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ABSTRACT
The budget has a very important role in the attainment of the objectives of an activity to be carried
out. In this activity, MICE (Meeting, Incentiv, Convention and Exhibition), techniques to prepare
and realize a good budget will determine the success or failure of activity because the budget has
a function as a planning tool (planning), coordination (coordinating) and monitoring
(controlling).
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I. PENDAHULUAN
Ada banyak cara untuk mencapai
tujuan dari diadakan sebuah kegiatan, salah
satu yang terpenting adalah perencanaan
keuangan. Ada dua perencanaan keuangan
yang
penting
diperhatikan
yaitu
perencanaan kas (cash budget) dan
perencanaan keuntungan (profit planning).
Kas dapat dipandang sebagai darah
kehidupan bagi sebuah kegiatan, tanpa kas
yang cukup maka sebuah kegiatan akan
mengalami kesulitan dan kegagalan.
Anggaran (budget) sebagai bagian
dari perencanaan keuangan mempunyai
peranan yang sangat penting karena
anggaran merupakan rencana kegiatan
yang dinyatakan dalam angka-angka dan
sebagai alat untuk mencapai tujuan dari
suatu kegiatan yang akan dilakukan baik
dalam sektor pariwisata maupun sektor
bisnis lainnya, Anggaran juga sekaligus
berfungsi sebagai alat koordinasi dan
pengendali dari sebuah kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Diperlukan keterampilan khusus
untuk menyusun
dan
merealisasikan
anggaran kegiatan yang berhubungan
dengan
MICE
(Meeting,
Incentiv,
Convention dan Exhibition) sehingga
sebuah kegiatan MICE dapat terlaksana
dengan baik.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Anggaran
Menurut
Herawati
(2004:2)
mendefinisikan “Anggaran
merupakan
suatu rencana yang disusun secara
sistematis dalam bentuk angka yang
dinyatakan dalam unit moneter yang
meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk
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jangka waktu tertentu di masa yang akan
datang.”
Sedangkan Hansen (2005: 282)
mengemukakan bahwa “Budgets are
financial plans for the future they identify
objectives and the actions needed to
achieve them.” Maksudnya anggaran
adalah rencana keuangan untuk masa yang
akan
datang,
rencana
tersebut
mengidentifikasi tujuan dan tindakan
yang diperlukan untuk mencapainya.
Nafarin
(2004:12)
Menurut
anggaran adalah suatu rencana keuangan
periodik yang disusun berdasarkan program
yang telah disahkan. Anggaran merupakan
rencana tertulis mengenai kegiatan suatu
organisasi
yang
dinyatakan
secara
kuantitatif dan umumnya dinyatakan
dengan satuan uang untuk jangka waktu
tertentu.
Dari pengertian tersebut, maka
tampaklah bahwa anggaran mempunyai 4
unsur, yaitu:
1. Rencana, adalah suatu penentuan
terlebih dahulu tentang aktivitas atau
kegiatan yang akan dilakukan di
waktu yang akan datang. Hanya saja
anggaran merupakan suatu rencana
yang mempunyai spesifikasi khusus
yaitu disusun secara sistematis dan
dinyatakan dalam satuan unit moneter.
2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan
yaitu mencakup seluruh kegiatan yang
akan dilakukan oleh seluruh bagian
yang ada dalam perusahaan. Secara
garis
besar
kegiatan-kegiatan
perusahaan
dapat
dikelompokkan
menjadi lima kelompok, yaitu kegiatan
pembelanjaan, produksi, pemasaran,
administrasi, serta personalia.
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3. Kegiatan perusahaan yang beraneka
ragam. Adapun satuan moneter yang
berlaku di Indonesia adalah unit rupiah.
Unit moneter ini sangat diperlukan,
mengingat
bahwa
masing-masing
kegiatan
perusahaan
mempunyai
kesatuan unit yang berbeda-beda.
4. Jangka waktu tertentu yang akan datang
menunjukan bahwa anggaran berlaku
hanya untuk suatu masa yang akan
datang. Ini berarti bahwa di dalam
anggaran dimuat tentang apa yang
akan dilakukan pada satu periode
yang akan datang.
B. Fungsi Anggaran
Dikemukakan oleh
Adisaputro
(2003:49- 52), bahwa anggaran mempunyai
fungsi yang pada dasarnya sama, yakni
dalam hal planning, coordinating, dan
control.
1. Dalam Bidang Perencanaan
a. Mendasarkan
kegiatan-kegiatan
pada
penyelidikan-penyelidikan
studi dan penelitian-penelitian. Hal
ini dapat membantu manajemen
meneliti, mempelajari masalahmasalah yang berhubungan dengan
kegiatan yang akan dilakukan.
b. Mengerahkan seluruh tenaga dalam
perusahaan dalam menentukan
arah/kegiatan
yang
paling
menguntungkan
c. Membantu
atau
menunjang
kebijaksanaan-kebijaksanaan
(policies) perusahaan .
d. Menentukan
tujuan-tujuan
perusahaan
e. Membantu
menstabilkan
kesempatan kerja yang tersedia
f. Mengakibatkan pemakaian alat-alat
fisik secara lebih efektif
2. Dalam Bidang Koordinasi
a. Membantu
mengkoordinasikan
factor manusia dengan perusahaan
b. Menghubungkan
aktivitas
perusahaan dengan trend dalam
dunia usaha
c. Menempatkan penggunaan modal
pada
saluran-saluran
yang
menguntungkan,
dalam
arti
seimbang dengan programprogram perusahaan
d. Mengetahui kelemahan-kelemahan
dalam organisasi
3.
Dalam Bidang Pengawasan
a. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan
dan pengeluaran-pengeluaran
b. Untuk pencegahan secara umum
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pemborosan-pemborosan,
sebetulnya ini adalah tujuan yang
paling umum daripada penyusunan
anggaran
C. Tujuan Anggaran
Setiap aktivitas perusahaan pasti
memiliki suatu tujuan. Tujuan utama
dalam penyusunan anggaran dalam
perusahaan adalah memberikan pedoman
kerja yang lengkap dalam menjalankan
aktivitas perusahaan demi tercapainya
hasil yang diharapkan oleh perusahaan.
Hal ini sejalan dengan pendapat
Herawati (2004:4) yang menjelaskan
bahwa tujuan penyusunan anggaran adalah :
1. Menyatakan harapan perusahaan secara
jelas dan formal, sehingga bisa
memberikan arah terhadap apa yang
hendak dicapai manajemen.
2. Mengkomunikasikan
harapan
manajemen kepada pihak-pihak terkait
sehingga
anggaran
dimengerti,
didukung, dan dilaksanakan.
3. Menyediakan rencana secara terinci
mengenai aktivitas dengan maksud
mengurangi
ketidakpastian
dan
memberikan pengarahan yang jelas bagi
individu dan kelompok dalam upaya
mencapai tujun perusahaan.
4. Mengkoordinasikan cara yang akan
ditempuh
dalam
rangka
memaksimalkan sumber daya.
5. Menyediakan alat
pengukur dan
mengendalikan kinerja individu dan
kelompok, serta menyediakan informasi
yang mendasari perlu tidaknya tindakan
koreksi.
D. Penetapan tujuan dan rencana
keuangan
Penetapan tujuan penyelenggaraan
kegiatan MICE merupakan langkah awal
untuk menetapkan rencana keuangan.
Tujuan yang ditetapkan pada event yang
bersifat asosiasi biasanya tidak mencari
keuntungan semata, tetapi lebih pada
penekanan
tujuan
sosial
diantara
anggotanya. Aspek keungan bisa menjadi
sebuah subjek pada study kelayakan
keuangan
berdasarkan teknik
yang
digunakan; cost benefit analysis serta
multiplier effect yang ditimbulkan oleh
event secara keseluruhan. Cost benefit
analysis merupakan analisa biaya dan
keuntungan
yang
ditimbulkan
dari
penyelenggaraan kegiatan, dengan total
biaya yang dikeluarkan harus dapat
diketahui berapa banyak manfaat yang
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ditimbulkan, hal ini tidak hanya dari segi
ekonomi saja, tetapi juga aspek kehidupan
lainya, misalnya sosial, budaya, teknologi,
dan lingkungan.
Multiplier Effect adalah dampak
yang ditimbulkan karena adanya suatu
kegiatan disuatu daerah lebih dilihat dari
sisi peningkatan ekonomi didaerah

