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4. FILOSOFI BISNIS PT. RUMEKSA MEKARING SABDA 

 

4.1 Filosofi Bisnis dan Nilai-nilai Bisnis Agrowisata Salatiga  

Sebagai sebuah institusi agama Sinode GKJ tentu memahami betul dasar 

dari berdirinya sebuah gereja, dimana gereja merupakan perkumpulan bagi orang-

orang yang percaya kepada Kristus serta tempat bagi orang-orang yang telah 

diselamatkan untuk bersaksi dan melayani. Pandangan seperti ini sangat 

diperlukan untuk dijadikan pegangan pihak Sinode GKJ secara terus menerus 

dalam memaknai pelayanan yang dilakukan. Dengan fasilitas yang telah ada 

Sinode GKJ tetap mempertahankan serta mengembangkan bisnis warisan dari 

Van Emmrick tanpa melepas konsep dasar berdirinya sebuah Gereja.  

Bisnis pada umumnya merupakan suatu kegiatan yang semata-mata 

diupayakan untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan Agrowisata Salatiga 

dalam pengelolaan bisnis, keuntungan bukanlah tujuan utama dalam berbisnis 

namun merupakan hasil sampingan dari proses lain. Proses itu adalah mencari 

keuntungan dengan cara-cara benar dan bersih. Pandangan seperti ini didasari 

pada kesadaran para pengelola bisnis akan siapa pemilik bisnis Agrowisata 

Salatiga yang mereka kelola.  

“Kalau bisnis yaa sebagaimana umumnya bisnis gitu. Suatu kegiatan 

yang akan menghasilkan benefit. Sejauh mungkin benefit itu akan 

diupayakan semakin hari semakin bertambah besar dibandingkan tentu 

dengan asset yang dikelola. Berbeda dengan nanti ngomong bisnis di 

salib putih yaa. Tapi begitu bisnis ini diterapkan disini nah itu yang 

mungkin agak berbeda..” (P1, 16-20) 

 

Perbedaan yang diciptakan dalam mengelola bisnis Agrowisata Salatiga 

ini merupakan wujud nyata dari impian Sinode GKJ sebagai pemilik bisnis untuk 

memiliki bisnis dengan ciri khas tersendiri mengingat bisnis yang dijalani ini 

adalah sebagai bentuk pelayanan sinode.  

“Orang senantiasa mengartikan bisnis dengan profit. Padahal bagi kami 

bisnis itu bukan hanya semata-mata profit. Bisnis itu juga menjadi bagian 

keterlibatan gereja terhadap kehidupan bersama, jadi kami tidak 

melepaskan antara bisnis dan pelayanan. Bisnis itu juga menjadi bagian 

dari ekpresi kasih. “ (K2, 3-6) 

 

Bisnis Agrowisata diartikan sebagai wujud pelayanan Sinode GKJ. 

Dimanakah letak pelayanan Sinode GKJ dalam bisnis ini ? pasti itu pertanyaan 

yang akan muncul didalam benak kita, nah inilah tantangan yang ingin dijawab 
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Sinode GKJ lewat bisnis Agrowisata Salatiga. Bisnis Agrowisata Salatiga itu 

tidak hanya bergelut tentang bagaimana menghasilkan keuntungan sebesar-

besarnya namun juga dipertegas dengan menjalankan bisnis berdasarkan pada 

prinsip dasar pelayanan Gereja yaitu Agrowisata Salatiga dapat menjadi “bensin 

pelayanan” guna mendukung lancarnya roda pelayanan Sinode GKJ. Bensin 

pelayanan yang dimaksudkan adalah dukungan dana kepada Sinode GKJ untuk 

semakin memperluas pelayanan Sinode GKJ yang bersumber dari keuntungan 

Agrowisata Salatiga.  

“Yang kami tanamkan bagi Agrowisata juga mesti bisa memberi 

persembahan bagi gereja untuk menopang pelayanan.” (K1, 12-13) 

 

Dengan membawahi 330an (tiga ratus tiga puluhan) gereja-gereja di 

seluruh Indonesia tentu saja Sinode GKJ membutuhkan sumber dana diluar dari 

persembahan yang telah diberikan oleh jemaat sebagai pemasukan tunggal untuk 

mendukung pelayanan. Bisnis agrowisata Salatiga ini dianalogikan seperti seekor 

kupu-kupu. Kehidupan kupu-kupu tentu saja bergantung dari kedua sayap yang 

dimilikinya sehingga mampu terbang dan bertahan hidup, sama halnya dengan 

Sinode GKJ yang keberlangsungan bergantung pada pelayanan dan pendanaan 

pelayanan tersebut.  

“Pelayanan ini seperti kupu-kupu” (P1, 34) 

 

“Kupu-kupu itu punya dua sayap yang Pak HS cerita yang di Sinode sana 

tadi yang untuk melayani itu kan sayap yang satu. Tapi kalau satu saja 

yang mengepak kupu-kupunya gk bisa terbang.Nah, pincang kan ? nah 

ada kami disini mencari saran untuk sayap kupu-kupunya bisa fly bisa 

terbang gitu.” (P1, 35-38) 

 

Satu sayap kupu-kupu diibaratkan sebagai aktivitas pelayanan yang 

dilakukan oleh Sinode GKJ, dimana pelayanan yang dilakukan tidak akan bisa 

berjalan tanpa adanya dukungan dana sehingga satu sayap kupu-kupu diibartkan 

sebagai PT. RMS dalam hal ini Agrowisata Salatiga. Hal tersebut juga 

memperjelas pernyataan-pernyataan diatas bahwa keuntungan yang didapatkan 

dari Agrowisata Salatiga tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan 

pengembangan berbisnis tetapi juga untuk pengembangan pelayanan.  

“Kebutuhan pelayanan termasuk pengembangan sumber daya manusia, 

pengembangan sumber daya manusia itu antara lain untuk kebutuhan 

beasiswa untuk mahasiswa teologi maupun juga harapannya nantinya 

untuk mahasiswa non-teologi juga untuk studi lanjut Pdt. Termasuk 

untuk 
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kebutuhan ada gereja-gereja kecil yang tidak mampu mencukupi 

pendetanya.” (K1, 7-11) 

 

Pelayanan yang dimaksudkan contoh nyatanya adalah pengembangan 

Sumber Daya Manusia yang ada di dalam lingkungan Sinode GKJ, yang nantinya 

juga akan berdampak untuk memajukan serta mengembangkan pelayanan Sinode 

GKJ untuk menjadi saksi Tuhan ditengah-tengah dunia. Perbedaan selanjutnya 

yang menjadi ciri khas dari Agrowisata Salatiga adalah pemilihan Alkitab sebagai 

salah satu koridor dalam pengelolaan bisnis selain Undang-undang yang berlaku 

di Indonesia dalam mengkorelasikan konsep gereja dan bisnis. 

