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         Kegiatan MC dan Protokoler merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan oleh 

instansi pemerintah dalam kegiatan kantor.  Keberadaan   MC dan protokol sangat dibutuhkan 

pada berbagai kegiatan seperti acara resmi/kenegaraan, pertemuan resmi, kunjungan kerja,  

audiensi dan penerimaan tamu ataupun acara perjamuan.  Di samping itu,  juga dalam kegiatan 

kantor lainnya seperti lokakarya, workshop,   konferensi,  Memorandum of Understanding 

(MoU), dan seminar.  Kegiatan  tersebut tidak lepas dari peran master of ceremony (MC) 

maupun petugas protokoler. Sehingga dalam penyelenggaraannya  perlu dikelola supaya  acara 

berlangsung lancar dan sesuai dengan etika kantor.  

        Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

aparatur pemerintah Kecamatan Jetis agar mempunyai  kesadaran pentingnya kegiatan MC dan 

Protokoler, sehingga dapat meningkatkan  kualitas kegiatan MC dan protokoler yang dilakukan, 

serta dapat memberi bekal  ketrampilan  tentang bagaimana kegiatan MC dan protokoler harus 

dilakukan. Khalayak sasaran yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah. 

aparatur  pemerintah di lingkungan Kecamatan Jetis, Kabupaten  Bantul. Kegiatan ini dilakukan 

dengan menggunakan beberapa metode yaitu semacam pre-test demonstrasi/simulasi/ praktik 

menjadi MC, ceramah dan tanya jawab, dan simulasi/demonstrasi praktik menjadi MC suatu 

acara tertentu. Peserta pelatihan diminta mempraktikan secara langsung acara yang akan 

dibawakannya.  Penampilan peserta sebagai MC dievaluasi bersama-sama  dengan menerima 

masukan dari peserta yang lain tentang bagaimana berperan sebagai MC yang baik meliputi 

penggunaan bahasa, pengaturan suara,  sikap, dan aspek lain dari seorang MC.  

        Secara keseluruhan kegiatan PPM dapat berjalan lancar dan mendapat respon positif dari 

peserta. Walaupun  tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas  kegiatan MC dan protokoler di 

lingkungan Kecamatan Jetis belum  serta merta dapat terlaksana, tetapi paling tidak tujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran,  menambah  pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan MC dan 

protokoler, serta memberikan bekal  keterampilan praktis bagi aparatur pemerintah Kecamatan 

Jetis, Kabupaten  Bantul  dalam kegiatan MC dan protokoler telah dapat terlaksana. Sebagian 

besar peserta sudah dapat melakukan praktik secara langsung sebagai MC  dengan menggunakan 

bahasa yang efektif, pengaturan intonasi suara yang baik, dan memiliki perilaku serta sikap 

sebagai seorang MC. 

 

Kata Kunci:   MC dan protokoler, aparatur pemerintah, kantor.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi  

        Kegiatan  master of ceremony  (MC)  dan Protokoler menjadi bagian penting yang 

perlu diperhatikan oleh Lembaga Pemerintah dalam kegiatan kantor. Keprotokolan  

berlangsung dalam  rangka  penghormatan terhadap kedudukan jabatan/kedaulatan negara 

dari pejabat negara.  Keberadaan   MC dan Protokol sangat dibutuhkan pada berbagai 

kegiatan seperti acara resmi/kenegaraan, pertemuan resmi, kunjungan kerja,  audiensi dan 

penerimaan tamu ataupun acara perjamuan.  Di samping itu,  juga dalam kegiatan kantor 

lainnya seperti lokakarya, workshop,   konferensi, Memorandum of Understanding (MoU), 

dan seminar. Kegiatan  tersebut tidak lepas dari peran MC maupun petugas protokoler. 

Sehingga dalam penyelenggaraannya  perlu dikelola supaya  acara berlangsung lancar dan 

sesuai dengan etika kantor.  

