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1. PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Bisnis merupakan suatu organisasi yang melakukan aktivitas produksi, 

penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang/jasa dengan melibatkan 

konsumen untuk mendapatkan laba (keuntungan). Menurut Iacob  dan Mironescu, 

2013 dalam tulisannya mengungkapkan defisini bisnis sebagai kegiatan suatu 

organisasi atau perusahaan yang berlandaskan hukum yang bertujuan untuk 

menghasilkan keuntungan bagi inisiator (pelaku bisnis) dalam penciptaan barang 

dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen.  

Perkembangan moderenisasi yang semakin pesat secara tidak langsung 

berdampak pada perkembangan bisnis yang kian hari perkembangannya kian 

meningkat, khususnya agribisnis. Agribisnis merupakan bisnis yang bergerak di 

bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dengan memanfaatkan alam sebagai 

bahan baku bisnisnya. Salah satu contoh bisnis yang bergerak di bidang pertanian 

atau agribisnis ialah Agrowisata.  Kota Salatiga, sebuah kota di bawah kaki 

Gunung Merbabu dengan menawarkan hawa pegunungan yang sejuk dan potensi 

bisnis dengan memanfaatkan kondisi alamnya. Bisnis yang bergerak di bidang 

agraris memang menjadi satu potensi tersendiri di Kota Salatiga, seperti  Wisata 

Tlogo, Kebun Kopi Banaran, Wisata Kopeng, Agrowisata Salatiga dan lain-lain. 

Agrowisata Salatiga merupakan agrowisata di Kota Salatiga yang dahulu bernama 

Pondok Remaja & Campign Ground Salatiga terletak di Jl. Hasanudin Km. 4 

Salib Putih, Kopeng, Salatiga. Agrowisata Salatiga menyediakan berbagai 

fasilitas seperti penginapan, pelatihan, seminar, dan  camping ground yang 

memungkinkan untuk kegiatan hiking dan outbound. 

(pondokremajasalatiga.wordpress.com, 2016) 

Keberadaan Agrowisata Salatiga tidak bisa lepas dari sejarah dan peran 

pasangan suami istri berbeda kebangsaan yaitu bapak Adolph Theodoor Jocobus 

van Emmerik (Belanda) dan istrinya bernama ibu Alice Cornelia Cleverly 

(Inggris) yang datang ke Indonesia pada tahun 1882 sebagai ambtenaar atau 

pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda. Berawal dari kepedulian mereka 

terhadap korban bencana alam meletusnya gunung Kelud di Jawa Timur pada 

tahun 1901. Intervensi tersebut secara tidak langsung membentuk iklim organisasi 

di dalam Pondok Remaja Salatiga terpengaruh oleh nilai-nilai yang bersumber 
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dari founder Agrowisata Salatiga yang kemudian membudaya dengan sendirinya. 

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Burney, 2016 filosofi bisnis adalah cara 

pandang atau prinsip dasar yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan 

kegiatan bisnisnya yang bersumer dari para pendiri sebuah bisnis atau 

perusahaan. Filosofi tersebut berasal dari para pendiri (founder) dirumuskan 

menjadi nilai-nilai bisnis yang menjelaskan tujuan keberadaan organisasi secara 

sosial di tengah masyarakat. 

Suatu kegiatan bisnis tentu saja berawal dari seorang inisiator atau founder 

yang memiliki ide dan aturan-aturannya sendiri dalam mengelola bisnisnya serta 

ingin mengembangkan idenya agar bernilai ekonomi. Menurut Piliyanti, 2010 

seluruh peraturan serta proses kerja institusi bisnis mengacu pada aturan dan 

nilai-nilai pebisnis atau dalam hal ini pimpinan perusahaan atau bisa juga 

mengarah pada founder bisnis tersebut. Aturan dan nilai-nilai pebisnis tersebut 

selanjutnya menjadi pedoman dalam operasional sehari-hari. Tidak terkecuali 

bagi bisnis yang ada di dalam sebuah institusi keagamaan yaitu gereja yang juga 

memiliki ide dan aturan-aturannya sendiri dalam mengelola bisnisnya. 

Gereja merupakan sebuah institusi keagamaan yang berfungsi sebagai 

tempat dimana orang nasrani berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Menurut 

Setiawan, 2016  gereja adalah badan (organisasi) umat Kristen yang sama 

kepercayaan, ajaran, dan tata cara ibadahnya. Dari pernyataan tersebut mampu  

digambarkan bahwa gereja berfokus pada hubungan manusia (umat Kristen) 

dengan Tuhan, hal tersebut jugalah yang diimplementasikan oleh Sinode GKJ 

dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi keagamaan namun, yang 

berbeda adalah Sinode GKJ sebagai suatu institusi keagamaan memiliki bisnis 

dalam wujud Perusahaan Terbatas (PT) yaitu PT. Rumeksa Mekaring Sabda (PT. 

RMS). 

PT. Rumeksa Mekaring Sabda salah satu unit bisnis milik Sinode Gereja-

gereja Kristen Jawa (GKJ) yang mengelola Agrowisata Salatiga. Dalam 

mengelola bisnis PT. Rumeksa Mekaring Sabda lebih memfokuskan diri pada 

pengembangan manajemen dengan menerapan manajemen strategi dalam 

berorganisasi. (pondokremajasalatiga.wordpress.com, 2016). Keberadaan Sinode 

GKJ sebagai institusi keagamaan (non-profit) yang memiliki perusahaan/ lembaga 

bisnis (profit) merupakan sebuah terobosan baru di dunia bisnis. Biasanya, sebuah 

perusahaan/ lembaga bisnis (profit) lah yang memiliki sebuah lembaga non-profit. 
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Namun, memang tidak menutup kemungkinan kondisinya berbalik. Hal ini 

menjadi menarik untuk dilihat lebih lanjut mengenai filosofi bisnis di dalam 

sebuah institusi agama yang memiliki perusahaan / lembaga bisnis. 