“Rujukan kami dalam berbisnis adalah Alkitab.” (P1, 57)  

 

Alkitab dijadikan sebagai salah satu koridor dalam berbisnis yang juga 

mempertegas bahwa pengelolaan Agrowisata Salatiga harus diatur dengan 

batasan-batasan nilai kristiani sebagai bentuk nyata bahwa bisnis ini memang 

berjalan tanpa melupakan sejarah awalnya bahwa gerejalah yang menjadi pionir 

dalam menciptakan serta mengembangkan bisnis Agrowisata Salatiga.  

“… disini harus karakter kristiani. walaupun kita mencari benefit 

sebesar-besarnya tetapi harus tetap kristiani karna apa karna ini punya 

gereja dan ini digunakan untuk pelayanan.” (P1, 25-27) 

 

Nilai-nilai kristiani yang berguna sebagai koridor dalam menentukan sikap 

berbisnis merupakan nilai-nilai kristiani yang universal, yang mudah dipahami 

dan diimplementasikan oleh semua pihak tanpa ada batasan ras, suku, bahkan 

agama sekalipun nilai-nilai kristiani ini merupakan implementasi langsung dari 

filosofi bisnis Agrowisata Salatiga. Misalnya, sebagai hotel dengan latar 

belakangan bisnis milik institusi keagamaan, hotel Agrowisata Salatiga tidak bisa 

dipesan untuk layanan short time oleh konsumen ataupun bagi para pengelola, 

bisnis ini tidak bisa dijadikan wadah untuk menguntungkan diri sendiri atau 

kelompok tertentu. Sebagai bisnis milik intitusi keagamaan Agrowisata Salatiga 

harus dikelola sejujur-jujurnya terutama dalam mengelola keuangan perusahaan. 

Hal tersebut juga diperjelas dengan mengutip beberapa pesan dari kitab Galatia 

sebagai acuan dasar untuk menjalankan bisnis Agrowisata Salatiga ini. Sekalipun, 

tidak secara eksplisit mengelaborasikan kitab Galatia mana yang dijadikan dasar 

dalam memandang bisnis ini.  

Bisnis Agrowisata Salatiga dalam hal apapun sangat dianjurkan untuk 

tetap berada dalam koridor kristiani, karena keduanya merupakan sesuatu yang 
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tidak bisa bahkan tidak boleh dipisahkan. Kalau sampai dipisahkan tentu saja 

bisnis ini akan kehilangan nilai-nilai yang mendasari berdirinya bisnis ini. 

Pengaruh nilai-nilai bisnis yang berhasil terungkapkan dalam penelitian ini tentu 

saja diyakini bersama mengandung unsur kepercayaan dari kepemilikan bisnis 

yang menjadi salah satu faktor terciptanya nilai-nilai bisnis di dalam sebuah bisnis 

(perusahaan). Hal tersebut sejalan dengan pandangan Longenecker, 2013 bahwa 

sebuah bisnis memiliki nilai bisnis yang dipengaruhi oleh faith (kepercayaan), 

yang masih melibatkan unsur kepercayaan dengan Tuhan.  Konsep kasih 

diimplementasikan melalui nilai-nilai yang diterapkan dalam berbisnis. Nilai-nilai 

tersebut adalah sebagai berikut :  

 

a. Wisdom (bijaksana) dan Integrity (integritas) 

Nilai bijaksana dapat tergambar dengan jelas saat kondisi perusahaan 

sedang dilanda krisis pemahaman/penjiwaan terhadap prinsip bisnis Agrowisata 

Salatiga hingga mengakibatkan kacaunya manajemen terdahulu dalam mengelola 

asset bisnis. Sebuah kebijakan untuk memperbolehkan double kwintansi 

dilakukan merupakan sikap yang jelas-jelas berlawanan arah dengan prinsip 

bisnis yang dianut oleh Agrowisata Salatiga yaitu kejujuran. Sehingga pihak 

Sinode sebagai pemilik bisnis Agrowisata mengambil langkah tegas terhadap 

oknum-oknum yang terlibat didalamnya untuk diberhentikan dari tugas dan 

tanggungjawabnya dalam mengelola bisnis Agrowisata Salatiga.  

“Pernah terjadi disini, karyawan itu kita keluarin, kita pecat” (P1, 127) 

 

Pernyataan P1 dapat memperlihatkan bentuk implementasi dari sebuah 

nilai integritas dimana pihak Sinode GKJ dengan tegas menindaklanjuti oknum-

oknum yang perilakunya telah menyimpang dari prinsip bisnis Agrowisata 

Salatiga. Hal tersebut juga dipertegas oleh key informant 1 bahwa bisnis 

Agrowisata ini tidak bisa disamakan dengan bisnis pada umumnya yang 

menghalalkan berbagai cara guna mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. 

 

b. Friendship (kerjasama) 

Nilai kerjasama (friendship) juga diterapkan PT. RMS dalam mengelola 

Agrowisata Salatiga. Nilai kerjasama diterapkan dalam proses pembuatan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau program kerja perusahaan 

yang melibatkan pihak direksi dan karyawan PT. RMS. Adapun dibeberapa pintu 
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ruangan para karyawan tertuliskan “mulailah hari ini dengan Berdoa dan 

Berkoordinasi” yang semakin memperkuat bukti bahwa nilai kerjasama sudah 

menjadi sebuah ajakan yang wajib dilakukan dalam bekerja.  

 

c. Family (kekeluargaan) 

“…ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan adakan musyawarah 

menyelesaikan masalah.” (P1, 147)  

 

Pihak manajemen selalu berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan 

permasalahan yang tidak bertentangan dengan filosofi ataupun nilai-nilai yang 

dianut dalam mengelola bisnis pihak PT. RMS lebih mengedepankan nilai 

kekeluargaan (family) yaitu musyawarah mufakat dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada dimana hal ini merupakan ciri dari sebuah kondisi yang 

sering dipraktekkan dalam sebuah keluarga. 

 

d. Recognition (penghargaan) 

Dalam mengelola bisnis Agrowisata Salatiga, pihak pengelola yaitu PT. 

RMS juga menerapkan prinsip reward & punishment. Reward akan diberikan 

apabila karyawan berhasil mencapai atau melebihi target yang telah ditentukan. 