Jenis kegiatan
Eksibisi: Pameran produk
•
baru perusahaan
Kegiatan Organisasi •
Building

diselenggarakanya kegiatan. Memahami
tujuan diselenggarakannya event sangat
membantu dalam mengelola keuangan,
karena dalam tujuannya jelas terlihat apa
yang diinginkan dari terselenggaranya
event
dimaksud,
misalnya
mencari
keuntungan, menekan biaya dan lainnya
seperti terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 1.
Tujuan Diselengarakannya Event
Tujuan kegiatan
Menyelenggarakan pengenalan produk•
secara periodik (tahunan)
Meningkatkan ketrampilan tim pada •
bagian sales

Kegiatan pertemuan • Sosialisasi kegiatan tahunan
Asosiasi
Sumber : Any Noor (2007)

E. Penyusunan Anggaran
Anggaran
merupakan
rencana
aktivitas yang akan menjadi pedoman
untuk melaksanakan
serangkaian
aktivitas tertentu di masa yang akan
datang. Hendaknya anggaran disusun
beberapa bulan sebelum tahun anggaran

•

Target keuangan
Mencapai break even biaya
penyelenggaraan
Menjaga biaya ada pada biaya
yang telah ditetapkan
perusahaan
Menjaga biaya tidak lebih dari
Rp. 50 juta

baru. Sebelumnya manajemen terlebih
dahulu
menentukan
tujuan
dan
kebijaksanaan
perusahaan.
Proses
penyusunan anggaran merupakan tahap
terakhir
dari
proses
perencanaan
menyeluruh perusahaan (total bussines
planning).

