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ABSTRACT
This study aims to analyze the development of MICE tourism and its contribution to
employment absorption in the tourism sector and tourist visits in the Special Region of
Yogyakarta. MICE activities (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) held in
an area may contribute to various sectors. However, the implementation of MICE activities
in an area has not yet been clearly measured for its contribution to employment absorption
or number of tourist visits. This research sample uses purposive sampling technique, using
primary data and secondary data. Primary data in the form of in-depth interviews and
questionnaires. While secondary data in the form of data on the number of MICE, labor
in the tourism sector, and tourist visits in 2014 - 2018. The analytical method used in this
study is quantitative and qualitative SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threat)
and is supported by descriptive statistics for strengthen analysis. The results showed the
development of MICE tourism in DIY over a period of 5 years (2014-2018) had increased.
MICE has grown a lot in Sleman Regency and Yogyakarta City, due to the factor of
accommodation facilities, location close to tourist destinations and airports. MICE has a
contribution to employment absorption seen from the positive quadrant sign between strength
and weakness of 144.96. In addition, MICE also contributes to tourist visits as seen from the
positive quadrant sign of 119.03.
Keywords: MICE, employment absorption, tourist visit.
PENDAHULUAN
Berkembangnya industri pariwisata
mendorong pertumbuhan usaha di bidang
pariwisata seperti agen perjalanan wisata,
restoran, penginapan dan usaha MICE
(Meeting, Incentive, Convention, dan
Exhibition). Dari berbagai jenis usaha
pariwisata tersebut, saat ini usaha di
bidang MICE menjadi fokus program
pemerintah, hal ini dilatarbelakangi karena
kegiatan MICE juga berperan dalam
menghasilkan devisa negara yang besar di
sektor pariwisata. Bahkan devisa sektor
1

pariwisata di Indonesia sejak tahun 2012
sampai dengan tahun 2016 terus melonjak
menjadi penyumbang urutan kedua sebesar
USD 13,5 juta setelah minyak sawit
(Setyawan, 2018).
Bisnis MICE merupakan bisnis jasa
kepariwisataan yang terdiri dari kegiatan
Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan
Pameran (Meeting, Incentive, Convention,
and Exhibition, yang disingkat MICE).
Keempat jenis kegiatan itu merupakan
usaha untuk memberi jasa pelayanan bagi
suatu pertemuan sekelompok orang untuk
membahas berbagai masalah berkaitan
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dengan kepentingan bersama termasuk
juga memamerkan produk-produk bisnis
(Prayudi, 2011).
Dalam rangka mendukung program
MICE, Kementerian Pariwisata telah
menetapkan 16 destinasi MICE unggulan,
yaitu Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya,
Solo, Yogyakarta, Makassar, Batam, Medan,
Manado, Padang, Palembang, Balikpapan,
Bintan, Semarang dan Lombok. Penetapan
16 destinasi MICE unggulan ini telah
mendorong diselenggarakannya ratusan
event nasional maupun internasional di
Indonesia setiap tahunnya.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
menjadi salah satu daerah tujuan wisata
utama MICE di Pulau Jawa, Indonesia.
Di DIY banyak terdapat hotel dan gedung
pertemuan yang mempunyai standar MICE
dan siap menggelar berbagai kegiatan,
baik skala nasional maupun internasional.
Berdasarkan data kantor Dinas Pariwisata
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada
tahun 2016 tercatat 54 hotel berbintang, dan
521 hotel non-bintang, di samping sejumlah
gedung pertemuan yang dapat mendukung
Yogyakarta sebagai tujuan wisata MICE.
Banyaknya peserta seminar, konvensi,
pameran maupun kegiatan lainnya berskala
nasional maupun internasional yang digelar
di daerah Yogyakarta menunjukkan bahwa
posisi Yogyakarta sebagai salah satu daerah
pariwisata berbasis MICE semakin kokoh.
Penyelenggaraan MICE memberikan
manfaat langsung pada ekonomi masyarakat
seperti
akomodasi,
usaha
kuliner,
cinderamata, guide, hingga transportasi
lokal sehingga sejalan dengan tiga strategi
yang dijalankan pemerintah yakni propengentasan kemiskinan, pro penciptaan
lapangan kerja, serta pro-pertumbuhan
(Kresnarini, 2011). Kegiatan bisnis MICE
telah membuka lapangan kerja baru, tidak
hanya menciptakan tenaga kerja musiman
saja, tetapi juga telah menciptakan pekerjaan