Begitu sebaliknya punishment akan diterima oleh karyawan apabila target tidak 

berhasil dicapai sesuai target yang telah ditentukan. Dalam prakteknya, misalnya 

Agrowisata Salatiga memiliki target pengunjung sejumlah 10 orang dalam 

seminggu dan tercapai maka karyawan bagian marketing berhak mendapatkan 

reward sebanyak 5 poin pada Key Performance Indicator. Begitu sebaliknya 

apabila target pengunjung sebanyak 10 orang tidak berhasil dicapai maka 

karyawan bagian marketing tidak mendapatkan reward sebanyak 5 pada Key 

Performance Indicator. Key Performance Indicator (KPI) merupakan indikator 

penilaian kinerja karyawan yang digunakan oleh Agrowisata Salatiga. 

 

e. Tolerance (toleransi) 

Agrowisata Salatiga bukan hanya dieksklusifkan untuk orang nasrani tapi 

juga untuk semua orang yang memang membutuhkan fasilitas yang telah 

disediakan, sekalipun memang benar bahwa profit yang didapatkan nantinya 

digunakan untuk mendukung kepentingan gereja dalam pelayanan. 
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“… Mushola ada, dikamar-kamar ada arah kiblatnya ? ada. Alkitabnya 

ada, sajadahnya juga ada. (P1, 142-143)  

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh key informant 1 tentang adanya kiblat 

sebagai bentuk toleransi yang diterapkan pada Agrowisata Salatiga mengingat 

segmentasi pasar Agrowisata ini bukan hanya untuk para konsumen kristiani, 

tetapi untuk semua kalangan. 

“Sekalipun itu punya gereja banyak pihak tau itu punya gereja tapi 

teman-teman muslim banyak yang menggunakan itu sebabnya kami tetap 

menghargai mereka, itu sebabnya arah kiblat tetap dicantumkan trus 

disana disipakan tempat untuk shalat karena karyawan yang muslim juga 

ada banyak.” (K1, 84-87) 

 

 

f. Hard Work (kerja keras) 

Membangun bisnis Agrowisata Salatiga memang tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan, hal ini mampu ditunjukkan dengan semakin giatnya 

para manajemen dan karyawan terutama dalam hal mempromosikan keberadaan 

Agrowisata Salatiga sebagai tujuan wisata keluarga kepada khalayak umum. 

“Apakah itu semangat kerja, itu kristiani dong. ada etos kerja yang tinggi ada 

target-target yang harus dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh dicapai. 

Tadi bilang disiplin, iya harus disiplin ya harus kerja keras” (P1, 114-115) 

 

Kerja keras itu harus menjadi bagian yang sangat penting yang harus 

dimiliki oleh para manajemen dan karyawaannya demi membangun bisnis 

Agrowisata Salatiga ini, agara tujuan awal keberadaan Agrowisata yaitu sebagai 

bensin pelayanan bisa tetap berjalan dengan baik.  

Nilai power (kekuasaan) seperti yang dijelaskan oleh Longenecker, 2013 

tidak ditemukan dalam penelitian ini dikarenakan dalam menjalankan bisnis 

Agrowisata tidak ada unsur otoriter di dalamnya. Namun yang menarik dari hasil 

penelitian ini adalah adanya nilai toleransi terhadap sesama sekalipun bisnis ini 

dimiliki oleh Institusi keagamaan yaitu Kristen Protestan namun tidak serta merta 

membatasi pihak Agrowisata Salatiga untuk menyediakan tempat beribadah bagi 

penganut agama lain dan juga bagi para karyawan yang boleh berasal dari agama 

non-kristen. Serta nilai kerja keras yang diterapkan oleh para karyawan agar 

Agrowisata Salatiga tetap menjaga eksistensinya sebagai bensin pelayanan. Dapat 

diketahui bersama bahwa filosofi bisnis dari Agrowisata Salatiga adalah kasih 

sebagai dasar dalam menciptakan bisnis yang mampu mendukung pelayanan 

gereja yang dikelola berdasarkan kasih. Kasih yang dimaksudkan ialah kejujuran, 
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kebijaksanaan, integritas, kerjasama, kekeluargaan, penghargaan, toleransi dan 

kerja keras. yang diimplementasikan sebagai nilai-nilai bisnis. Dengan 

karakteristik bisnis seperti inilah pengelolaan bisnis pada Agrowisata Salatiga 

menjadi berbeda dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Temuan dalam 

penelitian ini dapat didukung oleh pernyataan Mardiyono, 2015 dimana filosofi 

bisnis lebih mengarah pada serangkaian tata nilai dan kepercayaan, yang 

dijadikan sebagai dasar dalam berbisnis. 

Berbisnis dengan dilandasi dengan kasih merupakan bisnis yang tidak 

berfokus pada profit semata, tetapi berbisnis dengan konsep kasih mengarah pada 

bagaimana bisnis Agrowisata ini dikelola tanpa pamrih agar menjadi jembatan 

untuk mencapai kesejahteraan dalam pelayanan yang dilakukan oleh Sinode GKJ. 

Hal tersebut kembali lagi pada tujuan Sinode GKJ mendirikan bisnis Agrowisata 

yaitu agar Agrowisata Salatiga dapat menjadi bensin pelayanan seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Karena, Agrowisata Salatiga memiliki tanggungjawab 

sosial terhadap kesejahteraan pelayanan Sinode GKJ dan bukan untuk 

memperkaya para pengelola baik secara individual ataupun kelompok.  

 Pemahaman tentang filosofi bisnis tentu saja diharapkan agar diketahui 

oleh semua stakeholder perusahaan. Hal tersebut mampu menjadi penyambung 

antara kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya dalam 

bekerja sama baik dengan para karyawan maupun diluar dari karyawan tetap PT. 

RMS. Filosofi bisnis yang ada di dalam sebuah perusahaan merupakan hal 

mendasar yang bersumber dari para founder.  

“Kalau soal prinsip bisnis nanti pak HS yang banyak bercerita ….” 

(K1,96) 

  

 Dari pernyataan key informant 1 dapat diketahui bahwa pada dasarnya 

manajemen Agrowisata Salatiga diberikan wewenang oleh Sinode GKJ untuk 

menentukan prinsip dasar/cara pandang dalam berbisnis. Wewenang seperti ini 

tentu saja menjadi sebuah ancaman karena dari pernyataan key informant 1 juga 

dapat menyiratkan bahwa filosofi bisnis dianggap sebagai tanggung jawab pihak 

pengelola dan bukan menjadi roh dalam berbisnis baik untuk Sinode GKJ maupun 

PT. RMS. Sehingga, dapat diketahui bahwa dasar bisnis melalui filosofi bisnis 

yang telah diungkapkan oleh P1 dan P2 merupakan buah pemikiran pribadi atas
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pengetahuan mereka terhadap gereja dan bisnis, belum menjadi roh dalam 

berbisnis yang diwariskan dari pihak Sinode GKJ sebagai founder.  

