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KATA PENGANTAR
Organisasi yang baik adalah organisasi yang senantiasa terbuka terhadap
perubahan. Pertumbuhan dan keberlangsungan organisasi akan sangat bergantung
pada perubahan yang dilakukannya. Salah satu organisasi yang menarik untuk
diteliti ketika berbicara mengenai perubahan adalah seminari atau tempat
pembinaan calon imam. Kuantitas dan kualitas imam sangat bergantung pada
proses pembinaan yang mereka terima selama berada di seminari. Dalam rangka
menemukan jawaban terkait dengan pembaruan dalam metode pembinaan di
seminari serta merekomendasikan suatu pengembangan terhadapnya, maka
peneliti

melakukan

penelitian

yang

berjudul

“Perencanaan

Bisnis

Pengembangan Organisasi berdasarkan Business Model Canvas (Studi pada
Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta).
Atas terselesaikannya tesis ini, peneliti menghaturkan syukur tiada batas
ke hadirat Allah, Sang Sumber Kasih Sejati. Oleh karena rahmat dan penyertaanNya, proses penelitian tesis ini dapat berjalan dan berakhir dengan baik sehingga
peneliti dapat memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar S2
di Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta. Peneliti pun menyadari, bahwa tesis ini tidak akan selesai
tepat pada waktunya, jika tidak dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu, dari lubuk
hati yang terdalam, peneliti menghaturkan terima kasih kepada:
1.

Drs. T. Handono Eko Prabowo, MBA, Ph.D., selaku dosen pembimbing
yang di tengah kesibukannya, telah dengan sabar, setia, dan penuh
tanggung jawab membimbing serta mengoreksi tesis ini.

vi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.

Para Staf Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta: Rm. Simon
Gausu Oscar, Pr dan Rm. Anthon Mikael, Pr, yang senantiasa membantu
peneliti dengan caranya masing-masing.

3.

Para Frater di Seminari Tinggi Anging Mammiri yang bersedia menjadi
narasumber: Fr. Ardyanto Allolayuk, Fr. Patrio Tandiangga, Fr. Eliud
Edward, Fr. San Fransisco Usmini, Fr. Ayus Ratrigis, Fr. Yosafat, Fr.
Antonius Tangalayuk, Fr. Yolenta Purdiono, Fr. Petrus Kanisius, Fr. Kelvin
Tandiayuk, Fr. Yohanes Maria Vianey Bandaso, Fr. Anjas Hanta, Fr.
Gregorius Dwiangga, Fr. Charles Tomana, dan Fr. Indra.

4.

Ayah, Ibu, dan saudara-saudari peneliti yang selalu setia mendukung dan
mendoakan peneliti sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5.

Saudari Wiwinda Rosari, kekasihku, yang dengan segala cara mendukung
peneliti dalam penyusunan tesis ini.

6.

Para pengurus perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah banyak
membantu peneliti dalam penyediaan buku-buku sumber penyusunan tesis
ini.

7.

Karyawan-karyawati di MM USD dan para rekan MM USD Batch II yang
telah membantu peneliti.

8.

Semua pihak yang telah dengan caranya masing-masing mendukung dan
membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
Akhirnya, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memuat banyak

kekurangan, baik dalam hal ide maupun cara penulisan, yang terkadang tidak
disadari oleh peneliti. Oleh karena itu, dengan rendah hati peneliti sangat terbuka

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk menerima kritik dan saran yang dapat semakin melengkapi tesis ini.
Semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang merasa perlu untuk
menggunakannya, khususnya bagi Seminari Tinggi Anging Mammiri dalam
pengembangan pembinaan calon imam.

Peneliti
25 Desember 2020, Pada Hari Raya Natal

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL…………………………………….………….......

i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING…….…….… ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS…………………………….…...

iii

HALAMAN PERSETUJUAN ORIGINALITAS TESIS…………….

iv

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH……………….

v

KATA PENGANTAR………………………….………………………

vi

DAFTAR ISI………………………….……….………………………..

ix

DAFTAR TABEL………………………………………………………

xii

DAFTAR GAMBAR.….……………………………………………….

xiii

DAFTAR BAGAN…..………………………………………………….

xiv

DAFTAR LAMPIRAN..……………………………………………….

xv

DAFTAR SINGKATAN.……………………………………………....

xvi

ABSTRAK………………………………………………………………

xvii

ABSTRACT…………………………………………………………….

xviii

PENDAHULUAN……………………………………...........

BAB I

1

A.

Latar Belakang Masalah………………………………………

1

B.

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal.…………………

4

1.

Analisis Lingkungan Internal……………………………..

4

2.

Analisis Lingkungan Eksternal…………………………...

14

C.

Rumusan Masalah..…………………………………………...

16

D.

Tujuan Penelitian.………………………………………..........

17

E.

Manfaat Penelitian…..…………………………………...........

17

F.

Sistematika Penulisan…………………………………………

18

BAB II
A.

LANDASAN TEORI.………………………………………

20

Landasan Teori…………………………………………………

20

1. Bisnis………………………………………………………..

20

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Rencana Bisnis………………………………………………

21

3. Organisasi……………………………………………………

23

4. Seminari sebagai Organisasi Nirlaba………………………..

24

5. Pengembangan Organisasi…………………………………..

26

6. Model Bisnis………………………………………………...

29

7. Business Model Canvas……………………………………..

37

8. Blue Ocean Strategy…………………………………………

52

B.

Penelitian Terdahulu……………………………………………

55

C.

Kerangka Konseptual Penelitian……………………………….

62

BAB III METODE PENELITIAN…………………………………… 64
A.

Pengantar…………………………………………………………

64

1. Perspektif Penelitian…………………………………………..

64

a. Paradigma Penelitian………………………………………

64

b. Strategi Penelitian…………………………………………

70

c. Desain Penelitian………………………………………….

72

d. Tingkat Campur Tangan Peneliti……………………….....

74

e. Setting Penelitian…………………………………………..

74

f. Unit/Level Analisis………………………………………..

75

g. Instrumen Penelitian……………………….……………...

76

2. Perspektif Praktis…………………………..………………….

77

a. Metode Pengumpulan Data………………………………..

77

b. Metode Analisis Data……………………………………...

80

Profil Organisasi…………………………………………………

84

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.…………………………

86

B.

A.

Analisis Model Bisnis Seminari Tinggi Anging Mammiri
(STAM) Yogyakarta…………………………………………….

86

1. Customer Segment……………………………………………

86

2. Value Proposition……………………………………………..

88

3. Customer Relationship………………………………………..

90

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Channel……………………………………………………….. 93

B.

5. Key Activity…………………………………………………..

96

6. Key Partnership……………………………………………….

99

7. Key Resource…………………………………………………

100

8. Revenue Stream……………………………………………….

101

9. Cost Structure…………………………………………………

102

Perancangan Alternatif Model Bisnis Seminari Tinggi Anging
Mammiri Yogyakarta…………………………………………….

BAB V

RENCANA AKSI……………………………………………

106

127

BAB VI KESIMPULAN, SARAN, REKOMENDASI MANAJERIAL,
DAN KETERBATASAN PENELITIAN…………………..

133

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………..

138

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL
Tabel 3.1

Pengimplementasian Blue Ocean Strategy…………….

83

Tabel 4.1

Tahbisan 10 Tahun Terakhir di STAM………………..

87

Tabel 4.2

Laporan Keuangan Majalah Dialog Edisi 1 Tahun 2020

94

Tabel 4.3

Pendapatan STAM Periode Januari sampai Oktober 2020

102

Tabel 4.4

Biaya STAM Periode Januari sampai Oktober 2020…...

103

Tabel 4.5

Customer Segment Alternatives…………………………

106

Tabel 4.6

Value Proposition Alternatives…………………………

108

Tabel 4.7

Customer Relationship Alternatives……………………

110

Tabel 4.8

Channel Alternatives……………………………………

112

Table 4.9

Key Activity Alternatives……………………………….

115

Table 4.10

Key Partnership Alternatives…………………………..

118

Table 4.11

Key Resource Alternatives……………………………..

120

Table 4.12

Revenue Stream Alternatives…………………………..

123

Tabel 4.13

Cost Structure Alternatives…………………………….

124

Tabel 5.1

Rencana Aksi Pelaksanaan Strategi STAM……………

127

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Logo Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta......... 10
Gambar 2.1 Business Model Canvas…………………………………... 39
Gambar 2.2 Komposisi Business Model Canvas……………………… 52
Gambar 2.3 Perspektif Model Bisnis Dengan Blue Ocean Strategy….. 54
Gambar 2.4 Kerangka Penelitian……………………………………… 62
Gambar 3.1 Component of Data Analysis: Flow Model………………

80

Gambar 3.2 Business Model Canvas………………………………….. 82
Gambar 4.1 Existing Business Model Canvas STAM…………………

105

Gambar 4.2 Alternative Business Model Canvas STAM………………

126

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR BAGAN
Bagan 4.1

Customer Segment………………………………………

88

Bagan 4.2

Value Proposition………………………………………

90

Bagan 4.3

Customer Relationship………………………………….

93

Bagan 4.4

Channel…………………………………………………

96

Bagan 4.5

Key Activity…………………………………………….

98

Bagan 4.6

Key Partnership………………………………………..

100

Bagan 4.7

Key Resource…………………………………………..

101

Bagan 4.8

Revenue Stream………………………………………..

102

Bagan 4.9

Cost Structure…………………………………………

104

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Narasumber………………………………………

141

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Survei………………………………..

