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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan penyertaan 

dan tuntunannya maka penulis dapat menyelesaikan modul ini. 

 

Perkembangan tren suatu usaha yang semakin pesat dengan tuntutan yang semakin kompleks 

dari pelanggan membuat banyak perusahaan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang prima 

kepada pelanggannya . Untuk dapat menyelenggarakan sebuah event dengan sukses dan 

memberi kepuasan bagi peserta dan pihak penyelenggara maka didalam mengorganisir sebuah 

event haruslah memperhatikan tahap-tahap yang ada. Modul yang berjudul “Manajemen MICE” 

merupakan alat bantu untuk mengajarkan kepada para mahasiswa bagaimana mereka dapat 

mengetahui dan mempraktekkan cara mengorganisir sebuah event.  

 

Dengan selesainya modul ini, maka pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada 

Bapak Direktur Politeknik Negeri Manado, Bapak Ir. Evert M. Slat, MT beserta Wakil Direktur 

khususnya Wakil Direktur Bidang Akademik Ibu Dra.Mareyke Alelo, MBA, Pimpinan Jurusan 

Pariwisata, yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyusun modul ini. 
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GLOSARIUM 

 
MICE :  Singkatan dari meeting, incentive travel, conference dan exhibition 

Meeting :   Pertemuan dalam jumlah yang teridir dari jumlah peserta yang  terbatas 

yang membicarakan suatu topic untuk kepentingan bersama. 

Incentive Travel :  Suatu perjalanan yang biayanya ditanggung oleh perusahaan/organisasi bagi 

staf ataupun mitra usaha yang berprestasi. 

Conference :  Pertemuan dalam jumlah yang besar dan biasanya pesertanya terdiri                                      

dari kaum profesional dan biasanya disertai dengan pameran 

Exhibition :  Pameran 
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MENGORGANISIR EVENT 

(Meeting, Incentives, Convenrence, Exibition) 

 

I.  Pendahuluan 

1.1. Deskripsi Singkat 

 Keberhasilan sebuah event tentunya ditunjang oleh alat ukur yang telah disiapkan. 

Sayangnya, event tersebut tidak berhasil begitu saja seperti pesulap dengan tongkatnya dan 

mantra Abrakadabra! Agar sebuah event berhasil dilaksanakan maka even tersebut haruslah 

dimanajemen dengan baik sesuai dengan tahap mengorganisir sebuah event. 

 

1.2. Prasyarat 

 Sebelum mahasiswa mempraktekkan bagaimana mereka mengorganisir sebuah event 

maka mahasiswa harus mengetahui tahap-tahap yang harus dilakukan agar event yang akan 

diselenggarakan bisa berhasil dengan sukses. 

 

1.3. Tujuan Pembelajaran Khusus 

 Setelah mempelajari bagaimana mengorganisir sebuah event maka diharapkan mahasiswa 

dapat mempraktekkan bagaimana mengorganisir sebuah event. 

 

1.4. Petunjuk Belajar 

Mahasiswa diharapkan untuk membaca topik ini dari awal materi sampai akhir yakni dari tahap 

penelitian sampai tahap evaluasi dan akan diakhiri dengan test formatif. 

 

II. Pembelajaran 

2.1.  Pengertian dan Perkembangan MICE 

Pada saat ini, masih banyak orang yang belum mengetahui apa itu MICE.Bagi sebagian  

orang, istilah MICE masih menjadi sebuah kata yang asing dan membingungkan, tetapi bagi 

mereka yang berkecimpung dalam dunia pariwisata sudah tidak asing lagi, karena MICE adalah 

salah satu bagian dalam kegiatan pariwisata. MICE kepanjangan dari Meeting, Incentives, 

Convention/Converence, Exibition. MICE merupakan salah satu segmen pasar wisata yang saat 

ini sangat berkembang pesat sejak tahun 1980-an. MICE merupakan segmen pasar wisata yang 
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berkembang pesat, hal ini disebabkan karena adanya perkembangan pertemuan-pertemuan yang 

membahas masalah bersama, misalnya rapat, seminar, lokakarya, konferensi atau konvensi baik 

yang berskala nasional maupun internasional. Umumnya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh 

institusi pemerintah, perusahaan, asosiasi, contohnya Rakerda, Rakernas, Konferensi-konferensi 

internasional seperti WTO, APEC, ILO, PATA, IATA dll. Kegiatan-kegiatan yang berbentuk 

seperti pertemuan-pertemuan itu diselenggarakan disuatu tempat dinegara dan daerah 

tertentuKegiatan ini akan menimbulkan pergerakan manusia (peserta) ketempat tujuan 

pertemuan tersebut. Hal ini akan menimbulkan mobilisasi manusia dari satu titik ke titik  tujuan  

yang berasal dari berbagai daerah atau berbagai Negara yang jumlahnya tidak sedikit bahkan 

sampai ribuan, contoh Miss World yang diselenggarakan di Bali thn ini (2013). 

 

Meeting 

 Suatu acara yang terstruktur yang dapat menyatukan sekumpulan orang secara kolektif 

untuk mendiskusikan topic yang menjadi kepentingan bersama.  

 Meeting umumnya membahas masalah dengan substansi yang relative kecil dengan jumlah 

delegasi yang kecil juga biasanya dapat diselenggarakan di lingkungan perusahaan, hotel 

atau diruang pertemuan. 

 Pertemuan diluar kantor dengan durasi 6 jam, minimal 8 jam. Dapat berupa training, rapat, 

retreat. 

 

Contoh : 

 Asosiasi  Nasional : Rapat pemimpin, rapat regional, pelatihan 

 Asosiasi Internasional, Ciri-cirinya : rapat pimpinan terbatas, lamanya 1-2 hari, 

diselenggarakan oleh satu asosiasi suatu negara 

 Public Sector, ciri-ciri : diselenggarakan untuk masyarakat luas, 1 hari penyelenggaraan 

berupa pelatihan/pemberian informasi 

 

Incentives 

 Kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan baik didalam negeri 

maupun keluar negeri dalam tanggungan perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha 

sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka atau mampu mencapai target yang telah 
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ditentukan.(didalamnya ada kaitan penyelenggaraan pertemuan yang membahas 

perkembangan kegiatan perusahaaan yang bersangkutan). 