Penetapan Filosofi dan Misi

Penetapan Tujuan dan Strategi

Penyusunan Program

Penyusunan Anggaran

Sumber : Any Noor (2007)
Gambar 1. Perencanaan menyeluruh Perusahaan (Total Business Planning)
Penyusunan anggaran ini biasanya
dikoordinasikan oleh komite anggaran
dan
departemen
anggaran.
Komite
anggaran ini berfungsi untuk menetukan
kebijakan umum, menelaah taksiran
anggaran individual, menyarankan revisi,
menyetujui anggaran beserta revisinya, dan
menerima serta menganalisa laporan
anggaran.
Menurut
Haruman (2007:10-11)
menyatakan prosedur penyusunan anggaran
sebagai berikut:
1. Menganalisis informasi masa lalu,
lingkungan luar yang diantisipasi, dan
SWOT
2. Menyusun perencanaan strategic dan
program
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3. Mengkomunikasikan tujuan, strategi
pokok, dan program
4. Memilih taktik, mengkoordinasikan,
dan mengawali operasi,
5. Menyusun usulan anggaran
6. Menyerahkan revisi usulan anggaran
7. Menyetujui revisi usulan anggaran dan
merakit menjadi anggaran perusahaan
8. Revisi dan penetapan final anggaran
perusahaan untuk diajukan kepada
pimpinan perusahaan, dan pengesahan
biasanya dilakukan oleh pemilik
perusahaan atau dalam PT pada RUPS
Penyusunan anggaran melibatkan
beberapa elemen perusahaan, antara lain:
1. Salah satu anggota direksi, biasanya
adalah
direktur
keuangan
yang
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bertugas memberikan pedoman dalam
penyusunan anggaran juga menentukan
tujuan perusahaan
2. Manajer
pemasaran,
bertugas
meyusun anggaran penjualan beserta
biaya- biaya yang terkait dengan proses
penjualan
3. Manajer
produksi,
bertugas
menyusun anggaran-anggaran yang
berkaitan dengan seluruh kegiatan
produksi.
4. Manajer keuangan, bertugas untuk
menyusun
anggaran
yang
berhubungan dengan posisi keuangan
perusahaan.
5. Manajer bagian umum, administrasi
dan personalia. Bertugas menyusun
anggaran yang berhubungan
dengan
bagian
umum, administrasi dan
personalia.
Dengan dilibatkannya beberapa
elemen dari masing-masing bidang kerja,
diharapkan
anggaran
yang disusun
merupakan
anggaran
yang
efektif.
Walaupun secara umum perusahaan
memiliki
harapan
tertentu,
namun
pertimbangan dari beberapa manajer ini
merupakan input yang sangat penting
dalam penganggaran perusahaan secara
keseluruhan.
Secara struktural, unit-unit yang
terlibat dalam pembuatan anggaran sebagai
berikut:
1. General Manager
a. Menetapkan tujuan perusahaan
b. Menyusun pedoman umum yang
dipakai untuk membuat anggaran
2. Marketing manager
a. Menyusun rencana pemasaran
b. Menyusun rancangan anggaran
penjualan
3. Production manager
a. Menetapkan jumlah barang yang
akan diproduksi
b. Menetapkan jumlah biaya untuk
upah tenaga kerja langsung
c. Menetapkan biaya pembelian bahan
baku langsung
d. Menetapkan biaya overhead pabrik
4. Financial manager
a. Mengadakan konsolidasi terhadap
Projected Income Statement.
b. Mengadakan konsolidasi terhadap
Ballace sheet dan supporting
schedules.
5. GAE manager, membawahi bidang
ketatausahaan, bidang personalia, dan
urusan statistic perusahaan.
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6. Budget
committee,
tugasnya
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan
anggaran dari divisi/para manager dan
menilai terhadap kegiatan anggaran
mereka.
7. Staf general manager, bagian ini
terlibat dalam hubungannya dengan
penguatan anggaran mengenai analisis
ekonomi dan analisis finansial.
Untuk suksesnya event yang akan
diselenggarakan, menggelola keuangan
merupakan salah satu indikator suksesnya
event dan juga merupakan alat kontrol pada
apa yang terjadi. Beberapa kesalahan yang
sering terjadi dalam menyusun anggaran
adalah:
1. Tidak memperhatikan tujuan event saat
menyusun anggaran
2. Menentukan biaya per peserta kegiatan
sebelum diketahui dengan pasti berapa
total biaya yang akan dikeluarkan untuk
keseluruhan event
3. Tidak melibatkan pihak-pihak yang
berhubungan dengan keuangan dan
pengeluaran biaya yang pada akhirnya
biaya yang disusun tidak sesuai dan
tidak akurat
4. Sangat optimis akan adanya permintaan
event atau gagal mendapatkan tempat
penyelenggaraan sesuai harapan
5. Melupakan biaya lain yang sama
petingnya dengan biaya tetap yang
harus dikeluarkan, misalnya biaya
keselamatan dan keamanan, asuransi
atau menambahkan biaya pajak.
6. Tidak memiliki dana yang cukup
sebagai modal awal karena banyak uang
muka yang harus dikeluarkan dari awal
untuk beberapa jenis pemesanan yang
dilakukan dimuka
7. Pengeluaran yang tidak disertai bon
atau invoice, sehingga kurang kontrol
terhadap pengeluaran. Hal yang sangat
penting pada penyelnggaraan kegiatan
MICE adalah menetapkan dengan pasti
berapa minimal peserta yang harus
hadir, karena hal ini akan berpengaruh
pada persiapan anggaran biaya secara
akurat. Estimasi jumlah peserta yang
akan hadir biasanya didasarkan pada
jumlah peserta yang pernah hadir pada
kegiatan MICE sejenis yang pernah
diselenggarakan sebelumnya. Apabila
belum
pernah
menyelenggarakan
kegiatan serupa, jumlah peserta dapat
diprediksi dari jumlah calon peserta
yang telah terdata.
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Tabel 2.

juga perbedaan yang terletak pada keunikan
event yang akan diselenggrakan. Hal ini
memungkinkan masih terdapat kekurangan
daftar biaya yang harus dicantumkan sesuai
dengan
kebutuhan
setiap
event.