yang tetap bagi banyak masyarakat. MICE
juga berperan terutama dalam menyerap
Sumber Daya Manusia (SDM) berupa
tenaga kerja di sektor pariwisata. Salah satu
hasil penelitian menyatakan bahwa semakin
bertambah industri pariwisata maka semakin
meningkat penyerapan terhadap tenaga kerja
di sektor pariwisata (Tradena, 2017).
Selain itu penyelenggaraan MICE
diharapkan dapat meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan. Tahun 2016 ada
sekitar 14.500 event di kota Yogyakarta
yang sanggup mendatangkan sebanyak 3,6
juta wisatawan asing. Rinciannya adalah
30% meeting, 15% wisata insentif, dan
45% pameran. Sementara, 10% merupakan
berbagai event dari perhelatan musik,
festival, dan berbagai acara budaya.
Pengembangan kegiatan bisnis MICE
menjadi salah satu prioritas program
pengembangan pariwisata karena kegiatan
MICE yang digelar suatu daerah akan
berdampak positif terhadap berbagai
ekonomi. Namun penyelenggaraan kegiatan
MICE pada suatu daerah belum diketahui
secara jelas dan terukur kontribusinya
terhadap penyerapan tenaga kerja ataupun
jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara
maupun
mancanegara.
Berdasarkan
latar belakang dan masalah yang telah
diidentifikasi, maka masalah yang akan
diteliti dirumuskan dalam pertanyaan
sebagai berikut:
a. Bagaimanakah perkembangan wisata
MICE di Daerah Istimewa Yogyakarta?
b. Bagaimanakah kontribusi MICE terhadap
penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata
di Daerah Istimewa Yogyakarta?
c. Bagaimanakah kontribusi MICE terhadap
kunjungan wisatawan di Daerah Istimewa
Yogyakarta?
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TINJAUAN PUSTAKA
1. MICE (Meeting, Incentive, Convention,
and Exhibition)
MICE
merupakan
bisnis
jasa
kepariwisataan yang terdiri dari kegiatan
Pertemuan,
Insentif,
Konvensi,
dan
Pameran (Meeting, Incentive, Convention,
and Exhibition) yang disingkat MICE.
Keempat jenis kegiatan itu merupakan usaha
untuk memberi jasa pelayanan bagi suatu
pertemuan termasuk juga memamerkan
produk-produk bisnis.
Meeting merupakan rapat/pertemuan
sekelompok
orang
yang
tergabung
dalam suatu asosiasi, perusahaan yang
memiliki kesamaan minat dengan tujuan
dan
kepentingan
pembahasan
suatu
permasalahan bersama. Incentives yakni
perjalanan insentif merupakan suatu
kegiatan perjalanan yang diselenggarakan
oleh suatu perusahaan untuk para
karyawan dan mitra usaha sebagai
imbalan penghargaan atas prestasi mereka.
Conventions
merupakan
pertemuan
sekelompok orang (negarawan, usahawan,
cendekiawan, profesional dan sebagainya)
untuk mambahas masalah-masalah yang
berkaitan dengan kepentingan bersama
dan biasanya dalam jumlah peserta yang
besar. Exhibition merupakan suatu bentuk
kegiatan mempertunjukkan, memperagakan,
memperkenalkan, mempromosikan dan
menyebarluaskan informasi hasil produksi
barang/jasa maupun informasi visual di
suatu tempat tertentu dalam jangka waktu
tertentu untuk disaksikan secara langsung
oleh masyarakat untuk meningkatkan
penjualan, memperluas pasar dan mencari
hubungan dagang.
Menurut World Tourism Organisation,
meeting dan business events ini adalah
kegiatan wisata yang memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap Gross Domestic
Product bagi suatu Negara dan daerah serta
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dapat menjadi branding bagi suatu destinasi
(UNWTO, 2016).
2. Teori Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan penduduk usia
kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah
seluruh penduduk dalam suatu negara yang
dapat memproduksi barang dan jasa jika
ada permintaan terhadap tenaga mereka,
dan jika mereka mau berpartisipasi dalam
aktivitas tersebut (Subri, 2003) dalam
(Ramdhan, 2018). Terdapat pengertian
lain bahwa tenaga kerja merupakan semua
orang yang bersedia atau sanggup untuk
bekerja, meliputi mereka yang bekerja untuk
diri sendiri atau keluarganya yang tidak
menerima upah maupun yang menerima
upah, mereka yang bersedia dan mampu
bekerja, dalam artian menganggur dengan
terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja
(Sudarsono, 2009). Para penyedia jasa
MICE di Indonesia tidak hanya proaktif
merebut pasar MICE, tapi harus agresif
mengerahkan semua sumber daya manusia
(SDM) untuk melobi serta memenangi
bidding internasional (Drimawan, 2010).
Oleh karena itu pentingnya penyerapan
SDM yang berkualitas untuk mendukung
penyelenggaraan MICE.
3. Teori Wisatawan
Wisatawan adalah orang yang melakukan
perjalanan dalam waktu tertentu untuk
bersenang-senang,
istirahat,
melewati
liburan, mengunjungi obyek-obyek wisata,
berobat, berdagang, olahraga, ziarah,
mengunjungi keluarga atau mengikuti
konvensi (www.persiatour.com, 2007). Kata
wisatawan (touris) merujuk kepada orang.
Secara umum wisatawan menjadi subset
atau bagian dari traveller atau visitor. Untuk
dapat disebut sebagai wisatawan, seseorang
haruslah seorang traveler ataupun visitors
(Pitana dan Diarta, 2009).
Wisatawan yang melakukan perjalanan,
umumnya dapat dikategorikan menjadi 2
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jenis, yaitu wisatawan dengan tujuan leisure
atau disebut Leisure Traveler dan wisatawan
yang tujuan utamanya adalah bisnis, baik
untuk Meeting, Incentive, Convention
maupun Exhibition (MICE) atau sering
juga disebut Business Traveler. Wisatawan
yang datang untuk tujuan MICE memiliki
kelebihan dibanding wisatawan biasa, yaitu
mereka umumnya adalah opinion leader
yang berasal dari kalangan pengusaha,
profesional maupun pemerintahan, yang
melakukan kegiatan pada saat low-season.
4. Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah identifikasi
berbagai faktor secara terencana sistematis
untuk merumuskan strategi perusahaan
(Rangkuti, 2016) dalam (Kartika, Ruskana,
dan Fauzi, 2018). Analisis SWOT
membandingkan antara faktor internal,
yaitu kekuatan (Strenght), dan kelemahan
(Weakness)
pengembangan
pariwisata,
dengan faktor eksternal yaitu peluang
(Opportunity), dan ancaman (Threats).
Dengan mengetahui kekuatan dan
kelemahan akan mampu mengurangi
kelemahan yang ada dan pada saat yang
sama memaksimalkan kekuatan, hal yang
sama juga berlaku pada tantangan dan
ancaman, dimana pada saat tantangan
dapat diperkecil, peluang yang ada justru
diperbesar. Faktor internal dimasukkan ke
dalam matrik yang disebut faktor strategi
internal atau IFAS (Internal Strategic
Factor Analysis Summary), dan faktor
eksternal dimasukkan ke dalam matrik yang
disebut matrik faktor strategi eksternal atau
EFAS (External Strategic Factor Analysis
Summary).
METODE PENELITIAN
Pengolahan data dilakukan berdasarkan
data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari hasil wawancara
dan pengisian angket melalui open-ended
questionnaires dengan pengukuran skala