 Agrowisata Salatiga dalam hal ini Sinode GKJ memberikan kebebasan 

dalam menentukan cara pandang berbisnis kepada pihak pengelola yaitu dewan 

direksi PT. RMS. Secara khusus bagi Agrowisata Salatiga yang notabennya 

dimiliki bukan oleh perseorangan, bisa saja membuat Agrowisata Salatiga 

kehilangan roh bisnisnya apabila filosofi bisnis hanya terbatas pada pengetahuan  

perorangan tanpa adanya pemahaman yang terpusat dan merata dari pihak Sinode 

GKJ mengingat dalam perjalanan sebuah bisnis tentu saja akan mengalami 

pergantian manajemen. Apabila pemahaman tentang filosofi bisnis ini tidak 

terpusat dan tidak menjadi roh berbisnis bagi Agrowisata Salatiga maka filosofi 

bisnis hanya akan sebatas pengetahuan tanpa implementasi yang dijiwai 

keberadaannya. 

Dalam observasi awal penelitian, peneliti menemukan ketidaksinkronan 

pandangan akan cara pandang berbisnis yang dianut oleh PT. RMS antara 

pimpinan dan karyawan. Karyawan PT. RMS yang dimaksudkan ini 

perpandangan bahwa saat ini bisnis Agrowisata Salatiga lebih berorientasi pada 

pencarian profit dan mulai meninggalkan prinsip bisnis kristiani. Hal tersebut 

dapat menjadi sebuah ancaman dikemudian hari mengingat belum sepenuhnya 

karyawaan PT. RMS sudah terarah dengan konsep filosofi yang telah menjadi 

dasar dari PT. RMS. Hal tersebut juga bertentangan dengan pandangan Fadilah, 

2014 dimana filosofi bisnis diharapkan mampu menyemangati, mengarahkan, dan 

menggerakkan setiap karyawan atau anggota organisasi untuk membantu 

mencapai tujuan organisasi. Sekalipun dalam pelaksanaannya karyawan tersebut 

bertindak sesuai dengan prinsip bisnis yang dianut oleh PT. RMS tanpa 

memahami filosofi bisnis PT. RMS. Dari hasil penelitian melalui observasi ini 

peneliti beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh karyawan tersebut 

merupakan murni bawaan karakter pribadi karyawaan. Temuan peneliti sejalan 

dengan hasil penelitian Setyawan, 2012 bahwa dorongan sikap pada saat bekerja 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa 

filosofi bisnis yang ada di Agrowisata Salatiga belum sepenuhnya dijiwai oleh 

para pengelola Agrowisata Salatiga dalam mengelola bisnis. 
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4.2  Praktek Manajemen PT. Rumeksa Mekaring Sabda 

4.2.1 Visi/Misi  

Dalam upaya meminimalisir perbedaan pandangan yang ada dalam 

mencapai tujuan perusahaan agar tetap berjalan mengikuti prinsip bisnis yang ada 

Agrowisata Salatiga dalam hal ini PT. RMS berusaha menginterpretasikan prinsip 

binis mereka kedalam visi dan misi perusahaan sebagai berikut:  

1. Visi Perusahaan 

 Memberdayakan asset yang ada menjadi lebih produktif dengan benefit 

finansial dan sosial yang dihasilkan, sehingga memberi kontribusi yang 

memadai bagi stakeholder.        

2. Misi Perusahaan 

 Mengelola secara profesional asset yang ada, sehingga bisa mencapai visi 

yang ditetapkan dengan mengedepankan cara-cara dan etika Kristiani. 

      (Sumber: RKAP, 2016) 

 

Visi Misi yang tercantum dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan) mencakup tiga unit bisnis di dalam PT. RMS yaitu perhotelan 

(Agrowisata), perkebunan, dan peternakan. Dari data Visi Misi diatas juga dapat 

diketahui bersama bahwa Visi Misi yang di buat oleh PT. RMS tidak serta-merta 

meninggalkan filosofi bisnis yang diharapkan kedepannya mampu membentuk 

cara pandang para karyawan agar tetap bekerja menjalankan bisnis Agrowisata 

Salatiga ini dengan menerapkan cara-cara dan etika kristiani. Pada Visi 

perusahaan terlihat jelas arahan perusahaan ialah dari bisnis yang dilakukan ini 

diharapkan dapat bermanfaat secara finansial kepada unsur sosial, dimana bidang 

sosial yang dimaksudkan ialah gereja dan masyarakat sekitar. Hal inilah yang 

mampu menggambarkan bagaimana perusahaan mau mewujudkan prinsip dasar 

berbisnis mereka yaitu kasih melalui visi-misi perusahaan. 

Bisnis memang identik dengan pandangan negatif, namun disinilah 

tantangan tersendiri bagi bisnis Agrowisata Salatiga yang dalam pengelolaan 

perusahaan dimiliki oleh Gereja. Visi Misi PT. RMS sendiri ini dibuat 

berdasarkan pada Visi Misi Sinode GKJ, dimana bisnis Agrowisata Salatiga ini 

hadir sebagai wujud nyata Misi Sinode GKJ. 

1.  Menjadi Gereja yang meneladani Yesus Kristus dalam seluruh 

kehidupannya dengan cara hadir di tengah dunia sebagai teladan 

kebenaran dan kekudusan. 

 

2.  Menjadi Gereja yang mewujudnyatakan keselamatan dalam 

kehidupannya dan dalam keutuhan ciptaan, dengan memupuk semangat 
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ekumenis, peduli lingkungan, memperjuangkan terwujudnya keadilan 

dan damai sejahtera bagi semua umat manusia 

(Sumber: gkj.co.id, 2017) 

 

“…kan kita ingin memberi teladan,  kita pingin menjadi terang dan 

garam dunia ini agar orang paham bahwa bisnis itu ternyata bisa dikelola 

dengan clean and clear tidak harus double accounting tidak harus tilep 

sana sini walaupun itu bukan pekerjaan yang mudah..” (K2, 80-83) 

 

PT. RMS sebagai unit bisnis di dalam Sinode GKJ hadir dengan 

menjawab Misi Sinode GKJ pada poin 1 (satu) yaitu “dengan cara hadir di tengah 

dunia sebagai teladan kebenaran dan kekudusan” yang diwujudkan dengan 

Agrowisata Salatiga sebagai sebuah bisnis. Bisnis Agrowisata yang dijalankan ini 

berusaha untuk tetap menjalankan bisnis dengan mengutamakan nilai-nilai 

Kristiani sebagai pegangan mereka dalam berbisnis.  