142

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR SINGKATAN
STAM

: Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta

SPC

: Seminari Menengah Santo Petrus Claver Makassar

TOR

: Seminari Tahun Orientasi Rohani Toraja

KAMS

: Keuskupan Agung Makassar

USD

: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK
Organisasi yang baik adalah organisasi yang senantiasa terbuka terhadap
perubahan. Pertumbuhan dan keberlangsungan organisasi akan sangat bergantung
pada pengembangan yang dilakukannya. Salah satu organisasi yang menarik
untuk diteliti ketika berbicara mengenai pengembangan adalah seminari atau
tempat pembinaan calon imam. Dalam rangka menemukan jawaban terkait
dengan pembaruan dalam metode pembinaan di seminari, peneliti melakukan
penelitian di salah satu seminari tinggi di Yogyakarta, yakni di Seminari Tinggi
Anging Mammiri.
Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang akan
menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan pertama adalah untuk
mengetahui proses pembinaan calon imam di Seminari Tinggi Anging Mammiri
saat ini. tujuan kedua adalah untuk menghasilkan saran perencanaan
pengembangan organisasi yang tepat dan lengkap sebagai pedoman
pengembangan Seminari Tinggi Anging Mammiri. Untuk mencapai tujuan
tersebut, ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yakni: 1) memetakan strategi
Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta saat ini dengan menggunakan
adaptasi nine blocks dalam Business Model Canvas untuk mengetahui posisi
organisasi saat ini; 2) melakukan proses pengumpulan data (melalui survei dengan
pendekatan kualitatif dan Focus Group Discussion) dan analisis data (reduksi
data, penyajian data, penarikan kesimpulan); dan 3) menggunakan hasil analisis
untuk membuat rekomendasi perencanaan pengembangan organisasi yang tepat
dan lengkap sebagai pedoman pengembangan Seminari Tinggi Anging Mammiri
berdasarkan Business Model Canvas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan di STAM saat ini
dapat dipetakan ke dalam sembilan (9) elemen blok Business Model Canvas akan
tetapi STAM masih bisa mengoptimalkan model bisnis yang dimilikinya. Hal ini
dapat dilakukan dengan menganalisa setiap blok yang ada dan melakukan
optimalisasi terhadapnya dengan menghilangkan, mengurangi, meningkatkan,
atau menciptakan hal-hal yang membangun model bisnis saat ini. Hasil penelitian
ini, yakni berupa perencanaan pengembangan organisasi (business plan),
diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan organisasi
Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta ke arah yang semakin baik.
Kata kunci: rencana bisnis, pengembangan organisasi, Seminari Tinggi Anging
Mammiri Yogyakarta, business model canvas
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ABSTRACT
A good organization is an organization that is always open to change. The
growth and sustainability of an organization will depend on the developments it
makes. One of the organizations that is interesting to research when talking about
development is the seminary or place of formation for candidate priests. In order
to find answers related to reforms in seminary coaching methods, researcher
conducted research at one of the major seminaries in Yogyakarta, namely the
Anging Mammiri Major Seminary (STAM).
This research conducts to achieve several objectives that would answer
the predetermined problem formulations. The first objective is to know the current
process of training prospective priests at the Anging Mammiri Major Seminary.
The second objective is to produce appropriate and complete organizational
development planning suggestions as guidelines for the development of the
Anging Mammiri Major Seminary. To achieve this goal, there are three steps that
must be carried out, namely: 1) mapping the current strategy of the Anging
Mammiri Major Seminary by using the adaptation of nine blocks in the Business
Model Canvas to determine the current position of the organization; 2) carry out
the data collection process (through a survey with a qualitative approach and
Focus Group Discussion) and data analysis (data reduction, data presentation,
drawing conclusions); and 3) using the results of the analysis to make
recommendations for appropriate and complete organizational development
planning as guidelines for the development of the Anging Mammiri Major
Seminary based on the Business Model Canvas.
The results show that the current development process in STAM can be
mapped into nine (9) elements of the Business Model Canvas block, but STAM can
still optimize its business model. This can be done by analyzing each existing
block and optimizing it by eliminating, reducing, increasing, or creating things
that build today's business model. The results of this research, namely in the form
of an organizational development plan (business plan), are expected to contribute
to the development of the organization of the Anging Mammiri Major Seminary in
a better direction.
Keywords: business plan, organizational development, Anging Mammiri Major
Seminary, business model canvas
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Organisasi yang baik adalah organisasi yang senantiasa terbuka
terhadap perubahan. Pertumbuhan dan keberlangsungan organisasi akan sangat
bergantung pada pengembangan yang dilakukannya. Pengembangan tersebut
bisa dilakukan pada satu atau lebih aspek dalam organisasi yang bersangkutan.
Hal yang perlu disadari adalah bahwa keputusan untuk melakukan
pengembangan merupakan suatu langkah yang besar. Oleh karena itu,
keputusan itu perlu dilandasi oleh pengetahuan mendalam terkait berbagai
aspek dalam organisasi. Selain itu, pemahaman yang baik akan kapasitas
organisasi dalam melakukan pengembangan sangat diperlukan. Pemahaman
tersebut bisa menjadi jaminan inisiatif pengembangan berjalan dengan baik.
Salah satu organisasi yang menarik untuk diteliti ketika berbicara
mengenai pengembangan adalah seminari. Menurut Kamus Merriam-Webster,
“seminary is an institution for the training of candidates for the priesthood,
ministry, or rabbinate”. Dalam Kamus Cambridge juga disebutkan bahwa,
“seminary is a college where people are trained to become priests,
ministers, or rabbis”. Dengan demikian, seminari merupakan organisasi yang
perlu senantiasa memperbarui diri agar mampu menghasilkan imam yang dapat
menjawab kebutuhan umat sesuai perkembangan zaman. Berdasarkan
kenyataan ini, kebutuhan akan perubahan dalam metode pembinaan di seminari
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adalah sebuah keniscayaan, terlebih di tengah zaman yang bergerak semakin
cepat dan dinamis.
Kuantitas dan kualitas imam sangat bergantung pada proses pembinaan
yang mereka terima selama berada di seminari. Ada beberapa aspek yang
menjadi fokus pembinaan di seminari, baik di seminari menengah maupun
seminari tinggi. Aspek-aspek itu antara lain kepribadian, spiritual, komunitas,
pastoral, dan intelektual. Semua aspek ini memainkan peran yang vital dalam
hidup para imam kelak. Oleh karena itu, metode dalam proses pembinaan
aspek-aspek ini harus senantiasa diperhatikan oleh para pembina di seminari
agar menjadi metode yang tepat.
Gereja Katolik, melalui Konsili Vatikan II, menyadari betapa penting
peran seorang imam. Maka, para Bapa Konsili, secara khusus memberikan
perhatian pada proses pembinaan para calon imam. Bentuk perhatian ini
tertuang dalam dekrit tentang pembinaan imam, Optatam Totius. Dekrit yang
ditandatangani Paus Paulus VI dan para Bapa Konsili ini lahir pada 28
Oktober 1965. Dalam dekrit ini, para Bapa Konsili menyadari bahwa Gereja
perlu mengikuti gerak perkembangan zaman. Situasi dunia yang kian terbuka,
menuntut pembinaan para calon imam yang sesuai dengan konteks ragam
bangsa, budaya, serta yang lain. Pembinaan para calon imam juga perlu melihat
situasi medan karya yang hendak dihadapi (Redaksi Hidup, 2017:11).
Demi menghasilkan imam yang sesuai dengan kebutuhan umat di setiap
zaman, maka perlu senantiasa dilakukan pembaruan terhadap metode
pembinaan di seminari. Dalam rangka menemukan jawaban terkait dengan
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perubahan dalam metode pembinaan di seminari, peneliti hendak melakukan
penelitian di salah satu seminari tinggi di Yogyakarta, yakni di Seminari Tinggi
Anging Mammiri (selanjutnya disingkat STAM). Seminari ini merupakan
tempat pembinaan calon imam Keuskupan Agung Makassar yang terletak di
Jalan Kaliurang Km 7.4 Yogyakarta.
Peneliti berpendapat bahwa Seminari Tinggi Anging Mammiri
Yogyakarta dapat menjadi objek penelitian yang memadai karena sudah berdiri
dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, peneliti juga tertantang dengan objek
penelitian ini karena seminari merupakan organisasi non-profit. Selama ini,
kebanyakan objek penelitian di program studi Magister Manajemen adalah
organisasi yang berorientasi pada profit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lain terkait dengan pengembangan organisasi
dan menjadi kekayaan intelektual di program studi Magister Manajemen
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hasil penelitian ini, yakni berupa
perencanaan pengembangan organisasi (business plan), diharapkan dapat
menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan organisasi Seminari Tinggi
Anging Mammiri Yogyakarta ke arah yang semakin baik. Berdasarkan uraian
di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“Perencanaan Bisnis Pengembangan Organisasi Berdasarkan Business Model
Canvas (Studi pada Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta)”.
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B. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
Analisis lingkungan internal dan eksternal sangat diperlukan dalam
pengembangan suatu organisasi. Pemahaman yang baik dan benar akan
lingkungan internal dan eksternal akan membantu organisasi dalam
merumuskan, menjalankan, dan mengevaluasi strategi dengan tepat.
1. Analisis Lingkungan Internal
Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan lingkungan internal
Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta secara lengkap. Hal-hal itu
meliputi sejarah, profil organisasi, visi, misi, logo, keunikan, serta fasilitas
yang ada di tempat ini.
a. Sejarah Seminari Tinggi Anging Mammiri
Pada awalnya Keuskupan Agung Makassar tidak mempunyai
rumah bina sendiri untuk tingkat seminari tinggi. Sehingga para lulusan
seminari menengah, yang selanjutnya dikenal dengan nama Seminari
Petrus Claver dititipkan pada Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng,
Sulawesi Utara, hal ini terjadi pada sekitar tahun 1950-an. Namun
semenjak tahun 1961 Seminari Menengah Santo Petrus Claver tidak lagi
mengirimkan alumninya ke Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng,
Minahasa, melainkan ke Seminari Tinggi Yogyakarta (Ada’, dalam
Sanjaya dan Purwanto (eds.), 2013: 524-525).
Salah satu penyebabnya adalah perhubungan laut ke Sulawesi
Utara tidak lancar akibat kekacauan PRRI/Permesta. Ada dua imam yang
ditahbiskan yang merupakan alumnus Seminari Tinggi Pineleng, yaitu
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Willi Duma’ yang ditahbiskan pada 27 Juli 1961 dan yang kedua adalah
Pastor Isidorus Rumpun Kaniu yang ditahbiskan pada 13 Agustus 1967.
Selanjutnya, alasan mendasar dipindahkannya proses pembinaan calon
imam Keuskupan Agung Makassar ke Seminari Tinggi Yogyakarta
adalah agar calon-calon imam Keuskupan Agung Makassar memiliki
wawasan yang lebih luas (skala nasional). Orientasi Yogyakarta
didukung dengan keyakinan “Jawa hari ini, luar Jawa esok”.
Perkembangan yang ada di Jawa merujuk pula perkembangan kelak di
luar Jawa (Ada’, dalam Sanjaya dan Purwanto (eds.), 2013: 25).
Angkatan awal yang melanjutkan proses formasi ke Yogyakarta,
menjalani formasi di Seminari Tinggi St. Paulus yang masih berada di
alamat lama Jln. Code selama 2 tahun sekitar tahun 60-an. Salah satu
saksi kehidupan tersebut adalah Pastor Maris Marannu, yang menjadi
buah pertama kelompok itu. Pada Januari tahun 1968 secara resmi
Seminari Tinggi St. Paulus pindah ke Kentungan. Dengan kepindahan itu
para frater dari Makassar, di antaranya Alex Paat, Matheus Bakolu, dan
Piet Timang masih ikut berkemas pindah ke Kentungan (Darmawijaya,
dalam Patabang, Oktovianus, dan Pararak (eds.), 2003: 33-34).
Sejak

pertengahan

tahun

1970-an

muncullah

berbagai

pertimbangan untuk mendirikan rumah formasi sendiri untuk para calon
imam Keuskupan Agung Makassar. Pertama, daya tampung 3 (tiga) unit
pada

Seminari

Tinggi

St.