Penelitian mengenai filosofi bisnis sebelumnya pernah diteliti oleh Paul 

Miesing dan Jhon F. Preble dalam A Comparison of Five Business Philoshopies 

(1985) dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi etika bisnis 

saat ini dan mendatang dengan membandingkan kelima filosofi bisnis 

(Machiavellianism, Darwinism, Objectivism, Relativism, and Universalism). 

Dalam tulisannya Paul Miesing dan Jhon F. Preble  menyampaikan masih ada 

pekerjaan yang harus dilakukan dalam pengembangan filosofi bisnis yang 

koheren dan komprehensif serta cocok untuk situasi bisnis saat ini seperti 

antropologi, ekonomi, sosiologi, psikologi, ilmu politik, teologi, dan bahkan 

hukum. Dari pernyataan penelitian sebelumnya tersebut, penulis tertarik untuk 

mencari tahu lebih lanjut filosofi bisnis di dalam sebuah institusi agama (c.q 

Sinode GKJ) yang memiliki bisnis (PT. Rumeksa Mekaring Sabda) dan 

menjadikan bisnis agraris sebagai objek penelitian dengan mengetahui lebih 

lanjut filosofi bisnis di dalam  PT. RMS serta melihat lebih jauh penerapan 

filosofi bisnis dalam pengelolaan bisnis Agrowisata tersebut. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka 

akan sangat menarik untuk diketahui secara empiris dengan mengambil judul 

penelitian “Penerapan Filosofi Bisnis Pada Institusi Agama Yang Memiliki 

Usaha” yang dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Filosofi bisnis dan nilai-nilai bisnis PT. Rumeksa Mekaring Sabda sebagai 

unit bisnis milik Sinode GKJ.  

2. Bagaimana visi/misi, program kerja, kinerja, dan konflik orientasi dalam 

penerapan filosofi bisnis. 

 

1.2 Tujuan 

1. Mengetahui filosofi bisnis PT. Rumeksa Mekaring Sabda (Agrowisata 

Salatiga). 

2. Mengetahui nilai-nilai bisnis perusahaan dalam penerapan filosofi bisnis. 

3. Mengetahui visi/misi perusahaan dalam penerapan filosofi bisnis. 

4. Mengetahui program kerja yang dibuat dalam mendukung filosofi bisnis. 

5. Mengetahui kinerja perusahaan dalam penerapan filosofi bisnis. 
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6. Mengetahui konflik orientasi yang terjadi dalam penerapan filosofi bisnis. 

 

1.3 Signifikansi 

1.3.1 Secara Teoritis 

a. Bagi kaum akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan memperluas pengetahuan dalam bidang agribisnis, khususnya mengenai 

filosofi bisnis dan prakteknya dalam pengelolaan bisnis khususnya bisnis 

agraris. 

b. Bagi Agrowista Salatiga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat agar mengetahui perubahan yang terjadi dalam 

pengimplementasian filosofi bisnis dan dampaknya terhadap perusahaan. 

 

1.3.2 Secara Praktis 

Bagi Agrowisata Salatiga, Kota Salatiga diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas dalam iklim organisasi agar 

tetap menjaga dan mengembangkan bisnis ini tanpa mengurangi nilai-nilai yang 

dianut sejak awal oleh founder sehingga mampu mengarahkan semua pihak yang 

terlibat di dalam Agrowisata Salatiga dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Peneliti memberikan batasan masalah berupa pengertian dari setiap istilah, 

konsep yang digunakan sebagai pedoman peneliti untuk meneliti. Adanya batasan 

masalah ini berguna untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan dari penelitian dan 

juga mengantisipasi interpretasi yang berbeda antar pembaca sehingga penelitian 

ini hanya berfokus pada: 

1. Institusi agama adalah institusi yang berfokus pada kepercayaan umatnya 

dengan Tuhan. Dalam penelitian ini institusi agama yang dimaksudkan 

adalah Sinode GKJ yang terletak di Jl. Dr. Sumardi No. 8 & 10 Salatiga. 

2. Bisnis/Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau 

kelompok guna menghasilkan barang/jasa kepada pembeli atau konsumen 

untuk menghasilkan laba. Dalam penelitian ini perusahaan yang di maksud 

adalah PT. Rumeksa Mekaring Sabda (Agrowisata Salatiga) yang terletak di 

Jl. Hasanudin Km. 4 Salib Putih, Kopeng, Salatiga. 
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3. Founder adalah orang yang mendirikan sebuah organisasi, perusahaan, dll. 

Dalam penelitian ini founder yang dimaksudkan adalah orang yang 

memahami sejarah dan tujuan dari Sinode GKJ mendirikan bisnis 

Agrowisata Salatiga. 

4. Pengelola adalah pelaksana operasional bisnis. Dalam penelitian ini 

pengelola bisnis yang dimaksudkan adalah direksi dari PT. Rumeksa 

Mekaring Sabda. 
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