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SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA    

Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negara 
senantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklat yang 
telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101 
Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yang dilakukan di 
bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat, bimbingan dalam 
pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam penyelenggaraan diklat, 
standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara, pengembangan sistem 
informasi Diklat, pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat, 
pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan di tempat kerja, 
kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.   

Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan Departemen 
Dalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan 
(SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakan 
daerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatan 
SDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistem keuangan, 
perencanaan berkelanjutan dan sebagainya.   

Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan modul 
diklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluh 
empat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency based 
training. Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati proses yang 
cukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yang diambil 
dari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP) daerah 
yang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dari berbagai 
media, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembaga donor, 
perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagai pakar dan 
tenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yang tergabung 
dalam anggota Technical Review Panel (TRP).  

Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat ini 
telah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri oleh para 
pejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer.   

Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kami 
percaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator serta 
Pedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
pelatihan di daerah masing-masing.     
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Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakan 
modul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman dan 
bersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yang 
merupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung dari 
diklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikan 
tugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelola berbagai 
sumber daya di daerahnya masing-masing.   

Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yang sedemikian 
cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan dilakukannya 
evaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunya akan lebih 
menyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitas daerah secara 
berkelanjutan.   

Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuan 
kebijakan nasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baik 
kepada masyarakat dapat terwujud secara nyata.              
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KATA PENGANTAR  
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH    

Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi 
perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih 
berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi 
seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan 
desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.   

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara, 
salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah 
adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang 
relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada 
masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau 
kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai.   

Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah 
menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas 
Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Bappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan 
individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi 
dan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup 
multistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhan 
masing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional.   

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, 
Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 
sebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi program 
peningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yang 
Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project for 
Decentralization/SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi dengan 
pembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia 
(ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dan 
kontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memiliki 
tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem, 
kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melalui 
penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas 
(Capacity Building Action Plan/CBAP). 
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Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan 
SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi kurikulum 
serta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modul-modul diklat 
oleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluan tersebut yang 
dalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS.  

Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dan 
sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannya 
telah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba (pilot 
test), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh kesesuaian/relevansi 
dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pejabat daerah itu sendiri. 
Pejabat daerah merupakan narasumber yang penting dan strategis karena 
merupakan pemanfaat atau pengguna kurikulum dan materi diklat tersebut 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.   

Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selain 
untuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan di 
daerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspek-
aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 
Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telah 
melibatkan pejabat daerah sebagai narasumber.  

Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaan 
peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatan 
kapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan. 
Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensi 
mereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada 
masyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraan 
masyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi.   
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BAB I 
PENDAHULUAN  

Selamat Datang! Dalam Diklat Teknis Administrasi Umum untuk Eselon III, mata 
Diklat “Rapat yang Efektif.” Pasti Anda pernah mendengar alasan mengapa rapat 
diselenggarakan? Coba simak baik-baik penjelasan di bawah ini secara cermat. Apakah 
Anda sudah siap? Jika sudah siap mulailah mempelajari secara cermat dari latar 
belakang, sampai sampai Anda menyelesaikan Modul-5 dalam Diklat Teknis 
Administrasi Umum. 

A. Deskripsi Singkat 

Rapat adalah hal yang biasa dalam kebudayaan modern. Di samping itu, rapat yang 
diselenggarakan pada jam-jam kerja, hampir setiap orang pada suatu saat atau pada 
saat yang lain adalah seorang anggota dari masyarakat profesional, himpunan  
budaya, kelompok agama, oleh raga atau organisasi. Dengan  seringnya rapat yang 
diikuti seseorang, mengharapkan rapat memuaskan dan mencapai hasil 
sebagaimana seperti yang diharapkan. Namun demikian,  hasilnya  sering tidak 
seperti yang diharapkan. 

Keterampilan menyelenggarakan rapat yang berhasilguna dirancang untuk 
membantu Anda memperbaiki kualitas rapat yang Anda ikuti baik sebagai seorang 
pemimpin, atau sebagai seorang peserta, maupun penyelenggara. Hal ini beranjak 
dari premis bahwa sebuah rapat yang berhasil guna adalah jika mencapai sasaran-
sasaran, dan  dalam waktu yang layak, serta memuaskan semua peserta rapat. 

Di negara kita, tampaknya rapat masih menempati kedudukan yang utama di 
antara kegiatan-kegiatan lainnya. Dapat dipastikan bahwa tidak ada instansi di  
Indonesia yang selama hidupnya tidak menyenggarakan rapat, bahkan sebagian 
besar waktu pimpinan digunakan untuk rapat. Miftah Thoha (1983) 
mengemukakan bahwa rapat menempati tangga yang tinggi dalam urutan kerja 
pimpinnan, sehingga ada seorang sarjana antropologi dari Carolina University 
yaitu Profesor James L. Peacock menilai bahwa waktu di Indonesia ini banyak 
terbuang untuk bicara (termasuk rapat), dan terlalu sedikit waktu untuk bekerja dan 
membangun. 

Pentingnya rapat dalam organisasi telah banyak diakui. Karena pentingnya, 
kadang-kadang rapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai baik tidaknya usaha 
kerja sama dalam organisasi tersebut. Dari rapat, orang bisa menilai apakah dalam 
organisasi itu berlaku cara-cara yang menghargai faktor manusia sebagai faktor 
utama dalam organisasi, dan apakah mereka diberi hak mengeluarkan pendapat? 
Penilaian ini akan dijawab apakah di sana pernah diselenggarakan rapat atau tidak. 
Jelas, jika tidak pernah diselenggarakan, dengan mudah orang mengatakan bahwa 
organisasi tersebut jelek. Pimpinan disebutnya diktator, kepala dikatakannya 
aristokrat, feodal bahkan sampai pada sebutan yang ekstrim antidemokrasi, tidak 
reformis yang intinya cenderung untuk mengatakan tidak ada hak berunding.  



2  

Namun, tidak jarang dijumpai rapat merupakan sumber pemborosan. Pegawai 
yang gemar bekerja efisien bosan menghadiri rapat, karena mereka tahu akan 
kehilangan waktunya sekian jam, pikirannya akan dilibatkan dalam perdebatan-
perdebatan yang bertele-tele, tenaga dibiarkan menggangur untuk mendengarkan 
pembicaraan-pembicaraan yang tidak dimengertinya ujung pangkalnya. Hal ini 
tentunya merupakan pemborosan, karena jika tidak menghadiri rapat waktunya 
dapat digunakan untuk mengerjakan yang lain yang lebih produktif, sehingga akan 
diperoleh hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu, rapat harus diselenggarakan 
dengan cara yang efisien.  

Selama Anda menjadi pegawai, Anda sering diminta oleh pimpinan Anda utuk 
mempersiapkan serta menyelenggarakan rapat-rapat, baik untuk kepentingan 
kantor maupun untuk kepentingan organisasi di mana pimpinan menjadi ketuanya. 
Rapat-rapat yang sering diselenggarakan tentunya adalah rapat-rapat di dalam 
kantor itu sendiri, di mana pimpinan menjadi ketua dari rapat-rapat itu. Untuk itu, 
Anda mempersiapkannya mulai dari penyusunan acara rapat, membuat undangan, 
sampai dengan pembuatan laporan, dan akhirnya mengirimkan kepada para 
anggota. Demikian pula apa bila pimpinnan menjadi ketua atau sekretaris 
organisasi di luar kantor, apabila organisasi ini akan menyelenggarakan rapat, 
maka Anda ditugaskan untuk membantu pimpinan dalam menyiapkan serta 
menyelenggarakan rapat tersebut. 

Modul 2 untuk pejabat Eselon II, Modul 5 untuk Eselon III dan IV  ini memuat 
tentang bagaimana merencanakan rapat yang baik: yang mencakup membuat 
agenda rapat, menyeleksi peserta, memilih waktu penyelenggaraan rapat, mengatur 
fasilitas; melaksanakan rapat : membahas tentang apa peranan pemimpin rapat, 
rapat untuk mengambil keputusan, memberikkan informasi, dan rapat yang 
berskala kecil, menangani masalah yang sulit dalam rapat, mengelola konflik, dan 
bagimana cara menjadi peserta yang produktif; perbaikan rapat:  cara 
mengevaluasi penyelenggaraan rapat, menetapkan aturan-aturan dasar, dan cara 
memberikan umpan balik dalam rapat. Modul ini diakhiri dengan ringkasan dan 
simpulan.   

B. Hasil Belajar 

Setelah Anda mempelajari Modul ini, Anda sebagai peserta  Diklat Administrasi 
Umum Eselon II, III dan IV diharapkan mampu menyelenggarakan rapat, 
mengikuti, dan memimpin rapat secara berdaya guna dan berhasil guna. 

C. Indikaktor Hasil Belajar 

Setelah Anda mempelajari Modul ini, Anda diharapkan  dapat : 

1. Rapat yang saya selenggarakan atau ikuti, pimpin, dan selenggarakan lebih 
berhasil guna dan berdaya guna; 

2. Membuat keputusan dalam rapat yang berkualitas tinggi dan didukung oleh 
setiap orang; 
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3. Menyelenggarakan rapat di mana setiap orang berperan serta, dan merasa 
puas; 

4. Menggunakan waktu sesedikit mungkin dalam rapat. 

D. Pokok Bahasan 

1. Pengertian, jenis rapat, dan solusi terhadap masalah-masalah umum dalam 
rapat 

2. Perencanaan Rapat 
3. Melaksanakan Rapat, dan  
4. Perbaikan Rapat                    
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Petunjuk Belajar 

Anda sebagai pembelajar, dan agar dalam proses pembelajaran mata “Diklat Rapat 
yang Berdayaguna” dapat berjalan lebih lancar, dan indikator hasil belajar tercapai 
secara baik, Anda kami sarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Bacalah secara cermat, dan pahami indikator hasil belajar (tujuan 
pembelajaran) yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar 
memberikan tujuan dan arah. Indikator belajar menetapkan apa yang harus 
Anda capai. 

2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I, Pendahuluan sampai 
dengan Bab VI. 

3. Laksanakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap tugas pada setiap akhir 
bab. 

4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata Diklat ini tergantung pada 
kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah baik secara mandiri maupun 
berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, Anda dapat melakukan 
seorang diri, berdua atau berkelompok dengan lain yang memiliki paradigma 
yang sama, atau berbeda dengan Anda dalam hal pemerintah daerah. 

5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang 
tertera pada Daftar Pustaka yang dimuat pada akhir modul ini, dan jangan 
segan-segan bertanya kepada kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi 
dalam menyelenggarakan rapat.                        
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BAB II 
PENGERTIAN, JENIS RAPAT, DAN SOLUSI  TERHADAP  

MASALAH-MASALAH  UMUM  DALAM RAPAT       

Setelah Anda mencermati pada Bab Pendahuluan, pada Bab II ini, Anda akan 
mempelajari tentang pengertian rapat, jenis-jenis rapat, hal-hal yang biasa yang 
dilakukan dalam menyelenggarakan rapat yang efektif. Pelajari sub-subbab berikut 
secara runtut.  

A. Pengertian rapat 

Dalam Webster’s New World Dictionary, rapat diartikan sebagai pertemuan orang-
orang; suatu sidang yakni kumpulan orang-orang terutama untuk membahas atau 
memutuskan persoalan-persoalan.  

The Liang Gie (1996) merumuskan rapat ialah pertemuan antara para anggota di 
lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu 
masalah yang menyangkut kepentingan bersama. 

Hynes (1988) memberikan batasan sebagai sekumpulan orang  yang terdiri atas 
tiga atau lebih,  untuk mencapai sasaran, di mana komunikaksi (lisan  dan/atau 
tertulis) adalah sarana  dalam mencapai sasaran tersebut.  

Dari pendapat-pendapat tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa rapat pada 
hakikatnya merupakan salah satu bentuk pertemuan orang-orang dalam suatu 
organisasi tertentu untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi dalam 
organisasinya.  Jika dijabarkan secara rinci adalah sebagai berikut : 

1. Rapat, merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat 
tatap muka, yang diselenggarakan oleh organisasi, baik di lingkungan swasta 
maupun pemerintah. 

2. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat, melalui musyawarah 
kelompok. 

3. Rapat juga merupakan media pengambilan keputusan secara musyawarah 
untuk mufakat. 

4. Rapat adalah komunikasi kelompok secara resmi. 
5. Rapat adalah pertemuan antara para anggota di lingkungan kantor/organisasi 

sendiri untuk membicarakan, merundingkan suatu masalah yang menyangkut 
kepentingan bersama.  

6. Rapat adalah pertemuan para anggota organisasi/para pegawai untuk 
membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi. 

 
Indikator keberhasilan : setelah anda mempelajari Bab II ini, 
diharapkan Anda dapat menjelaskan pengertian

 

rapat, 
menyebutkan jenis-jenis rapat,  memecahkan masalah dalam rapat 



6  

Kapan  suatu rapat berhasilguna (effective)? Itulah mungkin yang menjadi 
pertanyaan Anda bukan? Suatu rapat berhasilguna jika  rapat tersebut mencapai 
sasarannya dalam waktu sesingkat mungkin dan memuaskan bagi para peserta 
rapat. 

Modul ini akan memberikan  kiat-kiat kepada Anda  bagaimana, 
menyelenggarakan rapat, mengikuti dan memimpin rapat yang berhasil guna 
dan  berdaya guna memberikan sumbangan  kepada keberhasilan Anda sebagai 
seorang pejabat eselon II, III, dan IV. Isi modul ini diarahkan menuju tiga kriteria :             

Tugas :  Mengevaluasi Rapat 

Perintah:   Coba ingat-ingat kembali beberapa rapat yang pernah Anda ikuti 
apakah  rapat dalam rukun tetangga, kelurahan, kantor, dalam suatu perkumpulan 
dan lain sebagainya. Bandingkan antara rapat yang pernah Anda ikuti dan 
karakteristik sebuah rapat yang berhasilguna. Berikan ceck  (v) pada pernyataan di 
bawah ini yang diterapkan dalam rapat-rapat yang biasanya Anda lakukan atau 
ikuti:   

1. Agenda rapat disiapkan  sebelum rapat dimulai 

    

2. Peserta rapat mempunyai kesempatan berkontribusi sesuai dengan agenda 

  

3. Pemberitahuan  waktu dan tempat dicantumkan  dalam undangan 

    

4. Fasilitas rapat menyenangkan, dan memadai untuk  jumlah peserta yang 
hadir 

  

5. Rapat mulai tepat waktu 

    

6. Rapat berakhir sesuai dengan jadwal 

    

7. Penggunaan waktu dipantau selama rapat 

1. Mencapai sasaran-sasaran rapat 
2. Menggunakan waktu sesedikit mungkin 
3. Memuaskan bagi para peserta rapat 

MENGEVALUASI BERBAGAI RAPAT YANG 
PERNAH ANDA IKUTI 
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8. Setiap orang mempunyai kesempatan menyampaikan pandangan mereka 

    
9. Peserta satu sama lain  saling mendengarkan dengan penuh perhatian  

    
10. Secara periodik dibuat ringkasan tentang kemajuan rapat 

  

11. Tidak ada orang yang mendominasi dalam diskusi 

    

12. Setiap orang mempunyai hak suara dalam  membuat keputusan dalam rapat 

    

13. Rapat diakhiri dengan rangkuman  tentang apa yang telah dihasilkan 

  

14. Rapat secara berkala dievaluasi oleh para peserta 

    

15. Peserta rapat  harus melaksanakan suatu kegiatan yang disetujui selama 
rapat 

    

16. Memorandum diskusi atau minut rapat diberikan kepada setiap  peserta 
rapat. 

  

17. Pemimpin rapat menindaklanjuti  kegiatan  yang telah dispakati bersama-
sama dengan peserta 

    

18. Peserta yang sesuai dan perlu dapat diundang  untuk mengikuti setiap rapat. 

    

19. Digunakan proses  keputusan  sesuai dengan jumlah peserta 

    

20. Pada waktu digunakan, alat bantu pandang-dengar (audio visual) dalam 
keadaan berjalan dengan baik dan tidak mengganggu jalannya rapat 

 

Jumlah Pernyataan diberi tanda (check) ................X 5 =          Skore rapat.     

B. Mengapa Rapat Diselenggarakan 

Alasan rapat perlun diselenggarakan, antara lain karena: 

1. Pemimpin memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat dari para stafnya; 
2. Materi yang akan dibicarakan bersifat rahasia, sehingga pemimpin 

berpendapat bahwa materi itu tidak tepat apabila melalui saluran administrasi 
pada umumnya; 

3. Masalah pokok yang belum dapat dipecahkan dan perlu segera dipecahkan; 

 

Skore 80 atau lebih, menunjukkan Anda mengikuti  rapat yang berkualitas tinggi 
. Skore di bawah 60, kualitas rapat yang  pernah Anda ikuti perlu dilakukan 
perbaikan.
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4. Pemimpin bermaksud memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk 
memberikan saran, pendapat secara langsung kepada pimimpin terhadap suatu 
masalah yang berhubungan dengan kepentingan bersama. 