        Protokoler merupakan  aturan-aturan yang harus dilakukan  dalam  penyelenggaraan 

aktivitas kantor. Dalam organisasi publik permasalahan  Protokoler di diatur dalam Undang 

Undang No. 24 tahun  2004 tentang kedudukan Protokoler. Kedudukan protokoler tersebut 

mengatur tentang  tempat, tata upacara  dan tata penghormatan.   Kesuksesan suatu acara 

sangat tergantung pada kemampuan MC dalam mengendalikan  acara serta perencanaan 

protokoler  yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan suatu kegiatan kantor.     MC  

berfungsi memandu jalannya acara dari awal sampai berakhirnya kegiatan. Kelancaran 

sebuah acara sangat dipengaruhi oleh kepiawaian MC dan keprotokolan. Namun demikian  

masih banyak dijumpai dalam realitasnya, termasuk  di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul,  

bahwa setiap ada  kegiatan yang melibatkan  peran MC dan Protokoler tidak atau jarang 

dijalankan  dengan baik. Permasalahan  yang nampak  antara lain: wawasan protokoler 



3 
 

3 

 

belum memadai, menggunakan kalimat yang tidak baku,   penggunaan istilah yang salah, 

susunan acara yang kurang  sistematis, intonasi dan volume suara kurang tepat, pembawa 

acara kurang  memperhatikan  tata tempat.  Penyebab permasalahan tersebut dikarenakan 

beberapa hal, antara lain : tidak/kurang  adanya  latihan,  ada anggapan bahwa MC & 

protokoler tidak menjadi faktor yang penting, atau mungkin  faktor pemimpin yang  kurang 

peduli terhadap persoalan protokoler.  

        Seiring dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan,   kemampuan  MC & Prokoler 

memiliki peran penting dalam kegiatan/acara resmi di kantor.  Penyelenggaraan acara resmi  

pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelayanan, baik pelayanan  antar pegawai dalam 

organisasi maupun  pelayanan  bagi  pihak  luar organisasi. Ketika  berlangsung suatu 

kegiatan    maka terjadi interaksi  antar aparat  kantor. Dalam interaksi tersebut terjadi 

komunikasi interpersonal yang diwadahi dalam sebuah acara resmi.  Dalam hal ini   sangat 

membutuhkan  kemampuan  petugas protokol untuk mempersiapkan  acara tersebut serta 

mempersiapkan  MC demi  kelancaran acara. Pada akhirnya kelancaran penyelenggaraan  

tersebut akan memberi  kesan profesionalitas  dan nama baik lembaga. 

        Kedudukan protokoler  memberikan penempatan seseorang (pejabat negara/pejabat 

pemerintah dan tokoh masyarakat) untuk mendapatkan  penghormatan, perlakuan dan tata 

tempat dalam acara resmi  dan pertemuan resmi. Tujuan keprotokolan diantaranya adalah  

menciptakan ketertiban, memelihara kehormatan diri dan kedudukan, lambang negara.  

Melihat pentingnya kedudukan protokoler dalam kelembagaan  pemerintahan, maka adalah 

merupakan hal yang penting bagi setiap aparatur pemerintah terutama di Kecamatan Jetis 

Kabupaten Bantul untuk memiliki kepedulian    dan memahami tata tertibnya.  

       Sebagai salah satu lembaga pemerintahan, khususnya kantor pemerintah Kecamatan 

Jetis  perlu memperhatikan tata tertib  penyelenggaraan suatu acara terkait dengan fungsi 

MC dan keprotokolan.  Dengan demikian kegiatan pengabdian  kepada masyarakat dengan 

memberikan pelatihan MC & protokoler dirasa sangat mendesak/perlu untuk  menjadi 

agenda prioritas.  Pengabdian  tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan 

kemampuan aparatur pemerintah, khususnya bagian protokoler atau humas  untuk menjadi 

petugas protokoler yang baik serta mampu menjadi MC yang profesional.  