Dalam mengatasi kendala-kendala seperti kurang sehati dalam menerima 

Visi Misi perusahaan yang selalu berubah mengikuti pimpinan perusahaan yang 

baru. Pihak direksi PT. RMS saat ini memiliki cara tersendiri dalam mengatasinya 

dengan tetap mengadopsi prinsip bisnis Agrowisata Salatiga yang mengutamakan 

nilai kasih dalam menyelesaikan. 

“Kita utamakan adalah dasar kasih itu. Kita berusaha untuk musyawarah 

untuk mufakat kita tetap tidak melenceng dari apaa tujuan dari 

pemiliknya. Tidak meninggalkan intuisi bisnis kita..” (P2, 139-141) 

 

Kendala yang terjadi tentu saja tidak berasal dari internal Agrowisata 

Salatiga saja namun juga berasal dari eksternal Agrowisata Salatiga yaitu 

stakeholder perusahaan. Stakeholder perusahaan yang cara pandangnya tidak 

sesuai dengan cara pandang Agrowisata Salatiga dalam berbisnis tentu saja 

kedepannya akan menjadi hama pengganggu dalam pencapaian visi misi 

perusahaan. Stakeholder perusahaan yang terlalu fokus terhadap keuntungan tanpa 

mempertimbangkan proses mendapatkan keuntungan tersebut dengan cara-cara 

yang bersih dan benar tentu saja tidak bisa diajak bekerja sama. 

 

4.2.2 Program Kerja dan Kinerja Agrowisata Salatiga 

Upaya menjawab Visi Misi dilakukan dengan membuat program kerja 

atau rencana strategis agar tugas pokok Agrowisata Salatiga sebagai bensin 

pelayanan bagi Sinode GKJ. Program kerja yang telah dibuat merupakan hasil 
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pemikiran direksi dan karyawan perusahaan yang kemudian disahkan di dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

“… data series ni, teman-teman dibawah GM nyusun. Kita punya acuan, 

ohh program ini direksi punya program, oh tahun ini mau 

mengembangkan ini, ….“ (P1,170-172) 

 

“Usulannya bisa dari kami. Dari saya, direksi dan anak-anak manager 

GM tadi ke atas, mereka juga sama dengan saya dan anak-anak” (P1, 

191-192) 

 

Pola pembuatan program kerja di dalam lingkungan Agrowista Salatiga 

adalah sebagai berikut:  

   

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Wawancara, 2017 

 

Gambar 2. Proses Pembuatan Program Kerja 

 

Dari Gambar 2. dapat dijelaskan bahwa pembuat program kerja di dalam 

Agrowisata yang tergabung di dalam PT. Rumeksa Mekaring Sabda ini berawal 

dari data series perusahaan tentang hasil evaluasi program kerja pada tahun-tahun 

sebelumnya, yang kemudian dari sana muncullah ide-ide untuk memperbaiki dan 

mengembangkan program kerja yang sudah ada atau bahkan menciptakan 

program kerja baru dengan melibatkan karyawan sebagai pencetus awalnya 

bersama dengan General Manager (GM) yang mengkoordinir Rapat Kerja. 

Setelah itu, GM akan menyampaikan hasil rapat kerja mereka kepada direksi 

untuk didiskusikan kembali dan ditambahkan dengan ide-ide program kerja dari 

pihak direksi. Setelah semua pihak setuju dan sepemaham tentang program kerja 

yang dirancang barulah program kerja tersebut dibawa pihak direksi PT. RMS ke 

dalam RUPS bersama para komisaris guna dipertimbangkan kembali dan 

disahkan sebagai program kerja perusahaan. Proses buttom-up dalam proses 

pembuatan program kerja mampu menjawab filosofi bisnis lewat penerapan nilai 

kerjasama. 

Data 
Series

Ide Karyawan
General 
Manager

Direksi Komisaris Program 
Kerja
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Agrowisata Salatiga memiliki program kerja yang terangkum di dalam 

sebuah buku yang berisikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), 

berikut program kerja Agrowisata: 

1. Menaikkan revenue per bulan terutama pada 3 bulan pertama yaitu January, 

February, dan Maret, dimana ketiga bulan tersebut adalah bulan low season 

untuk perhotelan. Kenaikan revenue dalam 3 bulan pertama tersebut, akan 

difokuskan pada target market perhotelan (Human Resource) untuk acara staff 

gathering yang biasanya dilakukan pada 3 bulan pertama, Gereja-gereja, baik 

dari GKJ ataupun gereja lain serta institusi pendukung gereja (PPA, 

YAKKUM dan lain sebagainya).  

2. Meningkatkan pertumbuhan revenue di Food & Beverage (banquet, 

restaurant, poolside, room service), Room dan Minor Operating Department 

(camping ground, field trip, swimming pool dan outdoor activities (jeep trip 

and other new activities). 

3. Meningkatkan promosi dan pengembangan segmen pasar. 

4. Mengadakan sarana pendukung operasional hotel baik di kamar, ruang 

meeting, restoran dan area rekreasi. 

5. Membeli mata air sebagai sumber kebutuhan air baik untuk kebutuhan kamar 

dan tanaman.  

6. Mengadakan internal dan eksternal training untuk meningkatkan ketrampilan 

dan profesionalisme SDM.  

7. Melakukan efisiensi di segala bidang operasional.  

 (Sumber: RKAP, 2016) 

 

Melihat program kerja yang dibuat oleh PT. RMS khususnya bagi 

Agrowisata Salatiga memang benar tidak secara eksplisit mencatumkan program 

kerja yang mengarah pada filosofi bisnis, namun dengan adanya program kerja 

tersebut diharapkan dalam proses pencapaiannya dapat dilaksanakan dengan 

mencerminkan cara-cara kristiani. Dengan penerapan nilai-nilai kristiani yang 

berlandaskan pada kasih mampu memberikan pengaruh nyata pada Program kerja 

Agrowisata Salatiga, berikut adalah hasil dari program kerja no.1 : 

 

Tabel.3 Revenue Hotel Agrowisata Salatiga. 

Bulan 

(2016) 

Jumlah 

Tamu 

Harga 

Kamar 

(Rp.) 

Pendapatan 

(Rp.) 

Bulan 

(2017) 

Jumlah 

Tamu 

Harga 

Kamar 

(Rp.) 

Pendapatan 

(Rp.) 