5. Ada masalah yang harus mendapat penyelesaian; 

C. Jenis-jenis Rapat 

Rapat pada hakikatnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama.  
Masing-masing kategori terdiri atas sub:     

                                                         dan      

Perbedaan Utama Antara Rapat Memberikan Informasi dan Rapat Membuat 
Keputusan:  

Elemen  Rapat Memberi 
Informasi  

Rapat Membuat 
Keputusan 

Jumlah peserta Berapa saja Kecil. Lebih baik tidak lebih 
dari 12 

Siapa yang mengikuti

 

Mereka yang ingin 
mengetahui 

Mereka yang bertanggung 
jawab, dan mereka yang 
dapat memberikan kontribusi

 

Proses komunikasi Satu arah dari pimpinan 
rapat ke peserta dengan 
kesempatan  bertanya 

Diskusi interaktif di antara 
para peserta yang ikut 

Pengaturan ruang 
rapat 

Peserta dalam posisi 
seperti  dalam kelas 

Peserta bertatap muka satu 
sama lain – gaya konferensi 

Gaya kepemimpinan 
yang paling efektif 

Autokratif Partisipatif (melibatkan 
peserta rapat) 

Tekanannya pada Isi Interaksi dan pemecahan 

Rapat Informasi  

 

Nasihat/perbaikan 

 

Menjual/menawarkan  

 

Rapat Membuat Keputusan  

 

Penetapan Tujuan 

 

Pemecahan Masalah 
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masalah 

Kunci keberhasilan Perencanaan dan persiapan 
informasi yang disajikan 

Suasana rapat yang 
mendukung keterbukaan, 
bebas mengekspresikan 
sesuatu 

D. Hal-hal yang Perlu Disiapkan dalam Menyelenggarakan rapat 

Peratama-tama,  coba tulislah tiga hal tentang rapat  yang Anda ikuti yang 
mengganggu Anda. 

1. ______________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________                    

Banyak orang yang biasanya berperan serta dalam rapat-rapat sebagian besar  
tidak efektif. Sebagai contoh, suatu survei oleh Bradford D. Smart (1974) 
terhadap 635 eksekutif menunjukkan bahwa 75%  dari mereka “terganggu” oleh 
keefektifitasan berbagai macam yang mereka hadiri. Alasan mereka diringkas di 
bawah. Bandingkan reaksi Anda terhadap karakteristik rapat-rapa  negatif  
berikut yang Anda hadiri       

Menyimpang dari Subjek                                                                83% 

Persiapan yang Jelek                                                                       77% 

Keefektivitasannya dipertanyakan                                                  74% 

Kurang Mendengarkan                                                                    68% 

Peserta Bicara Bertele-tele                                                              62% 

Lamanya                                                                                          60% 

Kurang Berperan serta                                                                     51%  

 Dari dari daftar ini jelas  apa saja yang perlu dikerjakan. 

  

“Banyak Mengganggu”

  

Karakteristik Rapat 
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Langkah-langkah dalam Mempersiapkan Penyelenggaraan Rapat 

1. Nyatakan Sasaran Anda 

Setiap rapat memerlukan sasaran. Sasaran tersebut harus disajikan secara jelas 
pada waktu pimpinan rapat  membuka rapat. Prosedur yang sederhana ialah 
menyebutkan alasan dislenggarakan rapat. Dengan suatu sasaran dalam 
pikiran, maka semua diskusi dan energi dapat diarahkan ke sasaran tersebut. 

2. Persiapkan Agenda 

Suatu agenda adalah keharusan. Agenda tersebut disiapkan sebelum rapat 
dimulai dan diberikan kepada peserta sebelum rapat. Agenda merupakan peta 
(road map) untuk memelihara diskusi pada topik tersebut. Pada waktu 
dibagikan sebelum suatu rapat, agenda  memberi dorongan kepada peserta 
untuk mempersiapkan sebelumnya. 

3. Selektif Pada Waktu Memilih Peserta 

Anda menginginkan jumlah orang  yang minimum namun sesuai. Anggota 
yang lebih kecil akan tetap berminat dan meningkatkan partisipasi.  Anda 
perlu memberikan informasi beberapa orang sebelum dimulai rapat, alasan 
mengapa mereka tidak diundang. 

4. Mengelola Waktu Rapat 

Berikan waktu cukup kepada para peserta  untuk terlibat dan  mereka puas 
dengan hasil. Mulai tepat waktu dan bergerak maju, dan  beritahukan kapan 
berakhir. 

5. Ambil Peranan  

Kontrol dan tuntunan yang efektif diperlukan agar rapat efektif. Gunakan 
agenda untuk menjaga diskusi berkenaan dengan topik. Berikan dorongan 
kepada peserta yang kurang aktif. Kontrol peserta yang mencoba untuk 
mendominasi. Tentukan sebelumnya waktu  prosedur yang paling baik untuk 
mencapai sasaran rapat dan gunakan pada waktu yang tepat. 

6. Tutup Rapat dengan Suatu Ringkasan 

Setiap rapat harus ditutup dengan  menyatakan kembali sasaran rapat, suatu 
ringkasan tentang apa yang telah dicapai berkaitan dengan sasaran, dan 
nyatakan kembali kesepakatan terhadap tindakan yang perlu diambil.    
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E. Latihan 

Telitilah Apa yang Telah Anda Pelajari dalam Bab II 

Perintah : Pertimbangkan setiap dari pernyataan berikut dan berikan tanda betul 
atau salah berdasarkan pada materi yang dimuat dalam Bab II. 

BETUL/SALAH  

1. Suatu rapat tergantung pada komunikasi untuk 
mencapai sasarannya 

2. Suatu kumpulan  harus paling sedikit tiga peserta untuk 
dikualifikasikan sebagai suatu rapat. 

3. Suatu rapat yang efektif harus mempertimbangkan 
kepuasan semua peserta 

4. Rapat efektif dapat memakan waktu tidak terbatas 

5. Rapat memberikan informasi paling baik jika 
dilaksanakan dalam suatu gaya partisipatif. 

6. Rapat pengambilan keputusan dapat dilaksanakan 
melalui kelompok diskusi interaktif. 

7. Rapat pengambilan keputusan  dapat dilaksanakan 
dengan jumlah peserta berapa saja. 

8. Sebagian besar eksekutif terganggu oleh 
ketidakefektifan rapat yang mereka hadiri. 

9. Menyimpang dari subjek adalah suatu keluhan yang 
umum tentang rapat. 

10. Tidak ada seorang pemimpin yang dapat ia lakukan 
untuk mengontrol diskusi yang tidak sesuai selama 
suatu rapat.    

F. Rangkuman 

1. Rapat pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pertemuan orang-orang 
dalam suatu organisasi tertentu untuk membicarakan masalah-masalah yang 
terjadi dalam organisasinya.   

2. Alasan rapat perlun diselenggarakan, antara lain karena pimpinan 
memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat dan saran dari para stafnya, 
atau materi yang akan dibicarakan bersifat rahasia,  

3. Rapat dapat dibedakan berdasarkan tujuannya  yaitu rapat untuk memberikan 
informasi atau rapat untuk pengambilan keputusan. 

Kunci jawaban pada halaman 68 
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4. Rapat berhasil guna, jika mencapai sasaran, dengan waktu sesingkat mungkin, 
dan memuaskan semua peserta rapat. 

5. Langkah-langkah dalam menyelenggarakan rapat ialah nyatakan sasaran 
rapat, persiapkan agenda, seleksi peserta, mengelola rapat, mengambil peran 
dalam rapat,  kemudian tutup rapat dan menyampaikan simpulan rapat. 

6. Pastikan apakah rapat perlu Anda hadiri atau tidak. Hindari perangkap rapat 
yang terlalu sering diselenggarakan. Batalkan atau tundalah sedini mungkin 
jika tidak  ada  suatu hal yang penting untuk didiskusikan                             
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BAB III 
PERENCANAAN  RAPAT        

Pada Bab III ini membahas tentang merencanakan dan menyelenggarakan rapat. Agar 
rapat yang Anda rencanakan dan selenggarakan berjalan seperti yang Anda inginkan 
yaitu mencapai sasaran, dengan waktu yang singkat, serta memuaskan semua pihak. 
Pertama-tama harus Anda putusan terlebih dahulu apakah memang rapat benar-benar 
diperlukan. 

A. Apakah Rapat Diperlukan 

Pertimbangan pertama pada waktu merencanakan suatu rapat,  adalah apakah rapat 
diperlukan  atau tidak.  Sering menyelenggarakan rapat dengan membuat simpulan 
yang cepat yang seharusnya keputusan diselenggarakan suatu rapat atau tidak, 
harus dipertimbangan secara cermat. 

Apakah diselenggarakan rapat atau tidak harus mulai dengan suatu penetapan 
sasaran. Apa hasil akhir yang Anda harapkan untuk dapat dicapai?  Apakah  suatu 
rapat merupakan cara yang terbaik untuk mencapai sasaran ini?  

Dengan sasaran yang dinyatakan secara jelas, Anda dapat menentukan cara yang 
terbaik untuk mencapainya.  Apakah menyelenggarakan suatu rapat memang 
diperlukan. Atau, hanya melalui memorandum, yang kemudian ditempel pada 
papan pengumuman, atau melalui telepon   merupakan  sarana  yang lebih baik  
untuk penyebaran informasi daripada melalui rapat.   

Contoh Sasaran Rapat 

 

Memberitahukan kepada para pegawai tentang perubahan kebijakan 
penerimaan pegawai baru. 

 

Menentukan keterampilan  yang dipersyaratkan untuk keberhasilan kinerja 
pada para pejabat eselon IV 

 

Menetukan cara yang terbaik untuk memecahkan masalah penanggulangan 
flu burung. 

 
Indikator keberhasilan: setelah Anda mempelajari Bab III ini, 
diharapkan Anda dapat merencanakan rapat dengan baik dengan 
menentukan siapa yang diundang, apa sasaran rapat, mengapa rapat 
diselenggarakan, di mana rapat diselenggarakan, kapan rapat 
diselenggarakan dan bagaimana rapat diselenggarakan. 
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Daftar Simak untuk Menentukan apakah Suatu Rapat Diperlukan: 

Anda dalam menentukan apakah rapat diperlukan atau tidak, serta menentukan 
juga apa tujuan rapat, maka Anda perlu mempertimbangkan dengan  mengisi 
daftar simak berikut ini. Pada hakikatnya, rapat mempunyai dua tujuan utama. 
Apakah rapat bertujuan untuk memberikan informasi atau untuk mengambil 
keputusan. 

RAPAT UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI   

Pertimbangan                                                                                 Ya           
Tidak  

 

Apakah waktunya  mendesak                                               --------      -------
- 

 

Apakah kelompok peserta secara geografis tersebar             --------     -------
-- 

 

Apakah jumlah kelompok suatu rapat dapat dilaksanakan, 
katakan 10 sampai 1000                                                         ---------     ------
- 

 

Apakah suatu keharusan bahwa setiap orang benar-benar  
Mengerti informasi tersebut                                                     --------     -----
-- 

 

Apakah informasi t yang sedang disajikan tersebut perlu  
sebagai bahan referenasi                                                          ---------      ----
--  

 

RAPAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN     

Pertimbangan                                                                                 Ya           
Tidak  

 

Apakah pengetahuan tersebut diperlukan untuk setiap 
pemechan masalah disebarkan di antara beberapa orang?  --------       --------
- 

 

Apakah komitmen dari beberapa orang diperlukan untuk   
keberhasilan implementasi hasil tersebut?                           --------      -------- 

 

Dapatkah strategi  dari interaksi kelompok menyumbang 
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kan  kepada keputusan yang sama?                                      ---------     ------- 

 
Apakah adanya konflik titik pandang  yang perlu  
Didamaikan                                                                          ---------     ------- 

 
Apakah ada pertanyaan  tentang kejujuran yang  
perlu dipecahkan?                                                                 ---------     ------- 

                                                                                                        

B. Mempersiapkan  Penyelenggaraan Rapat 

Tanggung jawab Anda dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat biasanya 
meliputi sepuluh  langkah sebagai berikut: membuat agenda/daftar acara, membuat 
undangan, mempersiapkan bahan rapat, menyiapkan fasilitas rapat, 
mempersiapkan peralatan rapat, tugas dalam rapat, membuat catatan rapat, 
mengirimkan catatan hasil rapat, melakukan pekerjaan-pekerjaan tindak lanjut, 
membuat resolusi, Berikut ini dapat Anda cermati satu-persatu : 

1. Membuat Agenda / Daftar Acara 

Setiap rapat harus mempunyai sebuah agenda/daftar acara, dan harus 
diberikan  (sebelumnya, jika memungkinkan) kepada tiap-tiap peserta.  
Idealnya, peserta seharusnya mempunyai kesempatan untuk menyumbangkan  
kepada pembuatan agenda terutama dalam rapat. 

Sebuah agenda tidak perlu dokumen penjelasan. Agenda dapat saja ditulis 
tangan dan  difoto kopi. Agenda dapat ditulis pada sebuah papan tulis atau 
flipchart. Jika hanya dua atau tiga butir, agenda dapat dikomunikasikan secara 
lisan. 

Dipandu dalam persiapan pada setiap menerbitkan agenda oleh kebutuhan 
peserta. Apa yang mereka perlu ketahui untuk berperan serta secara efektif 
dalam rapat? Elemen-elemen berikut yang harus dimasukkan: 

a. Butir-butir yang ditangani (didaftar dalam urutan yang tepat) 
b. Jadwal waktu istirahat, jika ada 

Pada waktu  mengirimkan agenda rapat sebelumnya, pikirkan siapa yang 
seharusnya menerimanya. Tentukan  siapa yang seharusnya menerima agenda 
informasi langsug dan siapa  yang Anda perkirakan mengikuti dan berperan 
serta dalam rapat. Tunjukkan informasi tersebut hanya kepada penerima. 

Sering,  staf penjadwal atau panitia rapat tampaknya menjadi yang sering  
melanggar terhadap perlunya agenda. Satu jalan untuk mengatasi masalah ini 
adalah  mengambil waktu lima menit pada awal rapat untuk  mengembangkan 
dan menetapkan agenda. Jika ada beberapa butir pada agenda Anda, buat 
prioritas sehingga dengan demikian Anda dapat berkaitan dengan yang paling 
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penting dalam waktu yang tersedia. Juga, jika butir-butir baru muncul selama 
rapat, butir-butir dapat ditambahkan ke agenda dalam urutan prioritas yang 
tepat. 

Anda sudah yakin lebih dahulu acara apa yang akan dibicarakan dalam 
pertemuan yang akan diselenggarakan. Acara di dalam suatu pertemuan harus 
dibuat dan disusun secara sistematis, dengan cara membuat suatu pokok-
pokok acara dalam garis besar (out-line). Acara ini dapat disebut sebagai 
“agenda” apabila pertemuan itu bersifat ilmiah, dan dapat disebut “calender”, 
apabila pertemuan itu akan menghasilkan produk legislatif.  

Apabila Pimpinan akan menjadi ketua dalam pertemuan yang akan 
disenggarakan, maka Anda harus memperingatkan Pimpinan jauh-jauh hari 
sebelum pertemuan. Apabila dia mengetahui dan mengerti akan tujuan dari 
pertemuan yang akan diselenggarakan, maka dia dapat mempersiapkan untuk 
Pimpinan dalam bentuk yang masih bersifat kasar, dengan demikian Pimpinan 
tinggal melengkapi serta mengubah sedikit sesuai dengan yang 
dikehendakinya. Dalam hal ini Anda dapat mengunakan acara dari rapat atau 
pertemuan yang telah lalu sebagai bahan referensi. 

AGENDA/DAFTAR ACARA RAPAT 

HARI / TANGGAL        : ……………………………… 

WAKTU   : Pukul…….s.d jam…………  

No

  

Jam   Acara  Pimpinan Rapat  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

09.00-09.10 

09.10-10.30 

10.30-11.00 

11.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.30 

15.30-15.45 

15.45-1700 

17.00 

Pembukaan  

Pembahasan bahan I 

Istirahat 

Pembahasan bahan II 

Makan siang /sholad 

Diskusi kelompok 

Istirahat 

Sidang pleno 

Selesai 

Bapak Ahmad 

Bapak Ahmad  

Bapak Binsar  

Ditentukan kemudain (P.M)  

Bapak Ahmad  

Map I 

Ruang makan 
Map II 

Ruang Makan  

Ruang A dan B 

 

Ruang Makan 

*) Daftar Acara ini hanya bersifat sementara 

2. Membuat Undangan 

Apabila pertemuan yang diselenggarakan pada waktu tertentu secara berkala, 
maka Anda dapat membuat suatu daftar nama dan alamat dari para anggota 
pertemuan dimaksud. Untuk memudahkan Anda dalam penyusunannya, maka 
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Anda dapat membuat pada sehelai kertas pada Buku Harian, atau pada kartu 
sebesar kartu nama untuk setiap nama anggota. Cara pengetikan nama dan 
lamat pada amplop. Kartu-kartu disusun menurut sistem abjad, atau nama 
sistem geographic, atau menurut kelompok, atau menurut tim, atau menurut 
urtuan yang lain. 

Dari daftar nama inilah Anda akan dengan mudah merencanakan beberapa 
surat undangan yang harus dibuat untuk dikirimkan pada waktunya. Waktu 
pengiriman ini hendaknya jangan terlalu lama dari penyelenggaraan 
pertemuan sehingga memungkinkan seseorang untuk lupa, tetapi Anda harus 
cukup memperkirakan waktu agar para anggota mempunyai cukup 
kesempatan untuk mempersiapkan kehadirannya pada pertemuan yang 
dimaksud. Selanjutnya Anda harus memperkirakan waktu untuk mencetak 
undangan, memprosesnya, sampai dengan pengirimannya. Biasanya untuk 
rapat di kantor undangan dapat dikirim satu hari sebelum penyelenggaraan 
rapat, akan tetapi untuk pertemuan yang harus dihadiri oleh para anggota yang 
datang dari luar kota undangan harus dikirim satu atau dua minggu 
sebelumnya. 