 Incentive kegiatan perjalanan yang semua biaya perjalanannya ditanggung 

perusahaan/organisasi sehingga dapat digunakan memotivasi karyawan untuk meningkatkan 

produktivitas dan kinerja yang memenuhi tujuan yang diinginkan organisasi yaitu target 

tercapai 

 

Conference/Convention 

 Kegiatan konferensi yang diselenggarakan dan diikuti oleh banyak orang/peserta biasanya 

disertai dengan pameran (exhibition) produk-produk yang berkaitan dengan konferensi. 

 Konferens merupakan pertemuan partisipasiyang dirancang terutama untuk diskusi, mencari 

dan berbagi informasi, memecahkan masalah dan konsultasi.  

 Biasanya peserta konferen adalah orang-orang profesional 

 Pameran tidak hanya dihadiri oleh peserta konferensi tapi juga masyarakat umum yang 

mempunyai minat untuk produk-produk pameran (pameran otomotif, elektronik, buku, 

tentang kesehatan, makanan khas daerah, kain khas daerah dll) 

 Pertemuan akbar yang terkadang melibatkan ratusan atau ribuan orang yang biasanya 

diadakan sekali dalam setahun atau 5 tahun sekali. 

 Pesertanya biasanya merupakan asosiasi sebuah profesi 

 Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia,Himpunan para 

pengusaha Indonesia 

 

Exibition 

 Pameran dirancang untuk memepertemukan pemasok produk, peralatan industry dan jasa 

disuatu tempat dimana para peserta dapat mendemonstrasikan dan mempromosikan 

produk/jasa yang mereka tawarkan. 

 Pameran, biasanya dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan konvensi atau 

meeting. 

 

2.2.  Hubungan MICE dengan Industri Pariwisata 

 Perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata ikut mendorong peningkatan kegiatan 

MICE karena industry ini sangat berperan dalam memberikan pelayanan pada peserta 
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MICE, contohnya Industri pariwisata utama seperti transportasi ( darat,laut dan 

udara), akomodasi yang memiliki fasilitas konferensi,pameran serta restoran, daya 

tarik wisata, hiburan serta toko-toko souvenir yang menyediakan produk 

local,industry pendukung seperti  money changer, bank bahkan sampai rumah sakit. 

 Peserta MICE umumnya memiliki uang yang cukup karena mereka mendapatkan 

dukungan financial dari perusahaannya. 

 

2.3. Tahap Proses Mengorganisir event (Meeting, Incentive, Conference/Convention, 

exhibition) 

1) Melakukan Penelitian 

 Event adalah sebuah produk yang ditawarkan kepada khalayak dengan harapan 

mereka akan hadir. Penelitian dilakukan untuk menghindari sepinya pengunjung 

dan resiko-resiko lainnya. 

 Semakin baik penelitian dilakukan sebelum event semakin besar event yang 

dihasilkan sesuia dengan kebutuhan, keinginan, minat serta harapan klien 

 Didalam setiap event terdiri dari stakeholder event/kelompok-kelompok yang 

mempunyai kepentingan dengan event, yaitu : 

 Penyelenggara Acara atau Penyandang Dana : klien atau sponsor (perorangan 

atau instansi) yang mempunyai hajat dan dana untuk menyelenggarakan event 

 Pelaksana Acara : Pengelolah kegiatan/event 

 Peserta : perorangan/instansi yang turut berperan dalam kegiatan event, seperti 

peserta pameran, eksibisi, seminar, konferensi atau pertemuan-pertemuan. 

 Penonton atau Publik : Pengunjung (baik membayar atau gratis) yang 

menyaksikan event  

 Penampil : Presenter, Moderator, Pembicara, artis, atlet, Pejabat Pemerintah 

 Pemasok : mitra kerja seperti hotel, restoran, dekorasi dll 

 Pengamat : Media, wartawan, politisi, pejabat 

 

Teknik Penelitian terdiri dari ; 

 Teknik Kuantitatif/sudah baku (dengan Kuesioner atau wawancara) : Teknik ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang demografi (jumlah penduduk, jenis 

kelamin, usia, tingkat pendapatan dll yang terkait dengan profil penduduk), tentang 
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jumlah pengunjung yang hadir/peserta, besarnya volume penjualan produk pada saat 

event 

 Teknik Kualitatif : teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih 

dalam atau data deskriptif tentang apa yang tersembunyi dibalik data yang diperoleh 

melalui penelitian kuantitatif, misalnya informasi pola prilaku peserta dan khalayak 

umum, kepuasan pengunjung, persepsi/opini peserta/pengunjung, perubahan sikap 

peserta/pengunjung setelah menghadiri event.  Selain melakukan teknik penelititian 

kuantitatif dan kualitatif, Analisis SWOT (strengths, weakneses, opportunities dan    

threats) juga dapat dilakukan. 

Kekuatan misalnya  : adanya pendanaan yang kuat, staf organisasi yang terlatih ,  event 

mempunyai potensi yang baik untuk mendapatkan sponsor, banyak relawan yang 

bersedia mendukung event, lokasi yang baik, mendapat dukungan public/media. 

Kelemahan misalnya : pendanaan lemah, staf yang tidak terlatih, Event tidak 

mendapatkan sponsor, sulit mendapatkan relawan, lokasi kurang menguntungkan, tidak 

adanya dukungan media. Bila kelemahan-kelemahan itu lebih banyak dari pada kekuatan-

kekuatannya maka event yang akan direncanakan hendaknya ditunda atau ditolak. 

Peluang : adanya perayaan besar nasional, liburan, adanya hubungan dengan kegiatan 

media misalnya HUT PWI. Ancaman : bencana alam, teroris, artis yang mengundurkan 

diri, lokasi rawan atau sering terjadi konflik 

 

2) Membuat Desain Event 

A. Pengertian Desain Event 

Desain event adalah cetak biru (blue print) yang  menggambarkan kerangka 

dasar serta memuat konstituen (unsur-unsur pokok) yang akan sebagai bagian 

dari suatu rangkaian sebuah event. 

B. Enam dimensi event (menurut Silver : 2004 ) : 

1. Materi pemasaran 

Dimensi ini menyangkut isi pesan yang akan disampaikan  oleh 

peyelenggara acara kepada calon pengunjung/peserta. 