B. Tinjauan Pustaka 
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1.  Definisi dan Arti Penting MC & Protokoler 

2. Ruang Lingkup  MC & Protokol 

3. Kualifikasi MC & Protokoler  

C. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

      Untuk  memecahkan  permasalahan  yang  telah dirumuskan di atas,  maka terlebih 

dahulu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi pemerintah Kecamatan Jetis 

Kabupaten Bantul  dalam kegiatan MC dan Protokoler sebagai berikut:   

1. Kurangnya pemahaman  aparatur pemerintah Kecamatan Jetis  tentang   arti  penting 

MC dan Protokoler.   

2. Kegiatan MC dan protokoler yang sudah dilakukan  oleh  aparatur pemerintah  belum 

berkualitas. 

3.  Kurangnya kegiatan pelatihan dalam bidang MC & protokoler bagi aparatur 

pemerintah Kecamatan Jetis. 

4. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah  Kecamatan Jetis tentang  bagaimana 

peran  MC dan bagaimana protokoler harus dilakukan. 

      Untuk  memperjelas  permasalahan yang  harus  dipecahkan, maka dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya meningkatkan pemahaman  aparatur pemerintah Kecamatan Jetis  

tentang   arti  penting MC dan Protokoler? 

2. Bagaimana  upaya  meningkatkan  kualitas kegiatan MC dan protokoler yang 

dilakukan  oleh  aparatur pemerintah  Kecamatan Jetis? 

3. Bagaimana upaya untuk  memberi bekal  ketrampilan bagi aparatur pemerintah  

Kecamatan Jetis tentang bagaimana kegiatan MC dan protokoler harus dilakukan? 

D. Tujuan Kegiatan  

        Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: 

1.  Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah Kecamatan Jetis agar mempunyai  

kesadaran pentingnya kegiatan MC dan Protokoler. 
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2.  Meningkatkan  kualitas kegiatan MC dan protokoler yang dilakukan  oleh  aparatur 

pemerintah  Kecamatan Jetis. 

3.  Memberi bekal  ketrampilan bagi aparatur pemerintah  Kecamatan Jetis tentang 

bagaimana kegiatan MC dan protokoler harus dilakukan  melalui kegiatan Pelatihan 

MC dan Protokoler Bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan Jetis. 

E. Manfaat  Kegiatan 

Adapun  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan tentang kegiatan pertemuan resmi dan syarat-syarat yang harus 

dimiliki oleh petugas MC dan Protokoler. 

2. Meningkatkan keterampilan dan kinerja aparatur pemerintahan, khususnya  dalam 

menjalankan peran MC dan Protokoler dalam rangka peningkatan pelayanan dan 

mencapai citra nama baik lembaga. 

3. Merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan 

4. Dapat digunakan sebagai salah satu alternatif profesi. 

 

 

BAB II 

 METODE KEGIATAN PPM 

A.   Khalayak Sasaran  

    Khayalak sasaran yang terlibat dalam   kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

adalah    aparatur  pemerintah di lingkungan Kecamatan Jetis, Kabupaten  Bantul sejumlah 

32  orang peserta. 

B.  Metode yang Digunakan 

             Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan beberapa metode berikut: 

1.   Semacam pre-test demonstrasi/simulasi/ praktik menjadi MC 

              Metode ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta dalam berperan     

sebagai MC. Beberapa orang peserta diminta berpraktik sebagai MC pada suatu acara 
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tertentu. Pemateri membuat catatan sebagai bahan evaluasi tentang hasil praktik dikaitkan 

dengan beberapa aspek dari kegiatan MC dan protokoler seperti penggunaan bahasa yang 

efektif, pengaturan suara, sikap/perilaku selama membawakan acara dan lain-lain.   

 

 

2.   Ceramah dan Tanya Jawab 

    Metode ini digunakan untuk memberikan pembekalan materi terkait MC dan 

protokoler meliputi: definisi dan arti pentingnya MC dan protokoler, ruang lingkup MC 

dan protokoler, kualifiksi MC dan protokoler, keterampilan dan tugas MC, dan teknis 

protokoler, dilanjutkan sesi  tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman aparatur pemerintah Kecamatan Jetis agar mempunyai  kesadaran pentingnya 

kegiatan MC dan protokoler. 