3. Mempersiapkan bahan rapat 

Bersamaan waktu dengan mempersiapkan undangan kepada para peserta 
rapat, maka Anda harus juga mempersiapkan bahan yang dipergunakan dalam 
rapat atau pertemuan dimaksud. Bahan-bahan itu dapat berupa: 

a. Acara atau agenda rapat pada waktu itu. 
b. Hasil rapat yang lalu 
c. Kertas-kertas kerja dari para peserta yang akan dibahas 
d. Bahan-bahan legislatif yang berupa peraturan-peraturan dan sebagainya 

yang sangat berkaitan dengan apa yang akan merupakan bahan referensi 
e. Bahan-bahan penerbitan dan sebagainya yang sangat berkaitan dengan 

apa yang akan dibahas dalam rapat, dan akan merupakan bahan referensi. 

Bahan-bahan tersebut di atas telah tersedia untuk masing-masing anggota 
pada waktu rapat dimulai. Dan untuk ini Anda harus mempersiapkannya jauh-
jauh hari sebelum penyelenggaraan rapat. 

4. Persiapan Fasilitas Rapat 

Salah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan dalam mempersiapkan 
ruangan di mana rapat akan diselenggarakan. Hal ini harus dilakukan sebelum 
undangan dikirim keluar kepada para anggota. Adalah suatu kebiasaan 
seorang Pimpinan untuk meminta dipersiapkan suatu rapat resmi tanpa 
memberitahukan kepada Anda di mana rapat akan diselenggarakan. Oleh 
karena itu, adalah menjadi tanggung jawab Anda untuk mempersiapkan ruang 
agar pada waktunya dapat dipergunakan untuk rapat yang dikehendaki oleh 
Pimpinan. Untuk rapat resmi yang bersifat rutin dan diselenggarakan di 
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lingkungan kantor biasanya akan diselenggarakan di “Operation room” atau 
di “Conference room” atau “Ruang Sidang Pimpinan” kantor itu. 

Dalam hal suatu pertemuan yang akan diselenggarakan di suatu Hotel, 
misalnya Anda harus juga yakin bahwa tempat dan waktu telah dicatat dalam 
papan pengumuman di Hotel itu pada waktu rapat telah sampai waktunya, dan 
telah ditetapkan di suatu tempat yang mudah untuk diketahui, misalnya di 
lobby hotel atau dekat dengan lift. Hal ini untuk menghindarkan agar para 
peserta yang akan menghadiri pertemuan setelah ia datang dari tempat yang 
jauh, dan dapat sampai, perlu direncanakan dengan oleh pihak Hotel, kadang-
kadang masih juga terjadi suatu kekeliruan, oleh karena itu Anda harus 
melakukan persiapan rapat dengan teliti dan sebaik mungkin. 

Ruang rapat dan perabotannya akan memberikan kontribusi secara bermakna 
kepada rapat yang berhasil guna. Jika fasilitas tepat, maka rapat dapat berjalan 
dengan lancar. Jika fasilitas tidak tepat, atau terlalu rumit, akan mengurangi 
kebermaknaan rapat. 

Ruangan rapat biasanya nyaman dan biayanya rendah. Inilah yang membuat 
ruang rapat yang menarik. Namun demikian, menjadi nyaman bagi peserta 
apabila mereka merasa nyaman untuk interupsi. Kadang-kadang,  luas ruang 
rapat tidak tepat untuk  rapat. Oleh karena itu, perlu  mencari di mana saja 
untuk memperoleh suatu tempat rapat yang tepat. 

Kebutuhan bagi peserta yang secara fisik nyaman jangan dilupakan. Jika suatu 
rapat  berlangsung selama  lebih dari satu jam,  kursi-kursi harus benar-benar 
nyaman untuk diduduki. Juga alat pengatur suhu udara, pencahayaan, dan 
ventilasi harus memadai sesuai dengan  besarnya kelompok dan kegiatan-
kegiatan yang direncanakan. 

Meja diperlukan jika memang dibutuhkan (dalam hal ini untuk menulis,  
membentangkan map, grafik, prinuot computer, dan lain-lain). Sementara 
itu,meja-meja standar pada sebagian besar setiap ruang rapat. Mungkin suatu 
pengaturan ruangan rapat yang lebih baik tanpa meja. 

Menata ruang rapat dipedomani oleh kebutuhan untuk berkomunikasi sesuai 
dengan jenis rapat yang Anda rencanakan untuk diselenggarakan. Sebagai 
kaidahnya, Anda menginginkan peserta berbicara satu sama lain dengan 
menatap mata. Oleh karena itu, rapat untuk memberikan informasi, peserta 
harus menghadap ke depan ruangan, sementara rapat pengambilan keputusan 
peserta harus bertatap muka satu sama lain. Contoh-contoh pengaturan ruang 
berbeda ditunjukkan pada halaman-halaman berikutnya.  

Jika Anda mempertimbangkan  pemilihan tempat rapat Anda,  daftar simak 
pada halaman berikut akan membantu. Daftar pengaturan rapat pada halaman 
berikut akan juga membantu Anda dalam menangani pengaturan ruang rapat.  
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Daftar Simak Ruang Rapat 

Daftar simak berikut ringkasan persyaratan penting untuk  ruang rapat yang 
dapat diterima. Gunakan daftar simak untuk melihat apakah ruang rapat yang 
potensial akan memenuhi kebutuhan Anda. 

YA/TIDAK  

1. Apakah ruangan cukup luas untuk menampung 
peserta dengan nyaman  dan setiap alat bantu 
pandang dengar yang direncanakan? 

2. Apakah ada pencahayaan dan ventilasi yang 
memadai? Dapatkah mereka mengontrol darindalam 
ruang rapat? 

3. Apakah ruang bebas dari gangguan dan interupsi 
seperti panggilan telepon, suara keras, atau kegiatan 
yang lain? 

4. Apakah ruang  diisi dengan perabotan yang sesuai? 
Apakah kursi cukup nyaman  selama rapat tersebut 
berlangsung? 

5. Apakah ruangan lokasinya nyaman bagi peserta? 

6. Apakah biaya ruang rapat dapat ditutup oleh 
anggaran? 

7. Apakah ruang tersedia pada saat Anda 
membutuhkannya?   

Contoh  

Gambar 3-1 Pengaturan Ruang Rapat  untuk Rapat Memberikan Informasi                            
Bentuk Setengah Lingkaran          

 

Kudapan 
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Pengaturan Tempat Duduk Berbentuk Kelas           

Contoh 

Gambar 3-2  Pengaturan Ruang Rapat Berbentuk Lingkaran untuk 
Pengambilan Keputusan                   

  

Kudapan 

Kudapan 
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Pengaturan Tempat Duduk Bentuk Huruf U                   

Daftar Simak Pengaturan Ruang Rapat 

Daftar simak berikut secra singkat tentang pengaturan ruang rapat. Gunakan 
daftar simak ini sebagai suatu model untuk rapat-rapat yang Anda 
selenggarakan.    

1. Meja dan kursi diatur sesuai untuk jenis rapat yang 
diselenggarakan. 

2. Kartu nama meja untuk para peserta (jika setiap orang 
tidak  saling mengenal dengan baik). 

3. Alat bantu pandang-dengar seperti yang dibutuhkan: 

a. White board atau flipchart. 

b. OHP  

c. Lainnya – film projektor, slide projector,  audio 
cassette recorder, LCD 

4. Kudapan (penyegaran) yang memadai. 

   

Kudapan 
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5. Jadwal istirahat untuk rapat yang lebih lama daripada  
satu setengah jam. 

6. Kebijakan merokok yang tepat. Jika memungkinkan,  
berikan aturan untuk tidak merokok. Jika merokok 
diperkenankan sediakan area tempat merokok dan 
disediakan asbak 

7. Semua bahan yang diperlukan tersedia seperti 
handouts, buku catatan, kertas,  pensil, penghaus dan 
lain sebagainya.   

Lembar Kerja Untuk Merencanakan Rapat:  

a. Sasaran : Apa hasil utama yang ingin Anda capai? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

b. Waktu : Berapa lama rapat akan berakhir? Kapan waktu yang terbaik 
untuk diselenggarakan? Koordinasikan waktu dengan unit lain, agar tidak 
bertabrakan waktunya! 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

c. Peserta: Siapa yang seharusnya hadir? Yakinkah untuk memasukkan 
peserta dengan kewenangan untuk memutuskan,  komitmen siapa 
dibutuhkan, dan  siapa peserta yang perlu mengetahui. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

d. Agenda: Butir-butir apa saja yang harus dicantumkan? Siapa yang 
bertanggung jawab untuk menyiapkan dan membagikan agenda tersebut? 
Bagaimana peserta akan membantu dalam mengembangkan agenda 
tersebut? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

e. Pengaturan Fisik : Fasilitas dan perlengkapan apa yang diperlukan?  
Bagaimana seharusnya ruang rapat diatur? 



23  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

f. Peran Penugasan: Apa peran penugasan perlu dibuat? Sebagai contoh, 
notulis, sekretaris, pengaur waktu, dan moderator diskusi. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

g. Metode Evaluasi : Bagaimana rapat akan dievaluasi dalam rangka untuk 
memperbaiki penyelenggaraan rapat-rapat berikutnya? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. Mempersiapkan peralatan rapat 

Di dalam penyelenggaraan suatu pertemuan biasanya dibutuhkan alat-alat 
yang diperlukan untuk tulis-menulis. Anda harus membuat suatu daftar 
keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini. Alat-alat yang biasanya diperlukan 
dalam hal ini adalah: 

a. Papan tulis dengan kapur atau spidol sebagai alat penulis 
b. Flip-chart untuk menggantungkan kertas-kertas “manila” atau/dan kertas 

koran dengan spidol sebagai alat tulisnya. 
c. Kertas-kertas “manila” dan/atau kertas Koran untuk digantungkan pada 

flip-chart. 
d. Overhead projector atau slide projector, LCD dengan layarnya untuk 

menayangkan gambar-gambar atau tulisan, beserta alat penunjuknya. 
e. Kertas-kertas yang diperlukan oleh para peserta rapat untuk mencatat hal-

hal yang perlu, juga block note dan pinsilnya. 
f. Tape recorder untuk merekam jalannya rapat, jika perlu. 
g. Alat-alat kelengkapan menulis seperti misalnya jepit kertas, klip kertas, 

perfurator, stapler dengan isinya, gunting, cutter, peruncing pinsil, dan 
lain-lain. 

Segala sesuatu peralatan tersebut di atas harus telah dipersiapkan oleh Anda 
dan telah tersedia pada waktu rapat dimulai. 

6. Tugas Anda dalam Rapat 

Tugas Anda yang pertama pada waktu menyelengarakan pertemuan adalah 
memeriksa ruangan rapat untuk meyakinkan, apakah segala sesuatunya telah 
siap untuk dipergunakan. Apakah kursinya sudah cukup jumlahnya untuk 
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semua peserta. Tata letak tempat duduk sesuai dengan fungsi setiap peserta, 
apakah rapat untuk memberikan informasi, atau untuk pengambilan 
keputusan. Alat-alat rapat telah semua tersedia di dalam ruangan. Bahan-
bahan yang akan digunakan dalam rapat telah siap di dalam map, dan telah 
terletak di atas meja setiap peserta? Asbak tersedia di atas meja (kalau 
diperbolehkan merokok) setiap peserta. Tape recorder telah siap merekam 
jalannya rapat, sound system-nya sudah Anda periksa,  dan sebaginya. 

Untuk menjaga agar selama rapat berlangsung Anda tidak selalu nampak 
mondar-mandir di dalam ruangan dan keluar masuk untuk mengambil ini dan 
itu, maka seharusnya segala sesuatu telah disiapkan di dalam ruangan. Dan, 
apabila sangat memerlukan sebaiknya ada seseorang lainnya yang ditugaskan 
untuk melakukan tugas memberikan bantuan kepada Anda selama dalam 
ruangan rapat. 

Rapat biasanya memerlukan pencatatan rekaman dari tape recorder. Untuk ini 
Anda harus mempersiapkan paling sedikit dua tape recorder, untuk menjaga 
kemungkinan agar tidak terjadi putusnya suatu pembicaraan apabila pita yang 
sedang diganti. Tugas rekaman ini dapat diserahkan oleh Anda kepada 
seorang teknisi yang memang ahli, dengan demikian, Anda dapat 
mencurahkan perhatian kepada hal lain yang lebih penting. 

Apabila segala sesuatunya telah siap, maka Anda dapat membantu pimpinan 
yang akan menjadi ketua dalam rapat untuk persiapan-persiapan terakhir 
sebelum rapat dibuka. Kemudian anda dapat melaporkan kepada pimpinan 
tentang quorum dari para hadirin. Apabila quorum telah mencapai 80-90%, 
maka Anda segera memberikan informamsi kepada pimpinan untuk segera 
memasuki ruangan rapat. 

Selanjutnya, apabila Anda bertugas untuk mengambil catatan dari rapat itu, 
maka sebaiknya Anda mencatat segala seuatu tanpa banayak 
memperhitungkan tentang besarnya kepentingan suatu masalah untuk dicatat. 
Sebab dalam hal ini akan lebih baik apabila Anda mencatat lebih banyak 
daripada lebih sedikit. Karena pada waktu catatan ini ditranskripkan, maka 
Anda dapat mempertimbangkan lebih tenang mana yang perlu untuk 
dimasukkan dan mana yang yang kurang perlu untuk dimasukkan ke dalam 
catatan hasil rapat. Anda harus selalu memperhatikan semua perubahan, 
pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan. 

Anda juga harus mengetahui siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa 
yang  datang terlambat, dan siapa yang meninggalkan rapat terlebih dahulu. 
Hal ini diperlukan apabila di dalam prosedur terjadi pemilihan suara. 

Apabila rapat  meminta Anda membacakan apa yang telah diputuskan dalam 
rapat,  maka Anda ahrus membacanya sedemikian rupa, sehingga dapat 
dimengeti dan didengar oleh semua hadirin. Setelah itu biasanaya rapat akan 
memberikan koreksi terhadap redaksi dari kesimpulan dan saran-saran yang  
Anda bacakan. 
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Jalannya rapat seharusnya disesuaikan dengan agenda/acara rapat yang telah 
ditentukan lebih dahulu. Semua perubahan, pergeseran dan penggantian acara 
harus Anda catat. Juga nama peserta yang telah mengubah atau mengganti 
atau menggeser acara harus disebutkan dalam catatan Anda, demikian juga 
nama-nama peserta yang mendukungnya. 

Apabila di dalam rapat terjadi pemungutan suara, maka Anda harus mencatat 
anggota yang setuju dan yang tidak setuju, serta keputusan yang diambil oleh 
rapat yang mepergunakan pemilihan suara ini. 

Setelah rapat selesai biasanya waktu untuk menyelenggarakan rapat yang 
akan datang akan diumumkan pada waktu itu juga, di mana dan kapan 
waktunya. Setelah pengumuman ini, biasanya rapat diskors. Pada saat 
demikian, adalah suatu kesempatan bagi Anda untuk mengumpulkan semua 
kertas-kertas kerja para peserta, semua catatan dari pimpinan, serta 
kesempatan bagi Anda untuk memperbaiki hasil catatan Anda setelah rapat 
baru saja selesai.  

7. Membuat catatan 

Selama rapat atau pertemuan berlangsung, maka Anda bertanggung jawab 
untuk membuat catatan yang diperlukan dan dikehendaki oleh rapat,  banyak 
tergantung dari kehendak ketuanya. Mungkin Ketua menghendaki bentuk 
verbatim, yaitu mencatat semua yang dikatakan di dalam pertemuan itu. Dapat 
juga Ketua menghendaki pokok-pokok yang dibahas dalam rapat. Bentuk 
apapun juga yang dikehendaki oleh Ketua dalam pembuatan catatan rapat, 
yang pada akhirnya nanti catatan ini akan dimintakan tanggapan, koreksi-
koreksi serta persetujuan dari ketua rapat. 

Isi dari catatan rapat biasanya terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 

a. Suatu judul yang menunjukkan diselenggarakannya rapat untuk sesuatu 
maksud tertentu, yang dapat ditunjukkan dengan menyebutkan nama 
kelompok, atau tim, atau unit suatu organisasi. 

b. Tanggal, waktu, dan tempat 
c. Macam rapat, rutin, atau khusus, atau menurut waktu tertentu yang 

keberapa 
d. Nama-nama para peserta rapat 
e. Catatan lengkap dari seluruh hasil rapat 

Adalah suatu kemungkinan bahwa yang membuat catatan rapat bukan 
Sekretaris Pimpinan, akan tetapi seseorang lainnya yang memang khusus 
ditugaskan untuk pengambilan catatan jalannya seluruh rapat. Meskipun 
demikian Anda tentu tidak dapat terlepas dari tugas-tugasnya untuk ikut 
bertanggung jawab selama rapat berjalan, umpamanya dalam hal ikut 
mengetik laporan hasil dapat,  sebagainya. 
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8. Mengirimkan Hasil Rapat 

Untuk suatu rapat yang anggotanya sedikit, maka Anda dapat mengirimkan 
hasil rapat melalui pesawat telepon ataupun dengan mengirimkannya setelah 
diketik secara rapi. Tetapi, untuk rapat yang anggotanya besar, maka Anda 
harus mencetak atau memperoduksi dengan menggunakan mesin stensil, atau 
foto kopi, baru dapat mengirimkannya,. Untuk hal-hal yang dianggap penting, 
Anda dapat memberikan garis bawah pada kalimat  dimaksud. Lapaoran hasil 
rapat ini dapat dikirimkan kepada para anggota dengan suatu surat pengantar 
yang ditandatangni oleh Ketua Rapat. 

Apabila rapat yang diselenggarakan merupakan rapat rutin, maka untuk 
membuat laporan hasil rapat Anda dapat merencanakan suatu formulir, 
sehingga dengan demikian Anda tinggal mengisikan hal-hal yang dikehendaki 
saja. Atau apabila pertemuan yang penting, maka  laporan hasil rapat ini harus 
diketik di atas  selembar kertas berkepala yang memang telah Anda 
persiapkan pula sebelumnya. 