likert. Data sekunder berupa data time
series bulanan dari tahun 2014-2018
yang diperoleh dari Dinas Pariwisata per
kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Sampel penelitian ini dilakukan
dengan tehnik purposive sampling yaitu
tehnik sampling non random sampling yang
mana peneliti menentukan pengambilan
sampel dengan cara menetapkan tujuan
atau kriteria khusus sesuai dengan tujuan
penelitian sehingga diharapkan dapat
menjawab
permasalahan
penelitian
(Ghozali, 2011). Lokasi penelitian dilakukan
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) yang meliputi 5 kabupaten yaitu
Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul
dan Kota Yogyakarta dengan pertimbangan
sebagai destinasi yang memiliki potensi
besar dalam penyelenggaraan MICE baik
tingkat nasional maupun internasional.
Metode penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dan kuantitatif SWOT
dengan memasukkan ke dalam matrik
IFAS (Internal Strategic Factor Analysis
Summary), dan matrik EFAS (External
Strategic Factor Analysis Summary)
. Metode kualitatif berdasarkan pada
wawancara dengan
responden sebagai
key person. Sedangkan metode kuantitatif
berdasarkan pada pengukuran skala likert
yang diperoleh dari kuesioner responden.
Dasar data responden tersebut digunakan
untuk pengujian hipotesis yang dilakukan
secara statistik menggunakan bantuan
software SPSS 20 (Nisak, 2013).
PEMBAHASAN
1. Perkembangan MICE di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
DIY memiliki perkembangan wisata
MICE yang semakin meningkat selama lima
tahun terakhir (tahun 2014-2018). Hal ini
didukung karena semakin berkembangnya
destinasi wisata baru di beberapa kabupaten
yang diikuti dengan peningkatan jumlah
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usaha pariwisata seperti hotel, guest house,
gedung pertemuan, restoran, dan lain-lain
(Humas, 2018). Berdasarkan Tabel 4.1,
diperoleh data jumlah penyelenggaraan
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MICE di DIY yang semakin meningkat
terkecuali pada tahun 2015 yang nilainya
menurun dari tahun 2014 yaitu 13.022 kali
menjadi 11.377 kali.

