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Master of Ceremony 

Pengertian : 

Master of Ceremony (MC) atau dalam Bahasa Indonesia biasa disebut “Pembawa Acara” 

adalah seseorang yang bertugas memandu dan/atau mengendalikan serangkaian acara, 

mulai dari membuka acara sampai menutup acara. 

Pengarah Acara adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengendalikan suatu 

acara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan suatu acara, sampai pertanggungjawaban 

pelaksanaan acara.  

Seorang MC (pembawa acara) dapat merangkap sebagai pengarah acara sekaligus, dan 

sangat ideal seandainya seorang MC memahami secara baik tugas-tugas pengarah acara, 

sehingga dapat memandu dan mengendalikan acara secara baik dan berkesinambungan. 

TIGA TUGAS POKOK PEMBAWA ACARA (MC) 

1. Membuka Acara 

2. Merangkaikan acara demi acara 

3. Menutup Acara 

Membuka Acara 

Dalam membuka acara terdapat dua hal penting yang seyogianya dilakukan oleh seorang 

pembawa acara, yaitu : 

1. Kata Pembuka 

2. Pernyataan Membuka Acara 

Contoh Kata Pembuka : 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillaahi Robbil alamin …. 
Yang terhormat Kepala KDEI Taiwan, Bapak Suhartono beserta Ibu dan segenap jajaran 
staf KDEI 
Yang kami hormati …… (maksimal 3), para ….. 
Hadirin yang kami muliakan 
Puji syukur …… 
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Assalamualaikum wr wb,  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. 
Yang terhormat Kepala KDEI Taiwan, Bapak Suhartono beserta Ibu dan segenap jajaran 
staf KDEI. 
Yang kami hormati (maksimal 3), para ….. 
Hadirin yang kami muliakan. 
Puji syukur …. 

Contoh Pernyataan Membuka Acara : 

Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafadz basmalah 
Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al Fatihah. 

Catatan : 

Cara membuka acara seperti nomor 1 dan 2 di atas, dapat dilaksanakan bila benar-benar 

undangan berada dalam 1 majelis yang tertib dan rapi (dalam suasana duduk). Seandainya 

acara dilaksanakan di tempat terbuka, MC tidak perlu mengajak undangan untuk 

bersama-sama membuka, cukup oleh MC sendiri, seperti berikut : 

Dengan mengucap Bismillaahirrahmanirrahim, rangkaian acara saya buka.. 
Dengan selalu mengharap rahmat dan ridha Allah Swt, rangkaian acara kami mulai  

Merangkai Acara 

Merangkai acara adalah memandu perpindahan acara dari acara pertama, kedua, 

seterusnya hingga selesai. 

Contoh Kalimat dalam merangkai acara : 

Hadirin, marilah kita meningkat ke acara berikut, yaitu pembacaaan ayat-ayat suci Al 
Quran ….. 

Setelah selesai …..  

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, semoga rahmat Allah tercurah kepada kita 
semua baik yang membaca maupun yang mendengarkan.  
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan Laporan Ketua Penitia 
Penyelengara. Kepada Bapak Edi kami silakan! 
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Setelah selesai,  

Terima kasih kami hatur kepada Bapak Edi yang telah menyampaikan laporannya selaku 
Ketua Panitia Penyelenggara. 
Hadirin yang kami muliakan! Kini kita akan segera memasuki acara inti, yaitu Hikmah 
Halal bi Halal. Untuk itu marilah kita ikuti dengan seksama uraian Hikmah Halal bi Halal 
yang akan disampaikan oleh Almukarom Al Ustadz K.H. Agil Siraj………. Kami silakan. 

Catatan : 

Hindari kata-kata : waktu dan tempat kami persilakan. 

Menutup Acara 

Seorang pembawa acara (MC) terkadang lupa menutup acara yang merupakan salah 

satu tugas utamanya. Ada dua hal penting dalam menutup acara, yaitu kata penutup dan 

pernyataan menutup. 

 Contoh kata penutup dan pernyataan menutup : 

Demikian tadi, pembacaan doa yang dipimpin oleh Al Ustadz Muhammad Sofyan, 
semoga doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Swt. 
Dan dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara halal bi halal pada 
siang hari ini. Atas nama panitia penyelenggara kami haturkan terima kasih atas 
kehadiran bapak, ibu para undangan, disertai permohonan maaf atas berbagai 
ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Dengan mengucap Alhamdulillahi 
Robbil alamin, rangkaian acara kami tutup, dan kami sudahi dengan wabillahittaufiq wal 
hidayah, wassalamualaikum wr wb. 

Atau dapat juga sbb : 

Untuk menutup acara ini marilah kita bersama-sama membaca ….. 

 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dan/atau diperhatikan sebelum dan semasa bertugas 

sebagai MC : 

1. Menyiapkan kertas untuk catatan kira-kira seukuran A4 dipotong 2. Upayakan tiap 

lembar berisi satu mata acara saja. 

2. Pakaian MC menyesuaikan dengan format acara, dan lebih bagus memilih warna 

yang agak cerah (kecuali untuk acara yang bernuansa duka cita). 

3. Upayakan mendapatkan informasi tentang substansi yang berkaitan dengan acara. 

4. Upayakan mendapatkan informasi tentang tamu-tamu penting yang akan hadir 
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dan\atau mengisi acara. 

5. Sebaiknya datang lebih awal ke tempat acara untuk mengenal situasi panggung dan 

soundsystem. Upayakan Mic MC tidak berganti pakai dengan pengisi acara lainnya. 

6. Hindari sikap mengomentari isi sambutan/pidato at 

7. Hindari hal-hal yang bersifat mendikte undangan/hadirin 

8. Tidak bertele-tele dalam merangakai kalimat dan kurangi kata-kata penyelai, seperti 

“aa.. ee.. anu.. apa tu dan lain-lain). 

 
 
 

Contoh Susunan Acara : 

 

ACARA HALAL BI HALAL MASYARAKAT INDONESIA DI TAIWAN 

Hari / Tanggal : ……………………………….. 

Tempat      : ………………………………. 

SUSUNAN ACARA 

1. Pembukaan 

2. Pembacaan Kalam Ilahi dan Saritilawah 

3. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara 

4. Sambutan-Sambutan 

5. Perwakilan Mahasiswa dan TKI 

Indoneseia di Taiwan 

6. Pimpinan CMA 

7. Kepala KDEI 

8. Hikmah Halal bi Halal 

9. Pembacaan Doa 

10. Penutup 

Catatan : 

Dari rangkaian acara tersebut akan diselengi dengan berbagai hiburan seperti 

pembacaan puisi, qasidah, dan doorprice. 
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Contoh Acara Pernikahan 

ACARA AKAD NIKAH 

PUTRI Binti ABDULLAH dan PUTRA Bin ABDUL MUIS 

Hari / Tanggal  : …………………………………………… 

Tempat   : ……………………………………………. 

 

Penyerahan Calon Mempelai Pria 

1. Pembukaan 

2. Sambutan Penyerahan 

3. Sambutan Penerimaan 

4. Penyerahan Seserahan Secara Simbolik 

5. Pengalungan Bunga Melati 

6. Calom Mempelai Pria dituntun Menuju tempat Akad 

Pelaksanaan Akad Nikah 

1. Pembukaan 

2. Pembacaan Kalam Ilahi dan Saritilawah 

3. Pelaksanaan Akad Nikah 

4. Penyerahan Mahar dan Pemakaian Cincin Perkawinan 

5. Nasihat Perkawinan 

6. Doa 

7. Penutup 

Sungkeman 

Resepsi 