Tabel 2. menjelaskan komponen
yang
diperlukan
dalam
menyusun
anggaran. Pada dasarnya untuk setiap event
yang akan diselenggarakan pasti ada
persamaan komponen anggaran , tetapi ada
Tabel 3.

Setelah tabel 2 dan tabel 3
disesuaikan dengan event yang akan
diselenggarakan, tabel ini harus dapat
memberikan bayangan tentang berapa
biaya/harga
tiket
yang
seharusnya.
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Berdasarkan perhitungan total biaya yang
dikeluarkan, dapat dipastikan berapa harga
tiket yang akan ditetapkan, berapa tiket
harus terjual untuk mencapai break event,
berapa
tiket
harus
terjual
untuk
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mendapatkan keuntungan kecil dan berapa
tiket harus terjual untuk mendapatkan
keuntungan sesuai rencana anggaran yang
dibuat.

untuk menggunakan biaya yang telah
disepakati harus disiapkan dengan cara
mendata setiap uang yang dikeluarkan;
siapa yang mengeluarkan uang; untuk apa
uang itu dikeluarkan; kapan uang itu
dikeluarkan; serta bagaimana uang itu
keluar. Pada setiap bagian/departemen
terdapat orang yang bertanggung jawab
untuk merealisasikan anggaran yang telah
ditetapkan.

F. Merealisasikan Anggaran
Anggaran yang sudah disusun
dengan baik tentunya telah mendapat
persetujuan dari organisasi penyelenggara
atau client serta merupakan persiapan untuk
dimulainya kegiatan MICE. Sistem kontrol

Tabel .4.
Detailed Budget Income and Cost Breakdown
Event :
Tanggal Event :

Tanggal Anggaran dibuat :
Rencana
Realisasi

Pengunjung
Tiket masuk/tamu
Komplimen
VIP
Wartawan/Media
Saldo awal (di Bank)
Pemasukan
Penjualan tiket
Individu
Keluarga
Group
Diskon
Catering
Makanan
Minuman
Pemasukan dari sewa stand
Stand makanan dan minuman
Stand produk
Pemasukan lain
Tiket parkir
Total Income
Pengeluaran
Sewa tempat
Pegawai
Honor pegawai
Makan pegawai
Asuransi pegawai
Seragam pegawai
Makan sukarelawan
Suvenir sukarelawan
Seragam sukarelawan
Advertising
Promosi di radio lokal (10 detik)
Promosi di koran lokal (1/8 halaman)
Spanduk (2)
Selebaran dalam koran (5.000)
Leaflet (5.000)
Lain-lain
Lain-lain
Lain-lain
Total biaya
Surplus (Profit)/Defisit (Lost)
Saldo Akhir (di Bank)

Biaya $

$
Realisasi $

$

$

Biaya $

Realisasi $

$
$

$

$

Sumber : Shone dan Parry, 2002.
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pembayaran atau pembelian dengan jumlah
yang tidak terlalu besar.

Petty cash biasanya diperlukan dalam
operasional yang memerlukan kecepatan

Tabel 2.5
Format Petty cash
Petty cash
Petty cash diminta untuk :

Jumlah dikeluarkan :
$

Penerima (tanda tangan)

Tanggal :

Nama :

Yang mengeluarkan
(Yang bertanggungjawab) :

Total pengeluaran :
$

/

cents

Lampiran bon pembelian :
Sumber : Shone dan Parry, 2002.