9. Melakukan Pekerjaan-pekerjaan Tindak Lanjut 

Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam tindak lanjut dari suatu rapat 
biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Apabila rapat yang diselenggarakan merupakan rapat yang bersifat 
periodik, maka Anda dapat mengikutsertakan lembaran atau slip yang 
meminta  keterangan dari para anggota mengenai bisa atau tidaknya ia 
menghadiri pertemuan yang akan datang. Dari jawaban slip ini, Anda 
harus telah membuat daftar dari para peserta yang akan menghadiri 
pertemuan yang akan datang. Contoh lembaran dimaksud adalah sebagai 
berikut: 

b. Diberitiahukan dengan hormat bahwa rapat yang akan datang 
diselenggarakan pada: 

c. hari/tanggal :                   : Selasa 2  Maret 2007 
d. pukul                                : 11.00 – selesai 
e. tempat                              : ………………………. 
f. Pada hari tersebut saya akan hadir/tidak *) dapat datang 
g. Kabupaten/Kota ”X”, …………………..  

*) Coret yang tidak perlu. 
h. Apabila dari hasil rapat diputuskan adanya beberapa keputusan yang 

menyangkut penentuan kedudukan para anggota, maka hal ini Anda 
harus membuat suatu  suatu keputusan yang harus dikirimkan kepada 
yang berkepentingan dalam hal ini. 

i. Pada slip yang disertakan dalam map para peserta rapat dapat juga 
diminta tentang keterangan alamat peserta, sekiranya ada perubahan atau 
pada kartu namanya..  

Hal-hal di luar ketiga hal tersebut di atas mungkin  masih ada, dan hal ini sangat 
tergantung dari sifat pertemuan itu. 



27   

Membuat Resolusi 

Sering  kali suatu organisasi menginginkan  untuk menyampaikan ucapan terima 
kasih atas terselenggaranya rapat dengan baik, misalnya atas sambutan tuan rumah 
yang ramah, atas partisipasi para peserta, atas keputusan-keputusan yang telah 
diambil, dan lain-lain. Ucapan ini ditujukan kepada seseorang maupun kepada 
suatu organisasi, umpamanya kepada gubernur, bupati, walikota atau kepada 
panitia penyelenggara, atau yang lain. Resolusi semacam ini dapat disiapkan 
terlebih dahulu oleh ketua dengan bantuan Anda, atau ketua dapat menunjuk 
beberapa anggota untuk menyusunnya. Pada akhir rapat Anda bertanggung jawab 
mengetiknya dalam bentuk yang bersih dan rapi,  kemudian dibagikan kepada para 
peserta bersama-sama dengan laporan hasil rapat. 

C. Latihan 

1. Perintah

 

: Pertimbangkan setiap pernyataan berikut dan berikan tanda betul 
atau salah berdasarkan pada materi Bab III. 

BETUL/SALAH  

1. Suatu rapat adalah cara yang paling baik untuk 
menyebarluaskan informasi kepada kelompok besar 
orang. 

2. Seseorang secara normal dapat memecahkan suatu 
masalah lebih baik daripada satu kelompok. 

3. Beberapa rapat sebaiknya dilaksanakan tanpa manfaat 
dari agenda. 

4. Biasanya, staf rapat telah mempublikaksikan agenda 

5. Sebuah agenda adalah alat yang efektif untuk untuk 
mengontrol diskusi dalam suatu rapat. 

6. Setiap orang yang ingin mengikuti harus diundang  
dalam rapat. 

7. Peserta yang diundang harus apakah berkontribusi atau 
memeroleh hasil dari rapat yang dihadirinya. 

8. Keinginan peserta tidak perlu dipertimbangkan pada 
waktu memilih waktu rapat.. 

9. Fasilitas rapat dapat berdampak terhadap sikap peserta. 

10. Kenyamanan fisik peserta adalah suatu pertimbangan 
yang penting pada waktu memilih tempat rapat.   

11. Pola komunikasi yang diinginkan mempengaruhi 
pengaturan terhadap ruang rapat. 

12. Pengaturan model ruang kelas adalah yang paling baik 
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untuk rapat pemecahan masalah. 

13. Kartu nama adalah suatu gagasan yang bagus, jika 
semua orang tidak mengenal dengan baik satu sama 
lain. 

14. Setiap ruang pertemuan harus  mempunyai kebijakan  
merokok. 

15. Meja konperensi diperlukan dalam setiap ruang rapat.. 

.    

2. Apa saja yang perlu anda kerjakan selama rapat berlangsung? Sebutkan, dan 
berikan penjelasan secara singkat. 

D. Rangkuman 

1. Jika suatu rapat memang telah sesuai, keputusan harus dibuat tentang kapan 
dan di mana bertemu dan siapa yang ikut. Kawasan rapat harus mnyenangkan 
dan bebas dari ganggunan. Harus memudahkan bagi peserta yang hadir. Pada 
waktu memilih peserta, dibimbing oleh siapa yang dapat memperoleh  dari 
kehadiran peserta  atau kontribusi dengan kehadiran.  Usahakan jumlah 
peserta yang sesedikit mungkin, namun dapat mencapai  tujuan dan sasaran 
Anda. 

2. Kembangkan sebuah agenda/acara dan beritahukan peserta tentang rapat 
tersebut. Agenda harus mendaftar dalam susunan sekuental butir-butir yang 
harus ditangani. Juga harus menunjukkan waktu rapat mulai, dan ditambah 
jadwal  istirahat dan waktu berakhirnya yang ditargetkan.  Agenda harus 
dikirimkan kepada semua peserta bilamana memungkinkan.  

3. Hal yang harus dilakukan/kerjakan dalam rapat  : Membuat agenda/daftar 
acara, Membuat undangan, Mempersiapkan bahan rapat, Menyiapkan fasilitas 
rapat, Mempersiapkan peralatan rapat, Tugas dalam rapat, Membuat catatan 
rapat, Mengirimkan catatan hasil rapat, Melakukan pekekerjaan-pekerjaan 
tindak lanjut, dan yang terakhir Membuat resolusi. 

4. Membuat notulen rapat.         

Lihat kunci jawaban  pada halaman 68. 
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BAB IV 
MELAKSANAKAN RAPAT        

A. Peran Pemimpin Rapat 

Pemimpin rapat harus memfokuskan energi dan perhatian  kepada peserta dan  
mengajak mereka bergerak mengarah ke sasaran rapat. Agar dapat lebih 
dimengerti  dengan memecah suatu rapat ke dalam tiga komponen.           

Seorang pemimpin yang efektif bilamana ia memberikan perhatian kepada masing-
masing komponen rapat di atas. Peran pemimpin rapat adalah memantau proses 
dan memberikan arah. Dalam beberapa rapat peserta membantu memberikan 
arahan. Inilah yang  membuat pekerjaan pimpinan menjadi lebih mudah. Dalam 
rapat yang lain, pemimpin perlu memberikan paling banyak  arahan. 

Untuk menjadi pemimpin yang efektif, Anda harus mampu menganalisis masing-
masing keadaan, menentukan  apa-apa yang dibutuhkan untuk bergerak maju, dan 
mengambil kegiatan yang perlu untuk mencapai sasaran. Pada halaman berikutnya 
adalah sebuah garis besar kegiatan dalam  masing-masing ranah komponen yang 
kemungkinan sesuai dengan sebuah rapat. 

 
Indikator keberhasilan: setelah mempelajari Bab IV ini, peserta 
diharapkan dapat melaksanakan peran sebagai pemimpin rapat, 
melakukan kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan rapat, 
membuat struktur rapat pengambilan keputusan, memunculkan 
berbagai alternatif, memilih di antara berbagai alternatif, 
mendorong diskusi, menangani situasi yang sulit, dan mengelola 
konflik. 

  

Komponen Utama dari Sebuah Rapat 

 

Isi – Informasi, pengetahuan, pengalaman, pendapat, gagasan, 
kepercayaan, sikap, dan harapan peserta yang dibawa ke dalam rapat. 

 

Interaksi – Cara peserta berkerja bersama-sama sementara memroses isi 
rapat.

 

Termasuk perasaan, sikap, dan harapan yang mendukung kerja 
sama, mendengarkan, peran serta, kepercayaan, dan keterbukaan. 

 

Struktur – Cara dalam yang mana baik informasi maupun peserta 
diorganisir untuk mencapai tujuan rapat.  
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Dalam pembahasan selanjutnya, Anda akan menerima informasi yang  spesifik 
tentang teknik untuk menstrukturkan rapat pengambilan keputusan dan untuk 
menangani interkasi yang  efektif. 

B. Kegiatan-kegiatan yang Terlibat dalam Melaksanakan Rapat       

 

Tindakan Permulaan 

 

Tetap pada Topik 

 

Memperoleh Informasi 

 

Membandingkan/Mengontr
askan Titik Pandang 

 

Meringkas 

 

Tes untuk Keputusan 

 

Mengembangkan Rencana 
Tindak    

 

Memantau Partisipasi  

 

Mendorong Partisipasi 

 

Mendorong model 
perilaku 

 

Membangun 
semangat/dukungan 

 

Mendorong 
Perbedaan/Perlawanan 

 

Memudahkan resolusi 
konflik 

 

Menggali Reaksi dan 
Perasaan 

 

Memudahkan Umpan 
balik Di antara  
Anggota 

  

Mengembangkan Agenda 

  

Menyatakan Sasaran 

  

Mengelola Waktu 

  

Memanfaatkan prosedur 
& Teknik untuk 

- Merekam/Memaparkan  
Data 

- Menganalisis Data 

- Menciptakan Alternatif 

- Membuat Keputusan 

 

 Membuat Penugasan  
Peran 

 

 Mengembangkan Aturan 
Dasar  

C. Menstrukturkan Rapat Pengambilann Keputusan 

Rapat pengambilann keputusan membutuhkan struktur dalam rangka memelihara 
perhatian yang difokuskan  pada masalah. Struktur akan membantu disiplin  
pemecahan masalah. Sebagai contoh, beberapa peserta mungkin saja datang ke 
rapat dengan solusi untuk diusulkan. Pada waktu ini terjadi, kerja perlu untuk 
dikonsentrasikan pada proses pemecahan masalah. Cara yang paling baik  untuk 
mengerjakan adalah mengikuti Proses Keputusan yang Rasional.    

Peran pimpinan adalah untuk memantau kegiatan dalam masing-masing  ranah 
komponen utama dan memberikan elemen-elemen yang hilang yang diperlukan 
untuk menggerakan kelompok ke sasaran rapat. 

Isi Interaksi Struktur 
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Pada waktu menggunakan Proses Keputusan yang Rasional pertama-tama Anda 
perlu mengeluarkan waktu  dan menentapkan masalah. Ini menjamin Anda  
berkaitan dengan  masalah yang benar. Kemudian, nyatakan suatu sasaran, 
(sebagai contoh hasil akhir yang  ingin Anda capai).  

D. Memunculkan Berbagai Alternatif 

Alternatif-alternatif dapat ditimbulkan dengan cara yang berbeda-beda. Yang 
paling umum adalah melalui diskusi terbuka. Dua prosedur ini akan menghasilkan 
lebih banyak alternatif dan ke kreativitas yang lebih besar. Berikut ini Anda akan 
memperoleh penjelasan tentang prosedur Teknik Sumbang Saran (Brainstrorming) 
dan Teknik Kelompok Nominal (Nominal Group Technique).         

 
PROSES KEPUTUSAN YANG RASIONAL  

 
Pelajarilah/diskusikan/analisislah keadaan 

 

Tentukan masalah 

 

Tetapkan suatu sasaran 

 

Nyatakan keharusan dan keinginan yang kuat 

 

Munculkan alternatif-alternatif 

 

Ciptakan kriteria evaluasi 

 

Evluasilah alternatif-alternatif 

 

Pilih di antara alternatif-alternatif 

 

Sumbang Saran

 

: Ini adalah proses berbentuk bebas yang menghasilkan  
potensi kreatif dari suatu kelompok melalui  penggabungan. Kekuatan 
gabungan adalah dua -jalan aliran. Pada waktu satu anggota kelompok 
menyuarakan sebuah gagasan atau ide, ini mengundang gagasan  dengan 
mendorong munculnya gagasan dari semua anggota kelompok. 

 

Teknik Kelompok Nominal : Proses terstruktur ini mengharuskan anggota

 

kelompok

 

menulis gagasan/ide secara perseorangan, kemudian 
melaporkannya kepada kelompok.  Teknik mengurangi adanya 
penyesuaian sementara memaksimalkan partisipasi. 
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Pada waktu Anda memilih antara kedua teknik ini, Anda harus 
mempertimbangkan  apakah kelompok mempunyai atau tidak mempunyai cukup 
pengalaman berkaitan dengan informasi yang Anda cari. Jika mereka mengetahui 
informasi tersebut, Teknik Kelompok Nominal memberikan kepada Anda suatu 
metode yang runtut untuk memperoleh informasi yang dilaporkan kepada 
kelompok. Jika mereka tidak mengetahui informasi tersebut, Sumbang Saran akan 
menciptakan alternatif-alternatif potensial. Prosedur untuk masing-masing dapat 
anda cermati dalam penjelasan  berikut.                            

PERINGATAN  

Jangan diperbolehkan mengevaluasi 
diskusi selama Anda sedang 

memunculkan alternatif-alternatif 

 

PROSEDUR SUMBANG SARAN 

 

Buatlah daftar semua gagasan yang ditawarkan oleh anggota 
kelompok 

 

Jangan mengevaluasi atau menghakimi gagasan pada waktu itu 

 

Jangan mendiskusikan gagasan-gagasan kecuali mungkin memberikan

 

penjelasan singkat untuk mengklarifikasi pemahaman. 

 

Sambut dengan baik  gagasan “dari langit biru”. Karena selalu  lebih 
mudah menghapusnya daripada mengakumulasikan. 

 

Pengulangan diperbolehkan. Jangan membuang-buang waktu memilah 
duplikasi. 

 

Doronglah kuantitas. Semakin banyak gagasan, semakin banyak  
kemungkinan akan bermanfaat. 

 

Jangan terlalu  cemas mengakhiri tahap ini. Jika  telah mencapai 
puncaknya,  biarkan kelompok istirahat, kemudian mulai lagi 

 

PROSEDUR TEKNIK KELOMPOK NOMINAL  

 

Tiap-tiap anggota menulis gagasan-gagasan dalam menanggapi 
pertanyaan yang disajikan kepada kelompok. 

 

Undang kelompok untuk melaporkan apa yang telah mereka tulis, satu 
gagasan pada satu waktu. Buatlah daftar gagasan-gagasan didepan 
kelompok. 

 

Anggota kelompok menambah gagasa-gagasan baru pada daftar 
sesudah kelompok telah menelesaikan laporan. 

 

Lanjutkan proses tersebut sampai semua gagasan dilaporkan. 
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E. Memilih Di Antara Berbagai Alternatif 

Ada beberapa proses pembuatan keputusan tersedia bagi kelompok selama rapat.  
Apakah bercenderungnan berpusat pada individu atau kelompok. Prosedur 
berpusat pada individu adalah konsolidasi dari pilihan individual, sementara 
prosedur yang berpusat pada kelompok tergantung pada diskusi dan kesepakatan. 
Ada juga Teknik Kelompok Nominal yang berada antara kedua pilihan tersebut. 
Berikut ini Anda dapat  mengetahui metode membuat keputusan yang paling biasa 
digunakan dalam rapat-rapat. 

1. Voting : Bentuk  membuat keputusan ini cocok dalam kelompok yang besar. 
Voting jika digunakan dalam kelompok kecil hanya sebagai pendukung saja, 
atau pada waktu keputusan yang sedang dibuat tidak secara berurutan.  
Jumlah kecil dari pilihan suara (votes) positif dapat diatur lebih tinggi 
daripada mayoritas sederhana untuk mengurangi tingkat keengganan terhadap 
keputusan yang dibuat. 

2. Konsensus: Bentuk pembuatan keputusan memaksimalkan dukungan dari 
keputusan oleh para peserta.  Pada dasarnya, ini adalah proses interaktif dan 
cenderung menghasilkan kualitas keputusan dengan komitmen yang tinggi. 

Teknik Kelompok Nominal : Bentuk pembutan keputusan ini adalah proses 
mengulangi pernyataan yang meminimisir penyesuaian (conformity) dan 
menggerakkan peserta  untuk mengambil keputusan yang dapat mereka dukung. 
Langkah-langkah tersebut meliputi: 

1. Setelah mendiskusikan tentang alternatif-alternatif, anggota menilai masing-
masing dengan menggunakan suatu skala angka dilawankan dengan kriteria 
yang sudah sisetujui. 

2. Nilai dilaporkan untuk tiap-tiap alternatif dan ditambahkan bersama-sama. 
3. Alternatif dengan total nilai yang rendah dihilangkan dari daftar. 
4. Alternatif-alternatif yang masih tinggal didiskusikan lagi, dinilai dan 

diringkas. Yang memperoleh nilai yang paling kecil dihilangkan dari daftar 
tersebut. 

5. Proses ini diulang sesuai dengan keperluan sampai  tinggal pilihan kelompok 
yang jelas. 

Kriteria Dasar Penilaian: Setelah sepakat tentang kriteria  seperti dapat 
dilaksanakan, ketersediaan, dan kemampuan membayar (affordability), setiap 
alternatif dinilai dengan apakah skala angka atau skala rendah, sedang, tinggi. 
Penilaian dapat dilaksaanakan apakah melalui diskusi atau melalui penilaian 
konsolidasi individu. 