Pelaksana event harus menyusun strategi untuk meyakinkan 

pengunjung/peserta  bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi. 
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Melalui komunikasi pemasaran seperti pengumuman, iklan, brosur, PR, e-

mail, surat undangan atau  

 

2. Transportasi dan penyambutan tamu 

Dimensi ini tidak terbatas pada kesiapan fisik dan operasional peyelenggara 

dalam menyambut kedatangan tamu, seperti ruang pertemuan, meja 

pendaftaran, papan pengunjuk arah, fasilitas parkir sampai ke toilet 

(bagaimana pihak pelaksana event melayani peserta dari kedatangan sampai 

kepulangan para peserta.misalnya menyediakan alat transportasi sesuai 

jumlah peserta, menyediakan guide, upacara penyambutan tamu dll) 

 

3. Nuansa, suasana lokasi dan dekorasi 

 Lokasi juga harus dipertimbangkan, adapun tempat/lokasi dapat di 

sebuah hotel, gedung konvensi,gedung serba guna, mall, stadion, 

lapangan parker, pantai, danau.  

 Faktor keamanan, luas wilayah, daya tarik lokasi serta fasilitas 

pendukung  juga harus dipertimbangkan. 

 Hal yang perlu juga dipertimbangkan  menyangkut dengan Ruangan 

yaitu : Ruang Rapat pleno, Ruang penerimaan tamu, Ruang ramah tamah, 

Ruang Pertunjukan, Ruang Tunggu, Ruang tempat penyimpanan barang, 

Ruang / kamar Ganti, kamar kecil, mushola. 

Dimensi ini dirancang untuk memberikan kesan khusus bagi 

peserta/pengunjung.  Pihak pelaksana event harus memperhitungkan lingkungan 

fisik yang diperlukan untuk menciptakan nuansa acara secara keseluruhan mulai 

dari : 

 pintu  masuk tempat dilaksanakannya event, termasuk dekorasi halaman 

gedung, 

 panggung/mimbar seperti janur/umbul2, bunga, lukisan, layar, tema,  

 tata ruang  pengaturan dan penempatan perabot,pengaturan atau penempatan 

peralatan audiovisual, 

 tata lampu, efek suara.  
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4. Hidangan (makan-minum) 

Dimensi ini harus disesuiakan dengan jenis acara, peserta. Pada dimensi ini 

pihak peyelenggara harus memperhatikan cara pelayanannya apakah 

dilayani atau self service, menu yang bervariasi dengan  gaya : tempat 

duduk bebas atau sesuai pesanan. 

 

5. Hiburan/kegiatan 

Pihak peyelenggara harus mempersiapkan hiburan atau kegiatan pendukung 

yang dapat menambah pengalaman pengunjung seperti music live, aneka 

tarian/kesenian, game, tour. 

 

6. Amenities/souvenir 

Begitu acara selesai pihak pelaksana event harus menyediakan  kenangan 

berupa sertifikat, piagam, T-shirt, door prize/hadiah, cinderamata atau oleh2 

khas daerah/Negara tempat pelaksanaan event, barang-barang berlogo, topi, 

paying. 
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DAFTAR PENUNTUN UNTUK MEMBUAT DESAI EVENT 

 

Intent/Extent: 

1.Maksud/Tujuan Event       :  

2.Hari-H/Tanggal                 : 

3.nama/Tipe event                : 

4.Penyandang Dana/Klien    : Nama/Alamat/Telp 

5.Target Khalayak                : a) Jumlah Kehadiran 

                                                b) Profil Tamu 

Dimensi event (Context, content, Mandate) 

1.Materi Pemasaran 

   Menyiapkan Pengunjung 

2.Kedatangan/Reception:                         

 Pengaturan Transportasi: 

 Pengaturan Akomodasi: 

 Reception: 

 Lokasi/Tempat: 

 Ruangan (Rapat,Konferensi): 

 Tata Ruang                             : 

Lampiran: Denag tata Ruang Tempat Acara 

3.Nuansa, suasana Lingkungan : 

   a. Tema (Bila ada): 

   b. Suasana/Dekorasi:  

4.Hidangan: 

   a. Waktu: 

   b.Gaya: 

   c.Tipe Menu: 

   d.Pelayanan/Servis: 

5.Entertainment 

   a.Hiburan: 

   b.Kegiatan Pendukung Lain: 

      Agenda/Run Down/Susunan Acara 

6.Suvenir/Amenities 

 Elemen-elemen dan teknologi Peralatan Kebutuhan event 

 Kebutuhan teknis Operasional 

 Anggaran untuk menyelenggarakan event (dilampirkan) 

 

3) Perencanaan Event 

Perencanaan adalah tahap ketiga dalam proses mengelola dan memproduksi 

event.Fase ini dimulai saat pelaksanan event telah mendapat persetujuan dari klien 

atas desain event 

Ada 3 unsur pada fase perencanaan suatu event : 
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1. Unsur waktu 

Seorang EO harus mampu mengelola waktu.Pertanyaan pertama yang harus 

diajukan EO kepada klien adalah Kapan  Hari H, tanggal dan waktu klien ingin 

acara itu dilaksanakan 

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menunjukkan berapa banyak waktu 

yang tersedia bagi EO untuk melakukan persiapan. 

2. Ruangan / Tempat Acara 

Pilihan tentang ruangan atau tempat bagi sebuah acara juga akan berdampak pada 

waktu serta sedikit banyaknya rencana dan pekerjaan yang diperlukan untuk 

melaksanakan event. Fasilitas penunjang yang dimiliki tempat atau ruangan akan 

mempermudah atau bahkan mempersulit terlaksananya event.Misalnya 

penyelenggara memilih gedung hotel karena gedung hotel sdh memiliki dekorasi 

dan peralatan penunjang, maka hal ini akan mengurangi waktu dan pekerjaan EO 

Sebaliknya bila penyelenggara acara memilih diruangan kosong maka EO akan 

membutuhkan lebih banyak waktu, pekerjaan dan biaya dekorasi dan menciptakan 

suasana yang sesuai dengan acara 

3. Irama Kerja 

Irama kerja mengacu pada tempo kegiatan, baik pada saat perencanaan, persiapan, 

penataan tempat, jalannya acara pada hari H dan sampai pada pembongkaran 

peralatan setelah acara.Mendekati Hari H, tempo kegiatan akan berjalan semakin 

cepat dan padat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan maka EO harus 

dapat merencanakan dan mengatur pekerjaan. Didalam irama kerja event timeline 

sangat dibutuhkan.Event Timeline adalah sebuah dokumen tertulis yang memuat 

secara ringkas rencana jadwal waktu kerja, kapan setiap pekerjaan harus dimulai 

dan selesai dilakukan. (tahap demi tahap secara berurutan mulai dari persiapan, 

perencanaan, koordinasi pelaksanaan, sampai berakhirnya event).Timeline harus 

memuat elemen-elemen seperti :Nomor urut pekerjaan/kegiatan sebelum hari H,   

Jadwal pekerjaan/kegiatan harus dimulai dan diselesaikan, 

Deskripsipekerjaan/tugas, Person in charge (PIC) penanggung jawab pekerjaan, 

Keterangan status pekerjaan pada saat review  
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 Contoh Event Timeline  