Anggaran
juga
merupakan
mekanisme yang akan memperlihatkan
apabila terjadi sesuatu yang salah dan tidak
sesuai dengan rencana. Apabila dalam
rencana anggaran tertera $ 1,000 tetapi
pada realisasinya tertera $ 2,000, seorang
coordinator pada bidangya harus dapat
mengetahui dengan cepat apa yang terjadi.
Alasan yang dikemukakan harus tepat,
apabila alasan yang dikemukakan dapat
diterima, maka anggaran harus dengan
segera
secara
keseluruhan
dapat
disesuaikan. Hal yang dapat dilakukan
untuk merealisasikan anggaran yang tidak
sesuai adalah dengan menaikkan harga jual
tiket/biaya per peserta kegiatan atau
mengurangi baiaya lain. Tetapi apabila
alaasan yang dikemukakan tidak dapat
diterima harus tetap dicari penyebabnya,
misalnya terdapat mark-up dari harga yang
telah disepakati atau ada pihak yang
menaikkan harga, saat iutlah seorang Event
Manager harus dapat mengambil langkah
perbaikan yang dapat berupa teguran atau
bahkan pemutusan hubungan kerja dengan
orang dimaksud bila benar-benar terjadi
penyimpangan yang tidak sesuai dengan
prosedur.
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G. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan hasil realisasi anggaran
merupakan hal yang sangat penting dalam
pengendalian suatu perusahaan. Laporan
realisasi anggaran merupakan sumber
informasi manajemen untuk mengevaluasi
hasil-hasil yang telah
dicapai
perusahaan berdasarkan rencana-rencana
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Realisasi anggaran dapat diperoleh
dari suatu laporan akuntansi dalam bentuk
laporan realisasi anggaran yang dibuat
secara periodik. Laporan realisasi anggaran
selanjutnya akan disebarluaskan kepada
manajer untuk dievaluasi dan dianalisis.
Hasil evaluasi dan analisis ini akan menjadi
dasar
bagi
pengambilan
keputusan
manajemen.
Agar laporan realisasi anggaran
periodik ini dapat berfungsi secara efektif,
maka diperlukan kriteria-kriteria sebagai
berikut:
1. Penggunaan
konsep
pertanggung
jawaban
Konsep pertanggungjawaban perlu
diterapkan untuk mengidentifikasikan
pihak-pihak yang bertanggungjawab
atas
hasil
pertanggungjawaban
anggaran. Untuk memudahkan proses
pengendalian diperlukan adanya suatu
23
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sistem organisasi yang secara jelas
menggambarkan adanya suatu pusat
pertanggungjawaban. Dengan demikian
setiap
pusat
pertanggungjawaban
bertanggung jawab terhadap hasil yang
mereka pikul.
2. Penggunaan konsep Management by
exeption principle
Konsep management by exeption
principle berarti mempersiapkan suatu
laporan pelaksanaan dengan isi dan
bentuk penyajian yang berguna bagi
pengambilan keputusan manajemen.
Oleh karena itu, untuk mengajukan
laporan pelaksanaan harus disusun
bentuk-bentuk pelaporan yang sesuai
dengan kehendak pimpinan agar
laporan tersebut dapat berfungsi dengan
efektif.
3. Mencerminkan unsur komperatif
Untuk melihat kemungkinan adanya
penyimpangan atau selisih antara
anggaran dengan realisasinya, maka
perlu dipikirkan bentuk penyajian yang
dengan mudah dapat dilihat adanya
selisih atau penyimpangan tersebut
karena
satu
sama
lain
dapat
dibandingkan secara langsung.
4. Tepat waktu (Timelines)
Laporan pelaksanaan tidak akan
mempunyai manfaat bagi pengambilan
keputusan apabila tidak disajikan pada
saat yang tepat, sesuai dengan
kebutuhan
manajemen. Karena
laporan
tersebut
mencerminkan
kondisi historis mengenai perusahaan
yang sesungguhnya.
5. Dapat dimengerti oleh pemakainya
Laporan
pelaksanaan
dapat
dimengerti oleh para pemakainya,
sehingga laporan yang disajikan
tersebut memiliki arti bagi para
pemakainya. Di lain pihak para
pemakai juga diharapkan adanya
pengertian atas pelaksanaan terhadap
aktivitas perusahaan yang digambarkan
dalam laporan tersebut.
Faktor
penghambat
dalam
pelaksanaan anggaran ada beberapa macam
antara lain:
1. Struktur organisasi keuangan yang tidak
mendukung/ memadai
2. Mental pelaksana yang kurang baik
3. Sistem administrasinya yang kurang
tepat
4. Kesadaran anggota dalam berpartisipasi
dalam pelaksanaan anggaran
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H. Definisi MICE
Menurut Pendit dalam Any Noor
(2007:4) : MICE merupakan usaha dengan
memberi jasa pelayanan bagi suatu
pertemuan
sekelompok
orang
(negarawan, usahawan, cendekiawan dan
sebagainya) untuk membahas masalahmasalah
yang berkaitan dengan
kepentingan bersama. Pada umumnya
event konvensi berkaitan dengan usaha
pariwisata
lain,seperti transportasi,
akomodasi, hiburan, perjalanan pra dan
pasca konferensi.
Kepanjangan
MICE
sebagai
Meeting, Incentive, Converence, Exhibition
yang telah dikenal secara luas didunia dan
menjadi istilah umum dalam industri
pariwisata. Beberapa definisi untuk MICE
diberikan oleh para ahli :
Meeting berarti rapat, pertemuan
atau persidangan yang diselenggarakan
oleh kelompok oprang yang tergabung
dalam suatu asosiasi, perkumpulan atau
serikat dengan adanya tujuan yang hendak
dicapai dalam organisasi (Pendit, 1999).
Incentive sebagai berikut : Incentive
travel is aglobal management tool that uses
an exceptional travel experience to
motivate and/or recognize participant for
increased levels of peformance in support
of the organizational goals. (Rogers, 2003).
Conference is an event used by any
organization to meet and exchange views,
convey a message, open a debate or give
publicity to some area of opinion on a
specific issue. No tradition continuity or
periodicity is required to convene a
conference. Althougth not generally limited
on time, conference are usually of short
duration with specific objectives. (Rogers,
2003).
Arti konvensi yang dikeluarkan
pemerintah melalui Keputusan Menteri
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.
KM 108/HMHM.703/MPPT-91 tentang
Ketentuan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan
Insentif dan Pameran, defenisi MICE
(Meeting, Incentive, Converence, Exhibition):
1 Kongres, konferensi atau konvensi
merupakan suatu kegiatan berupa
pertemuan
sekelompok
orang
(negarawan, usahawan, cendekia-wan)
untuk membahas masalah-masalah yang
berkaitan dengan kepentingan bersama;
2 Perjalanan Insentif merupakan suatu
kegiatan
perjalanan
yang
diselenggarakan oleh suatu perusaha-an,
untuk para karyawan dan mitra usaha
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sebagai imbalan penghargaan atas
prestasi
mereka
dalam
kaitan
penyelenggaraan
konvensi
yang
membahas perkembangan kegiatan
perusahaan yang bersangkutan;
3 Pameran merupakan suatu kegiatan
untuk menyebarluaskan informasi dan
promosi, yang ada hubungannya dengan
penyelenggaraan konvensi atau yang
ada kaitannya dengan pariwisata;
4 Usaha jasa Konvensi, Perjalanan
Insentif dan pameran merupakan usaha
dengan kegiatan pokok memberi jasa
pelayanan bagi suatu pertemuan
sekelompok
orang
(negarawan,
usahawan,
cendekia-wan
dan
sebagainya) untuk membahas masalahmasalah yang berkaitan dengan
kepentingan bersama.
III. METODE PENELITIAN
1. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan dengan
membaca buku literatur tentang
anggaran dan manajemen MICE. Selain
itu juga melakukan pencarian data di
Internet tentang anggaran.
2. Observasi
Observasi dilakukan dalam bentuk
observasi non perilaku yaitu dengan
mengambil data-data yang terdapat di
internet baik dari situs maupun blog
yang ada hubungannya dan kemudian
menganalisa data tersebut
3. Pengambilan kesimpulan
Setelah proses analisa telah selesai
dilakukan,
maka
dilakukan
pengambilan kesimpulan dengan cara
menarik kesimpulan dari analisa data
sebelumnya.
IV. PEMBAHASAN
A. Menyusun
dan
Merealisasikan
Anggaran
Berikut ini contoh bagaimana
menyusun dan merealisasikan anggaran
yang telah terselengara dengan baik.
Anggaran yang disusun mengenai
acara “1 Nusa 1 Bangsa 1 Bahasa 1 Bumi”
dalam rangka Perayaan 79 Tahun Sumpah
Pemuda (1928 - 2007) pada 27 Oktober
2007 oleh Komunitas Pangrango di Desa
Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur dan dimulai pada
jam tujuh pagi sampai petang. Acara ini
disponsori oleh PT Excelcomindo Pratama
(Tbk).
Segenap proses acara ini melibatkan
sekitar 56 orang dari Bali, Jawa Timur dan
ISSN 2097-0086