Jan  566 313,299 177,327,234 Jan 1167 263,898 307,968,966 

Feb  549 336,338 184,649,562 Feb 629 277,770 174,717,330 

Mar  454 322,671 146,492,634 Mar 832 293,711  244,367,552  

Sumber: Daftar isian tingkat penghunian kamar hotel  

 

Dalam realisasinya program kerja no. 1 pada 3 bulan pertama yaitu 

Januari, Februari, dan Maret terjadi peningkatan jumlah tamu menginap di 
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Agrowisata Salatiga (lihat tabel 3. Revenue Hotel Agrowisata Salatiga). Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa program kerja Agrowisata Salatiga tercapai 

dengan baik. Untuk program kerja no. 3 telah dilaksanakan dengan mengikuti 

travel fair di Jakarta pada bulan Maret 2017 serta dengan giat melakukan inovasi 

fisik pada sarana pendukung operasional hotel sebagai wadah promosi. Untuk 

program kerja yang lainnya sedang dalam proses pelaksanaan dan peneliti belum 

bisa mendapatkan laporan lebih lanjut mengingat penelitian yang dilakukan ini 

dilaksanakan pada triwulan pertama penerapan program kerja yang direncanakan. 

Usaha terus mengembangkan bisnis Agrowisata Salatiga ini juga terus 

dikembangkan berdasarkan dengan perkembangan keinginan pasar. Dari tabel.3 

dapat dilihat bersama bahwa setelah pergantian manajemen bisnis Agrowisata 

Salatiga mengalami peningkatan pengunjung dan pendapatan. Filosofi bisnis yang 

mengutamakan kasih, kejujuran yang diimplementasikan oleh Agrowisata 

Salatiga membawa dampak positif terhadap perkembangan bisnis dalam 

mendukung kegiatan pelayanan Sinode GKJ. Hasil yang didapatkan ini diperkuat 

dengan pandangan Narver dan Slater, 2004 (lihat Gorda dan Rusdyantha, 2016) 

bahwa filosofi bisnis merupakan bagian yang dipandang efektif dan efisien dari 

orientasi pasar untuk menciptakan perilaku berbisnis kepada para konsumen yang 

akhirnya berpengaruh pada kinerja bisnis yang berkelanjutan. 

Penilaian kinerja perusahaan dinilai berdasarkan pada income statement 

yang ada dalam skala waktu perbulan. Kinerja dalam penelitian ini hanya 

berfokus pada kinerja perusahaan secara umum. Dalam perjalanannya memang 

benar Agrowisata Salatiga mengalami naik turun dalam mendapatkan 

keuntungan, hal ini merupakan efek samping dari usaha penerapan dan penegakan 

filosofi bisnis di dalam operasional PT. RMS. Penurunan pendapatan dapat 

disinyalir berasal dari menurunnya minat pasar dalam menggunakan Agrowisata 

Salatiga khususnya dari instansi pemerintahan dimana pada tahun 2015 silam 

terdapat peraturan pemeritah mengenai larangan instansi pemerintah di hotel-

hotel. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan kebijakan pemerintah 

Indonesia yang dengan genjarnya memberantas korupsi, kondisi pendapatan 

Agrowisata Salatiga bisa berlangsung pulih kembali mengingat sejak peristiwa 

double kwitansi pihak marketing berusaha mencari segmentasi pasar lainnya yang 

bisa diajak bekerja sama dan sejalan dengan prinsip bisnis yang dianut. 
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Tabel. 4. Revenue Perusahaan 2015-2016 

MONTH 
ACTUAL 

2015 

ACTUAL 

2016 

BUDGET 

2016 
REALISASI 

Jan 727,528,928 500,716,151 500,716,151 100.00% 

Feb 548,466,557 548,297,967 548,297,967 100.00% 

Mar 754,068,386 481,847,751 481,847,751 100.00% 

Apr 483,915,233 542,683,565 542,683,565 100.00% 

May 946,894,859 692,195,379 692,195,379 100.00% 

Jun 919,581,874 768,120,065 919,581,874 83,53% 

Jul 671,087,374 923,732,811 973,076,692 94,93% 

Aug 654,927,726 799,356,848 1,047,884,362 76,28% 

Sep 960,423,065 855,413,396 999,471,232 85,59% 

Oct 832,092,138 809,366,297 1,022,510,566 79,15% 

Nov 539,613,968 1,445,466,777 1,052,247,238 137,37% 

Dec 802,075,267 1,225,992,857 1,042,697,847 117,58% 

YTD 8,840,675,375 9,593,189,864 9,823,210,624 97,66% 

Sumber: Laporan Pengelolaan Perusahaan Tahun Buku 2015 dan Anggaran Tahun 2016 

 

Kondisi keuangan Agrowisata Salatiga yang berangsur-angsur membaik 

dapat terlihat dari Laporan Pengelolaan Perusahaan Tahun Buku 2015 dan 

Anggaran Tahun 2016. Sebagai contoh, manajemen terdahulu menargetkan 

keuntungan pada bulan Juli sebesar Rp. 973,076,692,00 dan manajemen yang 

sekarang berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 923,732,811,00 sehingga 

dapat diketahui bahwa manjemen saat ini mampu merealisasikan 94,93% dari 

target keuntungan. Bulan November dan Desember merupakan bulan dengan 

realisasi target terbesar yaitu manajemen saat ini mampu mendapatkan 

keuntungan sebesar 137,37% pada bulan November dan 117,58% pada bulan 

Desember. Keuntungan yang didapatkan perusahaan tentu saja tetap diusahakan 

dengan tetap menjaga filosofi bisnis mereka dikarenakan keuntungan yang 

didapatkan selebihnya akan digunakan kembali untuk pelayanan Sinode GKJ. 

Namun keuntungan bukanlah tujuan akhir yang sangat harus tercapai, karena 

keuntungan merupakan buah atau hasil dari kerja keras para stakeholder 

perusahaan. Yang terpenting bagi Agrowisata Salatiga adalah bagaimana proses 

mendapatkan keuntungan.  

“mencari keuntungan memang itu yang diupayakan tetapi mesti dengan cara 

yang baik. Tidak merusak, bertanggung jawab dan kalau memang ada waktunya 

hanya impas ada waktunya hanya rugi yaa itulah bisnis. Jadi, mengejar 

keuntungan baik tapi tidak boleh, merusak citra.” (K1, 97-100) 

 

Dari penjabaran mengenai visi/misi, program kerja, serta kinerja 

perusahaan pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh sinode GKJ tidak terlalu 

berbeda jauh dalam mengelola bisnis Agrowisata apabila dibandingkan dengan 
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pengelolaan bisnis pada umumnya yang tentu saja ingin mendapatkan keuntungan 

dari bisnis yang telah dijalankan.namun yang menjadi pembedanya adalah 

keuntungan yang didapatkan itu harus sesuai dengan nilai-nilai bisnis yang 

dipercaya secara bersama-sama. Perbedaan selanjutnya juga terlihat nyata pada 

CSR (Corporation Social Relationship) perusahaan yang memang hanya berfokus 

pada pengembangan masyarakat di perusahaan khususnya Sinode GKJ. Pada 

manajemen PT. RMS telah diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk 

mengelola bisnis Agrowisata Salatiga oleh Sinode GKJ. Pemberian wewenang 

dan tanggungjawab tersebut tentu saja tidak begitu saja dibiarkan berjalan sendiri 

tanpa adanya pengawasan. 