Tabel 4.1. Data Penyelenggaraan MICE Sektor Pariwisata (Hotel Bintang)
di DIY Tahun 2014-2018

Sumber : Data diolah (Statistik Kepariwisataan DIY) 2019
2. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor
Pariwisata di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY)
Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata
(hotel
bintang),
meningkat
selama
kurun waktu 5 tahun (tahun 2014-2018).
Peningkatan jumlah tenaga kerja ini
karena diikuti oleh meningkatnya jumlah
penyelenggaran kegiatan MICE di sektor
pariwisata dan juga peningkatan usaha jasa
pariwisata terutama hotel (Humas, 2018).
Berdasarkan Tabel 4.2, persentase tenaga
kerja yang terserap di sektor pariwisata pada
tahun 2014-2018 meningkat dari 17,39%
menjadi 23,12%. Selama kurun waktu lima

tahun jumlah tenaga kerja sektor pariwisata
lebih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki
yaitu sebesar 20.327 jiwa dibandingkan
perempuan sebesar 8.860 jiwa.
Penyerapan tenaga kerja di sektor
pariwisata tidak hanya tenaga kerja
tetap tetapi juga tenaga kerja musiman.
Perkembangan MICE yang dilakukan di
sektor pariwisata ikut memberi kontribusi
bagi tenaga kerja antara lain: a). Kontribusi
terhadap pendapatan, b). Kontribusi
terhadap peningkatan jumlah tenaga
kerja dan c). Kontribusi terhadap skill/
kemampuan tenaga kerja.
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Tabel 4.2. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (Hotel Bintang) di
DIY Tahun 2014-2018

Sumber : Data diolah (Statistik Kepariwisataan DIY) 2019
3. Perkembangan Wisatawan di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Wisata MICE menjadi andalan pariwisata
DIY dalam mendongkrak jumlah kunjungan
wisatawan.
Berdasarkan
Tabel
4.3,
wisatawan yang berkunjung di hotel selama
tahun 2014-2018 lebih banyak di dominasi
wisatawan nusantara yaitu sejumlah
10.852.473 orang dibandingkan wisatawan
mancanegara hanya 1.457.606 orang.
Pertumbuhan jumlah wisatawan tertinggi

yaitu pada tahun 2018 sebesar 55,67%
sedangkan pertumbuhan terendah sebesar
8,66% pada tahun 2014. Jumlah wisatawan
tertinggi pada tahun 2018, karena pada
tahun tersebut banyak diadakan event-event
MICE dalam skala besar baik nasional dan
internasional seperti konser musik penyanyi
asing dan Mandiri Jogja Marathon di Candi
Prambanan yang mendatangkan banyak
wisatawan.

