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Merupakan ajang kompetisi para 
event planner muda (mahasiswa) 
industri MICE di Indonesia. 
Kompetisi ini akan berfokus di 
bidang Perjalanan Insentif.



Tujuan

Bentuk Kompetisi

Tujuan utama kompetisi ini adalah :
1. Untuk memberikan peserta (mahasiswa) kesempatan untuk dapat mengembangkan

kreativitas dan menyajikan ide-ide segar dan unik untuk industri perjalanan insentif;
2. Memanfaatkan apa yang peserta (mahasiswa) pelajari di perkuliahan untuk

mendapatkan pengalaman industri dengan membuat konsep bisnis pada event MICE,
khususnya industri perjalanan insentif.

1. Tim yang berpartisipasi diharuskan untuk membuat konsep, uji bisnis, dan pengelolaan
satu dari komponen MICE, yaitu I (Incentive Travel/ Perjalanan Insentif ), menampilkan
fitur dan fasilitas khas dari daerah untuk meyakinkan bahwa destinasi yang diajukan
adalah yang TERBAIK untuk menjadi tuan rumah event yang direncanakan.

2. Komponen MICE yang dipilih harus yang novel (asli dan segar, terutama dalam konsepsi
dan gaya).

3. Tim harus menyerahkan rencana bisnis lengkap yang mencakup pertimbangan utama
berikut:



A. Bidang Perjalanan Insentif

Kreatifitas

Kelayakan

Presentasi 
(video presentasi untuk tahap kurasi)

Program

Pemahaman Destinasi

Menggambarkan adanya inovasi 
(kebaruan) & orisinalitas (keaslian) 
ide program

Memberikan penjelasan secara 
komprehensif mengapa program 
perjalanan insentif harus dilakukan di 
destinasi yang Anda ajukan, yang di 
dalamnya termasuk namun tidak 
terbatas pada informasi destinasi, 
akomodasi, sarana perbelanjaan,
penanganan medis serta keamanan 
dan keselamatan

Program yang diajukan berupa 
perjalanan insentif selama 4 hari 3 
malam, yang di dalamnya termasuk 
namun tidak terbatas pada itinerary 
(deskripsi setiap program), 
rundown detail perhari, special 
event, transportasi dan gimmick 

Menggambarkan adanya inovasi 
(kebaruan) & orisinalitas (keaslian) 
ide program

Menggambarkan adanya inovasi 
(kebaruan) & orisinalitas (keaslian) 
ide program



B. Peserta Kompetisi
1. Semua mahasiswa jurusan MICE atau Business Event, Manajemen Bisnis, Perhotelan,

Komunikasi dan bidang terkait Pariwisata;

2. Tiap tim yang berpartisipasi beranggotakan 3-4 orang mahasiswa; dan

3. Maksimal 3 tim dari setiap perguruan tinggi yang berpartisipasi.

C. Biaya Kepesertaan
1. Setiap tim peserta yang mendaftar dikenakan biaya sebesar Rp 300.000/ tim;

2. Biaya kepesertaan sudah termasuk pendaftaran, biaya tiket masuk ITBEF 2022 dan

sertifikat.

D. Tahapan Kompetisi
Indonesia MICE Competition dibagi menjadi 2 tahap penilaian kompetisi Perjalanan 

Insentif, yaitu:

1. Tahap 1 (Kurasi) : Pada tahap ini, seluruh tim peserta mengirimkan proposal

event dan video presentasi yang akan dinilai oleh tim juri untuk nantinya  terpilih 10 

peserta dari bidang  Perjalanan Insentif ) yang akan lolos pada tahap 2 (Final); dan

2. Tahap 2 (Final) : Pada tahap ini, 10 peserta dari bidang Perjalanan Insentif

yang lolos harus melakukan presentasi secara langsung di hadapan juri  saat 

pelaksanaan ITBEF 2022 untuk penentuan pemenang kompetisi.



E. Timeline Kegiatan

F. Pengajuan Proposal
1. Dokumen proposal diajukan dalam bentuk Format PDF sesuai tenggat waktu yang diberikan;

2. Outline proposal mencakup:

• Peserta berisikan 80 winners dibagi menjadi 3 bus
• Setiap Bus ada pemimpin rombongan [ Tour Leader ]
• Anggaran per peserta IDR 6,5 juta [ Hanya Hotel bintang lima beserta

acara tour, pengaturan makan, gala dinner dan cost Tour Leader
• Quotation senilai IDR 6,5 juta
• Acara 4 Hari / 3 Malam dengan besaran program sbb
D01 : Ketibaan 