     3.  Simulasi/demonstrasi ( Praktik  menjadi MC pada suatu acara tertentu) 

Metode simulasi/demonstrasi  digunakan sebagai  tahap  akhir  dari  pelatihan MC 

dan protokoler  yaitu berupa praktik  langsung  dari setiap peserta untuk mendemokan 

berperan sebagai MC pada suatu acara tertentu dengan  pendampingan  dari pemateri. 

Masing-masing peserta dipersilahkan memilih acara yang akan dibawakannya sebagai 

MC, kemudian peserta langsung mempraktikan berbagai materi yang telah disampaikan 

pemateri tentang berperan sebagai MC yang baik, meliputi penggunaan bahasa, 

pengaturan suara,  sikap, dan aspek lain dari seorang MC. Penampilan peserta sebagai 

MC secara langsung akan dievaluasi bersama-sama oleh pemateri dengan menerima 

masukan dari peserta yang lain.  

        Secara keseluruhan seluruh kegiatan ini bermuara pada peningkatan pemahaman 

aparatur pemerintah dalam kegiatan MC dan Protokoler sehingga mampu meningkatkan 

kualitas kegiatan MC dan protokoler di lingkungan kantor pemerintah Kecamatan Jetis. 

C.   Langkah-Langkah Kegiatan  

      Untuk  memecahkan  permasalahan  yang  telah dirumuskan di atas,  maka alternatif 

pemecahan  masalah  yang dipilih adalah berupa  pelatihan MC dan protokoler bagi aparatur 

pemerintah Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.  Pelatihan dan materi yang diberikan  

meliputi: 
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1. Definisi dan arti pentingnya MC dan protokoler 

2. Ruang lingkup MC dan protokoler 

3. Kualifikasi MC dan protokoler 

4. Keterampilan dan tugas MC  

5. Teknis protokoler 

        Hal tersebut akan dilakukan dengan langkah-langkah  sebagai berikut: 

a. Semacam pre-test simulasi/demonstrasi (praktik menjadi MC) untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta pelatihan, karena beberapa peserta pelatihan ternyata sudah 

terbiasa melakukan  praktik sebagai MC pada suatu acara.   

b. Pemberian materi tentang definisi dan arti pentingnya MC dan protokoler, ruang 

lingkup MC dan protokoler untuk meningkatkan pemahaman  aparatur pemerintah 

Kecamatan Jetis agar mempunyai  kesadaran pentingnya kegiatan MC dan 

protokoler. 

c. Pemberian materi tentang kualifikasi MC dan Protokoler, keterampilan dan tugas 

MC, dan teknis protokoler, dilanjutkan sesi  tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan 

memberi bekal  ketrampilan bagi aparatur pemerintah  Kecamatan Jetis tentang 

bagaimana kegiatan MC dan protokoler harus dilakukan. 

d. Simulasi/demonstrasi ( Praktik  menjadi MC pada suatu acara tertentu) 

Metode simulasi/demonstrasi  digunakan sebagai  tahap  akhir  dari  pelatihan MC 

dan protokoler  yaitu berupa praktik  langsung  dari setiap peserta untuk 

mendemokan berperan sebagai MC pada suatu acara tertentu dengan  pendampingan  

dari pemateri. Masing-masing peserta dipersilahkan memilih acara yang akan 

dibawakannya sebagai MC, kemudian peserta langsung mempraktikan berbagai 

materi yang telah disampaikan pemateri tentang berperan sebagai MC yang baik, 

meliputi penggunaan bahasa, pengaturan suara,  sikap, dan aspek lain dari seorang 

MC. Penampilan peserta sebagai MC secara langsung akan dievaluasi bersama-sama 

oleh pemateri dengan menerima masukan dari peserta yang lain.  

         Tolok ukur yang digunakan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan MC dan 

protokoler bagi aparatur Pemerintah Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul adalah sebagai 

berikut: 
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1. Target peserta pelatihan yang ditetapkan sejumlah 20 peserta 

2. Setelah mengikuti pelatihan, aparatur  pemerintah  Kecamatan Jetis memiliki kesadaran 

pentingnya kegiatan MC dan Protokoler. 