Paulus

Kentungan

tidak

mampu

mengakomodasi peminat calon-calon imam yang datang dari pelbagi
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penjuru Indonesia. Atas hal ini juga, muncul berbagai kesulitan dalam
membimbing calon imam sebanyak dan aneka ragam latar belakang itu.
Maka pemimpin Seminari Tinggi St. Paulus, didukung oleh Keuskupan
Agung Semarang menganjurkan supaya kelompok-kelompok yang
menumpang itu mulai memikirkan tempat tinggal “domus formationis”,
rumah pendidikan mereka sendiri. Kedua, pendewasaan kampus Institut
Filsafat Teologi (kini Fakultas Teologi Wedabhakti) yang masih
tergabung dengan Seminari Tinggi St. Paulus. Hal ini perlu agar Institut
Filsafat Teologi menuju perumusan fungsi dan misi yang khas dan
mandiri, menjawab tuntutan masa depan untuk studi akademik bagi
ketenagaan inti Gerejani yang terbuka bukan hanya untuk calon-imam
untuk kepentingan hirarki. Ketiga, pendewasaan konvik-konvik atas
prinsip berbagai credibilitas dan tanggung jawab pendampingan dan
bimbingan para calon imam untuk masing-masing tarekat, kongregasi
dan keuskupan (Timang, dalam Kwary, Nipa, dan Tongli (eds.), 2012:
181).
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mgr. Dr. Th.
Lumanauw membeli ujung selatan tanah Skolastikat milik MSF di Jalan
Kaliurang Km. 7,4, Banteng, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Pada tahun
1977 dimulailah pembangunan Seminarium Anging Mammiri di lokasi
tersebut untuk selanjutnya ditinggali oleh para calon imam dari
Keuskupan Agung Makassar. Sebagian kompleks berhasil diselesaikan
dan siap dihuni pada awal tahun kuliah 1978 (Timang, dalam Kwary et
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al. (eds.), 2012: 181-182). Oleh karena itu, sebagian calon imam
Keuskupan Agung Makassar pindah dari Seminari Tinggi St. Paulus di
Kentungan ke Seminari Tinggi Anging Mammiri di Banteng itu. Adapun
Seminarium Anging Mammiri dinyatakan berdiri resmi pada Hari Raya
Pentakosta tahun 1978 (Pesta pelindung dan ulang tahun Seminarium
Anging Mammiri dirayakan setiap Hari Raya Pentakosta).
Setahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1979, semua frater
Keuskuspan Agung Makassar berpindah dari Seminari Tinggi St. Paulus
Kentungan ke Seminari Tinggi Anging Mammiri. Mulai dari saat
pembangunan sampai awal berdirinya Komunitas Anging Mammiri itu,
Mgr. Dr. Th. Lumanauw sangat terbantu oleh kerelaan Hilarius
Manguntu, yang pada waktu itu sedang menyelesaikan tugas akhir
kuliahnya di Institut Filsafat Teologi (IFT) Kentungan. Beliaulah yang
sejak awal menjadi pengawas proyek pembangunan Seminarium Anging
Mammiri (Timang, dalam Kwary et al. (eds.), 2012: 182).
Pada tahun 2000, tanah tempat Seminari Tinggi Anging Mammiri
berada telah jelas status haknya dan pada tahun 2002 telah selesai
sertifikat untuk kemudian dibaliknamakan sebagiannya untuk dan atas
nama Keuskupan Agung Makassar. Semua ini adalah upaya gigih dan
sabar dari notaris Dwi Hartiningsih yang prihatin atas hak-hak tanah
untuk kepentingan Gereja (Manguntu, dalam Patabang et al. (eds.), 2003:
26).
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b. Profil Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta
Seminari

Tinggi

Anging

Mammiri

(STAM)

Yogyakarta

merupakan lembaga pembinaan calon imam Keuskupan Agung
Makassar. STAM berlokasi di Jalan Kaliurang Km 7.4, Kelurahan
Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta. STAM berdiri secara resmi pada Hari Raya Pentakosta 1978
dan Roh Kudus dipilih sebagai pelindungnya. Oleh karena itu, perayaan
ulang tahun dan pesta pelindung STAM selalu jatuh pada Hari Raya
Pentakosta. Nama “Anging Mammiri” dan pelindung “Roh Kudus”
dipilih dan diberikan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Ujung
Pandang (KAUP) waktu itu, Mgr. Dr. Theodorus Lumanaw. “Anging
Mammiri” sendiri merupakan judul sebuah lagu yang cukup populer dari
Makassar. “Anging Mammiri” dalam bahasa Makassar berarti angin
berhembus atau bertiup (sepoi-sepoi). Angin yang berhembus atau
bertiup ke mana ia mau, melambangkan Roh Kudus yang bergerak ke
mana Ia mau (bdk. Yoh. 3:8). Selain itu, Roh Kudus dipilih sebagai
pelindung STAM dengan harapan bahwa para frater yang menjalani
pembinaan sebagai calon imam Keuskupan Agung Makassar (KAMS)
senantiasa dihembusi, diterangi, dan dikuatkan oleh Roh Kudus. STAM
didirikan dengan tujuan menjadi lembaga pembinaan calon imam yang
bermutu untuk menghasilkan imam-imam yang baik bagi Keuskupan
Agung Makassar. Saat ini, terdapat tiga puluh frater yang menjalani
pembinaan di tempat ini dengan Romo Simon Gausu Oscar sebagai
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rektor. STAM dapat dihubungi melalui nomor telepon (0274) 886202
dan website dengan alamat www.angingmammiri.com. Seminari ini juga
memiliki media cetak yang bernama Majalah DIALOG.
c. Tentang Nama dan Logo
Seminarium Anging Mammiri dinyatakan berdiri secara resmi
pada Hari Raya Pentakosta 1978 dan sebagai pelindungnya dipilih Roh
Kudus. Penyebutan Anging Mammiri berasal dari Mgr. Dr. Th.
Lumanauw. Pada suatu kesempatan berkunjung di Seminari Tinggi St.
Paulus Kentungan, beliau mengajak frater-frater dari Keuskupan Agung
Makassar untuk menengok bangunan yang sebagian telah selesai. Sambil
melihat-lihat, ia kemudian bertanya tentang bagaimana pendapat para
frater kalau diberi nama “Anging Mammiri” yang menurutnya sejalan
dengan ayat “Roh bertiup ke mana ia mau” (bdk, Yoh. 3:8; 1 Raj 19:1113). Anging Mammiri dalam bahasa Makassar berarti angin berhembus
atau bertiup (sepoi-sepoi). Angin yang berhembus atau bertiup ke mana
ia mau, melambangkan Roh Kudus yang bergerak ke mana ia mau. Di
samping itu “Anging Mammiri”, merupakan sebuah judul lagu daerah
dari Makassar (Redaksi Koinonia, 2013: 18).
Lebih dari itu, Roh Kudus dipilih sebagai pelindung Seminarium
Anging Mammiri, dengan harapan bahwa para frater calon imam
Keuskupan Agung Makassar yang sedang menjalani masa formasi
senantiasa dihembusi, diterangi, dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Di balik
nama ini terletak harapan bahwa para frater bisa menyadari dan
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mengimani Roh Kudus sebagai pendidik dan penuntun utama mereka
dalam hidup ini khususnya dalam masa pendidikan dan pembinaan.
Logo Seminarium Anging Mammiri identik dengan gambar
perahu layar. Hal ini masih berhubungan dengan Perahu Pinisi yang
sudah menjadi ciri khas Makassar. Selain gambar perahu, pada logo
Seminarium Anging Mammiri juga terdapat gambar burung merpati yang
melambangkan Roh Kudus (bdk. Mat. 3:16).