F. Kriteria memilih Alternatif 

Peringkat Berdasarkan Kriteria : Ketimbang menilai tiap-tiap alternatif pada suatu 
skala,  alternatif dapat diranking dari yang tinggi ke yang rendah pada setiap 
kriteria. Peringkat dapat dilakukan apakah melalui diskusi atau melalui konsolidasi 
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peringkat individual. (Metode yang  paling tidak diinginkan ialah pemungutan 
suara  pada urutan peringkat). 

Kriteria Berdasarkan Perbandingan Berpasangan : Metode ini sering 
memudahkan pembuatan keputusan untuk membatasi proses   suatu seri keputusan 
antara dua alternatif. Ini dapat dilakukan dengan memasangkan semua alternatif 
yang ada, kemudian mengkosolidasikan hasil tersebut dari masing-mamsing 
keputusan. Contoh matriks perbandingan berpasangan berikut ini adalah 
penyederhanaan proses tersebut. Masing-masing keputusan dapat dibuat apakah 
melalui diskusi untuk kesepakatan atau pemilihan suara.                           

KEPUTUSAN MELALUI KONSENSUS  

Konsensus adalah suatu proses keputusan yang   menggunakan penuh  
sumber daya yang tersedia, dan memecahkan konflik secara kreatif. 
Konsensus kadang-kadang sulit untuk dicapai, oleh karena itu, tidak 
setiap keputusan kelompok  dibuat dengan cara ini. Yang benar-benar  
tidak mengasyikkan bukanlah tujuan-hal ini jarang dicapai. Tetapi setiap 
individu

 

harus dapat  menerima keputusan kelompok berdasarkan pada 
logik dan dapat dilaksanakan. Ketika semua anggota kelompok merasa 
dengan cara ini suatu konsensus telah dicapai dan keputusan sebagai 
keputusan kelompok. Berikut adalah beberapa pedoman untuk mencapai 
konsensus. 

1. Hindari berdebat tentang posisi Anda. Tampilkan posisi Anda secara 
jelas dan secara logis, tetapi dengarkan reaksi dari yang lain dan 
pertimbangkan secara cermat. 

2. Jangan menganggap bahwa seseorang harus menang dan seseorang 
harus kalah pada

 

waktu diskusi mencapai suatu jalan buntu. Lebih 
baik, mencari alternatif selanjutnya yang paling dapat diterima oleh 
semua pihak. 

3. Jangan mengubah pikiran Anda hanya untuk menghindari konflik. 
Jika kesepakatan datangnya terlalu cepat dan mudah, patut Anda 
curigai. Galilah alasan-alasan, dan yakinlah setiap orang menerima 
solusi yang yang berdasarkan pada alasan-alasannya sama atau 
saling melengkapi. Hasilnya baik yaitu yang mencapai sasaran, dan 
secara logis fundasinya kokoh. 

4. Hindari teknik mengurangi konflik seperti pungutan suara, merata-
rata, dan tawar menawar. Pada waktu seorang anggota yang 
berlawanan akhirnya setuju, jangan merasa bahwa ia harus diberi 
imbalan  dengan dikatakan ”menang”. 

5. Perbedaan pendapat itu biasa, dan memang diharapkan. Carilah  
jalan keluar, dan coba libatkan setiap orang dalam proses keputusan. 
Ketidaksetujuan dapat membantu keputusan kelompok, sebab 
dengan informasi dan pendapat yang luas, ada kesempatan yang 
lebih besar, bahwa kelompok  solusinya akan lebih memadai.  
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CONTOH KRITERIA BERDASARKAN  PADA 
PENILAIAN LEMBAR KERJA   

Kriteria 

 
Alternatif-alternatif 

1. 2. 3. 4. 

1.     

2.     

3     

4     

5.     

6     

7.     

8     

9     

10.     

 

Catatan:   Evaluasi dapat berupa apakah berdasarkan pada suatu skala subjektif 
seperti Tinggi, Sedang, Rendah; suatu skala objektif seperti 1 sampai 
5, atau 1 sampai 10; atau nilai aktual dapat digunakan sebagai harga, 
bobot. 

Instruksi:   Buat daftar kriteria yang melintang sepanjang kolom di atas. 
(Biasanya, satu sampai empat sudah memadai). Tentukan berdasarkan 
pada suatu prosedur untuk menentukan suatu kelompok evaluasi dari 
masing-masing alternatif pada setiap kriteria – seperti konsensus, 
pungutan suara, atau rata-rata nilai individual. Pilihan akhir  akan 
menjadi alternatif yang nilainya  paling baik pada yang sebagian 
besar kriteria.           
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CONTOH KRITERIA BERDASARKAN PADA 
NILAI LEMBAR KERJA  

Peringkat Peserta 

 
Alternatif-alternatif  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  Tot.  
Peringkat 
Konsolidasi

  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

Perintah : Daftar peringkat peserta individual dan jumlahkan ke kanan untuk 
memperoleh peringkat total perseorangan. Alternatif dengan jumlah total yang 
paling rendah diperingkat ”1” dalam peringkat konsolidasi, dan selanjutnya  
dengan yang jumlahnya paling  tinggi di peringkat terakhir.           
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CONTOH KRITERIA BERDASARKAN PADA 
LEMBAR KERJA PERBANDINGAN  BERPASANGAN  

Alternatif-alternatif  

 

1.
 

 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
 

6.
 

7.
 

8 9.
 

10
 

Ju
m

la
h 

X
  

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

Jumlah Kosong            

Jumlah X            

Total            

A
la

te
rn

at
if

-a
lt

er
na

tif
 

Prioritas            

 

Perintah : Daftarlah tiap-tiap alternatif dua kali pada garis horisontal dan 
dihubungkan garis vertikal. Bandingkan alternatif 1 dengan alternatif 2. Jika nilai 
lebih tinggi letakkan sebuab ”X” dalam kotak tersebut; jika 2 nilainya lebih tinggi 
biarkan kosong. Teruskan menyilang badingkan 1 dengan semua semua alternatif 
yang lain, kemudian pindah  ke baris berikutnya dan ulangi proses tersebut sampai 
semua pasangan telah dibandingkan. Hitung ”X”  melintang untuk setiap alternatif 
dan masukkan angka dalam kolom  di sebelah paling kanan, kemudian pndahkan 
total ke garis pada dasar  chart berlabel ”jumlah X”. Hitung kolom-kolom kosong 
ke bawah dan masukkan dalam garis yang sesuai di  dasar. Tambahkan jumlah ”X” 
dan  kosong-kosong untuk tiap alternatif dan masukkan dalam  garis yang  
bertanda ”Total”. Jumlah total yang paling besar akan menjadi pilihan nomor 1, 
berikutnya paling tinggi nomor 2, dan seterusnya. 

Sumber : Management by Objective and Result for Business and Industry, oleh George L. Morrisey 
(Addison-Wsley Publishing Co. 1977). 
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G. Menangani Situasi yang Sulit 

Oleh karena rapat tergantung pada interaksi, maka pasti ada masalah atau keadaan 
yang tidak dapat dihindari akan terjadi. Kadang-kadang masalah berasal dari 
orang, kadang-kadang dari prosedur atau logik. Dalam setiap kasus,  masalah ini 
adalah tangguna jawab ppemimpin untuk mengkaktifkkan diskusi, agar dapat  
saling menguntungkan, meyakinkan maka peran serta didistribusikan di antara 
peserta kelompok; dan menjaga diskusi tersebut dipimpin  ke  arah yang benar.  

1. Seseorang Yang Cenderung Mendominasi Diskusi Tersebut 

Seorang yang senang bicara (talkactive) harus tidak diperkenankan 
mendominasi diskusi. Peran peserta penting untuk keberhasilan sebuah rapat, 
karena tujuannya  menghasilakan dengan titik pandang yang berbeda. 
Kadang-kadang seseorang menganggap perannya dominan, karena ia lebih 
berpengalaman atau lebih senior daripada peserta lain yang hadir. Jika 
memang demikian kasusnya, yang lain akan  diam. Jika hal ini terjadi, 
pemimpin harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menarik peserta 
yang lain. Hal ini akan menolong untuk menghindari hanya melihat orang 
yang senior pada waktu mengajukan pertanyaan, ini yang membuatnya  sulit 
bagi seseorang memperoleh perhatian Anda. 

Jika tidak efektif,  mengobrol  secara pribadi dengan individu tersebut pada 
waktu  istirahat, mungkin akan menolong. 

2. Seseorang yang Ingin Berdebat 

Orang ini mungkin  mengetahui semuanya, banyak salah informasi, atau 
pencekcok. Dalam kasus apa pun, seorang pemimpin rapat harus tetap 
berkepala dingin. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, pemimpin 
tersebut dapat menarik keluar orang seperti itu, berikan kepadanya 
kesempatan untuk membuat pernyataan-pernyataan bodoh,  atau tidak masuk 
akal, dan kemudian selanjutnya berbalik ke kelompok. Biasanya, orang seperti 
itu  menjengkelkan kelompok dan pendapat-pendapatnya yang tidak 
menyenangkan akan diekspresikan den mangakibatkan diam sementara. 
Selanjutnya, pemimpin  dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung  
kepada peseta lain, sebagai suatu alat memelihara keseimbangan. 

Sering seorang yang senang berdebat akan mengetahui apa yang telah terjadi 
dan tidak menyajikan masalah lebih lanjut. Namun demikian, jika orang 
tersebut tidak puas, pemimpin harus langsung menunjukkan bahwa 
percecokan mengganggu kemajuan rapat dan meruakan suatu pemborosan 
waktu yang berharga. Pemimpin kemudian segera beralih ke orang lain 
dengan sebuah pertanyaan agar diskusi maju.  

  

Berikut adalah contoh-contoh situasi yang sulit dan bagaimana menanganinya. 
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3. Seseorang yang Ngobrol Dengan Temannya 

Masalah ini biasanya terjadi dalam kelompok yang besar. Mungkin ini karena  
orang yang banyak bicara ingin bicara kepada kelompok secara keseluruhan, 
atau karena dia ingin mencobakan gagasannya sebelum membawanya ke 
kelompok.  Bercakap-cakap dengan  sebelahnya tidak dapat dihindarkan 
dalam suatu rapat tertentu. Hal ini tentu saja menjadi masalah jika 
berlangsung lama. 

Salah satu teknik adalah mengundang orang tersebut untuk bergabung dengan 
setiap orang tentang apa yang sedang ia katakan. Cara lain untuk 
menanggulangi  ialah diam dan melihat dengan orang yang diajak bicara. 
Biasanya, ini  akan membawa rapat kembali  teratur.    

4. Orang Yang Malu-malu Atau Kurang Percaya Diri 

Apakah orang seperti itu merasa  tidak menentu karena tidak berpengalaman 
atau hanya tidak ingin bicara karena  takut dipermalukan, pemimpin  harus 
mengajukan suatu pertanyaan tentang suatu bidang yang mana  orang yang 
enggan tersebut  dapat bicara secara meyakinkan. Biasanya, begitu es telah 
pecah dan kecemasan dipecahkan,  orang tersebut akan menjadi  penyumbang 
yang cerdas. 

5. Orang yang Atagonis Atau Skeptis 

Kadang-kadang orang antagonistik terhadap rapat, atau terhadap pemimpin, 
atau skeptis tentang penggunaan waktu. Biasanya sikap seperti itu dapat 
ditelusuri apakah dari pengalaman rapat sebelumnya atau dengan pimpinan 
kurang terampil dalam membuka rapat memperjelas sasarannya) dan 
melaksanakan diskusi. Jika rapat hanya sesi di mana manajemen memberikan 
breifing, yang mana ekspresi diminta tetapi tidak benar-benar diinginkan – ini 
adalah tanggung jawab pemimpin untuk mengklarifikasikan tujuan rapat 
secara nyata. 

6. Orang Yang Mencoba Memperoleh Suatu Pendapat Ketimbang 
Memberikan Pendapat 

Pengalaman memberi pelajaran bahwa beberapa manajer tidak benar-benar 
ingin memberikan gagasan, dan lebih senang bertanya. Orang seperti itu akan 
menjawab terhadap pertanyaan dengn pertanyaan lain. Menghadapi situasi ini, 
teknik yang paling bagus adalah merujuk kembali ke kelompok dan kemudian 
kepada sesorang yang menanyakannya. 

Masalah tertentu berasal tidak dari orang yang bicara banyak, tetapi orang 
yang terlalu sedikit  berbicara atau tidak sama sekali. Berikut ini adalah 
jalan keluarnya: 
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7. Ciptakan dan Pertahankan Minat  Kelompok 

Perlu untuk menarik perhatian dalam pernyataan pembukaan, dan kemudian 
memotivasi kelompok untuk menaggapi. Alat bantu visual seyogyanya 
digunakan. Studi kasus untuk analisis kelompok juga efektif. Jika kurang 
mendapat tanggapan, ubah pendekatan. Bergeraklah terus. 

Suara dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik kembali minat. Jika 
minat  menyusut, bicaralah lebih keras,  lebih cepat, dan dengan penuh 
perasaan. Biasanya ini akan menyita energi dalam rapat. 

8. Mulai Suatu Diskusi Bilamana Perlu 

Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang meminta pertimbangan terhadap masalah 
dari  titik pandang yang tidak biasa. Gunakan kasus-kasus nyata atau 
hipotesis. Mintalah pengalaman spesifik, gagasan, atau pendapat dari anggota 
kepompok 

9. Pertahankan Irama Diskusi 

Cobalah  untuk mengristalisasikan pernyataan-pernyataan yang  ke dalam 
kalimat-kalimat yang dapat direkam secara cepat. Abaikan pernyataan-
pernyataan yang tidak penting bagi topik. Cari keinginantahuan dengan 
pertanyaan-pertanyaan langsung. 

10. Tangani Subjek yang Peka 

Antisipasikan subjek-subjek yang peka yang mereka hadapi. Jika  tidak benar-
benar penting bagi subyek yang sedang didiskusikan,  tunjukkan, mengacu ke 
sasaran rapat. Jika penting, tetap netral, tetap menjadi obyek pertimbangan 
dari pertanyaan tersebut. Jangan berjanji memperoleh tanggapan dari 
manajemen, tetapi hanya untuk melaporkan kesimpulan dari rapat. 

11. Kembangkan Diksusi  dan Hindari Berpura-pura 

Siap untuk mengambil kasus-kasus dan fakta-fakta yang spesifik  jika tidak 
datang dari anggota kelompok. Undang  orang-orang yang terkenal yang 
mempunyai pengalaman yang spesifik dan relevan, baik pada masa lampau 
maupun sekarang. Doronglah anggota-anggota untuk mengambil isu dengan 
kecenderungan  atau pernyataan-pertanyataan untuk menghindari  ”ikut yang 
menang”. Dorong pemikiran yang asli. Selidiki pendapat-pendapat terhadap 

 
Situasi berikut adalah pribadi.  Situasi tersebut memerlukan jenis 
tanggapan yang lain. 
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penyebab yang konseptual dan faktual. Jangan  ijinkan terlalu 
menyederhanakan segala sesuatunya. 

Menangani Situasi yang Sulit (Lanjutan) 

Perintah :  Beri peringkat pilihan Anda masing-masing terhadap situasi berikut. 
Letakkan angka ”1”  untuk solusi yang paling Anda sukai, angka ”2” yang Anda 
sukai, dan seterusnya Anda tempatkan ”4” yang paling tidak Anda sukai (senangi). 

1. Anda datang lebih awal dan menjumpai ruang rapat diatur secara berbeda 
sebagaimana yang Anda senangi meskipun Anda  merasa dapat  juga bertahan 
dengan pengaturan sekarang.  

a. Panggil kelompok yang bertanggung jawab terhadap ruangan 
dan mengaturnya kembali  

b. Anda mengatur ruangan sendiri  

c. Menunggu  sampai peserta mulai datang dan meminta seseorang 
membantu mengatur kembali.  

d. Tinggalkan ruangan sebagimana adanya dan mengomplain 
kepada kelompok yang bertanggung jawab  

2. Anda harapkan sepulun peserta pada pukul 09.00 pagi. Pada saat itu pukul 
09.05 hanya delapan peserta yang hadiir.  

a. Mulai rapat dengan peserta yang hadir.  

b. Telepon kedua peserta yang absen untuk mengetahui apakah 
mereka akan datang.  

c. Menunggu lima menit lagi dan kemudian mulai.  

d. Minta kepada yang hadir untuk melakukan pungutan suara 
apakah mulai sekarang atau nanti.  

3. Beberapa peserta tidak  berkontribusi dalam rapat meskipun mereka tampak 
memperhatikan.  

a. Memantau keadaan untuk mengetahui apakah dilanjutkan.  

b. Menanyakan peserta yang tidak berkontribusi untuk memperoleh 
pendapat atau reaksi.  

c. Menanyakan untuk memperoleh  balikan tentang mengapa 
mereka tidak terlibat.  

d. Tidak mengerjakan apa-apa – mereka akan  berbicara jika 
mereka menginginkan.      
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4. Anda ingin mendiskusikan suatu topik tetapi tidak ada satu orang pun 
berbicara..  

a. Mengajukan pertanyaan yang umum kepada kelompok.  

b. Menanyakan pertanyaan spesifik kepada seseorang.  

c. Menayakan untuk memperoleh umpan balik tentang mengapa 
tidak satu orang pun yang bicara.  

d. Tunda rapat karena peserta kurang berminat.. 

5. Anda memperhatikan, melalui tanda-tanda tidak lisan,  bahwa tingkat 
perhatian kelompok luntur.  

a. Pendekkan agenda Anda dan tundalah rapat.  

b. Istirahat selama lima menit.  

c. Bicara lebih keras dan dengan  gerakan yang hidup.  

d. Coba mulai suatu diskusi. 