 

Tipe Event                  :  Seminar (One Day Free Entry Seminar) 

Nama Event                :  Mencegah Kulit Tubuh Dari Ketuaan Dini Bersama VIC      

                                       Lotion 

Hari-H / Tanggal        :  Jumat/06/05/2013 

Klien                           :  PT.Kosmetik “ Putri Ayu” Jakarta Telp. (021) 7540220 

No 

Urut 

Tanggal Deskripsi Pekerjaan PIC/Pn 

Jbw 

Keterangan 

Mulai Selesai  (V) Status 

1 02/4 04/04 Memilih konfirmasi gedung Muh   

2 02/4 07/04 Konfirm pembicara dermathologist 

untuk demo perawatan kulit dg VIC 

Am   

3 02/4 05/04 Konfirmasi Catering Mhd   

4 05/4 10/4 Menyiapkan,memfotocopy/menjilid 

materi seminar untuk dibagikan 

kepada para peserta seminar 

Muh   

5 15/4 25/4 Mencetak sertifikat,menyiapkan 

souvenir,brosur dan menyebarkan 

brosur 

Ken   

Dst ------- ------- -----------------------------------------    

10 20/4 20/4 Memasang iklan di KOMPAS sbg 

undangan yg ditujukan kepada 

calon peserta/pendaftaran 

Ken   

11 21/4 06/5 Pendaftaran peserta seminar Ken/P   

Dst ------- -------- -----------------------------------------    

27 05/5 05/5 Check persiapan akhir di gedung Ken   

28 06/5  Hari-H: 

09.00-09.15 - Pembukaan 

09.15-10.45 - Guest Speaker  

10.45-12.00 - Demo 

12.00-13.00-

Lunch+sertifikat/souvenir   

Mhd   

29 07/5  Laporan dan evaluasi Am   

 

4) Koordinasi Pelaksanaan Event 

Tiga tahap dalam koordinasi pelaksanaan event yaitu : 

1. Sebelum Hari-H 

Dengan menggunakan event timeline sebagai sarana untuk memonitor kesiapan, 

perkembangan dan kemajuan setiap kegiatan yang harus diselesaikan sebelum 

Hari-H. Memeriksa status penyelesaian setiap pekerjaan yang telah dijadwalkan  
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dalam event timeline dan melakukan  koordinasi pelaksanaan dengan mitra kerja, 

rekanan, pemasok barang dan jasa , catering service, pengisi acara dan seluruh tim 

yang bertangung jawab menyelesaikan setiap tugas dan apekerjaan sebelum Hari-

H. Pada kondisi ini pelaksanan event berkesempatan meninjau kekurangan-

kekurangan dan melakukan penyesuaian dan perbaikan. 

2. Pada Hari-H 

Koordinasi pelaksanaan pada Hari-H termasuk salah satu fungsi on-site yang 

harus dilakukan oleh pelaksana adalah memeriksa kembali empat unsur mitra 

kerja yakni pemasok perlengkapan dan peralatan, para teknisi audio, video,sound 

system dan lighting, catering service dana kelompok penampil dan pengisi acara. 

3. Setelah Hari-H 

Pada tahap ini koordinasi dilakukan denganpihak-pihak terkait untuk pembenahan 

tempat bekas acara, evaluasi hasil. 

 

5) Evaluasi Event 

Setelah event selesai dilaksanakan hal yang perlu untuk dilakukan adalah melakukan 

evaluasi dari pelaksanaan event tersebut dengan melakukan kilas balik dari awal 

sampai selesainya event. Apakah event yang telah dilaksanakan telah memberikan 

kepuasan bagi peserta. Selain itu evaluasi event sangat membantu pihak pelaksanan 

event untuk melihat kekurangan yang ada untuk diperbaiki pada pelaksanaan event 

yang lainnya. 

 

2.4. Elemen dan Kebutuhan Teknis Operasional Event 

1. Perizinan 

2. Pengamanan 

Pengamanan lingkungan kegiatan serta peserta/tamu dengan melibatkan satpam , 

kepolisian dan juga menggunakan CCTV, Scanner / Alat pemeriksaan secara 

elektronik serta Perlindungan terhadap barang-barang/asset-aset  peserta 

3. Masalah Protokoler : saat penyambutan, pengaturan tempat duduk 

4. Sistem Komunikasi yaitu system komunikasi yang memfasilitasi hubungan antar 

petugas  dilapangan seperti Handy Talky, telepon selular, Faksimile, Sistem tanda 
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bahaya seperti pluit/alarm, papan pengumuman, papan petunjuk arah, secretariat 

khusus pusat informasi,buku daftar peserta, alamat dan telepon, tanda pengenal 

peserta. 

2.5. Mitra Kerja 

Berikut ini mitra kerja yang diibutuhkan oleh pelaksana event yaitu : 

Pengelolah tempat ;  

 Hotel 

 Gedung konvension 

 Balai pertemuan 

 Lapangan parkir 

 Stadion  

 Provider peralatan/perlengkapan ; meja,kursi,panggung, sound sistem, multi media 

dan tata lampu 

 Jasa Catering 

 Biro jasa desain atau dekorasi 

 Agen Hiburan 

 Asosiasi profesi (pembicara) 

 Jasa asuransi 

 Biro periklanan 

 Biro pengamanan 

 Biro jasa perizinan 

 Biro jasa perjalanan 

 Transportasi 

 Percetakan 

 MC  

 Pemerintah. 