Gambar 1.1 Logo Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta
Adapun arti dari logo Seminarium Anging Mammiri yakni (Tim
Komsos-KAMS, 2012: 65):
1) Gambar perahu terapung dalam laut dengan layar mengembang di
bawah tulisan AM, melambangkan pergulatan calon imam dalam
mangarungi zaman yang penuh tantangan, yang kadang besar kadang
kecil bagaikan ombak.
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2) AM adalah singkatan “Anging Mammiri” berarti angin yang bertiup
sepoi-sepoi, yang secara rohani melambangkan Roh Kudus (bdk. Yoh.
3:8; 1 Raj 19:11-13).
3) Gambar burung merpati di atas tulisan AM melambangkan Roh
Kudus yang membimbing dan menaungi gerak langkah setiap
penghuni Seminarium Anging Mammiri. Dengan kata lain, para calon
imam mesti menghadapi setiap tantangan zaman yang berat dalam
masa formasi dan juga kelak setelah menjadi imam. Mereka tidak
perlu takut karena Roh Kudus akan menyertai, membimbing, dan
menguatkan mereka.
d. Visi dan Misi
Seminarium Anging Mammiri dipandang sebagai “jantung”
Keuskupan Agung Makassar (bdk. Optatam Totius art. 5), karena di
Seminarium Anging Mammiri inilah dibina, disiapkan, dan dididik
calon-calon imam projo untuk Gereja Lokal Keuskupan Agung
Makassar. Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Mgr. John LikuAda’ dalam buku kenangan pesta perak Seminarium Anging Mammiri
tahun 2003, menulis bahwa Seminarium Anging Mammiri merupakan
tempat pembibitan imam bersosok Alter Christus (Kristus yang lain).
Maksudnya: imam alumni Seminarium Anging Mammiri hendaknya
meneladani Kristus, sehingga dirinya sendiri menjadi cermin Kristus.
Secara ringkas, visi Seminarium Anging Mammiri dirumuskan
sebagai berikut:
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1) Menjadi imam yang beriman dewasa, tangguh, dan mandiri.
2) Menjadi imam pendoa, pemimpin rohani, dan pelayan.
3) Menjadi imam yang berpikir kritis dan memiliki akal sehat.
4) Menjadi pribadi yang komunikatif dan memasyarakat, tanggap
terhadap kebutuhan masyarakat.
5) Siap bersaksi.
Visi Seminarium Anging Mammiri ini diimplementasikan dalam
enam bidang pembinaan sebagaimana yang tertera dalam arah dasar
pembinaan calon imam Keuskupan Agung Makassar: spiritual,
intelektual, komunitas, pastoral, dan kepribadian. Pengimplementasian
visi ke dalam enam aspek pembinaan inilah yang menjadi misi Seminari
Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta.
e. Keunikan
Seminari Tinggi Anging Mammiri adalah tempat pembinaan
calon imam (selain Serikat Yesus dan CSsR) di mana para calon
imamnya diperkenankan memiliki alat elektronik berupa handphone dan
laptop. Hal ini tidak ditemukan di tempat pembinaan calon imam lainnya.
Kebijakan ini tentu saja telah dipikirkan secara cukup matang oleh para
pembina sebelum menerapkannya. Salah satu alasan kuat penerapan
kebijakan ini adalah bahwa para calon imam juga adalah bagian dari
dunia dan oleh karenanya tidak dapat menutup diri pada perkembangan
teknologi. Keistimewaan ini tentu saja bagai pedang bermata dua
sehingga dibutuhkan kedewasaan dalam penggunaannya.
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f. Fasilitas
Sebagai tempat pembinaan calon-calon imam, STAM memiliki
fasilitas-fasilitas yang dipandang mampu mendukung proses pembinaan
tersebut, di antaranya:
1) Kapel: tempat ini merupakan pusat kegiatan kerohanian di STAM.
Di tempat inilah diselenggarakan Perayaan Ekaristi harian serta
kegiatan doa komunitas lainnya.
2) Ruang Makan: tempat ini biasa disebut refter, di mana para penghuni
komunitas makan dalam kebersamaan.
3) Ruang Adorasi: tempat ini merupakan tempat khusus yang
diperuntukkan bagi penghormatan kepada Sakramen Mahakudus.
4) Aula: tempat ini memiliki banyak fungsi, seperti tempat rekreasi,
nonton, rapat, kegiatan dengan tamu komunitas, dan sebagainya.
5) Perpustakaan: tempat ini berisi buku-buku yang mendukung kegiatan
akademik para calon imam di STAM.
6) Kamar Tidur: masing-masing calon imam di STAM memiliki satu
kamar tidur sebagai tempat istirahat dan belajar.
7) Ruang Tamu: tempat ini menjadi sarana bagi para penghuni
komunitas untuk menerima tamu masing-masing.
8) Kamar Tamu: di seminari ini juga terdapat beberapa kamar yang
memang diperuntukkan bagi tamu komunitas atau tamu calon imam
yang mau menginap di STAM.
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9) Dapur: tempat ini menjadi tempat pengolahan makanan untuk
seluruh anggota komunitas. Ada beberapa karyawan yang membantu
menyediakan makanan, tetapi ada waktu khusus di mana para calon
imam mendapat giliran memasak.
10) Fasilitas Olahraga: di STAM ada beberapa sarana olahraga seperti
lapangan futsal dan basket, lapangan volley, tennis meja, takraw,
serta badminton. Selain pembinaan rohani, pembinaan aspek fisik
juga sangat penting bagi para calon imam.
11) Ruang Komputer: runag ini diperuntukkan untuk para calon imam
tingkat pertama yang belum diperkenankan memiliki laptop atau
komputer pribadi.
12) Ruang Redaksi Majalah: tempat ini adalah ruang pengerjaan majalah
komunitas yang berjudul DIALOG.
13) Sepeda: sepeda merupakan kendaraan “operasional” para calon
imam STAM.
14) Kendaraan Bermotor: kendaraan bermotor berupa mobil dan motor
digunakan untuk kegiatan komunitas yang tidak memungkinkan
menggunakan sepeda.
2. Analisis Lingkungan Eksternal
a. Posisi dan Peran STAM di Fakultas Teologi USD
Salah satu bidang pembinaan di Seminari Tinggi Anging
Mammiri ialah bidang intelektual. Hal ini menjadi syarat mutlak yang
harus dipenuhi oleh para calon imam. Untuk mendukung kualitas

14

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

intelektual yang baik, maka Seminari Tinggi Anging Mammiri memilih
Fakultas Teologi USD sebagai wadah sekaligus partner dalam
pengembangan intelektual para calon imam KAMS, khususnya dalam
bidang filsafat dan teologi. Pendidikan yang diberikan FTeo USD
sungguh memiliki kontribusi yang besar bagi STAM, apalagi pendidikan
tersebut diwujudkan dalam teologi kontekstual. Model teologi ini sangat
relevan bagi para calon imam KAMS, terlebih lagi ketika nantinya telah
terjun langsung dalam bidang pelayanan pastoral di KAMS.
Dalam dinamika kehidupan intelektual tersebut, STAM tidak
hanya berperan sebagai “penerima” tetapi juga turut memberikan
kontribusi bagi FTeo USD. Setiap tahunnya, para mahasiswa yang
berasal

dari

komunitas

STAM

terlibat

aktif

dalam

kegiatan

kemahasiswaan. Bahkan, beberapa terlibat dalam kepengurusan inti,
antara lain sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (tahun 20162017), Wakil

BEM

(tahun 2017-2018), Ketua Penelitian dan

Pengembangan (tahun 2016-2017), dan pengurus divisi dalam organisasi
BEM (setiap tahun). Selain berkontribusi di bidang organisasi, kontribusi
tersebut juga nyata dalam akademis (penulisan dalam jurnal ilmiah dan
IPK yang baik). Prestasi ini tentu saja dapat menjadi credit point, tidak
hanya untuk STAM tetapi juga FTeo USD.
b. Posisi dan Peran STAM di Paroki Banteng
Salah satu aspek pembinaan di STAM adalah pastoral. Arah
pembinaan ini konkret dialami dalam berbagai kegiatan yang dilakukan
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di Paroki Banteng, misalnya pendampingan PIA (Pendampingan Iman
Anak), asistensi natal maupun paskah, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan
ini dapat membantu para calon imam merasakan secara konkret suasana
pelayanan sehingga mampu lebih dalam merefleksikan panggilan yang
mereka jalani.
Paroki Keluarga Kudus Banteng sebagai sebuah paroki yang
berspiritualkan keluarga kudus Nazareth dapat mengalami pula kasih
Allah lewat pelayanan yang diberikan oleh para calon imam. Pelayanan
yang ada diharapkan mampu semakin menumbuhkembangkan semangat
saling mengasihi dalam keluarga sebagai komunitas kasih. Maka, Paroki
Banteng memberi sebuah situasi untuk para calon imam di STAM untuk
dapat merasakan dan memberi pelayanan yang dapat semakin
mengarahkan umat pada pengenalan mendalam akan Allah dalam cinta
kasih keluarga dan sesama.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang akan
menjadi fokus penelitian ini, yakni:
1. Bagaimana proses pembinaan calon imam di Seminari Tinggi Anging
Mammiri saat ini?
2. Bagaimana menghasilkan saran perencanaan pengembangan organisasi
yang tepat dan lengkap sebagai pedoman pengembangan Seminari Tinggi
Anging Mammiri?
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D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang akan
menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan-tujuan
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses pembinaan calon imam di Seminari Tinggi
Anging Mammiri saat ini.
2. Untuk menghasilkan saran perencanaan pengembangan organisasi yang
tepat dan lengkap sebagai pedoman pengembangan Seminari Tinggi Anging
Mammiri.
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:
1. Organisasi yang diteliti (Manfaat Praktis)
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pastor
pendamping di Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta dalam
menentukan strategi pembinaan calon imam dan pengembangan organisasi
yang tepat sehingga seminari dapat mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan serta mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik.
2. Pihak Lain (Manfaat Praktis)
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan
empiris terkait dengan rencana pengembangan organisasi, khususnya
seminari, dengan menggunakan adaptasi business model canvas.
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3. Peneliti (Manfaat Teoritis)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman
peneliti tentang proses pengembangan organisasi non-profit dengan
menggunakan adaptasi business model canvas.
4. Universitas Sanata Dharma (Manfaat Teoritis)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi tulisan ilmiah
mengenai perencanaan pengembangan organisasi organisasi non-profit
khususnya seminari, dengan menggunakan adaptasi business model canvas.
F. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan.