Sebagai pemilik bisnis Sinode GKJ sadar akan pentingnya fungsi 

pengawasan yang sangat perlu dilakukan agar kegiatan bisnis dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan awal bisnis Agrowisata ini didirikan, oleh karena itu secara 

langsung Sinode GKJ melalui beberapa perwakilannya dilibatkan secara langsung 

sebagai komisaris pada PT. RMS. Keterlibatan pengurus aktif Sinode GKJ 

sebagai komisaris tentu saja lebih mempermudah Sinode GKJ dalam mengawasi 

visi/misi, program kerja, dan kinerja perusahaan dimana semua hal tersebut 

dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang juga melibatkan 

komisaris perusahaan. Keterlibatan inilah yang digunakan oleh Sinode GKJ untuk 

tetap menjaga filosofi bisnis yang ditanamkan sebagai patokan dasar dalam 

mengelola dan mengembangkan bisnis Agrowisata Salatiga agar senantiasa 

berjalan demi terwujudnya tujuan dasar perusahaan guna menjadi pensin 

pelayanan bagi Sinode GKJ. Namun, yang paling perlu untuk ditekankan kembali 

oleh Sinode GKJ adalah bagaimana filosofi bisnis lewat penerapan nilai-nilai 

bisnis tersebut mampu menjadi roh bisnis dari pengelolaan bisnis Agrowisata 

Salatiga. 

 

4.3 Penerapan Filosofi Bisnis Di PT. Rumeksa Mekaring Sabda 

4.3.1 Dinamika Penerapan Filosofi Bisnis pada Praktek Manajemen 

Menabur garam dilautan adalah kiasan yang menggambarkan teori tanpa 

praktek atau melakukan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Sama halnya dengan 

filosofi bisnis juga perlu diimplementasikan di dalam setiap usaha demi 

tercapainya tujuan perusahaan. Dalam prakteknya filosofi bisnis PT. RMS 

dijalankan oleh berbagai pihak dengan latar belakang dan pemikiran yang 
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berbeda-beda dalam mengelola Agrowisata Salatiga. Bertemunya dua pemikiran 

atau bahkan lebih ini merupakan sebuah konflik orientasi atau perbedaan 

pendapat. Konflik orientasi merupakan suatu proses yang baik selagi masih dalam 

batas rasional yang wajar dalam usaha mengembangkan sebuah bisnis.  Demikian 

dengan PT. RMS yang juga mengalami proses naik turun dalam mengelola bisnis 

Agrowisata Salatiga. Perbedaan pendapat dalam mengelola aset Sinode GKJ ini 

pun juga terjadi hingga berdampak pada pergantian manajemen.  

Kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan oleh para pengelola 

maupun pihak Sinode GKJ merupakan bentuk upaya dalam mempertegas cara 

pandang berbisnis mereka dalam mengelola bisnis Agrowisata agar terciptanya 

karakteristik bisnis gerejawi yang tentunya berbeda dengan bisnis pada umumnya.  

Sekalipun ada diantara para karyawan yang beranggapan bahwa hal tersebut akan 

merugikan keuangan perusahaan.. Manajemen perusahaan meyakini bahwa setiap 

keputusan dan tindakan yang diambil atau diputuskan bersama merupakan 

keputusan yang berdasarkan tepat karena pada dasarnya mereka beranggapan 

bahwa tidak mungkin nilai kasih dijalankan dengan melanggar nilai kasih itu 

sendiri. Dari hasil wawancara dilapangan peneliti menemukan sesuatu yang 

janggal yaitu keputusan yang diambil oleh pihak manajemen terhadap pemecatan 

pimpinan perusahaan terdahulu yang bertentangan dengan filosofi bisnis 

perusahaan.  

“ada peringatan tidak bisa lagi seperti itu, ketika tidak mau mengikuti berarti kita 

tidak cocok lagi dan tidak bisa bekerja sama. Silahkan ke tempat lain”  

(K1, 258-259) 

 

Memang benar yang karyawan tersebut telah melakukan suatu hal yang 

bertentangan dengan filosofi bisnis yang dianut yaitu double kwintansi, namun 

tentu saja pihak manajemen harus kembali mengingat bahwa segala persoalan 

yang terjadi haruslah diselesaikan berdasarkan pada nilai kasih itu sendiri. 

Pemecatan bukanlah win-win solution karena salah satu pihak dirugikan dan 

berujung pada hilangnya pekerjaan bagi yang bersangkutan. Hal tersebut juga 

menjadi bukti bahwa penerapan filosofi bisnis yang ada di Agrowisata Salatiga 

belum diterapkan dengan baik oleh para pengelola Agrowisata Salatiga dalam 

pengambilan keputusan apabila berkaca dari kasus seperti ini. 
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“Kalau sadar dengan pelayanan, sadar dengan etika Kristen, sadar dengan kasih. 

Tidak langsung pecat, ada pendekatan-pendekatannya misalnya musyawarah 

mufakat untuk menyelesaikan masalah sehingga memperoleh Win-win solution.”   

(P1, 145-148) 

 

4.3.2 Filosofi Bisnis dan Branding 

Rebranding yang dilakukan oleh pihak manajemen PT. RMS dari Pondok 

Remaja Salatiga menjadi Agrowisata Salib Putih juga pernah dilakukan dimana 

hal tersebut terjadi pada saat pihak Sinode GKJ memutuskan untuk tidak lagi 

menjalin kerja sama dengan pihak YO (Yayasan Oikumene) PGI (Persekutuan 

Gereja-gereja di Indonesia). Pada saat dikelola oleh YO PGI Agrowisata Salatiga 

bernama Pondok Remaja Salatiga, setelah pihak Sinode memutuskan untuk tidak 

lagi bekerja sama dengan pihak YO PGI nama Pondok Remaja Salatiga diganti 

mengingat brand Pondok Remaja Salatiga tersebut merupakan milik YO PGI.  

“… pengelolaan silih berganti nama juga yang tadi disebut pondok 

remaja itu ketika dibantu tim manajemen yang mengurusi aset PGI. 

