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MENGADAKAN PERTEMUAN (RAPAT) 

 

Jika persiapan yang tepat telah dilakukan, maka pertemuan akan berjalan efektif. 

 
Agenda (program) akan disiapkan perlu diedarkan 

sebelum pertemuan. Sehingga peserta yang akan 
datang dapat mengetahui apa yang harus didiskusikan 
dengan informasi latar belakang yang memadai untuk 

memberikan kontribusi yang relevan. Jika peserta 
diundang untuk mewakili (organisasi atau departemen 

tempat dia bekerja), maka ia (mereka) akan 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang-orang 

yang mereka wakili dan mendiskusikan masalah yang 
terkait. 
 

Peran Pemimpin Pertemuan (Ketua atau Chair) 

 
Dalam situasi pertemuan yang formal, ketua akan 

menjelaskan tujuan pertemuan tersebut dan 
mengingatkan anggota (peserta) mengapa mereka berada disana (di pertemuan ini). 

 
Dalam pertemuan sebenarnya tidak terlalu banyak acuan pada prosedur karena ini 

sudah tersirat dalam etiket yang ada: 
 

• Ketua mengontrol jalannya pertemuan (rapat) 

• Semua pendapat disampaikan melalui ketua 

• Para anggota (peserta) pertemuan tidak saling mengganggu 

• Para anggota (peserta) bertujuan untuk mencapai konsensus 

• Pemungutan suara diambil bilamana konsensus tidak tercapai 

• Mayoritas memenangkan pemungutan suara 

• Semua anggota menerima keputusan mayoritas 

 
Ini adalah salah satu model tapi model alternatif bisa diadopsi. 

 
Ketika diskusi dalam rapat sedang berlangsung, tanggung jawab ketua adalah untuk 
memastikan bahwa diskusi terus berjalan lancar dengan melibatkan semua anggota yang 

hadir dan dengan tidak mengizinkan satu atau dua orang mendominasi pertemuan 
tersebut. Ringkasan yang bisa dibuat oleh ketua: 

 

• Tunjukkan kemajuan, atau kekurangan. 

• Pastikan diskusi kembali ke fokus ketika sudah menyimpang 

• Selesaikan satu poin lalu arahkan ke topik berikutnya 

• Soroti poin-poin penting 

• Bantu sekretaris bilamana perlu 

• Mengklarifikasi kesalahpahaman 
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Ketua harus memastikan bahwa pertemuan berjalan sesuai waktu. Jika menuruti 
rancangan persiapannya, maka hal ini tidak menjadi masalah.  

 
Pada akhir pertemuan, ketua perlu mengingatkan para peserta (anggota) apa yang telah 

dicapai dan berterima kasih atas kontribusi mereka. Akhirnya, waktu dan tanggal 
pertemuan berikutnya perlu ditentukan.  

 
Perlu diingat lagi ini adalah salah satu model untuk mencapai pertemuan yang efektif, 
kesuksesan pertemuan dapat dicapai dengan cara yang berbeda dengan strategi yang 

berbeda pula, jadi silahkan untuk memilih sesuai dengan kondisi masing masing.  
 

Peran Anggota Pertemuan (peserta) 
 
Kita tahu bahwa ketualah yang memimpin rapat, tapi partisipasi semua anggota adalah 

juga penting untuk keberhasilan rapat tersebut.  
 

Untuk memastikan pertemuan (rapat) yang efektik, maka semua peserta (anggota) harus: 
 

• Lakukan persiapan yang baik sebelum mengikuti pertemuan 

• Tiba tepat waktu 

• Selalu berpikiran terbuka 

• Dengarkan pendapat orang lain 

• Mengambil bagian 

• Hindari mendominasi proses diskusi 

• Hindari konflik 

• Hindari berbicara sendiri yang mengalihkan perhatian orang lain 

• Ajukan pertanyaan untuk mendapatkan kejelasan informasi 

• Catat setiap keputusan aksi yang diambil 

• Setelah pertemuan, lakukan aksi yang disepakati dan berikan laporan singkat 

 

MENGAPA PERTEMUAN (RAPAT) TIDAK BERJALAN EFEKTIF 
 

Ada banyak alasan mengapa pertemuan tidak efektif, diantaranya: 

• Sering pertemuan diadakan untuk diskusi masalah sepele dan tidak perlu, 

sehingga membuang waktu berharga para peserta (anggota) 

• Pertemuan tersebut tidak memiliki kejelasan tujuan – Maksud dan tujuan 

pertemuan tersebut tidak dijelaskan secara jelas 

• Gaya kepemimpinan yang tidak tepat – ketua mendominasi/mengabaikan 
kontribusi peserta (anggota) 

• Ketua tidak bisa mengendalikan pertemuan dan membiarkan satu atau dua 
anggota mendominasi diskusi 

• Pertemuan terlalu besar sehingga membatasi arus diskusi dan menghalangi 
semua anggota dapat berkontribusi. 