Bagian ini memuat latar belakang masalah,

lingkungan internal dan eksternal organisasi, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis ini. Tujuan dari
bagian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada para pembaca tentang
arah dan sasaran yang ingin dicapai lewat penulisan tesis ini. Bab II Landasan
Teori. Bagian ini memuat pemaparan tentang pengertian bisnis, rencana bisnis,
organisasi, pengembangan organisasi, seminari, model bisnis, dan business
model canvas. Bab III Metode Penelitian. Bagian ini membahas level analisis,
sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan
digunakan dalam penelitian ini. Bab IV Pembahasan. Pada bagian ini, peneliti
akan (a) memaparkan bagaimana pembinaan calon imam yang saat ini
dilakukan di Seminari Tinggi Anging Mammiri berdasarkan hasil wawancara
dengan para narasumber dengan memetakannya ke dalam kesembilan blok
Business Model Canvas; (b) melakukan analisis terhadap kesembilan blok
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tersebut demi menghasilkan perencanaan pengembangan organisasi yang tepat
dan lengkap sebagai pedoman pengembangan Seminari Tinggi Anging
Mammiri. Bab V Rencana Aksi. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan
hasil penelitian berupa rekomendasi (rencana aksi) perencanaan pengembangan
organisasi yang tepat dan lengkap sebagai pedoman pengembangan Seminari
Tinggi Anging Mammiri. Bab VI Kesimpulan dan Saran. Pada bagian ini,
peneliti akan memaparkan kesimpulan dan saran penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Bisnis
Secara umum, hampir semua orang mengetahui istilah “bisnis”.
Bisnis dipahami sebagai cara untuk menghasilkan produk demi mencapai
tujuan, yakni keuntungan. Pride, Hughes, dan Kapoor (2018: 9) berpendapat
bahwa bisnis adalah upaya terorganisasi dari individu-individu dalam
memproduksi dan menjual produk (barang dan jasa) yang memenuhi
kebutuhan masyarakat demi mendapatkan keuntungan. Pendapat para ahli
ini mewakili pandangan umum masyarakat. Pandangan ini tentu saja tidak
keliru, tetapi belum mampu menampakkan secara keseluruhan makna istilah
“bisnis”. Dari ilmu semantik, istilah “bisnis” tidak hanya terkait dengan
tujuan pencapaian keuntungan. Makna istilah “bisnis” ternyata lebih luas
dari itu. Menurut Oxford Dictionary, bisnis dapat juga berarti, “something
that a particular person or organization is responsible for; important
matters that need to be dealt with or discussed”. Artinya, “sesuatu yang
menjadi tanggung jawab orang atau organisasi tertentu; hal-hal penting yang
perlu ditangani atau didiskusikan”. Jadi bisnis tidak hanya tentang mencari
keuntungan, tetapi juga tentang segala sesuatu yang penting dan
membutuhkan perhatian. Sebuah frasa dalam Bahasa Inggris memperkuat
pendapat ini: “It’s none of your business!”, yang jika diterjemahkan ke
dalam Bahasa Indonesia menjadi, “Ini bukan urusanmu!”. Jadi, sekali lagi,
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istilah “bisnis” tidak hanya berarti mencari keuntungan, tetapi juga terkait
dengan segala sesuatu yang menjadi “urusan”.
Salah satu bukti bahwa bisnis tidak melulu tentang pencarian
keuntungan adalah adanya bisnis nirlaba. Organisasi nirlaba (non-profit
organization) adalah organisasi yang bersifat formal, swasta, independen,
dan tidak membagikan keuntungan kepada pemilik atau pemangku
kepentingan serta melibatkan kontribusi sukarela dalam hal waktu dan/atau
uang dan dalam bentuk partisipasi bebas untuk organisasi (Kim dan Han,
2015:2). Contoh-contoh umum dari organisasi nirlaba meliputi beberapa
rumah sakit, sekolah, organisasi sosial, dan gereja. Seminari yang menjadi
objek penelitian peneliti juga dapat dikategorikan sebagai organisasi atau
bisnis nirlaba karena tujuannya bukanlah untuk mendapatkan laba. Jadi,
dalam penelitian ini, ketika peneliti berbicara tentang business plan, maka
itu berarti perencanaan bisnis atau lebih tepatnya perencanaan organisasi.
2. Rencana Bisnis
Perencanaan

(planning)

merupakan

penetapan

tujuan

dan

memutuskan bagaimana mencapainya. Perencanaan dapat juga didefinisikan
sebagai antisipasi ketidakpastian dengan merumuskan tindakan di masa
depan untuk mencapai hasil yang ditentukan. Rencana adalah dokumen
yang menguraikan bagaimana tujuan akan dicapai. Ketika kita membuat
rencana, kita membuat cetak biru tindakan yang menjelaskan apa yang perlu
kita lakukan untuk mewujudkan tujuan kita (Kinicki dan Williams, 2020:
158). Perencanaan adalah istilah yang sangat umum yang mencakup
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perencanaan strategis jangka panjang dan perencanaan operasional jangka
pendek. Kedua jenis perencanaan ini berbeda dalam skala waktu yang
mereka cakup. Perencanaan strategis melibatkan persiapan, evaluasi dan
pemilihan strategi untuk mencapai tujuan dari rencana aksi jangka panjang.
Perencanaan operasional berkaitan dengan rencana terperinci yang
dengannya mereka yang bekerja dalam suatu organisasi diharapkan dapat
memenuhi tujuan jangka pendek kelompok kerja mereka (Weetman, 2019:
472). Perencanaan, dalam bentuk yang paling sederhana, adalah
membangun tujuan organisasi dan memutuskan bagaimana mencapainya
(Pride et al., 2018: 165). Singkatnya, perencanaan adalah fungsi manajemen
yang mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu
organisasi berhadapan dengan kondisi-kondisi di masa depan.
Perencanaan merupakan hal yang sangat penting untuk setiap bisnis,
besar atau kecil, dan tidak boleh diabaikan atau dianggap enteng. Sebuah
rencana bisnis (business plan) adalah panduan yang dibuat secara saksama
untuk orang yang akan memulai bisnis. Rencana bisnis merupakan alat
dengan tiga tujuan dasar: komunikasi, manajemen, dan perencanaan.
Sebagai alat komunikasi, rencana bisnis berfungsi sebagai dokumen ringkas
yang dapat diperiksa oleh calon investor untuk menentukan apakah mereka
akan berinvestasi atau tidak. Sebagai alat manajemen, rencana bisnis
membantu untuk melacak, memantau, dan mengevaluasi kemajuan. Sebagai
alat perencanaan, rencana bisnis menjadi pemandu dalam melalui berbagai
tahapan bisnis (Pride et al., 2018: 143). Rencana bisnis merupakan dokumen
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yang menguraikan tujuan perusahaan yang diusulkan, strategi untuk
mencapainya, dan standar untuk mengukur kesuksesannya. Dalam sebuah
rencana bisnis, kita akan menjelaskan ide dasar di balik bisnis kita (Kinicki
dan Williams, 2020: 158). Dengan demikian, rencana bisnis sangat penting
dalam suatu bisnis karena di dalamnya terkandung checklist komponenkomponen yang akan menjamin kelangsungan bisnis demi mencapai tujuan
utamanya. Jika pebisnis setia pada rencana bisnis yang telah dibuat dengan
tetap terbuka pada perubahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis,
niscaya tujuan utama organisasi akan tercapai.
3. Organisasi
Menurut Buchanan dan Huczynski (2019: 5-6), organisasi adalah
pengaturan sosial untuk mencapai kinerja terkontrol dalam mengejar tujuan
kolektif. Organisasi sebagai pengaturan sosial berarti organisasi adalah
kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain karena keanggotaan
mereka. Keanggotaan bersama ini menyiratkan adanya tujuan bersama.
Organisasi pun sangat menaruh perhatian pada kinerja terkontrol dalam
mengejar tujuannya. Hal ini terjadi karena kinerja organisasi secara
keseluruhan menentukan kelangsungan hidupnya. Kinerja harus dikontrol
untuk memastikan bahwa kinerja telah cukup baik, atau tindakan perlu
diambil untuk memperbaikinya. Anggota organisasi harus melakukan fungsi
kontrol ini untuk memenuhi tujuan kolektif mereka. Kebutuhan akan kinerja
yang terkontrol mengarah pada alokasi fungsi yang disengaja dan teratur
(pembagian kerja) di antara anggota organisasi.
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Achterbergh dan Vriens (2019: 1) menggambarkan organisasi
sebagai sistem sosial yang memberikan kontribusi sosial. Kontribusi
mengacu pada peran organisasi dalam masyarakat. Mereka mengatakan
bahwa dalam masyarakat modern, organisasi dapat memberikan kontribusi
yang positif bagi kesejahteraan anggota masyarakat. Organisasi dapat
melakukannya melalui berbagai cara, seperti: a. melalui produk atau layanan
bernilai sosial yang mereka sediakan, b. dengan cara memberikan efek
positif non-produk atau non-layanan seperti pekerjaan atau kesejahteraan
karyawan, dan c. dengan memastikan bahwa efek negatif (misalnya polusi,
ketidaksetaraan) sebisa mungkin dihindari. Tentu saja, pada kenyataannya,
banyak yang “berkontribusi” kepada masyarakat dengan cara yang negatif,
misalnya dengan menyediakan produk atau layanan yang tidak bernilai dan
menciptakan efek negatif. Dari definisi-definisi di atas, kita dapat
mengatakan bahwa ada beberapa elemen yang terdapat dalam organisasi,
seperti tujuan, orang-orang yang bekerja sama (lebih dari satu orang),
spesifikasi pekerjaan, jaringan komunikasi, sistem koordinasi, serta
kontribusi sosial.
4. Seminari sebagai Organisasi Nirlaba
Seminari, sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti di bab
pendahuluan, merupakan organisasi nirlaba karena tujuannya bukan untuk
memperoleh keuntungan. Menurut Kamus Merriam-Webster, seminari
adalah institusi untuk mendidik calon imam, pelayan, atau rabi. Dalam
Kamus Cambridge juga disebutkan bahwa seminari adalah perguruan
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tinggi (college) tempat orang dilatih untuk menjadi imam, pendeta, atau
rabi. Seminari disebut sebagai institusi pendidikan, yang berarti seminari
adalah sebuah organisasi resmi yang tujuan utamanya adalah mendidik
dan atau membina, dan bukan mencari laba atau keuntungan.
Sebagaimana kita ketahui, tujuan organisasi profit adalah
mendapatkan laba dengan segala upaya demi keberlanjutan organisasinya.
Lalu, apakah organisasi nirlaba, seperti seminari, tidak memikirkan
keberlanjutannya sehingga tidak bertujuan mendapatkan laba atau
keuntungan? Tentu saja tidak. Organisasi nirlaba, seperti seminari, tentu
memikirkan keberlanjutannya sehingga senantiasa berupaya untuk
mengembangkan atau memperbarui organisasi meski tidak bergantung
pada laba. Organisasi nirlaba perlu mengembangkan diri agar nilai yang
mereka yakini dan perjuangkan dapat berjalan dengan baik demi
mencapai visi yang menjadi nilai utama organisasi. Seminari pun
merupakan organisasi yang perlu senantiasa memperbarui diri agar mampu
mencapai tujuan utamanya yakni menghasilkan imam yang dapat menjawab
kebutuhan umat sesuai perkembangan zaman. Berdasarkan kenyataan ini,
kebutuhan akan perubahan dalam metode pembinaan di seminari adalah
sebuah keniscayaan, terlebih di tengah zaman yang bergerak semakin cepat
dan dinamis.
Kuantitas dan kualitas imam sangat bergantung pada proses
pembinaan yang mereka terima selama berada di organisasi seminari. Ada
beberapa aspek yang menjadi fokus pembinaan di seminari, baik di seminari
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menengah maupun seminari tinggi. Aspek-aspek itu antara lain kepribadian,
spiritual, komunitas, pastoral, dan intelektual. Semua aspek ini memainkan
peran yang vital dalam hidup para imam kelak. Oleh karena itu, metode
dalam proses pembinaan aspek-aspek ini harus senantiasa diperhatikan oleh
para pembina di seminari agar menjadi metode yang tepat.
Gereja Katolik, melalui Konsili Vatikan II, menyadari betapa
penting proses pembinaan para calon imam sehingga memberi perhatian
besar terhadapnya. Bentuk perhatian ini tertuang dalam dekrit tentang
pembinaan imam, Optatam Totius. Dekrit yang ditandatangani Paus Paulus
VI dan para Bapa Konsili ini lahir pada 28 Oktober 1965. Dalam dekrit ini,
para Bapa Konsili menyadari bahwa Gereja perlu mengikuti gerak
perkembangan zaman. Situasi dunia yang kian terbuka, menuntut
pembinaan para calon imam yang sesuai dengan konteks ragam bangsa,
budaya, serta yang lain. Pembinaan para calon imam juga perlu melihat
situasi medan karya yang hendak dihadapi (Redaksi Hidup, 2017:11).
5. Pengembangan Organisasi
Pengembangan organisasi adalah proses untuk meningkatkan
efektivitas organisasi dan memfasilitasi perubahan pribadi dan organisasi
melalui penggunaan intervensi yang didorong oleh pengetahuan ilmu sosial
dan perilaku. Hasil dari kegiatan pengembangan organisasi adalah
efektivitas organisasi. Defenisi ini menekankan penerapan pengetahuan
yang diperoleh melalui ilmu sosial dan perilaku (seperti sosiologi, bisnis dan
manajemen, psikologi, dan lainnya) ke pengaturan organisasi (Anderson,