 

2.6. Menyusun Anggaran Event 

 Masalah anggaran suatu event merupakan hal yang terpenting dalam mempersiapkan 

operasional suatu event. Untuk menunjang proses pembuatan anggaran suatu event (meeting, 
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incentive travel, conference dan exhibition) diperlukan gambaran mengenai anggarannya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran suatu event adalah sebagai berikut : 

Biaya-biaya yang dikeluarkan : 

1) Penggunaan rekanan/mitra  

2) Pemilihan waktu pelaksanaan event 

3) Lama event berlangsung 

4) Pemilihan tempat lokasi 

5) Jumlah peserta 

6) Jumlah makalah 

7) Ruangan yang akan dipakai meeting room 

8) Upah staf/karyawan/petugas 

9) Survey prosedur perijinan dan biaya keamanan 

10) Survey prosedur perijinan dan biaya promosi 

11) Survey prosedur perijinan dan pajak  

12) Biaya tak terduga 

 

Pendapatan-pendapatan yang masuk 

1) Pendaftaran peserta 

2) Sponsor 

3) Hasil penjualan periklanan 

4) Penjualan makalah/materi 

 

2.7. Promosi Event 

 Program promosi dalam suatu event akan sukses apabila mampu mengkomunikasikan 

apa dan bagaimana event tersebut kepada calon audiennya dengan baik. Promosi event adalah 

serangkaian kegiatan komunikasi yang dikemas kreatif dan memiliki tujuan menciptakan 

kejutan-kejutan yang unik, sehingga dapat mendorong massa tertarik untuk datang dan melihat 

hal-hal baru yang disajikan suatu event. 

 Secara sederhana promosi event hendaknya dapat menjabarkan rumusan 5 W + 1 H         

( What, When, Where, Who, Why dan How ). 

What  :  Apa eventnya ? 
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When :   Kapan waktu event diselenggarakan ? 

Where :   Dimana event diselenggarakan ? 

Who :   Siapa yang menjadi bintangnya ? talentnya ? 

Why :   Mengapa eevent diselenggarakan ? 

How :   Bagaimana event itu disajikan ? 

 

Contoh : Event Pameran Perhiasan “ Kemilau Mutiara” di Hotel Arya Duta Manado, Sabtu, 12 

Januari 2019, Pukul 19.00-22.00 Wita. Menampilkan artis Sandra Dewi. 20% dari penjualan 

perhiasan akan disumbangkan untuk korban bencana alam di Palu. Event akan didukung oleh 

peragaan busana oleh Oscar Lawalata. 

Data tersebut sudah sangat jelas karena sudah memenuhi unsur 5 W + 1 H. Namun dalam 

melakukan promosi tidak mungkin semuanya ditonjolkan. Pameran perhiasan “ Kemilau 

Mutiara” sudah biasa dilaksanakan untuk itu perlu mengemas promosi dengan sebaik-baiknya. 

Perlu ditampilkan sesuatu yang menarik perhatian, untuk iklan yang bersifat visual diperlukan 

ilustrasi (gambar atau foto), pemilihan jenis huruf, warna dan lay out (penempatannya). 

Sedangkan untuk audio dibutuhkan ilustrasi (musik), Voice/narator yang bagus, sound effect dan 

sebagainya. 

 Untuk promosi yang bersifat audio visual seperti TV Commercial perlu memperhatikan 

perpaduan suara dan gambar yang sesuai dan menarik. Seperti sudut pengambilan gambar, 

pergerakan kamera, sound dan lain sebagainya. Promosi yang baik adalah yang memilik unsur 

AIDA yaitu Attention, Interest, Desire dan Action. Artinya promosi tersebut harus : 

a) Dapat menarik perhatian (attention) orang untuk melihat/mendengar. 

b) Menggugah minat (interest) untuk mengetahui apa yang disampaikan promosi tersebut. 

c) Merangsang hasrat (desire) untuk mengikuti apa yang disampaikan promosi tersebut. 

d) Bergerak (action) mengikuti apa yang disampaikan promosi tersebut. 

 

Dalam bauran promosi (Promotion Mix) , promosi meliputi : 

1) Advertising 

Beriklan dilayanan jasa seperti media sosial , televise, radio, Koran dan lainnya. 

2) Personal Selling 

Penjualan yang dilakukan oleh perorangan, misalnya oleh sales promotion girls. 
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3) Sales Promotion 

Strategi penjualan yang bersifat memikat pelanggan dengan menghadirkan berbagai 

penawaran menarik, misalnya dengan memberikan diskon. 

4) Public Relations 

Sistem promosi yang dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik. 

5)   Mouth to Mouth 

      Sistem promosi penjualan dari mulut ke mulut. 

Media Promosi terdiri dari : 

a) Media cetak ( Surat kabar, Majalah, Tabloid) 

b) Media audio (Radio) 

c) Media Audio Visual ( Televisi, Bioskop) 

d) Media luar angkasa ( Spanduk, Baliho, Poster, Selebaran, Balon) 

e) Media Unconvensional ( Mobil keliling, happening art diperempatan-perempatan 

maupun dipusat-pusat keramaian, direct mail) 

f) Media internet ( facebook, Instagram, Website, twitter dan lain-lain) 

 

2.8. Sponsorship 

Pihak sponsor merupakan perusahaan atau organisasi yang memberikan dukungan atas 

keberlangsungan suatu acara yang diselenggarakan. Dukungan tersebut dapat berupa dana atau 

dalam bentuk apapun yang sekiranya dapat membantu berjalannya acara tersebut dengan lancar. 

Didalam pelaksanaan event haruslah memperhatikan sponsor yang tepat untuk menajdi sponsor 

dalam suatu event. Misalnya kalau mau menggelar even Conference Ikatan Dokter Spesialis 

Anak Indonesia maka jenis sponsor yang harus digandeng dalam event tersebut adalah 

perusahaan susu, perusahaan obat , dan lain-lain yang tentunya berhubungan dengan anak. 

Adapun jenis-jenis sponsor sebagai berikut : 

 Sponsor Tunggal 

Jenis sponsor yang pertama adalah sponsor tunggal. Sesuai dengan namanya, saat kalian telah 

menggunakan jenis sponsor ini untuk event yang diadakan. Kalian sebagai penyelenggara 

acara tidak perlu lagi mencari sponsor lain dikarenakan dana operasional telah cukup 

ditanggung semua oleh satu perusahaan. Jadi saat kalian mendapatkan sponsor tunggal yang 
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harus dilakukan adalah fokus menyukseskan acara agar pihak sponsor tidak merasa kecewa 

dengan kerja sama yang terjalin. 

 

Sebagai contohnya kalian akan menyelenggarakan suatu event di kampus dan kemudian 

mendapatkan sponsor tunggal yang bersedia bekerja sama. Maka pihak sponsor inilah yang 

secara keseluruhan akan menanggung pengeluaran kegiatan yang akan diselenggarakan. 