• Keputusan dibuat tetapi  tidak benar-benar representatif. 

• Masalah hanya sekedar dibicarakan bukan diselesaikan 

• Keputusan ditunda atau tidak ditindaklanjuti. 

• Tidak ada keputusan yang jelas dibuat. 
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• Risalah tidak akurat atau dimanipulasi oleh ketua atau sekretaris untuk tujuannya 
sendiri. 

• Orang yang salah hadir, sehingga mencegah pertemuan berjalan dengan efektif,  
 

 

PERTEMUAN (RAPAT) SERIKAT PEKERJA 

 

 
 
Pertemuan serikat pekerja dilaksanakan karena amanat konstitusi (AD/ART). Secara 

tradisonal rapat tentunya dipimpin oleh ketua umum/ketua serikat pekerja dan diikuti 
oleh para pengurus dan anggotanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk 

memastikan pertemuan berjalan lancar dan teratur: 
 

• Kuorum (kehadiran minimum untuk mengesahkan pertemuan) 

• Pertemuan rutin perlu dipersiapkan dengan pemberitahuan yang tepat dan 
agenda yang matang – yang berfokus pada isu-isu penting anggota 

• Agenda atau urutan bisnis 

• Membuat aturan yang diterima 

 

“The trust of the people in the leaders reflects the confidence of the leaders in the 

people.” — Paolo Freire, author, Pedagogy of the Oppressed 
 

Pertemuan serikat pekerja, agenda atau urutan bisnis: 

 

• Call of Order: Ketua membuka sidang pertemuan dan meminta anggota untuk 

menyetujui agenda atau urutan bisnis pertemuan.  

• Roll Call of Officers: Ketua meminta sekretaris untuk membacakan nama-nama 

pengurus yang hadir dalam sidang pertemuan serikat pekerja. Prinsip ini untuk 
memastikan bahwa kehadiran minimum peserta sesuai dengan AD/ART 

• Pembacaan risalah rapat pertemuan yang lalu – sekretaris membacakan risalah 
pertemuan serikat pekerja sebelumnya dan ketua memastikan bahwa risalah 

diterima. Jika ada koreksi yang harus diselesaikan perlu diselesaikan, jika tidak 
bisa ada “bisnis” yang belum diselesaikan dan akan dimasukan dalam agenda 

saat ini “bisnis yang belum selesai” 
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• Membacakan surat masuk dari anggota – skeretaris membacakan beberapa surat 
masuk yang dikirimkan dari anggota berkaitan dan pengurus memutuskan 

rekomendasinya 

• Laporan dari pengurus 

• Laporan dari staff 

• “Bisnis yang belum selesai” 

• Bisnis baru – isu dan persoalan terbaru yang masuk dan membutuhkan untuk 

diselesaikan segera 

• Isu dan keperluan lainnya, bilamana ada 

• Adjournment ketua memutuskan untuk menghentikan rapat dan menunda 

diskusi lebih lanjut, karena terbatasnya waktu. Untuk itu harus ditentukan kapan 
rapat dibuka kembali. 

TIPS MENJALAN RAPAT SERIKAT PEKERJA 

Agenda atau urutan bisnisnya tidak harus seperti urutan di atas. Jika ada masalah yang 

sangat mendesak, mungkin lebih baik menempatkan topik tersebut di awal pertemuan, 
daripada membuat anggota harus menunggu sampai urutan sesi bisnis baru. Kalau tidak 

segera diselesaikan, tentunya akan membuat anggota gelisah, terutama anggota yang 
baru pertama kali hadir dalam pertemuan tersebut, karena mereka berharap bahwa rapat 
tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah mereka.   

Sangat penting untuk memasukan agenda laporan keuangan disetiap kegiatan rapat 
serikat pekerja, sehingga jangan sampai menghilangkan agenda itu didalam rapat serikat 
pekerja kalian biarpun karena alasan isu-isu mendesak lainnya. 