26

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2017: 21-22). Bagi Cummings dan Worley (2015: 2), pengembangan
organisasi adalah aplikasi seluruh sistem dan transfer pengetahuan ilmu
perilaku ke pengembangan yang direncanakan, peningkatan, dan penguatan
strategi, struktur, serta proses yang mengarah pada efektivitas organisasi.
Definisi-definisi di atas menyiratkan beberapa tema utama. Pertama,
pengembangan organisasi memiliki perspektif jangka panjang. Kedua,
pengembangan organisasi bekerja paling baik ketika didukung oleh
kepemimpinan senior. Ketiga, efek pengembangan organisasi berpengaruh
pada perubahan terutama melalui edukasi. Keempat, pengembangan
organisasi menekankan partisipasi karyawan dalam menilai keadaan saat ini
dan dalam merencanakan keadaan masa depan yang positif; membuat
pilihan bebas dan kolaboratif tentang bagaimana implementasi harus
dilanjutkan; dan, memberdayakan sistem yang akan digunakan untuk
menciptakan dan mengevaluasi hasil (Rothwell, Stavros, dan Sullivan,
2016: 2). Pengembangan organisasi juga dipandang sebagai sarana
profesionalisasi dan peningkatan kapasitas. Pengembangan organisasi
adalah proses yang berfokus pada organisasi dan bukan pada individu,
meskipun pengembangan organsiasi memberikan individu kesempatan
untuk belajar, memperoleh, dan mengembangkan pengetahuan baru. Di
sektor nirlaba, pilihan bagaimana mengembangkan kapasitas yang berbeda
tergantung pada kepentingan pemangku kepentingan karena mereka
memiliki preferensi yang berbeda dan alasan yang berbeda untuk
mendukung inisiatif pengembangan organisasi (Millesen, Carman, dan Bies,
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2010: 8-9). Selain itu, kita juga dapat menemukan bahwa semua definisi
melihat pengembangan organisasi sebagai medan pengaplikasian ilmu
perilaku untuk menciptakan perubahan. Perubahan yang dimaksudkan
adalah perubahan yang mencakup keseluruhan organisasi. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan perkembangan anggota
organisasi.
Pengembangan organisasi penting untuk diperhatikan karena bidang
ini dapat membantu organisasi mengantisipasi, beradaptasi, dan menanggapi
secara efektif perubahan dan transformasi yang terjadi di tingkat apa pun,
baik di tingkat individu, tim, departemen, organisasi, maupun masyarakat.
Kita harus peduli tentang pengembangan organisasi karena bidang ini
memberikan kepada kita kemampuan untuk memimpin dan mengelola
transformasi serta perubahan. Kemampuan untuk memimpin dan mengelola
perubahan inilah yang membedakan pemimpin (leader) dari pengikut
(follower) (Rothwell et al., 2016: 5). Dengan kata lain, perubahan
lingkungan eksternal yang semakin cepat, seperti perkembangan teknologi,
menuntut organisasi menanggapi dan mengatasi perubahan cepat itu dengan
cara beradaptasi secara cepat pula agar dapat bertahan dan berkelanjutan.
Pengembangan organisasi berarti memberikan aspek dinamis bagi
organisasi

yang

memungkinkannya

merespon

dengan

cepat,

baik

mengantisipasi maupun beradaptasi, perubahan yang terjadi atau mungkin
terjadi.
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6. Model Bisnis
a. Pengertian Model Bisnis
Ada

berbagai

pandangan

tentang

definisi

model

bisnis,

diantaranya:
1) Kinicki dan Williams (2020: 158) menyebut model bisnis sebagai
yang menguraikan kebutuhan yang akan dipenuhi perusahaan, operasi
bisnis, komponen dan fungsinya, serta pendapatan dan pengeluaran
yang diharapkan. Model bisnis juga menjelaskan industri yang kita
masuki, bagaimana produk kita akan berbeda, bagaimana kita akan
memasarkan kepada pelanggan, bagaimana kita memenuhi syarat
untuk menjalankan bisnis, dan bagaimana kita akan membiayai bisnis.
2) Pride et al., (2018: 421) menjelaskan bahwa model bisnis mewakili
sekelompok karakteristik dan metode umum dalam melakukan bisnis
untuk menghasilkan pendapatan penjualan dan mengurangi biaya.
3) Martins et al., (dalam Andreini dan Battineli, 2017: 26) menjelaskan
bahwa model bisnis adalah contoh skema, didefinisikan sebagai
struktur kognitif yang terdiri dari konsep dan hubungan di antara
mereka yang mengatur pemahaman manajerial tentang desain
aktivitas dan pertukaran yang mencerminkan saling ketergantungan
kritis dan hubungan penciptaan nilai dalam jaringan pertukaran
perusahaan mereka.
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4) Osterwalder dan Pigneur (2010: 14) mengatakan bahwa model bisnis
menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi
menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai.
5) Zott dan Amit (2010: 220) mendefinisikan model bisnis sebagai
konten, struktur, dan tata kelola transaksi yang dirancang untuk
menciptakan nilai melalui eksploitasi peluang bisnis. Konten mengacu
pada pemilihan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan proposisi
nilai (value proposition). Struktur mengacu pada bagaimana kegiatankegiatan ini disampaikan dan saling terkait, yaitu, bagaimana
kapabilitas, aktivitas, dan proses yang diperlukan untuk menciptakan
proposisi nilai.
Dari berbagai pandangan di atas, model bisnis dapat dilihat
sebagai sebuah sistem yang mampu meningkatkan reputasi serta
keunggulan bersaing suatu organisasi. Hal itu terjadi karena model bisnis
membantu

membuat

perancangan

suatu

bisnis

dengan

mempertimbangkan berbagai faktor pendukung ketimbang hanya
menjual produk ke pasar dan berharap respon yang positif dari
konsumen. Dengan kata lain, model bisnis lebih menunjukkan sisi aktif
dari suatu organisasi. Salah satu faktor yang sangat penting
dipertimbangkan dalam merancang model bisnis adalah kondisi
lingkungan ekternal. Analisis terhadap lingkungan eksternal seperti
kebutuhan apa yang diinginkan oleh konsumen akan sangat menentukan
kesuksesan organisasi. Organisasi yang dapat menganalisis pasar dan

30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengeksekusinya dengan model bisnis yang tepat akan menjadi
organisasi yang memiliki keunggulan bersaing di pasar.
b. Jenis-jenis Model Bisnis
Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa model bisnis
dari berbagai ahli, di antaranya (Fielt, 2013: 93-95):
1) Business Model Canvas. Model bisnis yang paling terkenal dan
banyak digunakan adalah Business Model Canvas yang diperkenalkan
oleh Osterwalder dan Pigneur. Business Model Canvas disajikan
sebagai bahasa bersama untuk menggambarkan, memvisualisasikan,
menilai, dan mengubah model bisnis. Model ini difokuskan pada
desain dan inovasi, khususnya dengan menggunakan pemikiran visual
yang merangsang pendekatan holistik dan narasi. Model bisnis ini
adalah tindak lanjut dari Business Model Ontology yang juga
diperkenalkan oleh Osterwalder. Dalam ontologi ini unsur-unsur
dikelompokkan menjadi empat pilar: customer interface (segmen,
hubungan, dan saluran), produk (proposisi nilai), manajemen
infrastruktur (kegiatan, sumber daya, dan mitra) dan aspek keuangan
(pendapatan dan biaya). Osterwalder menunjukkan bagaimana
ontologi mensintesis sebagian besar kerangka kerja dan elemen model
bisnis lainnya pada waktu itu.
2) Four-box Business Model. Model bisnis ini diperkenalkan oleh
Michael W. Johnson. Model ini memiliki banyak kesamaan dengan
Business Model Canvas. Johnson menekankan saling ketergantungan
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antara kotak dalam hal konsistensi dan saling melengkapi, serta
melihatnya sebagai cara di mana model bisnis atau kerangka kerja
sederhana dapat menjadi sangat kompleks. Namun, tidak ada diskusi
lebih lanjut tentang saling ketergantungan ini atau dukungan untuk
menghadapinya. Perbedaan utama antara Business Model Canvas dan
Four-box Business Model adalah bahwa yang pertama memiliki pilar
pelanggan sedangkan yang kedua tidak memiliki kotak pelanggan
yang terpisah tetapi tercakup di dalam kotak proposisi nilai. Selain itu,
Business Model Canvas memiliki kemitraan kunci sebagai elemen
terpisah, sedangkan Four-box Busines Model menempatkannya di
bawah sumber daya utama. Four-box Business Model mencakup
aspek operasional yang lebih rinci (aturan bisnis, norma perilaku dan
metrik keberhasilan) dan aspek finansial (margin unit target dan
kecepatan sumber daya) daripada Business Model Canvas.
3) Technology-market

Mediation.