Tentunya dengan dana yang mereka keluarkan tersebut pasti ada imbal balik yang ingin 

didapatkan dari perusahaan. Pihak sponsor tunggal ini biasanya mendapatkan suatu hak 

eksklusif yang tidak didapatkan oleh jenis sponsor yang lainnya. Artinya pihak sponsor 

tunggal berhak mendapatkan seluruh paket sponsor dalam event tanpa adanya jenis sponsor 

yang lain. 

 SponsorUtama 

Jenis sponsor yang kedua adalah sponsor utama. Di mana dalam hal ini sponsor utama 

merupakan jenis sponsor yang memberikan kontribusi lebih dari 80% dari total anggaran 

penyelenggaraan acara. Dikarenakan keseluruhan dana belum terpenuhi oleh sponsor utama, 

maka pihak panitia acara memiliki hak untuk menerima tambahan sponsor di samping 

sponsor utama. Meskipun demikian, pihak sponsor utama tetap mendapatkan ruang promosi 

utama yang lebih besar dibandingkan dengan jenis sponsor yang lainnya. 

Selain itu, bisa juga sponsor utama memberikan dukungan kurang dari jumlah tersebut 

misalnya saja 60% dari total anggaran acara. Jadi sisa dana sebesar 40% tersebut dapat kalian 

dapatkan melalui sponsor-sponsor lain yang bersedia mendukung acara. Sebagai contohnya 

saja event yang akan diselenggarakan membutuhkan dana sebesar 100 juta rupiah. Maka dana 

sebesar 60 juta telah kalian dapatkan dari sponsor utama dan sisa 40 juta tersebut bisa kalian 

dapatkan dari jenis sponsor yang lain. 

 

Keutamaan yang bisa didapatkan oleh sponsor utama meliputi pemasangan logo yang mudah 

terlihat oleh para pengunjung. Misalnya saja logo sponsor utama dapat diletakkan pada lokasi 

podium event sedangkan sponsor yang lainnya dapat diletakkan di sekitar acara. Bukan cuma 

itu saja yang didapatkan, pihak sponsor utama berhak mendapatkan ukuran banner yang lebih 

besar dibandingkan jenis sponsor lainnya. Hal ini sangat wajar terjadi dikarenakan dana yang 

mereka keluarkan lebih besar untuk mendukung terselenggaranya sebuah acara. Memberikan 
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hak eksklusif kepada pihak sponsor utama sangatlah penting dengan tujuan agar mereka 

bersedia menjadi pendukung utama acara tersebut. Sebagai contohnya saja kita tidak 

memasukkan kompetitior mereka ke daftar sponsor sehingga hanya produk mereka saja yang 

ada di dalam acara tersebut. Artinya, berbagai produk serupa tidak akan kita masukkan ke 

dalam bagian acara tersebut. Sebagai contohnya kita akan menargetkan sponsor dengan 

perusahaan smartphone, maka kita harus memberikan kepada sponsor utama tersebut sebuah 

hak eksklusif. Di mana kita sebagai penyelenggara acara harus bisa memastikan tidak adanya 

jenis sponsor yang merupakan kompetitior mereka. 

 Sponsor Alternatif 

Jenis sponsor yang selanjutnya adalah sponsor alternatif.Dikatakan sebagai sponsor alternatif 

sebab jenis sponsor ini memang sebagai alternatif dana.Hal ini dilakukan oleh pihak 

penyelenggara acara untuk mendapatkan dana tambahan meskipun nominalnya  kecil. 

Sponsor alternatif dapat terjadi untuk meng-cover keinginan dari pihak perusahaan yang ingin 

bekerja sama dengan panitia acara tapi merasa paket yang ditawarkan panitia acara terlalu 

besar atau mahal. Oleh karena itulah jenis perusahaan seperti ini akan dimasukkan ke dalam 

sponsor alternatif di mana paket yang ditawarkan kepada mereka lebih murah dibandingkan 

dengan jenis sponsor yang lainnya. 

 

Contoh sederhana dari sponsor alternatif adalah seperti ini. Misalnya saja kalian sebagai 

panitia acara berencana untuk membuat suatu acara seminar atau workshop di suatu tempat. 

Acara tersebut telah rutin kalian selenggarakan setiap tahunnya dan kisaran dana yang kalian 

perlukan untuk mengadakan acara tersebut mencapai 150 juta rupiah. 

Saat kalian mengajukan paket sponsorship kepada suatu perusahaan, pihak perusahaan 

tersebut mengetahui bahwa acara yang akan kalian selenggarakan sangat menguntungkan bagi 

mereka, sehingga mereka merasa tertarik untuk bekerja sama dengan menjadi sponsor. 

Namun sebagian perusahaan yang tertarik biasanya masih kurang yakin dan belum 

mempercayai panitia acara 100%. Atau bisa juga perusahaan tersebut telah yakin dengan 

kesuksesan acara namun kalian datang di waktu yang kurang tepat untuk meminta bantuan 

dana atau sponsorship. Saat kondisi ini terjadi, maka pilihan paket alternatif untuk menjadi 

sponsor bisa kalian ajukan untuk mereka agar kerja sama dapat terus berjalan. 
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2.9. Rangkuman 

Tahap Proses Mengorganisir event (meeting,incentive,conference/convention, 

exibition) 

1). Melakukan Penelitian 

 Event adalah sebuah produk yang ditawarkan kepada khalayak dengan harapan 

mereka akan hadir. Penelitian dilakukan untuk menghindari sepinya pengunjung 

dan resiko-resiko lainnya. 

 Semakin baik penelitian dilakukan sebelum event semakin besar event yang 

dihasilkan sesuia dengan kebutuhan, keinginan, minat serta harapan klien 

 Didalam setiap event terdiri dari stakeholder event/kelompok-kelompok yang 

mempunyai kepentingan dengan event, yaitu : 

 Penyelenggara Acara atau Penyandang Dana : klien atau sponsor (perorangan 

atau instansi) yang mempunyai hajat dan dana untuk menyelenggarakan event 

 Pelaksana Acara : Pengelolah kegiatan/event 

 Peserta : perorangan/instansi yang turut berperan dalam kegiatan event, seperti 

peserta pameran, eksibisi, seminar, konferensi atau pertemuan-pertemuan. 

 Penonton atau Publik : Pengunjung (baik membayar atau gratis) yang 

menyaksikan event  

 Penampil : Presenter, Moderator, Pembicara, artis, atlet, Pejabat Pemerintah 

 Pemasok : mitra kerja seperti hotel, restoran, dekorasi dll 

 Pengamat : Media, wartawan, politisi, pejabat 

 

2). Membuat Desain Event 

Desain event adalah cetak biru (blue print) yang  menggambarkan kerangka dasar serta 

memuat konstituen (unsur-unsur pokok) yang akan sebagai bagian dari suatu rangkaian 

sebuah event. 