6. Anda memperoleh pertanyaan yang Anda tidak dapat menjawab.  
a. Arahkan kembali pertanyaan tersebut kepada kelompok.  

b. Abaikan pertanyaan tersebut.  

c. Tanyakan kepada orang yang menanyakan tersebut mengapa ia 
menanyakannya.  

d. Mengaku bahwa Anda tidak tahu jawaban dan lanjutkan.  

7. Seorang peserta menggunakan waktu berbicara terlalu banyak tentang suatu 
butir yang tidak dicantumkan dalam agenda.  

a. Interupsi dan  tegaskan perlunya kembali ke agenda.  

b. Tidak mengerjakan apa-apa, dan mengharapkan rapat 
memperoleh kemajuan..  

c. Menanyakan kepada peserta apakah mereka ingin mendiskusikan 
hal tersebut.  

d. Katakan kepada peserta bahwa topik  akan dibicarakan pada 
waktu rapat berakhir. 

8. Kelompok  keluar dari sasaran rapat.  
a. Biarkan saja berlalu sampai setiap orang tampak berminat.  

b. Menginterupsi dan membawa kelompok kembali ke agenda.  

c. Menginterupsi dan melakukan pungutan suara apakah 
melanjutkan diskusi atau tidak.  

d. Ambil istirahat, dengan demikian peserta dapat melanjutkan 
diskusi tersebut dengan waktunya sendiri dan  berkumpul jika 
sudah selesai. 
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9. Ini waktunya untuk istirahat. Pada waktu Anda mengumumkan istirahat dari 
atasan Anda, yang merupakan salah seorang peserta dalam rapat tersebut, 
mengatakan tidak perlu.  

a. Temui atasan Anda  yang sedang melangsungkan rapat.  

b. Batalkan istirahat dan melanjutkan rapat.  

c. Istirahat dan biarkan atasan Anda melanjutkan rapat tersebut.  

d. Tanyakan kepada kelompok apakah mereka ingin mengambil 
waktu istirahat. 

10. Dua orang, duduk bersama-sama, berbisik-bisik satu sama lain. Berlanjut 
beberapa kali. Anda merasa trganggu.  

a. Mintalah mereka untuk ikut berdiskusi dengan kelompok.  

b. Tanyakan mereka suatu isi yang berkaitan dengan pertanyaan 
untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan.  

c. Berhenti bicara dan melihat kepada mereka. Bicara lebih keras 
dan dengan  gerakan yang hidup.  

d. Abaikan dan dengan harapan mereka segera berhenti bercakap-
cakap.   

H. Mengelola Konflik 

Konflik antarpribadi dalam rapat tidak  sepenuhnya jelek. Dalam kenyataan, dapat 
menjadi sehat, jika ditangani secara tepat. Oleh kerena itu, pertanyaannya tidak 
bagaimana untuk mnghilangkan konflik, tetapi bagaimana menanganinya, sehinga  
menjadi suatu aspek yang membangun. Banyak contoh ada perbedaan 
antarpribadi, persaingan, rivalitas, dan bentuk-bentuk konflik yang lain 
menyumbangkan keefektiviatasan rapat. Konflik pada tingkat yang sedang-sedang, 
mungkin saja mempunyai konsekuensi yang membangun: 

1. Meningkatkan motivasi dan energi untuk mengerjakan tugas 
2. Meningkatkan pemikiran yang inovatif melalui keberanekaragaman titik 

pandang. 
3. Meningkatkan pemahaman terhadap suatu posisi pada suatu isu dengan 

memaksa  untuk mendengarkan, dan kemudian bekerja untuk 
mengintegrasikan berbagai macam posisi guna mencapai suatu konsensus. 

Pada waktu setiap orang sedang mengerjakan yang terbaik, konflik merupakan hal 
yang biasa. Apa yang terbaik dari satu bagian tidak perlu menjadi yang terbaik 
untuk yang lain. Oleh karena itu,  manajemen konflik menjadi suatu keterampilan 
utama dalam menyelenggarakan rapat.  

Kunci jawaban pada halaman 68 
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Apa yang Menyebabkan Konflik? 

Konflik berkembang pada waktu peserta dalam rapat menjadi asertif pada waktu 
menyampaikan titik pandang mereka. Ini sering terjadi pada waktu individu-
individu datang ke suatu rapat dengan gagasan-gagasan yang telah terbentuk 
sebelumnya tentang hasil  rapat ketimbang mempertimbangkan kondisi apa yang 
harus dipuaskan agar dapat diterima oleh kelompok. 

Konflik adalah hasil dari empat situasi yang mendasar: 

1. Kurang berkomunikasi 
2. Perbedaan persepsi 
3. Perbedaan nilai 
4. Perbedaan  hasil yang disukai. 

Karena asertivitas adalah elemen dalam konflik, hal ini perlu untuk dimengerti 
kondisi konflik  mana yang kemungkinan terjadi: 

1. Orang cenderung lebih asertif jika suatu isu penting bagi mereka. 
2. Orang menjadi lebih asertif jika mereka merasa percaya terhadap 

pengetahuann mereka atau pemahaman terhadap suatu isu. 
3. Orang cenderung menjadi lebih asertif jika  mereka merasa berjalannya 

diskusi berlawanan dengan yang mereka senangi. 
4. Orang cenderung  menjadi kurang asertif jika oposisi  dipandang karena 

mempunyai kekuatan lebih dan mereka merasa bahwa kekuatan itu digunakan 
untuk  pembalasan. 

5. Beberapa orang secara alami lebih asertif daripada yang lain. 

Kerja sama (cooperation) adalah elemen lain yang perlu dipertimbangkan pada 
waktu berkaitan dengan konflik. Kerja sama berkisar pada tiga isu utama: 

1. Orang cenderung menjadi lebih kooperatif jika mereka menghargai oposisi. 
2. Orang cenderung menjadi lebih kooperatif jika mereka menilai hubungan 

mereka dengan oposisi. 
3. Orang cenderng menjadi lebih kooperatif jika mengetahui oposisi tersebut 

dibutuhkan untuk membantu mengimplentasikan hasil yang memuasakan. 

Model di bawah ini menunjukkan tanggapan umum terhadap konflik sebagai suatu 
fungsi dari tingkat yang berbeda dari asertivitas dan kooperasi.      
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                                                 TANGGAPAN TERHADAP KONFLIK   

PERSAIANGAN 

(COMPETETION)    

KERJASAMA 

(COOPERATION) 

 

MENGHINDARI 

(AVOIDANCE)   

MENERIMA 

(ACCOMODATION) 

                                 KERJA SAMA RENDAH            TINGGI KERJA SAMA 

Persaingan. Kuadran atas kiri dari model tersebut pada  halaman di atas 
mengatakan, saya percaya terhadap pengetahuan saya. Menang adalah nama dari 
permainan tersebut. 

Kerja sama. Kuadran atas kanan mewakili tinggi asertivitas, tetapi dengan 
realisasi bahwa  hal-hal tersebut perlu diselesaikan dengan  cara kerja sama. 

Menerima. Kuadran kanan bawah menyarankan menerima. Di sana mungkin  
ketika berkali-kali suatu isu tidak penting, atau kurang pengetahuan, atau mungkin 
ketakutan akan pembalasan. Kepedulian ini mungkin  digandengkan dengan suatu 
perhatian terhadap kelompok lain. Hal ini mengakibatkan ke menerima atau 
mengerjakan apa yang diinginkan oleh yang lain. 

Penolakan. Penolakan  direfleksikan dalam kuadran bawah kiri. Ini dapat terjadi 
ketika diperlukan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, atau hanya karena 
tidak ada kemauan untuk menghadapi suatu isu. 

Masuk akal, penjelasan untuk masing-masing pendekatan. Masing-masing 
mungkin sesuai pada waktu itu. Namun demikian, orang cenderung  pindah ke satu 
gaya dan tetap di sini. Banyak tidak membedakan berdasarkan pada situasi 
tersebut. Beberapa orang secara alami  bersaing dan masuk ke setiap situasi 
mencoba untuk menang. Yang lain, cenderung menjadi kooperratif, dan melihat 
setiap situasi sebagai suatu kesempatan membuat seuatu yang ideal. Tidak banyak 
orang  tetap pada apa yang mereka yakini. Yang lain menghindari konflik pada 
keadaan apapun. Pertimbangan yang penting  bahwa konflik adalah biasa, 
dan tidak perlu dihindari. 

Menangani Konflik 

Lima cara yang umum unuk menangani konflik dalam suatu rapat akan diuraikan 
di bawah ini. 

TINGGI 
ASERTIVITAS

 

RENDAH 
ASERTIVITAS
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1. Konfrontasi (Confrontation) : Dalam hal ini melibatkan pertukaran informasi 
tentang suatu keadaan dan mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka. 
Dalam kondisi ini, pemecahan masalah berlangsung melalui pebedaan-
perbedaan berdasarkan pada data yang valid. Konsensus adalah sasarannya. 
Konfrontasi memerlukan energi emosional dan intelektual juga keterampilan 
melakukan hubungan antarpribadi. 

2. Kompromi (Compromise): Daripada berkerja melalui konfrontasi, 
pendekatan lain untuk memecahkan perbedaan-perbedaan dan mencapai suatu 
kompromi yang memuasakan untuk berbagai golongan. Sering suatu resolusi 
kompromi tidak akan memenuhi  kebutuhan  suatu organisasi. 

3. Penghalusan (Smooting): Daripada mengkonfrontasikan isu-isu,  mungkin 
dengan cara menghaluskan. Dalam kasus ini, pendekatannya adalah, ”Kita 
adalah teman dan jangan biarkan masalah ini mengganggu hubungan kita. 
Biarlah mencari jalan keluar sendiri.” Sayangnya, pada waktu masalah 
dihaluskan  selesai, biasanya  masalah tidak dipecahkan. Masalah tersebut 
sering menjadi lebih buruk  dengan berjalannya waktu. 

4. Menggunakan Kekuatan (Use of Power): Konfik dapat ditangani dengan 
menggunakan kekuatan ( kekuatan atau posisi) untuk memaksakan suatu 
solusi yang   memuaskan dari satu titik pandang. Cara ini terjadi pada waktu 
seorang yang berkuasa membuat suatu resolusi secara sepihak. 

5. Koalisi (Coalition) : Konflik dapat juga dipecahkan dengan membentuk  
golongan/gabungan  untuk memaksa yang lain menerima posisi mereka. 
Kerugian dari pendekatan ini adalah bahwa  golongan lain merasa  keinginan 
mereka tidak diperhitungakan dan oleh karena itu,  kurang mempunyai 
motivasi untuk melaksanakan keputusan tersebut. 

Penelitian menunjukkan bahwa konfrontasi adalah pendekatan yang paling baik 
untuk resolusi konflik. Jika dikerjakan secara tepat, dapat diterima dengan baik 
oleh kedua belah pihak yang terlibat.  Daripada ada perbedaan posisi yang lebar, 
orang dapat  memecahkan masalah yang efektif dalam keadaan konflik, jika 
mereka  berkeinginan memunculkan data yang valid tentang adanya perbedaan-
perbedaan mereka. 

Penting juga mempunyai metoda yang mendukung (back-up) berkaitan dengan 
konflik (sebagai contoh kompromi, koalisi, menggunakan kekuatan). Cara  
pendukung menjamin bahwa  kelompok akan mencapai suatu keputusan daripada 
menghaluskan atau menghindari masalah yang penting. 

I. Menangani Konfrontasi dalam Rapat 

Gagasan berikut dapat membantu Anda menangani konfrontasi dengan suatu cara 
yang positip. 

1. Mengklarifikasikan Sasaran: Konflik kadang-kadang berkembang karena 
pemahaman peserta berbeda terhadap sasaran rapat. Mengklarifikasi atau 
memperjelas dan mencapai kesepakatan terhadap sasaran merupakan suatu 
langkah pertama yang penting. 
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 2. Dorong untuk Pemahaman : Sering, pada waktu terlibat dalam perdebatan, 
orang tidak mendengarkan secara cermat  dari lawan bicara. Mereka terlalu 
sibuk memformulasikan  suatu bantahan daripada mendengarkan. Sebagai 
seorang pemimpin rapat, Anda perlu menghentikan kegiatan tersebut, dan 
meyakinkan masing-masing kelompok yang sedang dalam konfrontasi.  

3. Memfokuskan pada Rasional: Keterlibatan emosional  adalah suatu bagian 
yang wajar  dari konfrontasi. Namun demikian, keputusan yang baik tidak 
dapat dicapai jika peserta terlalu emosional. Oleh karena itu, agar hasilnya 
bermanfaat,  Anda harus menaruh perhatian dengan memfokuskan pada 
keputusan yang rasional - fakta-fakta,  alasan-alasan pendukung, masalah-
masalah potensial  agar  tindakan tertentu mengikuti, dan lain sebagainya).  

4. Munculkan Alternatif-alternatif:  Solusi alternatif apa yang 
mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan dari  titik pandang yang beraneka 
ragam dan yang terlibat dalam konfrontasi? Ini adalah bagian tantangan dari 
proses. Peserta sering tidak dapat melihat bagaimana setiap alternatif dan 
solusi muncul. Anggota kelompok  secara  ekstrim dapat menjadi suatu 
sumber untuk munculnya beberapa alternatif yang beralasan.  

5. Buat Tabel Isu: Mentabelkan isu merupakan  suatu cara yang efektif untuk 
menangani konflik jika Anda merasa suatu kelompok menginginkan waktu 
untuk mempertimbangkan perdebatan yang  muncul. Khususnya cara ini akan 
berfungsi sebagai  alat untuk menghindari malu. Orang kadang-kadang dalam 
suatu posisi yang sangat kuat dalam berdebat mereka tidak  mudah berubah 
walaupun sudah diyakinkan secara logis dari posisi yang berbeda. 
Mentabelkan memberikan seseorang waktu untuk mencari jalan keluar.  

6. Menggunakan Humor:  Jika Anda humoris, cara ini dapat digunakan untuk 
mengurangi tekanan emosional dalam konfrontasi. Humor dapat digunakan 
sebagai pelepas dan membuka jalan untuk lebih rasioanal dalam pemecahan 
masalah. 

Butir-butir lain yang akan membantu menangani konflik dalam rapat, yaitu: 

1. Pengenalan terhadap batas waktu penyelesaian 
2. Libatkan setiap orang dalam proses 
3. Berikan waktu untuk berpikir 
4. Istirahat 
5. Membiarkan  untuk mengekspresikan  perasaan yang kuat 
6. Mencegah kelompok dari menutup secara dini.      
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BERIKAN PENILAIAN TERHADAP DIRI ANDA SENDIRI SEBAGAI 
SEORANG PEMIMPIN RAPAT  

Perintah : Cek ya atau tidak terhadap setiap pertanyaan berikut berdasarkan pada 
bagaimana Anda bertindak (atau akan bertindak) sebagai seorang pemimpin rapat. 
Jujurlah.  

YA        /    TIDAK  

_______    ______  

_______   _______ 
_______   _______  

_______   _______  

_______   _______  

_______   _______ 
_______   _______  

_______   _______ 
_______   _______ 
_______   _______  

_______   _______  

_______   _______  

_______   _______  

_______   _______ 
_______   _______    

1. Apakah saya mempunyai sasaran jelas untuk rapat 
tersebut? 

2. Saya selektif terhadap peserta yang diundang? 
3. Apakah saya menyiapkan agenda dan 

membagikannya sebelumnya rapat? 
4. Apakah saya datang cukup dini untuk mengecek 

pengaturan? 
5. Apakah saya memulai rapat tepat waktu tanpa 

memperhatikan siapa yang hadir? 
6. Apakah saya mengikuti agenda? 
7. Apakah saya mengelola waktu dan menyimpulkan 

rapat sesuai dengan jadwal? 
8. Apakah saya memperoleh partisipasi setiap orang? 
9. Apakah saya membantu memecahkan konflik? 
10. Apakah saya tetap  mengontrol secara tepat jalannya 

 

diskusi? 
11. Apakah saya merangkum hasil di akhir  rapat dan 

memperjelas setiap tindakan yang diambil? 
12. Apakah saya mempersiapkan dan mendistribusikan 

suatu memorandum hasil diskusi? 
13. Apakah saya meminta mengevaluasi balikan dari 

peserta? 
14. Apakah saya sepakat terhadap tindakan? 
Apakah saya menindaklanjuti tindakan yang dilaksanakan 
oleh pihak lain? 

 
Konflik seharusnya tidak dihindari dalam rapat. Konflik adalah hasil 
alamiah dari  kuatnya titik pandang. Namun demikian,  konflik  diisi dan 
difokuskan  untuk resolusi. 
Semua konflik dapat dipecahkan. Tidak selalu  –

 
tetapi dapat. Paling 

sering konflik dipecahkan melalui beberapa komunikasi. Salah satu ahli 
memperkirakan bahwa 70 persen konflik dapat ditangani hanya dengan 
menggunakan komunikasi yang jelas. Dua puluh persen memerlukan 
negosiasi. Dan sisanya 10 % dapat dipecahkan melalui  penengah atau 
mengunakan pihak ketiga . 
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J. Menjadi Seorang Peserta yang Produktip 

Setiap orang pernah menjadi peserta rapat  pada suatu saat dan saat yang lain. 
Rapat yang efektip tergantung pada peserta yang produktip. Sebagai seorang 
peserta, Anda dalam posisi untuk membuat kontribusi yang bermakna untuk 
keberhasilan suatu rapat yang Anda ikuti. Anda semua perlu  suatu cara yang 
bijaksana untuk menanyakan dan mengajukan saran. 

