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ARTIKEL PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

MANAJEMEN RAPAT 

Para pecinta masjid yang dirahmati Allah 

Subhanahu wa ta’ala 

 

Rapat merupakan kegiatan yang biasa 

dilakukan di seluruh organisasi.  Tetapi tidak 

ada salahnya, jika kita coba menyegarkan 

kembali (me-refresh) dan membahas 

manajemen rapat, agar dapat mengevaluasi 

apakah rapat di kepengurusan masjid yang 

selama ini sudah berjalan secara e�sien dan 

efektif, menghasilkan keputusan yang bernilai 

dan dapat ditindaklanjuti.  

 

Manajemen rapat akan membantu Anda, 

pengurus masjid untuk keperluan penyebaran 

informasi. pemecahan permasalahan, dan 

pengambilan keputusan.  Manajemen rapat ini 

sangat erat berhubungan dengan upaya-upaya 

memakmurkan masjid dan masjid yang 

memakmurkan jamaah dan lingkungannya. 

 

Pada artikel pengantar ini, Anda akan 

menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan mendasar seperti apa, siapa, kapan, 

mengapa, di mana, seputar
 
manajemen rapat. 

 

Yuk! kita bahas materi ini.
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A. Apa itu manajemen rapat? 
 
1. Berikut ini poin-poin pengertian rapat 

a. Rapat merupakan suatu bentuk 
media komunikasi kelompok yang 
bersifat tatap muka dan non tatap 
muka yang sering diselenggarakan 
oleh banyak organisasi atau 
tim/kelompok/grup 

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

c. Rapat juga merupakan media 
pengambilan keputusan secara 
musyawaran untuk mufakat 

d. Rapat adalah komunikasi kelompok 
secara resmi/formal dan non formal 

e. Rapat adalah pertemuan 
antaranggota di lingkungan 
kantor/organisasi sendiri untuk 
membicarakan, merundingkan suatu 
masalah yang menyangkut 
kepentingan bersama 

2. Fungsi rapat 
Menurut Ernawati1, ada beberapa 
kegunaan atau fungsi rapat, yaitu sebagai 
berikut : 
a. Forum diskusi untuk memecahkan 

masalah 
b. Forum silaturahim 
c. Sarana bernegosiasi 
d. Memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku 
e. Forum demokrasi, dengar pendapat 

dan meminta pertanggung jawaban 
f. Brainstorming - sumbang saran 
g. Sarana berkonsultasi 

3. Jenis-Jenis Rapat  
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 
dalam Hermanto dan Indrojiono (2005 
:193) rapat meliputi beberapa jenis, 
antara lain: 
a. Rapat akbar (rapat raksasa), rapat 

besar untuk umum biasanya diadakan 
di lapangan terbuka dan luas. 

b. Rapat Anggota 
Sidang yang diadakan anggota 
perserikatan, partai, anggota koperasi 
dll. 

c. Rapat Kerja 
1) Sidang untuk membahas suatu 

masalah yang berkenaan dengan 
bidang pekerjaan yang dihadapi 

2) Pertemuan para karyawan untuk 
membahas hal-hal yang 
berhubungan dengan pelaksanaan 
tugas suatu organisasi. 

d. Rapat Kilat 
1) Sidang yang berlangsung dengan 

mendadak 
2) Sidang berlangsung di waktu 

singkat 
e. Rapat Lengkap 

Rapat yang dihadiri oleh segenap 
anggota, seksi, pengurus (rapat pleno) 

f. Rapat Paripurna 
Rapat lengkap anggota dan pimpinan 
dan merupakan forum tertinggi dalam 
melaksanakan wewenang dan tugas. 

g. Rapat terbuka 
Rapat yang boleh dihadiri oleh semua 
orang 

h. Rapat Tertutup 
Rapat yang boleh dihadiri oleh 
anggota tertentu dan tempatnya 
tertutup bagi yang tidak 
berkepentingan.   
 

4. Tujuan rapat 
Harimanto dan Indrojiono2 berpendapat 
bahwa secara garis besar tujuan rapat 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
 
a. Menyampaikan satu atau beberapa 

informasi, hal ini dilakukan dengan 
maksud jika penyampaian informasi 
tidak dilakukan secara langsung 
melalui rapat, maka dikhawatirkan 
akan menimbulkan salah persepsi 
bagi karyawan atau anggota. 

b. Mendapatkan masukan dari para 
anggota rapat bila ada masalah yang 
berat dan membutuhkan masukan 
dari semua anggota.  

c. Melibatkan beberapa orang yang 
memiliki keahlian tertentu untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi, 
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sehingga masalah diharapkan dapat 
segera diatasi. 

d. Menjalin kerja sama di antara anggota 
untuk membentuk suatu sikap yang 
diinginkan, karena jika tidak diadakan 
rapat maka kemungkinan anggota 
hanya akan memikirkan bagian 
pekerjaannya sendiri-sendiri dan 
tidak memikirkan bagian lainnya. 

e. Menyampaikan masalah, keadaan 
tertentu, komplain, dan lain-lain yang 
tidak dapat dilakukan secara terbuka 
selain melalui rapat. 
 