 

3). Perencanaan Event 

Perencanaan adalah tahap ketiga dalam proses mengelola dan memproduksi event.Fase 

ini dimulai saat pelaksanan event telah mendapat persetujuan dari klien atas desain event 

Ada 3 unsur pada fase perencanaan suatu event : 
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1. Unsur waktu 

Seorang EO harus mampu mengelola waktu.Pertanyaan pertama yang harus diajukan 

EO kepada klien adalah Kapan  Hari H, tanggal dan waktu klien ingin acara itu 

dilaksanakan 

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menunjukkan berapa banyak waktu yang 

tersedia bagi EO untuk melakukan persiapan. 

2. Ruangan / Tempat Acara 

Pilihan tentang ruangan atau tempat bagi sebuah acara juga akan berdampak pada 

waktu serta sedikit banyaknya rencana dan pekerjaan yang diperlukan untuk 

melaksanakan event. Fasilitas penunjang yang dimiliki tempat atau ruangan akan 

mempermudah atau bahkan mempersulit terlaksananya event.Misalnya 

penyelenggara memilih gedung hotel karena gedung hotel sdh memiliki dekorasi dan 

peralatan penunjang, maka hal ini akan mengurangi waktu dan pekerjaan EO 

Sebaliknya bila penyelenggara acara memilih diruangan kosong maka EO akan 

membutuhkan lebih banyak waktu, pekerjaan dan biaya dekorasi dan menciptakan 

suasana yang sesuai dengan acara 

3. Irama Kerja 

Irama kerja mengacu pada tempo kegiatan, baik pada saat perencanaan, persiapan, 

penataan tempat, jalannya acara pada hari H dan sampai pada pembongkaran 

peralatan setelah acara.Mendekati Hari H, tempo kegiatan akan berjalan semakin 

cepat dan padat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan maka EO harus 

dapat merencanakan dan mengatur pekerjaan. Didalam irama kerja event timeline 

sangat dibutuhkan. Event Timeline adalah sebuah dokumen tertulis yang memuat 

secara ringkas rencana jadwal waktu kerja, kapan setiap pekerjaan harus dimulai dan 

selesai dilakukan. (tahap demi tahap secara berurutan mulai dari persiapan, 

perencanaan, koordinasi pelaksanaan, sampai berakhirnya event).Timeline harus 

memuat elemen-elemen seperti :Nomor urut pekerjaan/kegiatan sebelum hari H, 

Jadwal pekerjaan/kegiatan harus dimulai dan diselesaikan, Deskripsipekerjaan/tugas, 

Person in charge (PIC) penanggung jawab pekerjaan, Keterangan status pekerjaan 

pada saat review. 

 



 

 

 21 MENGORGANISIR EVENT MICE  (MATA KULIAH : MANAJEMEN MICE) 

 

 4).  Koordinasi Pelaksanaan Event 

Tiga tahap dalam koordinasi pelaksanaan event yaitu : 

1. Sebelum Hari-H 

Dengan menggunakan event timeline sebagai sarana untuk memonitor kesiapan, 

perkembangan dan kemajuan setiap kegiatan yang harus diselesaikan sebelum 

Hari-H. Memeriksa status penyelesaian setiap pekerjaan yang telah dijadwalkan 

dalam event timeline dan melakukan  koordinasi pelaksanaan dengan mitra kerja, 

rekanan, pemasok barang dan jasa , catering service, pengisi acara dan seluruh tim 

yang bertangung jawab menyelesaikan setiap tugas dan apekerjaan sebelum Hari-

H. Pada kondisi ini pelaksanan event berkesempatan meninjau kekurangan-

kekurangan dan melakukan penyesuaian dan perbaikan. 

2. Pada Hari-H 

Koordinasi pelaksanaan pada Hari-H termasuk salah satu fungsi on-site yang 

harus dilakukan oleh pelaksana adalah memeriksa kembali empat unsur mitra 

kerja yakni pemasok perlengkapan dan peralatan, para teknisi audio, video,sound 

system dan lighting, catering service dana kelompok penampil dan pengisi acara. 

3.  Setelah Hari-H 

Pada tahap ini koordinasi dilakukan denganpihak-pihak terkait untuk pembenahan 

tempat bekas acara, evaluasi hasil. 

 

5).  Evaluasi Event 

Setelah event selesai dilaksanakan hal yang perlu untuk dilakukan adalah melakukan 

evaluasi dari pelaksanaan event tersebut dengan melakukan kilas balik dari awal 

sampai selesainya event. Apakah event yang telah dilaksanakan telah memberikan 

kepuasan bagi peserta. 

Masalah anggaran suatu event merupakan hal yang terpenting dalam mempersiapkan 

operasional suatu event. Untuk menunjang proses pembuatan anggaran suatu event (meeting, 

incentive travel, conference dan exhibition) diperlukan gambaran mengenai anggarannya.  

 Program promosi dalam suatu event akan sukses apabila mampu mengkomunikasikan 

apa dan bagaimana event tersebut kepada calon audiennya dengan baik. Promosi event adalah 

serangkaian kegiatan komunikasi yang dikemas kreatif dan memiliki tujuan menciptakan 
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kejutan-kejutan yang unik, sehingga dapat mendorong massa tertarik untuk datang dan melihat 

hal-hal baru yang disajikan suatu event. 

 Pihak sponsor merupakan perusahaan atau organisasi yang memberikan dukungan atas 

keberlangsungan suatu acara yang diselenggarakan. Dukungan tersebut dapat berupa dana atau 

dalam bentuk apapun yang sekiranya dapat membantu berjalannya acara tersebut dengan lancar. 

Didalam pelaksanaan event haruslah memperhatikan sponsor yan tepat untuk menajdi sponsor 

dalam suatu event. 

 

2.10. Tugas 

 Mahasiswa mempraktekkan bagaimana mengorganisir sebuah event dengan 

mendokumentasikannya dalam bentuk video. 

 

2.11. Test Formatif 

Sebutkan dan jelaskan 5 tahap dalam proses mengorganisie sebuah event ! 

 

2.12. Jawaban 

1). Melakukan Penelitian 

 Event adalah sebuah produk yang ditawarkan kepada khalayak dengan harapan 

mereka akan hadir. Penelitian dilakukan untuk menghindari sepinya pengunjung 

dan resiko-resiko lainnya. 