Pondok remaja itu merek mereka. Makanya sekarang begitu e, sudah 

dikelola penuh oleh GKJ tidak pake nama Pondok Remaja.” (K1, 221-

224) 

 

Branding Agrowisata Salib Putih pun tidak bertahan lama setelah 

perombakan manajemen dilakukan lagi, pihak pengelola yang baru memutuskan 

untuk mengganti Agrowisata Salib Putih menjadi Agrowisata Salatiga. Hal 

tersebut dilakukan demi merubah mindset pasar tentang Agrowisata Salatiga dan 

menjaga pendapatan perusahaan, saat ini juga pihak pengelola telah memberikan 

nama khusus bagi hotel Agrowisata Salatiga yaitu D’emmrick Hotel Salatiga yang 

diambil dari nama pendirinya. Branding Salib Putih diganti karena menimbulkan 

kesan Kristiani yang sangat kuat mengingat kata “salib” sangatlah identik dengan 

agama Kristen yang kedepan dikhawatirkan oleh pihak manajemen akan 

menurunkan minat pasar terhadap bisnis Agrowisata Salatiga ini. Rebranding 

yang dilakukan ini memang hanya merupakan strategi perusahaan dalam 

membangun citra perusahaan dimata konsumen sehingga perusahaan mampu 

meningkatkan referensi kepada konsumen serta dapat mengoptimalkan 

perusahaan dalam membangun loyalitas konsumen. Sekalipun fakta lapangannya 

branding Salib Putih digunakan karena lokasi Agrowisata terletak di daerah yang 

bernama Salib Putih.  
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Rebranding memang merupakan strategi perusahaan dalam upaya untuk 

lebih menarik hati para konsumen adalah baik adanya namun adakalanya 

perusahaan juga harus meninjau kembali rebranding yang dilakukan ini agar lebih 

disesuiakan lagi terhadap filosofi bisnis yang dianut daripada harus secara terus-

menerus memaksa perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap pasar. Dimana, 

filosofi bisnis melalui branding tersebut mampu menjadi entitas bisnis 

Agrowisata Salatiga. Hal tersebut sejalan dengan The Jakarta Consulting Group, 

2014 yang menyatakan bahwa, setiap keputusan yang dilaksanakan harus 

menyesuaikan diri dengan aturan-aturan dan filosofi bisnis daripada memaksa 

perusahaan untuk membangun kembali bisnis yang sesuai dengan situasi pasar. 

Mengingat pada bab sebelumnya juga sudah diungkapkan bahwa ada karyawan 

yang beranggapan bahwa bisnis Agrowisata sudah tidak lagi menjadikan nilai-

nilai kristiani sebagai patokan dalam menjalankan bisnis. Hal tersebut juga terjadi 

dikarenakan rebranding dilakukan oleh pihak manejemen ini tidak 

mempertimbangkan sudah sampai sejauh mana filosofi bisnis ini dijadikan 

sebagai roh dari bisnis itu sendiri. 

Rebranding yang telah dilakukan beberapa kali ini sebenarnya bukanlah 

sebuah masalah pelik yang harus menjadi pusat perhatian penuh bagi Sinode GKJ 

maupun PT. RMS namun yang menjadi poin pentingnya adalah kedua insitusi ini 

harus mengingat kembali bahwa membangun korelasi diantara institusi agama 

dan lembaga bisnis berpusat pada proses pencapaian untuk mendapatkan profit. 

Sehingga, menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi keduanya untuk 

meninjau kembali apakah pengimplementasian filosofi bisnis Agrowisata Salatiga 

sepenuhnya sudah dijiwai dan mampu menjadi roh bisnis bagi kelangsungan 

Agrowisata Salatiga. 

 

4.3.3 Filosofi Bisnis dan Isu-isu Etis Manajemen 

 

 “… tahun 2015 tidak dilakukan pembayaran PPH 21 setiap bulan” 

(Laporan Pengelolaan Perusahaan, 2016) 

 

Kurang taatnya manajemen terdahulu dalam membayar pajak seperti yang 

dilaporkan dalam Laporan Pengelolaan Perusahaan merupakan bentuk dari 

penyimpangan terhadap filosofi bisnis Agrowisata Salatiga yang menjunjung 

tinggi nilai kasih dalam berbisnis dan juga etika hukum dalam berbisnis. Seperti 

https://www.linkedin.com/company/the-jakarta-consulting-group?trk=company_logo
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yang diungkapkan oleh Frederic, (2002) salah satu contoh isu-isu etis 

manajemen khususnya isu etika hukum dalam berbisnis adalah pembukuan 

berganda untuk mengelabui pajak yang harus dibayar perusahaan. 

Etika bisnis dan filosofi berbisnis adalah 2 hal yang berbeda namun dapat 

dikaitkan sebagai sebuah kesatuan mendasar. Sejalan dengan pendapat Frederic, 

(2002) yang mengungkapkan, perusahaan memerlukan sebuah etika dasar yang 

kuat dalam menanggapi isu-isu etis manajemen disinilah filosofi bisnis dapat 

hadir sebagai patokan dasar beretika. Pada dasarnya etika dalam berbisnis 

khususnya bisnis Agrowisata Salatiga yang dimiliki oleh Sinode GKJ dapat 

diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran apabila pemahaman terhadap 

filosofi bisnis sudah disadari dan dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan. 

Sebab perilaku fatal seperti ini tentu saja mencederai filosofi bisnis yang 

seharusnya diterapkan sebagai nilai-nilai bisnis oleh pihak PT. RMS khususnya 

Agrowisata Salatiga serta hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, 

Agrowisata Salatiga memalui manajemen barunya per July 2016 memiliki 

bekerjaan rumah yang sangat banyak dalam membereskan setiap permasalahan 

yang telah diwarisakan oleh manajemen sebelumnya. Serta pihak Sinode GKJ 

sebagai founder harus memiliki ketegasan tentang filosofi bisnis Agrowisata 

Salatiga, agar penerapan filosofi bisnis Agrowisata Salatiga tidak ikut berubah 

apabila terjadi pergantian manajemen. 

Dalam perjalanannya mengelola dan perjalanannya dalam 

mengembangkan bisnis Agrowisata Salatiga ini, baik itu pihak Sinode GKJ 

sebagai pihak pemilik dan PT. RMS sebagai pelaksana bisnis ini penerapan 

filosofi bisnis dan nilai-nilai bisnis sepenuhnya masih tergolong baik, karena 

peneliti masih menemukan dalam penelitiannya seperti yang telah dijelaskan 

diatas bahwa pemahaman akan roh berbisnis belum sepenuhnya dipahami oleh 

semua karyawan PT. RMS serta keputusan yang bersangkutan dengan masa 

depan karyawan khususnya dalam hal karir karyawan belum sepenuhnya 

menerapkan prinsip dasar bisnis mereka yaitu kasih yang lebih lanjutnya 

dispesifikkan dalam win-win solution dalam menyelesaikan setiap permasalahan 

yang ada. 