3. Setelah mengikuti pelatihan, aparatur pemerintah Kecamatan Jetis dapat meningkatkan  

kualitas kegiatan MC dan protokoler yang dilakukan  di lingkungan Kecamatan Jetis. 

4. Setelah mengikuti pelatihan,  aparatur pemerintah  Kecamatan Jetis diharapkan 

memiliki kemampuan, sikap dan ketrampilan  tentang bagaimana berperan dalam 

kegiatan MC dan protokoler menurut rambu-rambu yang ada.  

 

BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM 

 

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Hasil dari kegiatan PPM Pelatihan MC dan Protokoler bagi Aparatur Pemerintah 

Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul adalah: 

1. Jumlah  peserta  pelatihan  mencapai  160 % dari  jumlah  peserta yang ditargetkan, hal 

ini menunjukkan minat yang tinggi dari para peserta untuk mendapatkan pengetahuan 

yang baru dalam kegiatan MC dan Protokoler. 

2. Dari semacam pre-test simulasi/demonstrasi (praktik sebagai MC dalam sebuah acara)  

yang dilakukan sebelum pelatihan, terungkap bahwa beberapa peserta pelatihan sudah 

sering berperan sebagai MC dalam suatu acara, namun demikian nampak  bahwa 

mayoritas peserta masih  menggunakan bahasa yang tidak efektif, bersikap dan  

melakukan gerakan-gerakan fisik yang tidak diperlukan dalam praktik sebagai petugas 

MC.  

3. Setelah kegiatan pelatihan MC dan protokoler,  pemahaman dan pengetahuan serta 

kesadaran aparatur  pemerintah  Kecamatan Jetis tentang pentingnya kegiatan MC dan 

protokoler mengalami peningkatan. 

4. Bertambahnya pengetahuan dan  pemahaman peserta pelatihan tentang aspek-aspek dari 

tugas MC dan protokoler, bahkan peserta yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan MC 
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dan protokoler sudah berani berpraktik sebagai MC secara langsung. Aparatur 

pemerintah  Kecamatan Jetis sudah  memiliki kemampuan, sikap dan ketrampilan  

tentang bagaimana berperan dalam kegiatan MC dan protokoler menurut rambu-rambu 

yang ada. 

5. Pelatihan diakhiri dengan demonstrasi/simulasi  (praktik menjadi MC) yang dilakukan 

oleh para peserta pelatihan. Masing-masing peserta dipersilahkan memilih acara yang 

akan dibawakannya sebagai MC. Peserta langsung mengaplikasikan berbagai materi yang 

telah disampaikan pemateri tentang berperan sebagai MC yang baik, meliputi 

penggunaan bahasa, pengaturan suara,  sikap, dan aspek lain dari seorang MC dengan 

berpraktik sebagai seorang MC. Penampilan peserta sebagai MC dievaluasi bersama-

sama oleh pemateri dengan menerima masukan dari peserta yang lain. Dari praktik yang 

dilakukan oleh peserta pelatihan setelah menerima materi, terlihat bahwa ketrampilan dan 

kemampuan mereka dalam berperan sebagai MC mengalami perbaikan jika dilihat dari 

berbagai aspek tugas MC dan protokoler.  

 

B. Pembahasan  

1. Target peserta pelatihan yang ditetapkan sejumlah 20 peserta 

        Dari  target peserta pelatihan yang ditetapkan sejumlah 20 peserta, ternyata jumlah 

peserta pelatihan yang hadir jauh melebihi target yaitu sejumlah 32 orang peserta. Peserta 

tersebut selain berasal dari Kantor Kecamatan Jetis, juga berasal dari berbagai  instansi 

yang ada di lingkungan Kecamatan Jetis, meliputi SMP Negeri I Jetis, SMP Negeri II 

Jetis, SMP Negeri III Jetis, Puskesmas I Jetis, Puskesmas II Jetis, KUA Kecamatan Jetis, 

Polsek Jetis, Koramil Jetis, MTsN Sumberagung Jetis, perwakilan dari Desa Sumber 

Agung, Desa Trimulyo, Desa Canden, Desa Jetis, dan Desa Telan di Kecamatan Jetis 

Kabupaten Bantul.  Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme peserta untuk 

mengetahui tentang kegiatan MC dan protokoler cukup baik. 

