center, Pusat Grosir Solo, dan

Pasar Klewer

d. Paket wisata malam yaitu Pertunjukan Wayang Orang, wisata belanja Solo

Great sale, kuliner wedangan, Galabo,

e. Paket Wisata Religi yaitu  Kirab pusaka 1 sura, Haul habib

f. Paket wisata Edukasi yaitu pembuatan batik, pembuatan jamu,

5. Kerjasama dengan wilayah di Solo Raya untuk mengembangkan pariwisata

pendukung MICE

a. Paket wisata sejarah yaitu Candi Borobudur, Sangiran, candi cetho, Museum

Kars

b. Paket wisata alam yaitu Tawang Mangu, Selo, Pantai Nampu

6. Peningkatan SDM untuk mendukung MICE

a. Pelatihan bagi pelaku profesional khusus bidang MICE

b. Standarisasi bagi  pelaku usaha pendukung MICE termasuk Event Organizer,

Pemandu Wisata, hotel, Destinasi, Even wisata, Usaha Kuliner, Biro Wisata,

c. Kerjasama dengan lembaga pendidikan bagi penyediaan SDM pendukung

MICE

7. Peningkatan Fasilitas Pendukung MICE
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a. Pendaftaran penyelenggaraan MICE secara on line (e MICE)   yang

terkoneksi dengan  Kepolisian, Dinas Pariwisata dan Diskominfo

b. Pembangunan Gedung/Hall yang representatif untuk kegiatan MICE dengan

kapasitas lebih dari  10.000 orang

c. Kerjasama dengan Dinas terkait keamanan penyelenggaraan MICE  terutama

Kepolisian, Satpol PP, TNI, BPBD.

d. Penyediaan Ruang Pamer Bagi Produk Unggulan Kota Surakarta

8. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan pariwisata Kota

Surakarta

a. Peraturan Daerah tentang Pengembangan MICE dan kepariwisataan

b. Pembentukan kelompok sadar wisata di masing- masing kampung

9. Kebijakan  dalam mendukung penyelenggraan MICE

a. Pembentukan institusi yang khusus membidangi MICE

b. Insentif pajak bagi pelaku usaha penyelenggraan MICE

c. Insentif bagi sanggar – sanggar kesenian dalam pementasan

d. Memberi akomodasi berupa venue pertemuan, menginap, dan city tour bagi

peserta Solo Menari yang dihadiri oleh peserta dari seluruh dunia

5. PENUTUP

Simpulan

1. Peningkatan fasilitas bandara Adi Sumarmo serta dijadikan sebagai tempat transit

menuju Indonesia bagian timur perlu direspon untuk meningkatkan

penyelenggaraan MICE

2. Peran aktif Pemerintah Derah Kota Surakarta melalui kebijakan dalam

mendorong pengembangan MICE

3. Wisata kuliner dan belanja serta budaya Kota Surakarta merupakan daya tarik

wisatawan.

4. Destinasi wisata dan even wisata Kota Surakarta mendukung dalam

penyelenggaraan MICE

5.

Rekomendasi

1. Peningkatan jumlah SDM yang memiliki sertifikasi sesuai dengan standar MICE

internasional
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2. Pelestarian budaya melalui pembentukan Pokdarwis dan sanggar-sanggar seni di

masing-masing kampung

3. Kebijakan Pemerintah daerah melalui insentif pajak maupun peraturan daerah

dalam mendukung pengembangan MICE

4. Peningkatan Fasilitas setiap destinasi unggulan untuk mendukung pengembangan

MICE

5. Penyelenggaraan event MICE dan Paket wisata yang disesuaikan dengan kaleder

even wisata

6. Solo Travel Mart mengundang pelaku usaha pariwisata untuk mempromosikan

industri MICE Kota Surakarta

7. Membangun jejaring dan kerjasama dengan Kawasan Solo Raya dan wilayah lain

dalam pengembangan pariwisata

8. Rencana pengembangan MICE Kota Surakarta perlu didukung dengan rencana

Roadmap dan Rencana Tindak yang lebih terperinci dengan penahapan setiap

tahunnya
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