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Travex Sebagai :Media jual-Beli Produk Pariwisata 

(Study DeskriptifPengorganisasian Travex 2004 di Sheraton Hotel Surabaya) 

Abstrak 

Surabaya merupakan ibukota Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia 
setelah Jakarta. Surabaya dengan berbagai macam permasalahannya dan karakteristik 
yang ada didalamnya mempunyai daya tarik tersendiri untuk menjadi kota konvensi. 
Dengan fasilitas yang masih serba kekurangan, tetapi hal tersebut tidak mengurangi 
semangat insan-insan pariwisata Jatim untuk menyelenggarakan acara konvensi 
berskala internasional semacam MTF dan Travex. Hal tersebut perlu diacungi jempol 
karena dengan adanya kerjasama satu organizer dengan organizer yang lain mampu 
membuahkan acara yang telah menjadi agenda tahunan Dinas Pariwisata Jawa Timur 
sejak tahun 1999. 

Dalam tugas akhir ini penulis bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi 
kegiatan MTF dan Travex 2004. Bagaimana pengorganisasian travex., dampak travex 
terhadap seller dan peserta pameran sebagai pemain industri Jatim dan upaya Dinas 
Pariwisata Jatim untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan travex pada masa 
mendatang. Diharapkan hasil dan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 
penyelenggara travex untuk dijadikan koreksi penyelenggaraan travex selanjutnya. 
Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan tugas akhir ini merupakan jenis 
penelitian deskriptif, dengan melakukan pendekatan kualitatif. 

Dari penyajian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa travex merupakan 
salah satu media bisnis yang efektif untuk bursa jual-beli produk pariwisata yang 
bersifat closed deal. Disini pertemuan antara seller dan buyer telah diatur dalam 
mixing appOintment sesuai dengan ketentuan yang berlaku. MTF exhibition, 
workshop. gala dinner dan famtrip merupakan kegiatan penunjang dari MTF yang 
memperkuat keberadaan Travex sebagai kegiatan utama MTF. 

Pengorganisasian Travex ini meliputi bagaimana pelaksanaannya dilapangan, 
tata tertib dan travex, model Travex yang digunakan dan mekanisme pemantauan 
Travex. Walaupun di Surabaya belum memiliki PCO (Professional Convention 
Organizer) tetapi di kota ini dapat terselenggara acara konvensi berskala 
intemasional. Hal tersebut disebabkan adanya kerjasama antara satu organizer dengan 
organizer yang lain. Seperti Haryono Tour & Travel sebagai Convention Organizer, 
PT. Debindo Multiadiswasti sebagai Exhibition Organizer, dan DPD ASIT A sebagai 
Workshop Organizer dan juga Dinas Pariwisata Jawa Timur sebagai Host Committee. 
Mereka berkolaborasi menjadi satu kesatuan untuk menyelenggarakan sebuah acara 
yang sudah menjadi agenda tahunan Dinas Pariwisata Jawa Timur 

Harapan seller acara travex yang sudah menjadi agenda tahunan bagi Dinas 
Pariwisata dapat teselenggara dengan baik dan lebih baik lagi. Dinas Pariwisata 
selaku decision makers penyelenggaraan MTF, perlu melakukan evaluasi dengan 
pendekatan bisnis secara optimal artinya hams dapat memperhitungkan kualitas 
buyers yang diundang apakah mereka mernpakan buyers yang potensiaL Model roll 
robbin bagi para buyers profesional agak sedikit mempersempit perolehan ragam 
produk wisata yang ditawarkan, karena sebagian besar sellers hampir menawarkan 
jenis produk yang homogen, sehingga untuk travex tahun depan, para buyers. 
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menginginkan organizers dapat melibatkan lebih banyak sellers yang menawarkan 
paket-paket wisata yang lebih heterogen. 

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Jatim saat ini dalam 
rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan travex pada masa mendatang 
merupakan langkah pembuka seperti penggunaan computerize system sebagai alat 
penghitung hasil travex. Dan sekarang upaya Dinas Pariwisata tersebut didukung 
dengan adanya pembangunan Expo Jatim yang sedang berlangsung sebagai sarana 
Convention Hall yang berdiri sendiri, nantinya dapat digunakan sebagai venue acara
acara konvensi berskala nasional maupun internasional. Langkah selanjutnya 
pembenahan sarana prasarana seperti menggalakkan kembali kebersihan kota dan 
fasilitas umum. 
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