Jakarta dalam berbagai bidang. Sebanyak
34 orang di antaranya turun ke lapangan
pada hari-H sedang selebihnya terlibat
dalam tahap persiapan taman bacaan dan
pasca-acara.
Kegiatan ini mendapat liputan 2
radio siaran swasta, 1 internasional, dan 1
media cetak. Jaringan Radio Delta FM di
22 kota se-Indonesia mengudarakan
wawancara dengan salah seorang panitia
acara ini dari Surabaya pada 26 September
2007.
Publikasi pasca-acara berlangsung
pada 5 November 2007 di Radio Elfara
Malang.
Satu
media
cetak
yang
mengabarkan acara ini adalah Surabaya
Post pada 29 Oktober 2007. Stasiun radio
BBC sedang dalam proses pengudaraan
wawancara perihal “1 Nusa 1 Bangsa 1
Bahasa 1 Bumi” ini di media mereka.
Ada tiga acara pokok yang telah
dilangsungkan dalam “1 Nusa 1 Bangsa 1
Bahasa 1 Bumi”. Dua acara, yakni
pendidikan sains alam-bebas dan sarasehan
bahasa bersama porter dan pemandu lokal,
merupakan sebentuk promosi untuk
mengundang minat warga desa berkunjung
dan belajar apa saja di taman bacaan desa.
Pertama, acara pendidikan sains dan
humaniora luar-ruangan untuk 140 murid
SD dan 125 murid TK dengan sekali rehat
kacang hijau. Berlangsung mulai jam tujuh
pagi sampai sebelas siang, acara ini
membuka enam pos eksperimen, yakni
1. Roket Air (fisika/kimia)
2. Gunungapi (kimia/vulkanologi)
3. Telepon Kaleng (fisika/bahasa)
4. Sulap Balon (fisika)
5. Erosi (fisika/lingkungan hidup)
6. Elektromagnet (fisika/geografi)
Acara ditutup dengan kuis sains
memperebutkan
cindera-mata
tas
pemberian XL dan Gravel, serta buku baru
yang khusus disubsidi dari kas Pangrango.
Cindera-mata menjadi milik penjawab
sukses dan buku disumbangkan sang
pemenang kepada taman bacaan desa yang
bakal diresmikan. Acara ini sedari dini
membiasakan anak menyumbang kelebihan
mereka bagi bangsanya.
Untuk murid TK tidak dibuka pos
percobaan sains dan humaniora melainkan
origami sederhana untuk merangsang
koordinasi antara motorik (otot), kognisi
(berpikir), dan afeksi (daya cipta).
Acara kedua adalah peresmian
taman bacaan oleh Kepala Desa Ranupani
dan wakil PT Excelcomindo Pratama (Tbk)
Sabtu siang usai acara pendidikan. Taman
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Bacaan ini diberi nama “RUMBA
RANUPANI”. “RUMBA” artinya “rumah
baca”. Taman bacaan baru ini, yang berada
di depan Kantor Kelurahan Desa Ranupani,
adalah milik warga Desa Ranupani dan
terbuka untuk dikunjungi semua orang.
Ada
satu
perusahaan
yang
menyumbang satu televisi berukuran 29
inch dan DVD Player bagi “RUMBA
RANUPANI”. Perkakas elektronik itu akan
menjadi
sarana
belajar
multimedia
tambahan yang diharapkan mengundang
lebih banyak warga desa belajar di taman
bacaan. Satu hal lain yang perlu dilaporkan
adalah datangnya sumbangan buku
organisasi pencinta alam SMAN IV
Probolinggo pada Sabtu sore. Sumbangan
ini diterima oleh Koordinator Taman
Bacaan “1 Nusa 1 Bangsa 1 Bahasa 1
Bumi”.
Para siswa SMAN IV Probolinggo
berkerja keras mengumpulkan buku dan
membawanya sendiri dengan motor rodadua ke Desa Ranupani. Lebih daripada
memberi buku, mereka berkomitmen
memasukkan “RUMBA RANUPANI”
dalam agenda kegiatan sosial tahunan
organisasi.
Dengan demikian per 27 Oktober
2007 sudah ada satu komunitas Jawa Timur