Kita sudah membahas tentang rapat dan 
manajemen rapat. Selanjutnya, kita akan 
membahas siapa yang melaksanakan dan 
siapa saja yang terkait dengan rapat. 

 

B. Siapa yang melaksanakan Manajemen 
Rapat? 

 

Penyelenggaraan rapat pada umumnya 

merupakan bagian tugas pokok dan fungsi 

sekretaris umum atau sekretaris. 

Sementara yang memimpin rapat 

tergantung dari lingkup dan jenis rapatnya, 

apabila rapat melibatkan seluruh pengurus 

dan pemangku kepentingan, biasanya rapat 

dipimpin langsung oleh ketua umum atau 

ketua masjid. Namun, apabila lingkup 

agenda rapat yang lebih terbatas dan 

bidang tertentu seperti, bidang ibadah, 

dakwah, perbendaharaan dan sebagainya, 

rapat dapat dipimpin oleh ketua/kepala 

bidang.   

 

Naah kini kita membahas kapan waktu 

manajemen rapat dilakukan. 

 

C. Kapan Manajemen Rapat dilakukan? 
 

Waktu pelaksanaan rapat dapat dilakukan 

secara rutin, berkala, atau sewaktu-waktu. 

 

1) Rapat rutin atau berkala, contoh: 

mingguan, bulanan, triwulanan, dan 

tahunan. 

Rapat rutin dilakukan untuk membahas 

pemutakhiran program dan kegiatan 

rutin yang sedang berjalan. Sementara 

untuk rapat berkala, dapat dilakukan 

dalam kaitannya dengan pemantauan 

dan evaluasi program dan kegiatan, 

misalnya rapat triwulanan dan 

semesteran memantau dan 

mengevaluasi kegiatan dan realisasi. 

 

Sementara untuk rapat kerja tahunan, 

biasanya untuk keperluan evaluasi 

program, kegiatan dan laporan keuang-

an termasuk, realisasi anggaran dan 

perbandingannya dengan periode tahun 

sebelumnya. Di samping itu, untuk 

menyusun proyeksi anggaran pada 

tahun berikutnya.  

 

Bagaimana pengelolaan unit-unit usaha 

milik masjid tersebut? Agar pengurus 

masjid dapat mengetahui kondisi unit 

usaha masjid dari waktu ke waktu, maka 

perlu dilakukan rapat rutin dengan para 

pengelola unit-unit usaha sebagai salah 

satu media pengurus masjid dalam 

melakukan pemantauan dan evaluasi 

atas unit-unit usaha.  

 

Metode (cara) dan tingkat intensitas 

pengendalian unit-unit usaha sangat 

tergantung dari status masing-masing 

unit usaha. Contohnya, otonom (mandiri) 

semi otonom (masih disubsidi) dan 

masih cikal bakal (embrio) unit usaha.  

 

2) Rapat waktu tertentu (sesuai kebutuhan)  

Ada kalanya di luar rutin dan berkala 

pengurus masjid membutuhkan 

informasi rapat terkini untuk dibahas dan 

dicarikan solusinya. Hal ini biasanya 

dilakukan pada momen seperti:  
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- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

misalnya: Isra Miraj, Maulid Nabi, 

Pelaksanaan Qurban, Bulan Suci 

Ramadhan dan lain-lain; 

- Ada kebutuhan dana untuk keperluan 

masjid yang mendesak, namun kondisi 

rapat masjid belum dapat memenuhi  

- Kondisi penerimaan menurun, 

sementara pengeluaran tetap atau 

meningkat, sehingga diproyeksikan 

rapat masjid akan de�sit (minus), 

akibat pandemi covid 19. 

 

Selanjutnya kita akan membahas mengapa 

manajemen rapat perlu dilakukan. 

 

D. Mengapa Manajemen Rapat perlu 
dilakukan? 
 
Firman Allah Subhanahu wa ta’ala 
berkenaan dengan manajemen rapat atau 
anjuran untuk melakukan musyawarah4 
diantaranya adalah sebagai berikut: 

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendiri -
kan shalat, sedang urusan mereka (diputus-
kan) dengan musyawarah antara mereka; 
dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka," 
(QS. Asy-Syura [62]: 38). 
 
Selanjutnya4 untuk melakukan 
musyawarah, terdapat tiga etika dan sikap 
yang harus dilakukan, sebagaimana dikutip 
dari buku Wawasan Al-Quran (2001) yang 
ditulis Quraish Shihab adalah sebagai 
berikut:  
 
1. Sikap lemah lembut, seseorang yang 

melakukan musyawarah harus 
menghindari tutur kata kasar dan tidak 
keras kepala. 
  "Maka disebabkan rahmat dari Allah-
lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras 
lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulat-kan tekad, maka 
bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakal kepada-Nya,"  
QS. Ali Imran [3]: 159).  
 