 Semakin baik penelitian dilakukan sebelum event semakin besar event yang 

dihasilkan sesuia dengan kebutuhan, keinginan, minat serta harapan klien 

 Didalam setiap event terdiri dari stakeholder event/kelompok-kelompok yang 

mempunyai kepentingan dengan event, yaitu : 

 Penyelenggara Acara atau Penyandang Dana : klien atau sponsor (perorangan 

atau instansi) yang mempunyai hajat dan dana untuk menyelenggarakan event 

 Pelaksana Acara : Pengelolah kegiatan/event 

 Peserta : perorangan/instansi yang turut berperan dalam kegiatan event, seperti 

peserta pameran, eksibisi, seminar, konferensi atau pertemuan-pertemuan. 

 Penonton atau Publik : Pengunjung (baik membayar atau gratis) yang 

menyaksikan event  
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 Penampil : Presenter, Moderator, Pembicara, artis, atlet, Pejabat Pemerintah 

 Pemasok : mitra kerja seperti hotel, restoran, dekorasi dll 

 Pengamat : Media, wartawan, politisi, pejabat 

 

Teknik Penelitian terdiri dari ; 

 Teknik Kuantitatif/sudah baku (dengan Kuesioner atau wawancara): Teknik ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang demografi (jumlah penduduk, jenis 

kelamin, usia, tingkat pendapatan dll yang terkait dengan profil penduduk), tentang 

jumlah pengunjung yang hadir/peserta, besarnya volume penjualan produk pada saat 

event 

 Teknik Kualitatif : teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih 

dalam atau data deskriptif tentang apa yang tersembunyi dibalik data yang diperoleh 

melalui penelitian kuantitatif, misalnya informasi pola prilaku peserta dan khalayak 

umum, kepuasan pengunjung, persepsi/opini peserta/pengunjung, perubahan sikap 

peserta/pengunjung setelah menghadiri event. 

Selain melakukan teknik penelititian kuantitatif dan kualitatif, Analisis SWOT 

(strengths,weakneses,opportunities dan    threats) juga dapat dilakukan. 

Kekuatan misalnya  : adanya pendanaan yang kuat, staf organisasi yang terlatih ,  event 

mempunyai potensi yang baik untuk mendapatkan sponsor, banyak relawan yang 

bersedia mendukung event, lokasi yang baik, mendapat dukungan public/media. 

Kelemahan misalnya : pendanaan lemah, staf yang tidak terlatih, Event tidak 

mendapatkan sponsor, sulit mendapatkan relawan, lokasi kurang menguntungkan, tidak 

adanya dukungan media.Bila kelemahan-kelemahan itu lebih banyak dari pada kekuatan-

kekuatannya maka event yang akan difrencanakan hendaknya ditunda atau ditolak. 

Peluang : adanya perayaan besar nasional, liburan, adanya hubungan dengan kegiatan 

media misalnya HUT PWI. Ancaman : bencana alam, teroris, artis yang mengundurkan 

diri, lokasi rawan atau sering terjadi konflik 

2).  Membuat Desain Event 

Desain event adalah cetak biru (blue print) yang  menggambarkan kerangka dasar 

serta memuat konstituen (unsur-unsur pokok) yang akan sebagai bagian dari suatu 

rangkaian sebuah event. 
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3). Perencanaan Event 

Perencanaan adalah tahap ketiga dalam proses mengelola dan memproduksi 

event.Fase ini dimulai saat pelaksanan event telah mendapat persetujuan dari klien 

atas desain event 

 4). Koordinasi Pelaksanaan Event 

 Tiga tahap dalam koordinasi pelaksanaan event yaitu : 

1.  Sebelum Hari-H 

Dengan menggunakan event timeline sebagai sarana untuk memonitor kesiapan, 

perkembangan dan kemajuan setiap kegiatan yang harus diselesaikan sebelum 

Hari-H. Memeriksa status penyelesaian setiap pekerjaan yang telah dijadwalkan 

dalam event timeline dan melakukan  koordinasi pelaksanaan dengan mitra kerja, 

rekanan, pemasok barang dan jasa , catering service, pengisi acara dan seluruh tim 

yang bertangung jawab menyelesaikan setiap tugas dan apekerjaan sebelum Hari-

H. Pada kondisi ini pelaksanan event berkesempatan meninjau kekurangan-

kekurangan dan melakukan penyesuaian dan perbaikan. 

2.  Pada Hari-H 

Koordinasi pelaksanaan pada Hari-H termasuk salah satu fungsi on-site yang 

harus dilakukan oleh pelaksana adalah memeriksa kembali empat unsur mitra 

kerja yakni pemasok perlengkapan dan peralatan, para teknisi audio, video,sound 

system dan lighting, catering service dana kelompok penampil dan pengisi acara. 

3.  Setelah Hari-H 

Pada tahap ini koordinasi dilakukan denganpihak-pihak terkait untuk pembenahan 

tempat bekas acara, evaluasi hasil. 

5).  Evaluasi Event 

Setelah event selesai dilaksanakan hal yang perlu untuk dilakukan adalah melakukan 

evaluasi dari pelaksanaan event tersebut dengan melakukan kilas balik dari awal 

sampai selesainya event. Apakah event yang telah dilaksanakan telah memberikan 

kepuasan bagi peserta. 
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III. Evaluasi 

Kognitif :  Mahasiswa mengetahui cara mengorganisir sebuah event 

Psikomotorik : Mahasiswa mampu mempraktekkan cara mengorganisir sebuah                                 

event. 

Attitude :  Mahasiswa mampu mengorganisir sebuah event dengan percaya diri. 
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PENUTUP 

 

 

Melalui pembelajaran berbasis modul, diharapkan akan membantu mahasiswa akan dapat belajar 

secara mandiri, mengukur kemampuan diri sendiri, dan menilai dirinya sendiri. Tidak terkecuali 

dalam memahami konsep dasar pemrograman dan implementasinya. Semoga modul ini dapat 

digunakan sebagai referensi tambahan dalam proses pembelajaran pada kegiatan perkuliahan, 

baik teori maupun praktik.Semoga modul ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya yang 

mengambil Bidang keahlian Event Organizer (MICE). Tak lupa dalam kesempatan ini, penulis 

mohon saran dan kritik yang membangun terhadap, demi sempurnanya penyusunan modul ini di 

masa-masa yang akan datang. Semoga modul ini memberikan manfaat bagi mahasiswa dan 

pembaca. 
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