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BAB 18
RAPAT BISNIS
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, pembaca akan dapat:
v Menjelaskan pengertian rapat bisnis;
v Membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis;
v Menjelaskan tujuan rapat;
v Menjelaskan bagaimana merencanakan rapat;
v Menjelaskan bagaimana melaksanakan rapat;
v Menjelaskan tindak lanjut rapat bisnis.

Pada umumnya rapat (meeting) menjadi salah satu media komunikasi dan
koordinasi yang digunakan dalam suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis untuk
membahas atau mendiskusikan suatu topik tertentu. Dalam praktiknya, rapat
seringkali berjalan tidak efektif bahkan terkesan membuang-buang waktu dan
berjalan tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu, rapat yang baik perlu
dipersiapkan dan dikelola dengan baik, sehingga dapat berjalan efektif sesuai
dengan tujuan yang dikehendaki.
Dalam bab ini akan dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana
melakukan sebuah rapat secara efektif (effective meeting) dalam dunia bisnis.
Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan pengertian rapat bisnis, perbedaan
antara rapat bisnis dan non-bisnis, tujuan rapat, bagaimana merencanakan rapat,
melaksanakan rapat, dan menindaklanjuti rapat bisnis.
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A.
rapat bisnis dapat
didefinisikan sebagai
bentuk pertemuan
dua orang atau lebih
di suatu tempat baik
didalam maupun
diluar kantor untuk
membahas sesuatu
yang berkaitan
dengan kegiatankegiatan bisnis.

PENGERTIAN RAPAT BISNIS
Pada dasarnya, istilah rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia

bisnis maupun non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah atau besar. Rapat
yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan dua orang atau lebih untuk
membahas sesuatu. Oleh karena itu, rapat bisnis (business meeting) dapat
didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat baik
didalam maupun diluar kantor untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan bisnis.
Dalam

dunia

praktis,

penyelenggaraan

rapat-rapat

bisnis

dapat

diselenggarakan di dalam maupun di luar kantor perusahaan. Rapat bisnis yang
diselenggarakan di dalam perusahaan, pada umumnya membahas hal-hal yang
sifatnya rutin, misalnya
mingguan,

membahas perkembangan penjualan harian atau

mempersiapkan

pendistribusian

barang

ke

suatu

daerah,

mempersiapkan berbagai kebutuhan bahan baku untuk proses produksi
berikutnya, dan mempersiapkan alat-alat tulis kantor (ATK).
Namun, manakala pertemuan yang diselenggarakan oleh pimpinan
perusahaan menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus dan bersifat strategic serta
jumlah pesertanya cukup banyak, maka rapat bisnis dapat diselenggarakan di luar
kantor perusahaan, misalnya di hotel. Hal-hal yang sifatnya khusus dan strategik,
misalnya perusahaan sedang mempersiapkan visi dan misi perusahaan yang baru,
melakukan perluasan daerah pemasaran ke daerah lain atau bahkan orientasi
ekspor, perencanaan melakukan akuisisi (pengambilalihan) perusahaan lain, atau
perusahaan sedang melakukan penjajagan kerjasama dengan perusahaan asing.
Dengan kata lain bahwa pemilihan tempat penyelenggaraan sebuah
pertemuan apakah di dalam atau di luar perusahaan dapat dilakukan berdasarkan
urgensi atau tingkat kepentingannya, jumlah pesertanya dan ketersediaan faktor
finansial
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pendukungnya.
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B.
Rapat bisnis focus
pada kegiatan dan
tujuan bisnis.
Sedangkan rapat non
bisnis focus pada
kegiatan dan tujuan
non bisnis.

PERBEDAAN RAPAT BISNIS DENGAN RAPAT NON-BISNIS
Apa yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis? Salah satu

faktor yang (non-business meeting) membedakan antara rapat bisnis dengan rapat
non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam
hal ini, rapat bisnis tentu orientasinya atau tujuannya adalah bisnis. Berbicara
tentang bisnis, maka ujung-ujungnya adalah bagaimana suatu perusahaan
memperoleh keuntungan (laba). Disamping itu, rapat bisnis umumnya bersifat
resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial.
Sementara itu, rapat non-bisnis orientasi atau tujuan penyelenggaraannya
bukan berorientasi pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan,
peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dilihat dari sisi formalitasnya,
rapat non-bisnis, sifatnya ada yang formal (formal meeting) ada yang tidak formal
(informal meeting). Rapat non-bisnis yang dilakukan oleh instansi pemerintah
memiliki sifat yang formal. Sedangkan rapat non-bisnis yang dilakukan oleh warga
masyarakat (rapat warga/rapat kampung) untuk membahas kebersihan dan peduli
lingkungan sekitarnya termasuk yang tidak formal. Apa yang mereka bahas dalam
rapat tersebut cenderung santai, luwes dan mengalir begitu saja. Rapat yang
mereka lakukan jauh dari kesan seremonial. Yang penting bagi mereka adalah
kerukunan, keakraban dan kebersamaan antar warga dalam membangun daerah
mereka sendiri. Jadi, apa yang mereka lakukan benar-benar bersifat informal.