2. Berlapang dada dan bersedia 
mendengarkan pendapat orang lain. 
Peserta musyawarah mempersiapkan 
mental agar mau mendengarkan 
pendapat orang lain, serta kejernihan 
hati tidak tersinggung saat usulannya 
ditolak. 
 

3. Hubungan baik dengan Allah 
Subhanahu wa ta’ala,  seorang muslim 
menyadari bahwa kapasitas logikanya 
terbatas. Dengan demikian, orang yang 
bermusyawarah, terutama ketika 
memutuskan hal besar sebaiknya 
memohon petunjuk Allah Subhanahu wa 
ta’ala, bertawakal, hingga perlu 
melakukan shalat Istikharah. 

Selanjutnya, Beberapa Sunah Nabi 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, 

terlihat dari suri tauladan beliau corak,  

yaitu pemerintahan beliau cenderung 

demokratis. Bila wahyu tidak turun tentang 

suatu persoalan, maka Nabi mengada-

kan musyawarah dengan para sahabat, 

bahkan tak jarang beliau mengambil 

pendapat mereka dan meninggalkan 

pendapatnya sendiri. 

1. Kecenderungan Nabi SAW dalam 

membuka dialog, alih-alih monolog, 

merupakan terobosan yang melampaui 

zamannya. Berkata Aisyah RA, “Saya 

belum pernah melihat seseorang yang 

lebih banyak bermusyawarah daripada 

Rasulullah SAW.” 

 

2. Nabi SAW juga pernah bersabda, 

“Barangsiapa menghendaki mengerja-
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kan sesuatu, lalu ia bermusyawarah 

dengan seorang Muslim, maka Allah 

akan memberikan tau�k kepadanya 

untuk memilih yang paling baik 

baginya.” Di sinilah pentingnya sikap 

saling menasihati dalam kebaikan 

antarsesama Mukmin. Sebaliknya, sikap 

khianat akan merusak persaudaraan 

dan menyesatkan nakhoda 

kepemimpinan. 

 

Melengkapi materi pengantar ini, kita dapat 

membahas lokasi manajemen rapat dilakukan. 

 

E. Di mana manajemen rapat dilakukan? 
 

Pada dasarnya manajemen rapat dapat 

dilakukan di mana saja tidak tergantung 

dengan tempat/lokasi, dengan kata lain 

dapat dilakukan di ruang rapat masjid, di  

kantor sekretariat masjid, di rumah salah 

seorang pengurus dan/atau di tempat 

lainnya sepanjang pekerjaan manajemen 

rapat dapat dilakukan oleh pengurus 

masjid. 

  

Terlebih saat ini dengan kemajuan 

teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) 

terutama untuk masjid-masjid yang 

terhubung dengan wi� dan pengurus atau 

jamaah yang memiliki kemampuan dalam 

mengoperasikan aplikasi pertemuan secara 

online, maka rapat para pengurus dapat 

dilaksanakan secara online dan gabungan 

tatap muka (offline) dan online (hybrid), 

sehingga tidak tergantung dengan tempat. 

 

Akhirnya kita sampai di penghujung 

pembahasan materi ini, Alhamdulillah, sudah 

tersaji informasi awal tentang manajemen 

rapat.  

 

F.  Bagaimana Manajemen Rapat 
dilakukan?  
 

Untuk mendapatkan tambahan informasi, 

referensi, dan dukungan Implementasi 

materi ini, silahkan terlebih dahulu 

login/registrasi. Selanjutnya Anda dapat 

mengakses dan memilih materi pada 

bagian-bagian berikut ini:  

1. Artikel dan Buku;  

Sub menu ini berisi tulisan dan juga 
referensi buku-buku yang dapat 
dibeli terkait dengan materi ini.  
 

2. Peraturan Perundang-undangan dan 

Pedoman.  

Sub Menu ini bisa menjadi acuan 
implementasi manajemen rapat . 
 

Sementara bagian teknis yang akan 

menjelaskan manajemen rapat, kami 

persilahkan mempelajari dan menggunakan 

materi pada sub menu template aplikasi 

(berisi format-format, surat-surat, formulir-

formulir yang berhubungan dengan rapat 

yang dapat digunakan dan dimodi�kasi 

sesuai kebutuhan).  

 

Saat ini, kami sedang mengembangkan 

teknik penyajian dari materi untuk lebih 

memudahkan pembelajaran manajemen 

rapat. 

 

 

Demikian artikel pengantar ini disajikan, 

semoga bermanfaat dan selamat 

memakmurkan masjid. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi  

wabarakatuh 
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