Seorang peserta yang produktif menunjukkan semua perilaku sebagaimana 
disebutkan sebelumnya untuk keberhasilan rapat. Termasuk tepat waktu, tidak 
berbicara dengan yang duduk di sampingnya, berkeinginan untuk menanyakan 
sesuatu, menaruh perhatian, mendengarkan, dan tetap terlibat. Hal-hal lain yang 
juga membantu Anda  juga sebagai peserta mencakup: 

1. Mendukung gagasan-gagasan yang bermanfaat yang berasal dari pemimpin 
atau peserta yang lain. 

2. Menghargai gagasan-gagasan yang disampaikan dan tidak  mengacau melalui 
penampilkan  gaya yang tidak terpuji. 

3. Menunda setiap  penilaian sampai semua gagasan telah disajikan. 
4. Tidak  membiarakan keadaan lingkungan mengacaukan Anda, seperti 

kegaduhan atau situasi yang tidak menyenangkan. 
5. Mencatat dengan pengorganisasian yang baik.                    

 

Peserta Rapat yang Baik   

 

Siap untuk rapat 

 

Memberikann kontribusi gagasan-gagasan kepada rapat 

 

Mendengarkan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh 
peserta lain 

 

Mempertimbangkan masalah secara objektif 

 

Memberikan kontribusi secara runtut dalam rapat 

 

Memberikan umpan balik kepada pemimpin rapat 

 

Melaksnakan tindakan yang telah disepakati 
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BERIKAN PENILAIAN TERHADAP DIRI ANDA SENDIRI 
SEBAGAI PESERTA RAPAT  

Perintah : Cek ya atau tidak terhadap setiap pertanyaan berikut berdasarkan 
pada bagaimana Anda berpartisipasi dalam rapat.  Jawablah secara jujur.  

YA        /    TIDAK 
_______    ______ 
_______    ______  

_______   _______  

_______   _______   

_______   _______  

_______   _______  

_______   _______  

_______   _______  

_______   _______  

_______   _______ 
_______   _______   

_______   _______ 
_______   _______  

_______   _______    

_______   _______   

1. Apakah saya mengetahui tujuan rapat yang saya ikuti? 
2. Apakah saya mempunyai pemahaman yang jelas 

peranan saya dalam rapat? 
3. Apakah saya mengkonfirmasikan kehadiran saya 

sebelumnya dalam rapat? 
4. Apakah saya benar-benar melaksanakan ”pekerjaan 

rumah” seperti mencermati informasi atau 
mempelajari usulan? 

5. Apakah saya datang pada rapat sebelum jadwal 
mulai? 

6. Apakah bercakap-cakap dengan peserta di sebelah 
saya sementara rapat sedang berjalan? 

7. Apakah saya meninggalkan rapat dengan alasan-
alasan seperti panggilan telepon yang tidak penting? 

8. Apakah saya mengajukan pertanyaan jika saya tidak 
yakin terhadap sesuatu? 

9. Apakah saya  terbuka terhadap gagasan-gagasan  dari 
peserta yang lain? 

10. Apakah saya pendengar yang baik? 
11. Apakah saya secara aktif berpartisipasi dalam diskusi 

pada waktu  ada sesuatu yang bermanfaat untuk 
dikontribusikan? 

12. Apakah saya membantu yang lain tetap pada subjek? 
13. Tindak lanjut rapat apakah saya  menyepakati untuk 

bertindak? 
14. Apakah saya memberikan kontribusi untuk perbaikan 

rapat dengan memberikan umpan balik kepada orang 
yang menyelenggarakan apakah melalui catatan, 
telepon, ataupun melakukan kunjungan? 

15. Sebagai tindak lanjut rapat apakah saya 
memberitahukan kepada orang yang tidak hadir 
tentang apa  yang didiskusikan dan hasilnya?    
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K. Latihan 

Perintah: Berikan tanggapan tiap-tiap dari pertanyaan berikut ini berdasarkan pada 
apa yang telah Anda pelajari dalam Bab IV. 

1. Tiga komponen utama rapat adalah : 
a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________  
c. __________________________________________________________  

2. Alasan berikut adalah suatu proses keputusan terstruktur:  
a. Untuk memanfaatkan sinergi dari interaksi  kelompok.  

b. Membuat lebih mudah dalam melaksanakan rapat.  

c. Memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk 
berpartisipasi.  

3. Tiga teknik untuk memunculkan alternatif-alternatif disajikan –Sumbang 
saran dan Teknik Kelompok Nominal. Dalam kondisi apa  Anda memilih 
salah satu  daripada yang lain?  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________   

4. Pungutan suara adalah bentuk yang paling tidak umum dalam pembuatan 
keputusan dalam rapat?   

Betul  Salah  

5. Keputusan-keputusan konsensus cenderung merupakan  keputusan berkulitas 
tertinggi yang dibuat oleh kelompok.   

Betul  Salah  

6. Peringkat dan nilai terlalu ruwet untuk digunakan dalam rapat.  
Betul  Salah  

7. Diskusi dapat ditimbulkan oleh:  
a. Mengajukan pertanyaan umum kepada kelompok.  

b. Mengajukan pertanyaan umum kepada individu.  

c. Memberikan kesempatan outentik kepada peserta untuk memberi 
komentar atau mengajukan pertanyaan.  

d. Semuanya yang di atas 
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8. Semua perilaku yang mengganggu seharusnya ditanggulangi   dalam rapat.  
Betul  Salah  

9. Suara Anda dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu memperoleh 
kembali minat.  

Betul  Salah  

10. Konflik diharapkan dalam rapat pengambilan keputusan.  
Betul  Salah  

11. Konflik biasanya hasil dari   

a. Kurang komunikaksi  

b. Perbedaan-perbedaan kecil  

c. Perbedaan persepsi  

d. Perbedaan kesukaan dari hasil  

12. Semua konflik dapat dipecahkan   

Betul  Salah  

13. Semua konflik akan dipecahkan   

Betul  Salah  

14. Peran peserta penting untuk efektivitas rapat seperti halnya peran pimpinan.   

Betul  Salah  

15. Apa yang dapat seorang peserta lakukan untuk memberikan sumbangan 
kepada suatu rapat yang efektif?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________    

Kunci jawaban pada halaman 68 
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K. Rangkuman 

1. Pada hari dan waktu rapat sebgaimana telah ditentukan, pemimpin rapat harus 
sampai pada ruang rapat lebih awal. Selama waktu itu, penting untuk 
mengecek pengaturan ruangan dan mengubahnya jika perlu. Juga mengecek 
perlengakapan alat bantu pandang-dengar untuk meyakinkan apakah befungsi 
dengan baik.   

2. Rapat harus dimulai tepat waktu sesuai dengan jadwal. Pernyataan 
pembukaan harus termasuk sasaran rapat, mengulang kembali secara singkat 
agenda rapat, dan juga setiap peraturan yang mendasar, misalnya ”dilarang 
merokok”  

3. Dalam rapat yang memberikan informasi, informasi harus disajikan dengan 
jelas, ringkas, dengan gaya yang mudah untuk dimengerti. Pantau tingkat 
minat atau perhatian yang direfleksikan melalui tanda-tanda yang bukan lisan.  
Gunakan nada suara untuk memelihara tingkat energi tinggi. Ubah format jika 
perhatian tampaknya kurang dengan cara mengajukan pertanyaan. Usahakan 
semua anggota kelompok terlibat.  

4. Dalam rapat pengambilan keputusan, penting untuk memfasilitasi masalah 
pengambilan keputusan kelompok selama proses. Pantau interaksi kelompok 
dan sarankan prosedur untuk membantu dalam membuat keputusan. Pada 
waktu interaksi yang terlalu sedikit usahakan diskusi. Teknik-teknik 
pemaparan dan analisis data, munculkan alternatif-alternatif, dan pilihklan  di 
antara alternatif akan membantu kelompok tetap bergerak maju menuju 
sasaran.  

5. Tanpa memperhatikan jenis rapat, penting dalam  menutup rapat dengan 
menyatakan kembali sasaran, suatu ringkasan apa yang telah dicapai, dan 
daftar kesepakatan yang perlu diambil.  

6. Sesudah suatu rapat selesai penting untuk menindaklanjuti dengan tindakan-
tindakan. Memorandum singkat yang berupa simpulan harus ditulis dan 
didistribusaikan. Informasikan kepada orang yang yang tidak hadir dalam 
rapat tentang keputusan yang penting.          
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BAB V 
PERBAIKAN  RAPAT      

A. Bagaimana Memperbaiki Rapat 

Latihan  menghasilkan kesempurnaan hanya jika Anda melatih hal-hal yang benar. 
Anda telah belajar berbagai cara agar rapat lebih efektif. Namun demikian, 
beberapa isu tambahan harus juga dimasukkan untuk menjamin adanya perbaikan 
yang optimal. 

Elemen yang paling penting dalam melaksanakan  perbaikan adalah motivasi Anda 
untuk memperbaiki. Sebagai seorang pimpinan, Anda mungkin telah menerima 
umpan balik bahwa rapat Anda  mempunyai “sesuatu” kekurangan.   Atau, Anda  
memperhatikan bahwa rapat cenderung membosankan dan hasilnya sedikit. 
Mengabaikan dari apa yang  Anda lakukan  untuk merealisasikan bahwa perbaikan 
harus runtut, tidak   akan berubah apa-apa sampai Anda termotivasi untuk 
melakukan perbaikan. 

Langkah pertama merupakan  elemen utama yang perlu diubah. Anda perlu 
masukan dari yang lain. Begitu  ranah perbaikan telah diidentifikasikan, Anda 
perlu memperoleh umpan balik tentang bagaimana cara yang paling baik untuk 
menangani ranah itu. 

Akhirnya, begitu Anda telah mengembangkan beberapa kegiatan yang baru, maka 
penting untuk mencobanya. Setelah setiap percobaan mengevaluasi rapat untuk 
mengetahui apakah perubahan tersebut telah efektif. Jika memang demikian,  
pindahlah ke ranah lain yang perlu perbaikan. Jika tidak, coba sesuatu yang lain 
sampai Anda memecahkan masalah teresbut.          

 
Indikator keberhasilan: Setelah mempelajari Bab V ini, peserta 
diharapkan dapat melaksanakan evaluasi rapat, menetapkan 
aturan-aturan mendasar rapat, dan akhirnya mempeerbaiki 
kualitas rapat 
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MODEL PERBAIKAN           

     

B. Evaluasi Rapat 

Rapat yang efektif terjadi jika pimpinan dan peserta berupaya untuk menemukan 
cara yang lebih baik untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Peserta datang ke 
rapat dengan gagasan-gagasan, keterempilan, pengetahuan dan pengalaman. Tugas 
pimpinan adalah menciptakan suatu lingkungan di mana “evaluasi” menjadi suatu 
bagian yang normal dari proses tersebut. 

Sumber Evaluasi 

1. Evaluasi pimimpin terhadap dirinya sendiri 
2. Evaluasi oleh pengamat yang terlatih 
3. Evaluasi oleh para peserta 

Semuanya harus memberikan sumbangan untuk perbaikan suatu penyelengaraan 
rapat. Namun demikian, evaluasi oleh pengamat yang terlatih dan peserta 
cenderung menjadi lebih luas  ruang lingkupnya, dan lebih objektif. 

Evaluasi Sendiri oleh Pemimpin:  sesudah rapat selesai, seorang pemimpin harus 
menanyakan, ”Bagaimana yang telah saya kerjakan?”Di mana segala sesuatu 
berjalan baik, dan mengapa?” ” Di mana saya masalah, dan mengapa?” Apa  yang 
akan saya lakukan berbeda di kesempatan lain ?” 

Ini adalah evaluasi minimum yang paling tidak harus  dipertimbangkan. Seorang 
pemimpin mempunyai kesan tentang hal-hal yang berjalan baik dan masalah yang 
dihadapi. Beberapa menit refleksi berdasarkan pada pengalaman ini, dapat 
membantu. 

Motivasi untuk  
berubah 

Kumpulkan informasi dari 
situasi sekarang  

berubah

 

Indentifikasi ranah spesifik 
yang memerlukan perbaikan 

  

Identifikasi alternatif  
tindakan 

Laksanakan teknik-teknik 
baru  



56  

Evaluasi Oleh Seorang Pengamat yang Terlatih: Pengamat yang terlatih 
memahami seluk-beluk rapat yang efektif, ahli dalam membuat evaluasi yang 
objektif, dan melaksanakan  berdasarkan umpan balik yang diberikan. Hal ini sulit 
untuk menemukan seseorang dengan  memenuhi semua kualifikasi ini. 

Seorang pengamat secara khusus duduk di belakang ruang rapat dan mencatat 
dalam formulir evaluasi.  

Sesudah  rapat, pengamat apakah melaporkan kepada kelompok dan mengundang 
diskusi tentang bagaimana untuk memperbaiki keefektivitasan rapat yang akan 
datang, atau pengamat yang terlatih dapat memilih dengan  melaporkan secara 
pribadi kepada pemimpin rapat, dan kemudian mendiskusikan untuk keperluan 
perbaikan. 

Evaluasi Oleh Peserta: Peserta adalah sumber yang sangat baik untuk evaluasi. 
Mereka mempunyai perasaan dan reaksi terhadap rapat, kejadian dan gaya 
kepemimpinan biasanya merupakan cara yang terbaik untuk memperoleh umpan 
balik dari peserta. 

Waktu untuk Evaluasi 

Ada tiga waktu dalam menyelenggarakan evaluasi : selama rapat, pada akhir rapat, 
dan setelah rapat selesai. 

Selama Rapat: Evaluasi ini  tidak perlu formal atau ruwet. Selama setiap rapat 
berlangsung, dapat diwaspadai tanda-tanda yang menunjukkan adanya sesuatu 
yang  memerlukan perbaikan. Tanda-tanda dapat lisan maupun tidak lisan;  tidak 
terus terang atau terus terang. Cara yang paling sederhana (dan paling efektif) 
adalah menghentikan rapat dan mengenai  secara langsung tentang apa yang 
terjadi. 

Cara lain adalah melakukan evaluasi dengan mengambil waktu sesudah istirahat 
dan secara sederhana menanyakan kepada kelompok untuk memberikan komentar: 

1. ” Sejauh mana berlangsungnya rapat? 
2. ”Apa yang dapat kami lakukan agar rapat lebih efektif” 

Berikan waktu kepada  peserta untuk berpikir sejenak tentang pertanyaan yang 
diajukan, kemudian minta  mereka untuk memberikan komentar.  Anda harus siap 
untuk mendengarkan secara cermat dan memberikan tanggapan terhadap saran 
yang diberikan. 

Pada Akhir Rapat: Formulir evaluasi pada halaman berikut mengilustrasikan 
formulir-fromulir yang dapat digunakan untuk mendorong orang untuk  menguji 
tentang rapat yang mereka ikuti. Anda  dapat saja memilih di antara formulir yang  
disarankan atau Anda dapat mengembangkan sendiri. 

Jika Anda mempunyai waktu pada akhir rapat,  sangat bermanfaat untuk meminta 
dari setiap orang untuk melengkapi formulir dan memberi skor pada flipc hart 
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untuk bahan diskusi kelompok. Jumlah aktual tidak begitu penting. Apa yang 
penting adalah kesempatan untuk menyumbangkan persepsi tentang apa yang 
sedang berlangsung. Tujuannya adalah berkaitan dengan butir-butir yang dapat 
digunakan untuk memperbaiki kualitas rapat di masa yang akan datang. 

Peserta sering kali buru-buru, dengan demikian mereka tidak  mempunyai waktu  
untuk melakukan evaluasi yang bermutu. Yakinlah bahwa setiap orang mempunyai 
waktu yang cukup  untuk memberikan evaluasi. 

Sesudah Rapat Selesai: Jika Anda tidak mempunyai waktu pada akhir rapat, ada 
tersedia teknik evaluasi yang  lain: 

1. Bagikan formulir evaluasi kepada peserta dan mintalah mereka untuk mengisi 
serta mengembalikannya kepada Anda. 

2. Sampel peserta melalui telepon  dan meminta suatu evaluasi secara uraian 
terhadap rapat. 

3. Mengunjungi anggota rapat dan meminta mereka untuk mengevaluasi rapat 
melalui diskusi tatap muka.            

Halaman-halaman berikut memuat formulir di mana Anda bebas memilih untuk 
digunakan atau mengadaptasi agar  sesuai dengan  kebutuhan Anda.          

Manfaat evaluasi akan berharga jika keadaan berikut ini muncul: 

 

Pemimpin rapat ingin memperbaiki kualitas rapat-rapat yang 
akan datang. 

 

Pemimpin memperoleh masukan yang jujur dari para evaluator. 

 

Evaluator terus terang atau jujur dalam penilaian mereka. 

 

Pemimpin memperoleh umpan balik dengan cara yang positip. 

 

Pemimpin  memberikan masukan  untuk perbaikan-perbaikan     
penyelenggaraan rapat di masa yang  akan datang 
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EVALUASI RAPAT  

1. Sejauh mana rapat ini mencapai sasaran? 

Tidak Sama 
sekali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya

  

2. Sejauh mana rapat ini mencapai sasaran pribadi? 

Tidak Sama 
sekali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya

  

3. Bagian mana dari rapat tersebut yang paling membantu Anda? 

A. 

B. 

C.  

4. Aspek yang mana yang paling tidak membantu Anda? 

A. 

B. 

C.  

5. Langkah kegiatan apa yang akan Anda  lakukan sebagai suatu hasil 
rapat ini?    

6. Komentar lain? Silakan menggunakan halaman lain jika Anda  
     memerlukan.    
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EVALUASI RAPAT  

1. Sejauh mana agenda rapat yang anda ikuti dibagikan sebelumnya atau 
diberikan pada waktu akan mulai rapat?  

Tidak Sama 
sekali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya

  

2. Sejauh mana Anda diminta untuk memberikan masukan terhadap 
agenda tersebut?  

Tidak Sama 
sekali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya

  

3. Sejauh mana peserta memantau cara mereka bekerja bersama?  

Tidak Sama 
sekali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya

  

4. Sejauh mana perbedaan-perbedaan di antara peserta didorong dan 
digali?  

Tidak Sama 
sekali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya

  

5. Pada waktu keputusan dibuat, sejauh mana langkah-langkah kegiatan 
dibuat secara eksplisit dan dilanjutkan dalam bentuk tulisan?  