Tabel 4.3. Wisawatan Sektor Pariwisata (Hotel Bintang) di DIY Tahun
2014-2018

Sumber : Data diolah (Statistik Kepariwisataan DIY) 2018
Faktor-faktor yang mendorong wisatawan
untuk mengikuti MICE karena di DIY
memiliki berbagai macam destinasi wisata
yang menarik. Wisatawan mengikuti MICE
dilatarbelakangi juga untuk melakukan
kegiatan wisata lain seperti wisata
belanja, wisata alam, wisata edukasi, dan
sebagainya. Hal ini juga didukung oleh
kemudahan transportasi dan lokasi antar
destinasi wisata yang relatif berdekatan.

4. Analisis Statistik Deskriptif Kualitatif
Statistik deskriptif kualitatif dilakukan
untuk menggali data dan informasi yang
terkait dengan kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dari faktor internal
dan eksternal masing-masing kabupaten/
kota. Berdasarkan hasil pengamatan dan
wawancara melalui narasumber Kepala
Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata dari
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empat kabupaten dan satu kota di DIY maka
diperoleh hasil sebagai berikut:
4.1
Kabupaten
Kulon
Progo:
keterlibatan Dinas Pariwisata pada
penyelenggaraan program pemberdayaan
dalam
jasa
usaha
pariwisata.
Penyelenggaraan MICE berkembang
karena adanya destinasi wisata menarik
yang dikelola dalam community based
tourism (CBT) berbasis masyarakat lokal.
Kegiatan MICE mendorong lokalitas
tenaga kerja masyarakat Kulon Progo
untuk ikut aktif dalam penyelenggaraan
MICE, meskipun belum terampil tetapi
masih ada semangat generasi muda.
4.2
Kota Yogyakarta: trend MICE
di Kota Yogyakarta semakin tinggi
didukung banyaknya hotel bintang 4 dan
5 yang berkembang di Kota Yogyakarta.
MICE dilaksanakan di Yogyakarta
karena Yogyakarta di branding dengan
kota yang “aman dan nyaman” sehingga
menjadi mampu menciptakan kota yang
menjadi tujuan MICE. Keterbatasan
penyelenggaraan MICE mengingat Kota
Yogyakarta tidak memiliki gedung yang
bisa berkapasitas besar.
4.3
Kabupaten Sleman: penyelenggaraan
kegiatan MICE di Kabupaten Sleman
lebih
didominasi
oleh
kegiatan
MICE yang diselenggarakan di hotelhotel wilayah Kabupaten Sleman.
Penyelenggaraan MICE belum bisa
menyerap banyak tenaga kerja, karena
sebagian besar tenaga kerja didatangkan
dari luar Kabupaten Sleman. Keunggulan
penyelenggaraan
MICE
adanya
kemudahan akses dan akomodasi di
sekitar Kabupaten Sleman.
4.4
Kabupaten
Bantul:
Kabupaten
Bantul memiliki peluang yang besar
ketika bandara NYIA (New Yogyakarta
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International Airport) beroperasi karena
melihat aksesibilitas jalur selatan sebagai
jalur penghubung bandara NYIA dengan
Kabupaten Bantul. Perkembangan MICE
tentu juga didukung dengan kemampuan
Sumber Daya Manusia yang terdidik dan
terlatih dalam aktivitas penyelenggaraan
MICE, terutama lulusan yang terbaik dari
sekolah menengah atas pariwisata Sewon
Kabupaten Bantul yang turut mendukung
pergerakan aktivitas MICE di sana.
4.5
Kabupaten Gunungkidul: Kabupaten
Gunungkidul dikenal sebagai kawasan
wisata alam dan tujuan wisata MICE
karena didukung sarana dan prasarana
akomodasi yang terletak dekat dengan
obyek wisata alam sehingga menarik
bagi wisatawan. Wisata MICE di
Kabupaten
Gunungkidul
memiliki
keunggulan yaitu tersedianya destinasi
wisata alam yang dapat dijadikan pilihan
lokasi dalam penyelenggaraan MICE.
Penyelenggaraan MICE di Kabupaten
Gunungkidul mendorong tumbuhnya
penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata
terutama di hotel dan restoran.
5. Analisis SWOT Kuantitatif
5.1
Kontribusi
MICE
terhadap
penyerapan tenaga kerja
Hasil pengujian SWOT kuantitatif
menunjukkan MICE berkontribusi terhadap
penyerapan tenaga kerja dilihat dari tanda
kuadran yang positif antara strength dan
weakness sebesar 144,96 pada Tabel 4.4.
Hal ini mengindikasikan bahwa strategi
yang dibangun untuk pengembangan
MICE dapat menwujudkan penyerapan
tenaga kerja dan menciptakan strategi
pengembangan
yang
menggunakan
kekuatan untuk memanfaatkan peluang dan
mengatasi ancaman.
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Tabel 4.4. Hasil Analisis SWOT Kuantitatif Kontribusi MICE Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber : Data diolah, 2019
Dilihat dari hasil rating dikali bobot
menyakinkan bahwa kekuatan aspek harga
dapat menciptakan strategi pengembangan
MICE yang mampu menyerap tenaga kerja.
Karena harga (price) paket MICE yang
ditawarkan ke pengguna terjangkau, ada
potongan harga untuk kegiatan MICE dalam
jumlah tertentu, dan proses pembayaran
cepat dan mudah serta didukung dengan
adanya pembangunan bandara Internasional
Yogyakarta (NYIA) mendukung produk/
fasilitas MICE yang ditawarkan berkualitas
dan berstandar internasional dan semakin
tinggi teknologi informasi membuat proses
(process) aktivitas MICE makin cepat,
tepat dan nyaman (lihat Gambar 4.1) dapat
mengundang wisatawan untuk menyaksikan
event sehingga kebutuhan tenaga kerja
untuk penyelenggaran MICE menjadi