C.
Tujuan rapat antara
lain berbagi informasi,
penjajagan ide /
gagasan, evaluasi ide /
gagasan, pengambilan
keputusan, membuat
dokumen,
dan
memotivasi peserta

TUJUAN RAPAT
Menurut Locker dalam bukunya “Business Communication: Building

Critical Skills” menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai
enam tujuan, antara lain:
v Berbagi informasi
v Penjajagan ide/gagasan (brainstorming)
v Evaluasi ide/gagasan
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v Pengambilan keputusan
v Membuat dokumen
v Memotivasi peserta
Dalam konteks bisnis, penyelenggaraan rapat bisnis tidak harus mencakup
keenam tujuan tersebut. Rapat bisnis yang diselenggarakan oleh sebuah
perusahaan bisa saja hanya dimaksudkan untuk sekedar menginformasikan
berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat tersebut yang
diikuti dengan sesi tanya jawab. Namun, bisa saja sebuah rapat bisnis juga
dimaksudkan untuk menginformasikan sesuatu kepada peserta, melakukan
penjajagan ide, mengevaluasi ide yang ada dan akhirnya mengambil sebuah
keputusan penting bagi perusahaan.
Sebagai contoh, manajer pemasaran menginformasikan kepada para
peserta rapat bahwa perkembangan penjualan selama satu semester ini mengalami
perkembangan yang cukup menggembirakan bila dibandingkan dengan penjualan
semester yang lalu. Penjualan semester ini meningkat hampir 100% bila
dibandingkan dengan penjualan semester yang lalu. Bahkan, menurut hasil riset
pemasaran yang dilakukan secara rutin oleh divisi riset pemasaran menunjukkan
bahwa permintaan produk mengalami peningkatan cukup signifikan menjelang
bulan puasa dan lebaran. Oleh karena itu, berdasarkan riset pemasaran tersebut,
maka tahun depan perusahaan perlu meningkatkan produksinya untuk
menyongsong bulan puasa dan lebaran. Berdasarkan contoh tersebut, maka
sebuah rapat bisnis bukan saja menginformasikan sesuatu kepada peserta, tetapi
juga melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan penting bagi kemajuan
perusahaan kedepan.
Disamping itu, sebuah rapat bisnis juga dimaksudkan untuk menghasilkan
sebuah dokumen penting bagi perusahaan yang sangat bermanfaat bagi
penyusunan strategi perusahaan kedepan. Misalnya, hasil-hasil keputusan yang
telah disepakati dalam sebuah forum rapat bisnis yang lengkap yang dihadiri oleh
para pengambil kebijakan perusahaan, selanjutnya didokumentasi dengan baik,
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maka hal itu akan menjadi dokumen yang sangat berharga bagi perusahaan. Cara
pendokumentasiannya dapat dilakukan dalam bentuk print-out (cetakan) maupun
soft copy (tersimpan dalam format digital).
Rapat bisnis juga dapat dimaksudkan untuk memotivasi para peserta rapat
tersebut. Sebagai contoh, rapat bisnis yang diselenggarakan oleh Departemen
Pemasaran dan dihadiri oleh semua staff karyawan departemen pemasaran. Dalam
rapat bisnis tersebut manajer pemasaran memberikan motivasi kepada semua staff
karyawannya untuk selalu meningkatkan kinerjanya menjadi semakin baik. Bahkan,
manajer pemasaran dapat saja memberikan penghargaan yang berupa insentif,
natura (barang), atau promosi jabatan bagi karyawan yang mampu melebihi target
penjualan yang telah ditetapkan sebagai bentuk motivasi yang diberikan oleh
pimpinanna tersebut.

D.
Jenis-jenis rapat
antara lain
briefings, rapat
konsultasi, rapat
komite, rapat
konseling, dan
negosiasi.

JENIS – JENIS RAPAT
Menurut Oliver Serrat dalam ”Conducting Effective Meetings”

mengelompokkan rapat kedalam lima jenis, antara lain: pengarahan (briefings), rapat
konsultasi (advisory meetings), rapat komite (committee meetings), rapat dewan (council
meetings), dan negosiasi (negotiations). Masing-masing jenis rapat tersebut dapat
dijelaskan lebih rinci berikut ini.

1.

Pengarahan (Briefings)
Briefings sering disebut juga sebagai rapat pengarahan (direct atau instruct

meetings). Mengapa demikian? Oleh karena dalam briefings tersebut pimpinan rapat
cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan, perintah
kepada

karyawannya

dalam

suatu

perusahaan

untuk

melakukan

atau

menyelesaikan suatu tugas tertentu. Disamping itu, briefings juga dimaksudkan
untuk mengingatkan kembali kepada para karyawannya tentang peran, tugas, dan
tanggungjawab mereka dalam menjaga dan mengembangkan perusahaan kedepan.
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