Tidak Sama 
sekali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya

  

6. Sejauh mana peserta tampak sadar terhadap penggunaan waktu?  

Sama sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya

  

7. Komentar :   
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EVALUASI RAPAT  

Berdasarkan pada perasaan Anda sendiri dan pengamatan, bagaimana Anda  
menilai rapat ini pada hal-hal berikut?  

1. Sejauh mana sasaran-sasaran dinyatakan secara jelas?  

Tidak Jelas 
Sama 
Sekali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sangat Jelas 
Sekali  

2. Sejauh mana pengetahuan peserta dimanfaatkan?  

Sama 
Sekali 
Tidak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sangat 
Dimanfaatkan 
Sekali  

3. Sejauh mana keputusan yang dibuat hasil sumbangan dari peserta?  

Didominasi 
Oleh Satu 
Orang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya 
Sumbangan 
dari Pesera  

4. Sejauh mana orang-orang percaya satu sama lain?  

Tidak 
Terbuka 
Sama 
Sekali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sangat 
Terbuka 
Sekali  

5. Sejauh mana semua peserta secara aktif terlibat dalam rapat?  

Sama 
Sekali 
Tidak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seluruhnya 
Terlibat  

6. Sejauh mana gaya kepemimpinan  menyumbang efektivitas rapat?  

Sama sekali 
Tidak  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sangat 
Menyumbang 
Sekali 
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EVALUASI RAPAT    

Hampir Tdk 
Pernah 

Tidak 
Sering 

Kadang-
kadang 

Sering Hampir 
Selalu 

1. Peserta mempunyai 
kesempatan untuk 
mengekspresikan 
pendapat       

2. Peserta mendengarkan 
satu sama lain       

3. Anggota tertentu 
mendominasi 
percakapan       

4. Beberapa gagasan 
peserta diabaikan.       

5. Peserta tampaknya 
puas terhadap diskusi 
kelompok       

6. Peserta tampaknya 
bingung.       

7. Peserta tampaknya 
saling pengertian        

8. Peserta saling berdebat        

9. Peserta tampaknya 
saling mengganggu       

Komentar :     
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EVALUASI RAPAT  

1.

 
Sasaran rapat : 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

Sangat  
Dimengerti 

Tidak Jelas  
Salah Dimengeti   

2.

 

Pemanfaatan Waktu: 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
Sangat  
Efektif 

Tidak   
Efektif   

3.

 

Pertukaran pandangan: 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
Terbuka dan 
Terus Terang 

Tidak Terbuka 
Hati-hati   

4.

 

Pertukaran Titik Pandang 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
Benar-benar 
Memecahkan  
Masalah 

Tidak  
Memecahkan 
Masalah   

5.

 

Kerja sama Tim Selama 
Rapat: 

9 8 7 6 5 4 3 2 1   

Sangat bagus Jelek  

Dalam setiap situasi di mana kinerja tidak mencapai standar, apa yang dapat 
dilakukan untuk memperbaikinya? Berikan saran secara spesifik.   
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C. Menetapkan Aturan-aturan Dasar Rapat 

Saran lain untuk memperbaiki keefektifan rapat adalah membuat aturan-aturan 
dasar yang secara spesifik tentang bagaimana peserta harus berperilaku. Ini dapat 
apa ditetapkan oleh pemimpin rapat atau melalui diskusi dan kesepakatan dengan 
peserta. Jika rapat hanya terjadi satu kali,  disarankan pendekatan unilateral. Jika 
peserta yang sama bertemu secara reguler, suatu pendekatan partisipatif mungkin 
yang terbaik. 

Perilaku dalam rapat adalah berdasrkan pada pengalaman. Dari pengalaman ini, 
asumsi dibuat tentang apa yang patut. Cara berkaitan dengan asumsi ini adalah 
menetapkan aturan-aturan dasar.            

D. Memberikan  Umpan Balik 

Umpan balik memperkenankan seseorang untuk menerima informasi tentang 
dampak dia terhadap yang lain. Umpan balik ini dapat membantu seseorang  
menjaga perilakunya ”pada target” dan mencapai tujuannya lebih baik. 
Pertimbangkan ilustrasi berikut. Hanya melalui umpan balik,  seseorang belajar 
akibat dari kegiatan-kegiatannya terhadap orang lain.        

 

Contoh Aturan-aturan Dasar Rapat   

1. Rapat akan dimulai tepat waktu 

2. Anggota kelompok akan membantu  menetapkan 
agenda rapat 

3. Keputusan akan dibuat dengan konsensus 

4. Konflik diperkenankan. 

5. Ekspresi perasaan dan pendapat didorong. 

 

Maksud 
Kegiatan- 
kegiatan 

  

Akibat 

 

Umpan balik 
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Sebagai seorang pemimpin,  penting bagi Anda memberikan umpan balik. Umpan 
balik biasanya tentang perlaku seseorang yang apakah membantu rapat dalam 
mencapai tujuannya, atau justru mengacaukan. Penting untuk memberikan umpan 
balik yang positip kepada peserta pada waktu mereka melakukan sesuatu yang 
mnyumbangkan kefektivitasan rapat.                 

CONTOH UMPAN BALIK 

Belajar bagaimana memberikan bantuan, umpan balik yang efektif adalah suatu 
ketermpilan yang dapat dipelajari. Contoh berikut dapat Anda pahami perbedaan 
antara umpan balik yang baik dan jelek.    

1. Anda kasar dan  dan menjijikkan 

2. Anda kasar dan tidak  tenggang 
rasa   

3. Anda tidak bersahabat  

4. Anda besar mulut 

1. Ceritera anjuran Anda memalukan. 

2. Anda tidak memperkenankan saya 
untuk menyelesaikan. Saya merasa 
Anda tidak menhargai komentar 
saya. 

3. Saya rasa saya ingin meninggalkan. 
Apakah ada beberapa alasan untuk 
ini? 

 

KRITERIA UNTUK UMPAN BALIK YANG BERMANFAAT  

 

Deskiptif ketimbang evaluatif. Dengan kegiatan menggambarkan, 
membiarkan seseorang bebas utnuk menggunakan atau tidak 
menggunakan informasi tersebut. Dengan menghindari bahasa evaluas, 
akan mengurangi seseorang bereaksi secara defensif. 

 

Spesifik ketimbang umum.

 

Mengatakan bahwa seseorang “mendominasi” 
tidak sebermanfaat jika dikatakan bahwa tidak mendengarkan apa yang 
dikatakan oleh orang lain dapat menyebabkan Anda  kehilangnan gagasan 
yang bernilai. 

 

Waktunya tepat. Secara umum, umpan balik paling berguna pada 
kesempatan pertama setelah perilaku. 

 

Dijamin umpan balik segera dikomunikasikan. Salah cara untuk 
melakukan ini adalah mengharuskan penerima mengatakan kembali 
umpan balik dengan cara lain, untuk mengetahui apakah berkaitana 
dengan apa yang ada dalam pikiran pengirim. 

Umpan Balik  yang 
Jelek 

Umpan Balik  yang 
Lebih Baik 
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5. Anda senang menjatuhkan orang 
lain   

6. Anda tidak peduli terhadap siapa 
saja, tetapi  hanya peduli terhadap 
diri Anda sendiri 

7. Anda melaksanakan rapat 
semuanya salah 

8. Anda adalah orang yang 
mengagumkan   

4. Oleh karena Anda berbicara banyak 
daripada yang lain, saya tidak 
memperoleh kesempatan untuk 
menjelaskan posisi saya. 

5. Saya rasa Anda tidak sungguh-
sungguh mendengarkan titik 
pandang saya.  

6. Anda tidak peduli terhadap yang 
lain, dan  tentang apa yang mereka 
sumbangkan. 

7. Saya frustasi kita tidak mampu 
sampai pada keputusan. Apa yang 
dapat kami kerjakan lebih baik di 
waktu yang  akan datang? 

8. Saya berterima kasih bahwa Anda  
memahami apa yang saya 
pertahankan. 

E. Latihan 

1. Perintah : Pertimbangkan pernyataan berikut dan beri tanda masing-masing 
berdasarkan yang telah anda pelajari dalam Bab IV.  

BETUL / SALAH    

1. Motivasi untuk berubah tidak diperlukan untuk 
memperbaiki rapat. 

2. Evaluausi dapat dicari sementara rapat berlangsung. 

3. Penilaian sendiri biasanya cukup untuk memperbaiki 
rapat. 

4. Penilai yang terlatih adalah paling efektif melakukan 
penilaian. 

5. Formulir evaluasi terutama untuk mencatat reaksi 
peserta untuk mendorong pemecahan masalah. 

6. Sesudah rapat, evaluasi pada umumnya mendapat 
perhatian lebih besar daripada evaluasi selama rapat. 

7. Lebih dari satu upaya perbaikan mungkin diperlukan 
sebelum suatu masalah dalam melaksanakan rapat 
menjadi jelas. 

8. Biasanya rapat staf dan komite  yang biasanya 
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terjadwal tidak perlu dievaluasi. 

9. Umpan balik yang bermanfaat adalah evluasi 
ketimbang deskriptif 

10. Belajar bagaimana untuk memberikan bantuan, 
umpan balik yang efektif adalah suatu keterampilan 
yang dapat dipelajari.     

1. Latihan Menetapkan Aturan Dasar Rapat. 

Perintah: Pertimbangkan suatu kelompok yang biasa Anda temui.  
Pikirkan hal-hal secara khsusus terjadi dan klasifikasikan sebagai bentuk yang 
mengganggu, atau memberikan kontribusi kepada keefektivitasan kelompok. 
Kemudian, Gambarkan beberapa aturan-aturan dasar secara tentatif di seputar 
perilaku ini.   

Perilaku Mengganggu  Perilaku Kontribusi  

                 

Aturan-aturan Dasar untuk mengatasi perilaku pengganggu dan memaksa 
berkontribusi.  

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

Kunci Jawaban pada halaman 68 
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4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________ 

F. Rangkuman 

1. Setiap rapat harus dilihat sebagai pengalaman pembelajaran. Rapat yang akan 
datang harus diperbaiki dengan pengumpulan evaluasi dan memutuskan apa 
langkah-langkah kegiatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan rapat 
yang lebih baik. 

2. Ceklis dan tindakan meringkas akan sangat membantu mengingatkan tentang 
apa yang ingin  Anda kerjakan untuk menyelenggarakan rapat di masa 
mendatang. 

3. Selamat bekerja! Semoga semua rapat yang Anda selenggarakan menjadi 
produktif, artinya mencapai sasaran seperti yang telah ditetapkan, dan dalam 
waktu yang singkat.                    
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BAB VI 
P E N U T U P 

A. Ringkasan 

Anda telah mempelajari modul ini secara baik. Saya yakin Anda telah membaca, 
mencermati, dan memahami materi yang diliput di dalamnya, Anda telah pula 
mengerjakan latihan-latihan yang diberikan pada setiap akhir bab. Dengan 
demikian maka akhirnya Ana diharapkan dapat melaksanakan rapat secara efektif, 
sebagaimana seperti yang dituangkan dalam kompetensi dasar, serta dapat dicapai 
indikator-indikator keberhasilannya, baik sebagai seorang pimpinan rapat, peserta, 
maupun penyelenggara rapat. 

Berikut ini Anda dapat mengambil simpulan berdasarkan apa yang telah Anda 
kuasai, yang mencakup: 

1. Mengklarifikasi tujuan rapat. 
2. Menseleksi penataan  fisik yang sesuai dan pengaturan ruangan. 
3. Menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. 
4. Menjamin kesepakatan terhadap harapan tentang agenda, waktu, sasaran, dan 

aturan-aturan dasar. 
5. Jangan biarkan kelompok melompat langsung ke simpulan. Tunda penilaian 

dan galilah alternatif-alternatif. 
6. Gunakan konflik untuk membedakan gagasan-gagsan dan perasaan sebelum 

mencoba mengintegrasikannya. 
7. Bekerja untuk konsensus kelompok di mana pengetahuan dipecah-pecah, dan 

keputusan harus didukung. 
8. Kaji interaksi manakala perasaan dan peilaku tidak cocok, pendapat-pendapat 

tidak siap ditawarkan,  atau rapat tampaknya tidak efektif. 
9. Bergeming pada kegiatan  yang sudah komitmen dan spesifik dalam hal apa 

yang harus dikerjakan, tindak lanjut, dan tanggung jawab. 
10. Evaluasilah setiap rapat dengan maksud untuk pengumpulan langkah-langkah 

perbaikan yang positip untuk rapat yang akan datang. 
11. Dengan demikian, elemen-elemen yang penting dari rapat yang efektif  dapat 

digambarkan sebagai berikut:          
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B. Simpulan 

Dapat Anda simpulkan langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam 
menghasilkan  ”Rapat yang Efektif” baik apakah anda sebagai pemimpin rapat 
maupun sebagai peserta rapat. 

                                      PEMIMPIN                                         PESERTA  

S
e
b
e
l
u
m

  

R
a
p
a
t   

1. Menentukan sasaran 
2. Menseleksi pesera 
3. Melakukan kontak pendahuluan  

dengan peserta untuk 
konfirmasi kesediaan 

4. Jadwal ruang rapat dan atur 
perlengkapan dan penyegaran 
(kudapan) 

5. Siapkan agenda 
6. Mengundang peserta dan 

membagikan agenda 
7. Sentuh dasar dengan nonpeserta 
8. Membuat chek terakhir ruang 

rapat  

1. Blok waktu pada agenda 
2. Konfirmasikan keikutsertaan 
3. Tentukan peranan Anda 
4. Tentukan kebutuhan pimpinan dari 

Anda 
5. Memberikan saran kepada peserta 

lain 
6. Mengetahui sasaran 
7. Mengetahui kapan dan di mana 

bertemu 
8. Kerjakan perkerjaan rumah yang 

diperlukan. 

Sasaran

 

RAPAT 

Waktu 
Rapat 

Informasi

 

Organisasi

 
Tempat 
Rapat 

Kepemim

 

pinan 

Peserta 
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S
e
l
a
m
a 
  
R
a
p
a
t   

1. Mulai tepat waktu 
2. Ikuti agenda 
3. Kelola penggunaan waktu 
4. Batasi/kontrol penggunaan 

waktu 
5. Datangkan peserta 
6. Bantu memecahkan konflik 
7. Perjelas kegiatan yang akan 

diambil 
8. Ringkasalah hasil   

1. Dengarkan dan berpartisipasi 
2. Pikiran terbuka/menerima 
3. Tetap pada agenda dan subyek 
4. Batasi atau hindari berbicara 

dengan peserta lain di sebelah dan 
mengganggu 

5. Ajukan pertanyaan untuk 
menjamin pemahaman 

6. Catat butir-butir  kegiatan Anda 

 

S
e
s
u
a 
h 

  

R

 

a
p
a
t  

1. Atur kembali dan kembalikan 
peralatan 

2. Evaluasi keefektivitasan sebagai 
pemimpin rapat 

3. Kirimkan evaluasi rapat 
4. Bagikan memorandum dsikusi 
5. Ambil setiap kegiatan yang 

Anda setujui 
6. Tindaklanjuti butir-butir 

kegiatan  

1. Evaluasi rapat 
2. Kaji ulang memorandum dari 

diskusi 
3. Berikan penjelasan singkat jika 

sesuai 
4. Ambil setiap kegiatan yang 

disetujui 
5. Tindaklanjuti  butir-butir kegiatan 

C. Kunci Jawaban 

Berikut ini adalah kunci jawaban trhadap latihan-laltihan yang disampaikan pada 
Bab-bab  yang telah anda pelajari.  Jika jawaban Anda belum sesuai dengan kunci 
jawaban, kami persilakan Anda mempelajari kembali  pokok bahasan maupun sub-
subpokok bahasan yang belum anda kuasi dengan baik. 

Halaman  9 

1. Betul 
2. Betul 
3. Betul 
4. Salah 
5. Salah 
6. Betul 
7. Betul 
8. Betul 
9. Betul 
10. Salah 

Halaman  24 

1. Salah 
2. Betul 
3. Salah 
4. Salah 
5. Betul 
6. Salah 
7. Betul 
8. Salah 
9. Betul 
10. Betul 
11. Betul 

Halaman  37 

1. a,c,b,d 
2. a,c,b,d 
3. a,b,c,d 
4. a,b,c,d 
5. c,d,b,a 
6. a,d,c,d, 
7. a,d,c,b, 
8. b,c,a,d 
9. d,b,c,a 
10. c,b,a,d 

Halaman  48 

1. isi, iteraksi, struktur 
2. 2a 
3. Sumbang saran untuk 

menciptakan suatu solusi; 
Teknik Kelompok Nominal 
untuk melaporkan informasi 
yang telah diketahui oleh 
kelompok 

4. Salah 
5. Betul 
6. Salah 
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12. Salah 
13. Betul 
14. Salah 
15. Salah 

7. d 
8. Salah 
9. Betul 
10. Betul 
11. a,c,d 
12. Betul 
13. Salah 
14. Betul 
15. Mengerti apa yang 

diharapkan, tepat waktu, 
partisipasi, tidak 
mengganggu, mendukung 
pimpinan, mendengarkan, 
objektif, melaksanakan apa 
yang telah disepakati.    

Halaman  62 

1. Salah 
2. Betul 
3. Salah 
4. Betul 
5. Betul 
6. Betul 
7. Betul 
8. Salah 
9. Salah 
10. Betul     
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