Penjemputan di Bandara - Lunch - Tour 04 jam - Welcome Dinner 
Hotel check in 

D02 : Aktivitas dengan kearifan lokal 
Termasuk Lunch & Dinner 

D03 : Aktivitas dengan theme building 
Termasuk Lunch & Gala Dinner 

D04 : Berbelanja di pasar lokal 
Termasuk Lunch - Departure Yogyakarta 
Gala Dinner dan Pengaturan Lunch & Dinner 
Disertai Nama restaurant / venu, kapasitas dan menu variasi yang menonjolkan 
keunikan khasanah makan Yogyakarta 
Gala Dinner disertai rundown dan acara modern Yogyakarta Anggaran
Berikan estimasi anggaran program (itinerary)

a. Ringkasan Eksekutif
Ringkasan seluruh kebutuhan penyelenggaraan event Perjalanan Insentif yang Anda
ajukan dalam 1 halaman ukuran A4

b. Latar Belakang
Jelaskan apa yang menjadi latar belakang Anda dalam mengajukan Konsep atau Tema
Besar  dari Perjalanan Insentif

c. Konsep Perjalanan Insentif yang di dalamnya berisi
Gambaran secara umum mengenai konsep yang diajukan
Penjelasan bagaimana konsep dapat mencapai tujuan utama
Penjelasan program secara detail dengan ketentuan sebagai berikut;

25 Juli – 31 Juli 28 Juli – 12 Agustus 12 Agustus 13 – 14 Agustus 15 – 16 Agustus

Sosialisasi

Verifikasi Berkas 
Peserta & Penerimaan 

Proposal dan Video

Pengumuman 
Finalis

10 Peserta

Rapat Dewan 
Juri untuk 
10 Peserta

Final 
Indonesia 

MICE
 Competition



G. Kriteria Penilaian
Perjalanan Insentif

Kriteria Tahap 1 Tahap 2

Kreatifitas 10% 10%

Pemahaman Destinasi

- Informasi Destinasi

- Pemilihan Akomodasi

- Shopping

- Medical Services

- Safety & Security 

Feasibilitas 20% 20%

Program

- Itinerary (Deskriptif )

- Rundown

- Special Event

- Transportasi

- Gimmicks

- WOW Experience / 

Once in the life time 

Presentasi 0%  15%

H. Ketentuan Umum

d. Tim

Perkenalkan seluruh anggota tim dalam proyek ini

e. Logistik

Buatkan daftar seluruh kebutuhan logistic event (Perjalanan Insentif ) yang Anda ajukan

f. Lampiran

Design Invitation Incentive Trip (Event Overview)

30%         10%

40%        45%

1. Peserta lomba adalah mahasiswa seluruh PTN/PTS di Indonesia;

2. Peserta lomba sudah mengisi link pendaftaraan lomba melalui https://bit.ly/IndonesiaMICECompetition

3. Rekaman video belum pernah dimasukkan dalam youtube atau media sosial  yang diperlombakan

di tempat lain;

4. Rekaman yang masuk menjadi hak penuh panitia;

5. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000/tim Ke Bca 7340306117 an PT. Dyamall Graha utama;

6. Peserta wajib melampirkan copy kartu mahasiswa dan foto tim;

7. Peserta Wajib mengunggah video presentasi di media sosial Instagram

masing-masing peserta dengan mention akun @ITBEF_2022 dan memberikan hashtag #ITBEF2022

#VenueMagazine #MICECenter #IndonesiaMICECompetition; dan

8. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



I. Ketentuan Khusus
1. Peserta mempresentasikan secara menyeluruh konsep Perjalanan Insentif  yang sudah dibuat;

2. Format dibuat dalam .mp4 atau .mov dengan resolusi minimal 1280x720 pixel  dan durasi

maksimal 5 menit;

3. Video tidak mengandung SARA dan tidak melanggar hukum/aturan yang berlaku;

4. Video yang dikirimkan merupakan karya asli pribadi/kelompok dan peserta

wajib bertanggung jawab penuh terhadap karya yang dikirimkan;

5. Kostum yang digunakan bebas, namun tetap tampil sopan dan mencerminkan kerapihan;

6. Seluruh materi video dan proposal diunggah pada Google Drive

dan menyampaikan tautan video melalui g-from (link akan diberikan setelah 

peserta melakukan pendaftaran) paling lambat 12 Agustus 2022, dengan 

menyertakan nama tim, kampus, nomor HP yang dapat dihubungi, kategori

event dan judul video (nama tim_kampus_nomor HP_kategori_judul video);

7. Pihak panitia dan dewan juri tidak bertanggung jawab atas hal apapun

mengenai video yang dikirimkan apabila terjadi penuntutan kepemilikan/

hak cipta atas sebagian/seluruh bagian video yang dikirim dan hal-hal lainnya

yang membuat kerugian dengan nilai ataupun tanpa nilai bagi peserta

maupun pihak lain;

8. Panitia berhak mendiskualifikasi video peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila dianggap

tidak memenuhi ketentuan;

9. Proposal harus menggambarkan secara jelas konsep perjalanan insentif

yang menarik;

10. Seluruh proposal dan video hasil peserta yang dikirmkan menjadi hak milik panitia dan dapat

dipublikasikan serta menjadi milik panitia untuk bebas digunakan dalam rangka kegiatan

dengan tetap memberikan hak ciptanya pada kreator;

11. Peserta dianggap telah menyetujui semua persyaratan yang ditetapkan atas karya video

yang dikirim;

12. Video yang diunggah oleh peserta hanya merupakan salah satu persyaratan mengikuti kegiatan

Indonesia MICE Competition dan bukan merupakan kriteria penilaian; dan

13. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

i