Chesbrough

dan

Rosenbloom

mendiskusikan model bisnis dalam kaitannya dengan inovasi
teknologi. Mereka memposisikan model bisnis sebagai logika
heuristik dan perangkat fokus yang memediasi antara pengembangan
teknologi dan penciptaan nilai ekonomi. Chesbrough dan Rosenbloom
menyatakan bahwa model bisnis menyediakan kerangka kerja yang
koheren yang mengambil karakteristik dan potensi teknologi sebagai
input, dan mengubahnya melalui pelanggan dan pasar menjadi input
ekonomi. Unsur-unsur Chesbrough dan Rosenbloom sangat mirip
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dengan Business Model Canvas dan Four-Box Business Model.
Mereka secara eksplisit menyebutkan jaringan nilai sebagai salah satu
elemen, yang mencakup pelanggan, pemasok, pelengkap, dan pesaing.
Selain itu, Chesbrough dan Rosenbloom juga melihat strategi
kompetitif sebagai elemen dalam model bisnis, yang tidak berlaku
untuk Business Model Canvas dan Four-Box Business Model. Namun
mereka menekankan bahwa model ini tidak mencakup strategi penuh
dan bahwa ada perbedaan antara model bisnis dan strategi. Model
bisnis menekankan penciptaan nilai sementara strategi menekankan
pada penangkapan nilai.
4) Entrepreneur’s Business Model. Morris dan kawan-kawan mendekati
model bisnis dari perspektif kewirausahaan. Mirip dengan Four-Box
Business Model, mereka juga memasukkan rincian lebih lanjut tentang
aspek keuangan (leverage operasi, volume, dan margin). Sejalan
dengan Chesbrough dan Rosenbloom, Morris dan kawan-kawan juga
memasukkan strategi kompetitif sebagai elemen dalam model bisnis.
Selain itu, salah satu elemen mereka membahas faktor pribadi
pengusaha atau investor dalam kaitannya dengan waktu, ruang
lingkup, dan ambisi mereka, yang juga mereka sebut sebagai “model
investasi”. Model ini memperhitungkan bahwa ada berbagai jenis
usaha yang mungkin dilakukan. seperti subsisten, pendapatan,
pertumbuhan, dan model spekulatif. Selain itu, Morris dan kawankawan juga menekankan pentingnya kecocokan internal dan eksternal
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sehubungan dengan enam elemen. Sementara kecocokan internal
(konsistensi dan penguatan antara komponen) diperlukan untuk model
kerja, kecocokan internal yang kuat dapat merusak kemampuan
beradaptasi dan menghasilkan kecocokan eksternal yang buruk ketika
lingkungan bergejolak.
5) Business Model Schematics. Weill dan Vitale memperkenalkan
Business Model Schematics untuk menggambarkan model e-bisnis.
Model bisnis ini menggunakan elemen-elemen dalam definisi
Timmers sebagai titik awal dan menambahkan representasi visual ke
dalamnya. Selain itu, Weill dan Vitale membedakan antara model ebisnis atom dan inisiatif e-business yang didasarkan pada kombinasi
model atom dan mengidentifikasi elemen spesifik untuk keduanya.
Apa yang penting tentang pendekatan Weill dan Vitale adalah
fokusnya pada e-bisnis, yang datang dengan perhatian khusus untuk
arus informasi, hubungan elektronik, dan infrastruktur teknologi
informasi. Selain itu, perspektif jaringan pada arsitektur organisasi
sangat menonjol dalam Business Model Schematics dengan deskripsi
peran, hubungan, dan arus informasi.
c. Inovasi model Bisnis
Perusahaan sering berupaya untuk berinovasi dalam proses dan
produk

mereka

demi

mencapai

pertumbuhan

pendapatan

dan

mempertahankan atau meningkatkan margin keuntungan. Namun,
inovasi untuk meningkatkan proses dan produk seringkali mahal dan
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memakan waktu, membutuhkan investasi awal yang besar dalam segala
hal mulai dari penelitian dan pengembangan hingga sumber daya khusus,
pabrik dan peralatan baru, dan bahkan seluruh unit bisnis baru. Meski
membutuhkan biaya yang besar, pengembalian investasi ini, di masa
depan, selalu tidak pasti. Oleh karena keraguan untuk membuat taruhan
besar seperti itu, banyak perusahaan sekarang beralih ke inovasi model
bisnis sebagai alternatif. Inovasi model bisnis penting bagi manajer,
pengusaha, dan peneliti akademis karena beberapa alasan. Pertama,
inovasi model bisnis menggambarkan atau menunjukkan sumber nilai
masa depan yang sering kurang dimanfaatkan. Kedua, pesaing mungkin
merasa lebih sulit untuk meniru atau mereplikasi keseluruhan sistem
aktivitas untuk menghasilkan suatu produk. Ketiga, inovasi model bisnis
dapat menjadi alat kompetitif yang berpotensi kuat, sehingga manajer
harus mengetahui kemungkinan upaya pesaing di bidang ini (CasadeusMasanell dan Ricart, dalam Amit dan Zott, 2015: 36-37).
Menurut Saxena, Deodhar, dan Ruohonen (2017: 40-41), inovasi
model bisnis dapat mengarah pada perluasan model bisnis yang sudah
ada, eksistensi model bisnis lama dan baru, dan pengelolaan beberapa
model bisnis (baru). Melakukan inovasi model bisnis akan membutuhkan
perbaikan dan penyesuaian yang berkelanjutan. Model bisnis yang tepat
jarang terlihat sejak awal, dan menemukan model bisnis yang tepat
mungkin memerlukan banyak pengulangan. Model bisnis yang efektif
hampir selalu merupakan hasil dari masa coba-coba, dimulai dengan
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asumsi

kebutuhan

pelanggan

dan

diakhiri

dengan

pemahaman

tentangnya.
Pada dasarnya, model bisnis sendiri telah muncul sebagai unit
analisis yang menjanjikan dan titik awal untuk strategi inovasi. Selain itu,
model bisnis juga menciptakan peluang untuk menemukan cara baru
dalam mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Tantangan yang
dihadapi oleh perusahaan tidak terbatas pada pengembangan ide bisnis
baru, tetapi juga tentang penyebaran dan penggunaan kembali sumber
daya dan kemampuan yang ada untuk mengembangkan penawaran nilai
baru. Menanggapi tantangan ini, minat dalam inovasi model bisnis telah
muncul karena menyediakan unit analisis yang mampu secara bersamaan
mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal yang relevan
(Schneider dan Spieth, 2013: 3-4).
Pada akhirnya, Osterwalder dan Pigneur (dalam Saxena et al..,
2017: 40-41) menyatakan bahwa inovasi model bisnis bukan tentang
melihat ke belakang, menyalin atau membandingan, tetapi tentang
menciptakan mekanisme baru untuk menciptakan nilai dan memperoleh
pendapatan. Karena strategi menggerakkan model bisnis, inovasi model
bisnis sering kali dipicu oleh hasil analisis strategis. Pada prinsipnya
masing-masing dari sembilan blok bangunan model bisnis dalam
Business Model Canvas dapat bertindak sebagai episentrum inovasi
model bisnis, yang juga memicu efek perubahan ke blok bangunan
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lainnya. Empat pusat utama inovasi model bisnis yang menjelaskan
bagaimana inovasi model bisnis dapat dipicu, adalah sebagai berikut:
1) Inovasi yang digerakkan oleh sumber daya berasal dari infrastruktur
atau kemitraan organisasi yang ada untuk memperluas atau mengubah
model bisnis.
2) Inovasi yang digerakkan oleh penawaran menciptakan proposisi nilai
baru yang memengaruhi blok bangunan model bisnis lainnya.
3) Inovasi yang digerakkan oleh pelanggan didasarkan pada kebutuhan
pelanggan, akses yang difasilitasi atau peningkatan kenyamanan.
4) Inovasi yang digerakkan oleh keuangan didasarkan pada aliran
pendapatan baru, mekanisme penetapan harga atau struktur biaya yang
dikurangi yang memengaruhi blok bangunan model bisnis lainnya.
7. Business Model Canvas
a. Defenisi dan Latar Belakang Munculnya
Business Model Canvas merupakan konsep yang dikembangkan
oleh Osterwalder dan Pigneur (2010: 12.15) untuk menggambarkan,
memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Mereka ingin
mengembangkan konsep model bisnis yang dipahami semua orang:
konsep yang memfasilitasi deskripsi dan diskusi. Tantangannya adalah
bahwa konsep tersebut haruslah sederhana, relevan, dan dapat dipahami
secara intuitif, sambil tidak terlalu menyederhanakan kerumitan fungsi
perusahaan atau organisasi. Dari semangat itu terciptalah Business Model
Canvas. Model ini dapat menjadi panduan yang memungkinkan
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perusahaan atau organisasi mendiskripsikan dan memanipulasi model
bisnis dengan mudah untuk menciptakan alternatif strategi yang baru.
Konsep ini bahkan telah diterapkan dan diuji di seluruh dunia dan sudah
digunakan dalam organisasi seperti IBM, Ericsson, Deloitte, Pekerjaan
Umum dan Layanan Pemerintah Kanada, dan banyak lagi.
Pengembang dari Business Model Canvas percaya bahwa model
bisnis dapat digambarkan dengan baik melalui sembilan blok (nine
blocks) bangunan dasar yang menunjukkan logika bagaimana perusahaan
bermaksud menghasilkan uang. Kesembilan blok tersebut mencakup
empat bidang utama bisnis: pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan
kelayakan finansial (Osterwalder dan Pigneur, 2010: 15). Kesembilan
blok tersebut akan menggambarkan apa saja yang menjadi komponen
utama dalam sebuah model bisnis. Dari situ, perusahaan akan terbantu
dalam menyusun strategi yang tepat dalam menciptakan nilai dari setiap
blok tersebut.
Dalam Gambar 2.1. akan dijelaskan bagian-bagian dalam sebuah
model bisnis yang telah diorganisir oleh Osterwalder dan Pigneur (2010:
44). Metode canvasing ini akan menggambarkan model bisnis secara
holistik sehingga pihak perusahaan dapat menganalisa kegiatan
operasionalnya

dan

dapat

mengetahui

blok

mana

yang

dapat

dikembangkan. Tujuannya adalah agar perusahaan memiliki model yang
lebih efektif dan efisien di masa mendatang.
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Gambar 2. 1 Business Model Canvas
Sumber: Osterwalder dan Pigneur (2010)