2. Setelah mengikuti pelatihan, aparatur  pemerintah  Kecamatan Jetis memiliki kesadaran 

pentingnya kegiatan MC dan Protokoler.  

        Dari tanya jawab yang dilakukan dengan peserta pelatihan terungkap bahwa selama 

ini ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan mengatur berlangsungnya suatu acara di 
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lingkungan  kantor mereka, hanya orang-orang tertentu dan sangat sedikit orang yang 

memiliki kemauan untuk mengurusnya, apalagi menjadi petugas MC. Setelah mengikuti 

pelatihan sebagian besar peserta memiliki kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan MC 

dan protokoler  di lingkungan kantor  mereka, karena kegiatan tersebut sangat penting 

bagi kelancaran suatu acara dan nama baik instansi. Hanya sedikit dari peserta yang tetap 

enggan untuk  berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut di kantor masing-

masing setelah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan.   

3. Setelah mengikuti pelatihan, aparatur pemerintah Kecamatan Jetis dapat meningkatkan  

kualitas kegiatan MC dan protokoler yang dilakukan  di lingkungan Kecamatan Jetis. 

        Kesediaan para peserta pelatihan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan MC dan 

protokoler di lingkungan kantor mereka masing-masing setidaknya diharapkan akan 

dapat  menjadi lahan untuk  mempraktikan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan 

teknis MC dan protokoler yang telah mereka miliki setelah mengikuti pelatihan, 

Walaupun hal tersebut tidak serta merta dapat meningkatkan kualitas kegiatan MC dan 

protokoler yang dilakukan di lingkungan Kecamatan Jetis. 

4. Setelah mengikuti pelatihan,   aparatur pemerintah Kecamatan Jetis diharapkan memiliki 

kemampuan, sikap dan ketrampilan  tentang bagaimana berperan dalam kegiatan MC dan 

protokoler menurut rambu-rambu yang ada.  

        Setelah pelatihan, masing-masing peserta dipersilahkan memilih acara yang akan 

dibawakannya sebagai MC. Peserta secara langsung mengaplikasikan berbagai materi 

yang telah disampaikan tentang bagaimana berperan sebagai MC yang baik, meliputi 

penggunaan bahasa, pengaturan suara,  sikap, perilaku, dan aspek lain dari seorang MC 

dengan berpraktik sebagai seorang MC. Dari hasil evaluasi yang dilakukan bersama-sama 

oleh pemateri dengan  menerima masukan dari peserta yang lain, terlihat bahwa 

ketrampilan dan kemampuan sebagian peserta dalam berperan sebagai MC mengalami 

perbaikan dibandingkan dengan hasil semacam pre-test sebelum pemberian materi. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek bagaimana petugas MC dan 

protokoler dalam bersikap, berperilaku, bertutur, mengatur intonasi suara, dan lain-lain. 

Walaupun juga dijumpai sedikit peserta yang nampak enggan memerankan dirinya secara 
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total sebagai pembawa acara, sehingga hanya berperan sebagai MC secara tidak 

bersungguh-sungguh.   

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan  

Faktor pendukung kegiatan pelatihan MC dan protokoler adalah  sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kecamatan Jetis menyambut dengan baik adanya kegiatan pelatihan MC dan 

protokoler di lingkungan Kecamatan Jetis, karena diharapkan akan membawa manfaat 

terutama dalam memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang MC dan 

protokoler. Selama ini juga dapat dikatakan sangat jarang dilakukan berbagai kegiatan 

pelatihan yang melibatkan berbagai instansi di lingkungan Kecamatan Jetis karena 

keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Kecamatan Jetis. 