yang berkomitmen bakal ikut merawat
taman bacaan ini. Diharapkan akan datang
lebih banyak lagi organisasi di sekitar
TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru) yang mau ikut mengisi acara rutin
di “RUMBA RANUPANI”.
Acara
pokok
ketiga
berupa
Sarasehan Ekowisata. Acara dimulai pada
Sabtu jam empat sore dan dihadiri oleh
sekitar 40 porter dan pemandu lokal Desa
Ranupani. Acara ini bertujuan menekankan
pada
hadirin
bahwa
kemahiran
berkomuikasi dalam bahasa Inggris dengan
turis mancanegara akan membuka peluang
mereka untuk mendapat pendapatan lebih.
Untuk mencapai hal itu Komunitas
Pangrango membuat buku panduan
percakapan sederhana bahasa Inggris yang
dianggap harus dikuasai seorang porter.
Apabila mereka ingin lebih mahir
berbahasa
asing,
tim
ekowisata
mempersilakan para porter dan pemandu
datang ke “RUMBA RANUPANI”.
Tiga pokok acara “1 Nusa 1 Bangsa
1 Bahasa 1 Bumi” usai ketika malam tiba
di Desa Ranupani. Setelah jalan-jalan
semalaman di sekitar Desa Ranupani,
hampir semua anggota tim pelaksana hariH turun dari Desa Ranupani pada Minggu
sore 28 Oktober 2007.

Tabel 6.
Laporan Keuangan
Anggaran
a.
b.
c.

PENERIMAAN :
Swadaya Desa Ranupani
Swadaya Komunitas
Sponsor/Donatur

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

PENGELUARAN :
Pengadaan rak dan ruang baca
Pengadaan buku dan distribusi
Pengadaan peralatan pendidikan
Produksi VCD/DVD pendidikan
Transportasi dan akomodasi
Konsumsi
Promosi dan kehumasan
Lain-lain

Realiasasi

Rp. 3.000.000
Rp. 1.000.000
Rp. 11.000.000
Rp. 15.000.000

Rp. 3.000.000
Rp. 8.177.455
Rp. 11.500.000
Rp. 22.677.455

Rp. 3.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 2.000.000
Rp. 2.000.000
Rp. 2.000.000
Rp. 1.000.000
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 15.000.000

Rp. 3.800.000
Rp. 5.493.350
Rp. 1.833.500
Rp. 3.313.481
Rp.1.000.000
Rp. 2.418.169
Rp. 3.027.500
Rp. 1.741.455
Rp. 22.677.455

Sumber :Hernawan (2007)
1. Pos Pendapatan
Total uang yang masuk untuk kegiatan
ini Rp22.677.455, 51 persen lebih
banyak ketimbang anggaran yang
tercantum di proposal.
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a. Penyebab
utama
melesetnya
anggaran
terutama
swadaya
komunitas yang membengkak 718%
terhadap rencana anggaran. Semula
diperkirakan
komunitas
hanya
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menyumbang Rp1.000.000, ternyata
terkumpul Rp8,17juta.
b. Sumber dana terbesar kegiatan ini
berasal sponsor, dalam hal ini PT
Excelcomindo Pratama (Tbk) yang
mencapai 50% total pemasukkan.
Total dana yang dikucurkan oleh PT
Excelcomindo Pratama (Tbk) lewat
program 'XL Care' mencapai
Rp11.500.000, lebih besar 5%
terhadap rencana anggaran.
c. Sumber dana terakhir adalah Desa
Ranupani sendiri berupa rak dan
ruang baca. Kendati nilainya hanya
13 persen terhadap realisasi
anggaran, sumbangan ini mutlak
menentukan sukses-tidaknya seluruh
acara ini. Tak bakal ada taman
bacaan 'RUMBA RANUPANI'
tanpa kesediaan
warga desa
membuatkan rak dan menyiapkan
ruangan.
2. Pos Pengeluaran
a. Sebanyak 24% (Rp5,4juta) dana
yang terhimpun disalurkan untuk
Pos Pengadaan Buku berikut biaya
distribusi. Total buku baru dan
sumbangan untuk taman bacaan
sekitar 800 eksemplar, dan masih
ada
DVD/VCD
pendidikan
multimedia.
Penyaluran
dana
sebanyak ini 10 persen lebih gemuk
daripada anggaran. Pembengkakan
ini terjadi akibat melimpahnya buku
baru dan sumbangan yang harus
disampul dan dikirim ke lokasi.
Semakin banyak buku semakin
banyak pula dana keluar untuk
distribusi dan penyampulan.
b. Pengeluaran Pos Pengadaan Buku
dan Rak mencapai Rp3,8juta,
membengkak
27%
terhadap
anggaran akibat adanya keperluan
papan nama. Papan nama taman
bacaan memang tidak dianggarkan
dalam rencana pengeluaran di
proposal, tapi muncul belakangan
atas kesepakatan tiga pihak, yakni
Komunitas Pangrango, sponsor, dan
Desa Ranupani.
c. Pos pengeluaran ketiga terbesar (15
persen) adalah penyediaan rekaman
multimedia
pendidikan
dalam
bentuk
VCD/DVD
dan
distribusinya.
Pos
ini
sudah
direncanakan ada sejak awal sebagai
cara belajar jarak-jauh multimedia
anak-anak Ranupani mengenai
aspek keilmuan pelajaran di
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e.