meningkat.
5.2
Kontribusi
MICE
terhadap
Kunjungan Wisatawan
Hasil pengujian SWOT kuantitatif
menunjukkan bahwa MICE berkontribusi
terhadap wisatawan (pada Tabel 4.5) yang
terdapat hasil kuadran yang positif antara
strength dan weakness sebesar 119,03.
Dilihat dari hasil rating dikali bobot
meyakinkan bahwa kekuatan aspek promosi
(promotion) yang sering dilakukan untuk
kegiatan MICE, media promosi bervariasi
dapat menciptakan strategi pengembangan
MICE yang membuat wisatawan tertarik
untuk menyaksikan penyelenggaraan MICE
(lihat Gambar 4.2).
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Gambar 4.1. Faktor Kontribusi MICE Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber : Data diolah, 2019
Tabel 4.5. Hasil Analisis SWOT Kuantitatif Kontribusi MICE Terhadap
Kunjungan Wisatawan

Sumber : Data diolah, 2019
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Gambar 4.2. Faktor Kontribusi MICE Terhadap Kunjungan Wisatawan

Sumber : Data diolah, 2019
Karena promosi didukung adanya
pembangunan
bandara
Internasional
Yogyakarta (NYIA) mendukung produk/
fasilitas MICE yang ditawarkan berkualitas
dan berstandar internasional dan semakin
tinggi teknologi informasi membuat proses
(process) aktivitas MICE makin cepat, tepat
dan nyaman.
KESIMPULAN
1. Perkembangan wisata MICE di Provinsi
DIY dalam kurun waktu 5 tahun (20142018) telah mengalami peningkatan,
tetapi belum merata diseluruh kabupaten
dan lebih banyak berkembang di
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta,
karena factor fasilitas akomodasi, lokasi
yang lebih dekat dengan destinasi wisata
dan bandara.
2. Kegiatan MICE di Provinsi DIY lebih
didominasi skala nasional, dan untuk
skala internasional masih belum banyak
dilakukan.
3. Hasil pengujian SWOT kuantitatif
menunjukkan
MICE
berkontribusi
terhadap penyerapan tenaga kerja dilihat

dari tanda kuadran yang positif antara
strength dan weakness sebesar 144,96.
4. Hasil pengujian SWOT kuantitatif juga
menyakinkan bahwa MICE berkontribusi
terhadap kunjungan wisatawan dilihat
dari tanda kuadran yang positif antara
strength dan weakness sebesar 119,03.
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