2. Semangat atau antusiasme  aparatur  pemerintah Kecamatan Jetis untuk mengikuti kegiatan 

pelatihan MC dan prokoler sangat  tinggi. Hal tersebut terbukti dari tingkat kehadiran 

mereka mewakili  berbagai instansi yang ada di lingkungan Kecamatan Jetis. Dari semacam 

pre-test simulasi/demonstrasi praktik sebagai MC yang dilakukan, sebagian peserta ternyata 

sudah sering berperan sebagai MC dalam acara yang diselenggarakan oleh instansi mereka. 

Bahkan ada beberapa peserta yang sudah berpengalaman dalam acara seperti hajatan 

pernikahan dan lain-lain. Sehingga  dapat diketahui bahwa sebagian peserta pelatihan dari 

sisi kemampuan dan pengetahuan serta ketrampilan praktis sebenarnya sudah lumayan 

memadai, hanya yang masih harus ditingkatkan adalah kemampuan untuk menggunakan 

bahasa secara efektif, serta pemahaman bagaimana harus berperilaku atau bersikap selama 

bertugas sebagai MC atau pembawa acara, sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas 

MC dan protokoler sesuai dengan rambu-rambu yang ada.  

3. Kegiatan MC dan protokoler merupakan kegiatan yang penting karena pasti dilakukan oleh 

semua instansi pemerintah walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Sehingga 

diharapkan kegiatan pelatihan ini akan dapat membantu memberikan bekal ketrampilan 

praktis bagi aparatur pemerintah. 

Permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul  

dalam kegiatan MC dan protokoler sehingga menjadi faktor penghambat kegiatan antara lain: 
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1. Masih sangat jarangnya kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan terutama yang berkaitan 

dengan kegiatan MC dan protokoler. Sehingga seharusnya ada kegiatan pelatihan lanjutan 

untuk lebih mematangkan pemahaman peserta tentang kegiatan MC dan protokoler.  

2. Pada waktu diselenggarakan kegiatan pelatihan MC dan protokoler, pada saat yang sama 

juga ada kegiatan pembagian e-KTP sehingga suara yang timbul dari speaker pemanggilan 

penduduk yang akan menerima E-KTP menimbulkan suara yang mengganggu konsentrasi 

peserta pelatihan. Padahal pelatihan dilakukan di luar ruangan (Pendopo Kecamatan).  

3. Kegiatan pelatihan diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan audiensi aparatur 

kecamatan di Kabupaten Bantul  dengan DPRD Bantul, sehingga beberapa pejabat 

pemerintahan di Kecamatan jetis harus meninggalkan acara pelatihan yang baru sebentar 

berjalan.  

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

              Secara  keseluruhan  kegiatan  PPM sudah berjalan dengan lancar dan mendapatkan 

respon yang positif dari peserta. Seluruh peserta telah mengikuti program pelatihan  secara 

lengkap. Meskipun tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas  kegiatan MC dan protokoler di 

Kecamatan Jetis belum  serta merta dapat terlaksana, tetapi paling tidak tujuan dari PPM ini 

untuk menumbuhkan kesadaran,  menambah  pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan 

MC dan protokoler, serta memberikan bekal  ketrampilan praktis bagi aparatur pemerintah 

Kecamatan Jetis, Kabupaten  Bantul  dalam kegiatan MC dan protokoler telah dapat 

terlaksana. Sebagian besar peserta sudah dapat melakukan praktik secara langsung sebagai 

MC dalam acara tertentu  dengan menggunakan bahasa yang efektif, pengaturan intonasi 

suarayang baik, dan memiliki perilaku dan sikap sebagai seorang MC, serta aspek-aspek lain 

dari seorang MC. 

B. Saran 

        Adapun saran yang dapat diberikan Tim PPM adalah sebagai berikut: 
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1. Diperlukan kegiatan PPM pelatihan MC dan protokoler tingkat lanjut untuk semakin 

mengasah ketrampilan mereka dalam praktik sebagai MC sebagai tindak lanjut  

pencapaian hasil  pelatihan yang pertama. 

2. Perlu adanya kerjasama dengan bagian humas pemerintah Kabupaten Bantul untuk lebih 

meningkatkan kualitas kegiatan MC dan Protokoler di lingkungan pemerintah Kecamatan 

Jetis.  
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