f.

g.

h.

lapangan yang mereka ikuti pada 27
Oktober 2007. Juga tercakup dalam
rekaman ini rincian lebih lanjut
acara
“Sarasehan
Ekowisata”
mengenai cara bercakap-cakap
dengan turis asing dalam bahasa
Ingggris
dan
manajemen
pengelolaan taman bacaan.
d. Pos pengeluaran terbesar keempat
(13 persen) adalah Pos Promosi dan
Kehumasan yang banyak berkutat
dengan spanduk dan media promosi
lain. Pengeluaran di bagian ini
sudah menjadi konsekuensi ikatan
kerjasama sponsorship Pangrango
dan sponsor.
Sebanyak 11 persen pengeluaran
mengalir
ke
Pos
Konsumsi.
Pengeluaran pos ini membengkak 142
persen terhadap anggaran karena jumlah
tim yang turun ke lapangan pada hari-H
mencapai 34 orang, dua kali sebanyak
rencana semula. Pengeluaran di bagian
ini memang berbanding lurus dengan
jumlah personil dan murid di lapangan.
Sekalipun menjadi pusat perhatian, Pos
Pendidikan Sains Luar-Ruangan hanya
menelan 8 persen total pengeluaran,
hemat 6 persen terhadap rencana
anggaran. Hal terjadi karena sejak dini
sudah ditekankan bahwa prinsip
pengadaan bahan praktikum acara
semacam ini haruslah semurah dan
semudah mungkin tanpa melecehkan
kandungan ilmunya. Semakin besar
biaya di pos ini, semakin sulit anakanak mengulangi eksperimen ini. Pos
ini sukses dijalankan lebih terutama
karena kualitas para mentor-mentor
berbakat dari Bali, Jawa Timur, dan
Jakarta dalam membawakan acara ini
tanpa memperhitungkan nominal uang
yang diterima.
Pengeluaran terakhir yang perlu
dipaparkan dalam laporan ini adalah
Pos Transportasi dan Akomodasi. Pos
ini menelan 4 persen realisasi anggaran,
tapi separuh lebih irit ketimbang
perencanaan. Penghematan di bagian ini
terjadi
berkat
upaya
negosiasi
transportasi.
Penghematan
ini
memperlihatkan ada aspek sosial pula
dari pemilik truk yang membawa tim
naik-turun dari Tumpang ke Ranupani.
Sisa pengeluaran selebihnya (8 persen)
mengalir untuk Pos Lain-lain.

V. PENUTUP
Dalam

hal

perencanaan,
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pengkoordinasian
dan
pengawasan,
manajemen menggunakan alat
bantu
yaitu anggaran. Anggaran merupakan suatu
rencana secara tertulis yang digunakan
sebagai pedoman di dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan perusahaan. Tujuan
utama dalam penyusunan anggaran dalam
perusahaan adalah memberikan pedoman
kerja yang lengkap dalam menjalankan
aktivitas perusahaan demi tercapainya
hasil yang diharapkan oleh perusahaan.
Keuntungan dari penyusunan anggaran
adalah mendorong para manajer untuk
mambuat rencana, memberi informasi yang
dapat digunakan untuk memperbaiki
pengambilan keputusan, memberi standar
untuk mengevaluasi pekerjaan, dan
memperbaiki komunikasi dan koordinasi.
Proses
penyusunan
anggaran
merupakan tahap terakhir dari proses
perencanaan menyeluruh perusahaan (total
bussines planning).
Dalam menyusun
anggaran melibatkan beberapa elemen dari
masing-masing bidang kerja, sehingga
anggaran
yang disusun
merupakan
anggaran yang efektif. Walaupun secara
umum perusahaan memiliki harapan
tertentu,
namun
pertimbangan dari
beberapa bagian merupakan input yang
sangat penting dalam penganggaran
perusahaan secara keseluruhan. Realisasi
anggaran dapat diperoleh dari suatu laporan
akuntansi dalam bentuk laporan realisasi
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anggaran yang dibuat secara periodik.
Laporan realisasi anggaran selanjutnya
akan disebarluaskan kepada manajer untuk
dievaluasi dan dianalisis. Hasil evaluasi
dan analisis ini akan menjadi dasar bagi
pengambilan keputusan manajemen.
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