 

Agar pertemuan kita berjalan lancar dan efektif, tentunya ketua perlu mengumumkan 

aturan dasar dalam menjalankan pertemuan tersebut: 

• Berbicara bergantian dan jangan saling merebut 

• Jika ingin bicara, tunjuk jari dan ketua akan mempersilahkan anda untuk 

berbicara 

• Tidak ada pembicara yang mendominasi sehingga semua anggota memiliki 

kesempatan 

• Anggota yang berbicara harus berfokus pada topik yang didiskusikan, bilamana 

ingin bicara tentang isu yang berbeda, mohon untuk sabar sampai isu yang 

dibicarakan selesai diputuskan 

• Jika pengambilan keputusan membutuhkan pemilihan suara, maka akan ada 

pemungutan suara disini. Begitu, pemungutan suara diambil, maka itulah 

keputusan dan kita harus beralih pada topik berikutnya 

Jika seseorang dianggap mengacau dan mengganggu pertemuan tersebut, maka ia 
(mereka) dapat diminta untuk diam atau pergi meninggalkan ruang rapat. Tindakan ini 

bisa dilakukan bukan hanya oleh ketua saja tapi juga anggota lainnya dapat mengambil 
suara meminta pengacau untuk diam atau meninggalkan rapat. Dengan cara ini, orang 

yang mengganggu mengetahui bahwa anggota yang lain tidak menyetujui tingkah laku 
tersebut.  
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Bilamana dalam pertemuan yang akan diselenggarakan tidak terlalu banyak agenda 
yang harus dibicarakan, pikirkan untuk mengundang narasumber yang bisa berbicara 

mengenai topik tertentu yang sedang hangat. 

 
Berbicara yang baik dalam pertemuan 
 
Untuk menyampaikan suatu isu dalam rapat, tentunya kita memilih waktu yang tepat 

sesuai dengan agenda atau urusan bisnis pertemuan. Bilamana tidak ada dalam urutan 
bisnis tersebut maka bisa disampaikan ketika pembacaan agenda pertemuan untuk 

ditambahkan. 
 

Contoh:  
 

Ketua Serikat Pekerja Cabang A: Ketua, mohon dapat ditambahkan dalam 

diskusi kita hari ini isu tentang penundaan kenaikan pangkat, 4 orang anggota 
dari wilayah kerja kami. Mohon kiranya dapat didiskusikan dalam pertemuan 
kita saat ini.  

 
Bilamana ada isu yang sama dari serikat pekerja cabang D 

 
Ketua Serikat Pekerja Cabang D: Ketua, mohon dapat dipertimbangkan isu 

tersebut agar masuk dalam agenda pertemuan kita hari ini, karena di cabang D 
kami ada 2 orang dalam kondisi yang sama. 

 

Ketua B, C, E mengekpresikan dukungan:  
 

Ketua Serikat Pekerja Cabang B,C,E: Ketua, kami mendukung sepenuhnya isu 
tersebut masuk dalam agenda kita hari ini. 

 
Contoh bila tidak setuju dengan suatu pendapat 
  

Angkat tangan dan meminta waktu ketua untuk berbicara: Ketua, kami 
menyatakan keberatan atas ... karena ... oleh karena, kami memberikan usul 

sebagai berikut ... 
 

Bagaimana mengakhiri perdebatan dalam suatu diskusi 
 
Sebagai ketua, jika anda merasa sudah cukup banyak waktu yang dihabiskan dalam satu 

topik diskusi, tentunya anda akan mencoba untuk mengakhirinya. 
 

Bapak dan ibu (saudara dan saudari semua), sudah waktu untuk mengakhir 

diskusi ini. Kesimpulan yang bisa diambil adalah ...  
 

Contoh memberikan dukungan atau melawan: 
 
Ketua serikat pekerja unit A: Ketua, saya setuju dengan keputusan yang diambil. 

Ketua serikat pekerja unit D: Ketua, saya menolak usulan yang dimaksud, 
mohon kiranya dilakukan pemilihan untuk menentukan hasil akhirnya ... 
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Point of order adalah pertanyaan yang diajukan oleh anggota selama rapat  

 
Jika Anda tidak setuju dengan keputusan di tetapkan oleh ketua atau jika anda 
menyakini bahwa anggota rapat ada yang berbicara diluar isu yang akan didiskusikan, 

sebagai anggota kalian bisa mengajukan pertanyaan “Point of order” dan menyatakan 
keberatan kepada ketua. 
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