Kesembilan blok tersebut mencakup empat bidang utama dalam
suatu bisnis dan terdapat sembilan blok yang terbagi ke dalam bidangbidang utama tersebut, yaitu bidang pelanggan dengan blok; Customer
Segments, Channel, dan Customer Relationship, bidang penawaran
dengan blok; Value Propositions, bidang infrastruktur meliputi blok Key
Activities, Key Resources dan Key Partnership, dan dalam bidang
kelangsungan finansial terdapat blok Cost Structure dan Revenue Stream.
Dari gambar tersebut kita dapat menangkap bahwa model bisnis
merupakan cetak biru dari sebuah strategi yang diterapkan melalui
struktur, proses, dan sistem organisasi.
b. Nine Blocks
Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010: 20-41) kesembilan blok
bangunan tersebut adalah:
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1) Customer Segments (Segmen Pelanggan)
Customer segments adalah kelompok orang atau organisasi
yang menjadi tujuan pelayanan perusahaan atau organisasi. Pelanggan
merupakan jantung dari setiap model bisnis. Tanpa pelanggan (yang
menguntungkan), tidak ada perusahaan yang bisa bertahan lama.
Untuk memuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan
mereka ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan kebutuhan,
perilaku, atau kriteria lainnya. Model bisnis dapat menetapkan satu
atau beberapa segmen pelanggan. Organisasi harus membuat
keputusan sadar tentang segmen mana yang akan dilayani dan segmen
mana yang harus diabaikan. Setelah keputusan ini dibuat, model bisnis
dapat dirancang dengan hati-hati berdasarkan pemahaman yang kuat
tentang kebutuhan pelanggan tertentu. Ada berbagai jenis segmen
pelanggan. Berikut ini beberapa contohnya:
a) Pasar Terbuka (Mass Market): Model bisnis yang berfokus pada
pasar terbuka memfokuskan proposisi nilai, saluran distribusi, dan
hubungan pelanggan pada satu kelompok besar pelanggan dengan
kebutuhan dan masalah yang secara umum serupa. Jenis model
bisnis ini sering ditemukan di sektor elektronik.
b) Pasar Khusus (Niche Market): Model bisnis yang menargetkan
pasar khusus melayani segmen pelanggan berdasarkan kebutuhan
khusus pelanggan. Proposisi nilai, saluran distribusi, dan hubungan
pelanggan semuanya disesuaikan dengan persyaratan khusus yang
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ada di pasar khusus. Contoh pasar ini adalah pasar barang antik dan
modifikasi mobil.
c) Pasar yang Tersegmentasi (Segmented Market): Sebuah perusahaan
menerapkan segmentasi tambahan dalam segmen pelanggan yang
ada. Dalam situasi tersegmentasi, bisnis lebih lanjut dapat
membedakan pelanggan berdasarkan jenis kelamin, usia, atau
pendapatan. Misalnya perusahaan konveksi yang membuat baju
untuk pria dan wanita.
d) Pasar yang Terdiversifikasi (Diversified Market): Organisasi
dengan model bisnis pelanggan yang terdiversifikasi melayani dua
segmen pelanggan yang tidak saling terkait dan dengan kebutuhan
dan masalah yang sangat berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 2006
Amazon.com memutuskan untuk mendiversifikasi bisnis ritelnya
dengan

menjual

layanan

cloud

computing,

yakni

ruang

penyimpanan online dan penggunaan server sesuai permintaan.
Maka, Amazon mulai melayani segmen pelanggan yang sama
sekali berbeda -yakni perusahaan Web- dengan proposisi nilai yang
sama sekali berbeda dengan penjualan ritel. Dengan demikian, kini
Amazon.com terbagi ke dalam operasi penjualan ritel dan unit
layanan cloud computing yang baru.
e) Pasar dengan Dua Sisi (Multi-Sided Markets): Beberapa organisasi
melayani dua atau lebih segmen pelanggan yang saling tergantung.
Contoh,

perusahaan

yang

menawarkan

surat

kabar

gratis
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membutuhkan basis pembaca yang besar untuk menarik pengiklan.
Di sisi lain, perusahaan tersebut juga membutuhkan pengiklan
untuk membiayai produksi dan distribusi.
2) Value Propositions (Proposisi Nilai)
Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010: 22) blok proposisi
nilai menguraikan paket produk dan layanan yang menciptakan nilai
bagi segmen pelanggan tertentu. Proposisi nilai adalah alasan
mengapa pelanggan memilih satu perusahaan ketimbang yang lain.
Bagian ini menjadi pemecah masalah pelanggan atau yang memenuhi
kebutuhan pelanggan. Setiap proposisi nilai terdiri dari satu paket
produk dan/atau layanan yang dipilih karena memenuhi permintaan
segmen pelanggan tertentu. Dalam pengertian ini, proposisi nilai
adalah paket manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan.
Di satu sisi, beberapa proposisi nilai bisa merupakan sesuatu yang
inovatif atau penawaran yang sungguh baru. Di sisi lain, ia mungkin
mirip dengan penawaran di pasar yang telah ada, tetapi dengan fitur
dan atribut tambahan.
Nilai dapat berupa kuantitatif (misalnya harga dan kecepatan
layanan) atau kualitatif (misalnya desain dan pengalaman pelanggan).
Ada beberapa elemen yang dapat berkontribusi pada penciptaan nilai
pelanggan: newness (kebaruan), performance (kinerja), customization
(kustomisasi), getting the job done (penyelesaian pekerjaan), design
(desain), brand/status (merek/status), price (harga), cost reduction
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(pengurangan
accescibility

biaya),
(akses),

risk
dan

reduction

(pengurangan

convenience/usability

risiko),

(kemudahan/

kegunaan).
3) Customer Relationship (Hubungan dengan Konsumen)
Customer relationship menjelaskan jenis hubungan yang
dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Berbagai
bentuk hubungan pelanggan meliputi:
a) Personal Assistance: hubungan ini didasarkan pada interaksi
manusia. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan karyawan untuk
mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah
pembelian selesai. Ini dapat terjadi di tempat pada titik penjualan,
melalui pusat panggilan, melalui email, atau melalui cara lain.
b) Dedicated

Personal

Assistance:

hubungan

dijalin

dengan

menugaskan perwakilan perusahaan tertentu untuk menangani
semua kebutuhan dan pertanyaan dari pelanggan tertentu sebagai
pribadi khusus. Misalnya, di dalam layanan perbankan swasta,
terdapat bankir yang berdedikasi yang ditugaskan untuk melayani
klien eksklusif.
c) Self Service: dalam jenis hubungan ini, perusahaan tidak memiliki
hubungan langsung dengan pelanggan. Perusahaan menyediakan
peralatan yang diperlukan bagi pelanggan untuk melayani diri
mereka sendiri dengan mudah dan efektif.
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d) Automated Services: Sebuah sistem yang mirip dengan self-service
tetapi

lebih

personal

karena

memiliki

kemampuan

untuk

mengidentifikasi nasabah individu dan preferensinya. Layanan
otomatis dapat mengenali pelanggan individu dan karakteristiknya,
dan memberikan informasi terkait pesanan atau transaksi.
Misalnya, ketika pelanggan mencari produk tertentu melalui online
shop atau website organisasi, maka prosuk serupa bisa muncul di
media sosial pelanggan dalam bentuk iklan.
e) Communities: perusahaan memanfaatkan komunitas pengguna
untuk menjadi lebih terlibat dengan pelanggan/prospek dan untuk
memfasilitasi

koneksi

antara

perusahaan

mempertahankan

anggota

masyarakat.

komunitas

online

Banyak
yang

memungkinkan pengguna untuk bertukar pengetahuan dan
memecahkan masalah satu sama lain. Masyarakat juga dapat
membantu perusahaan lebih memahami pelanggan mereka.
f) Co-creation: Sebuah hubungan pribadi diciptakan melalui masukan
langsung dari pelanggan mengenai produk/jasa perusahaan. Artinya
perusahaan mencoba melibatkan langsung para pelanggannya
dalam penciptaan nilai.

Misalnya, YouTube.com meminta

pelanggan untuk membuat konten untuk konsumsi publik.
4) Channel (Saluran)
Channel yaitu sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan
proposisi nilai kepada customer segment yang dilayani. Saluran yang
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efektif akan mendistribusikan proposisi nilai perusahaan dengan cara
yang cepat, efisien dan biaya rendah. Suatu organisasi dapat
menjangkau pelanggan baik melalui channel-nya sendiri, maupun
melalui channel mitra atau menggunakan kombinasi keduanya.
Osterwalder dan Pigneur (2010: 27) merinci fungsi dari channel
menjadi 5 (lima) fase, yaitu:
a) Fase awareness, disini channel berfungsi untuk memunculkan
kesadaran pelanggan mengenal produk/jasa dari perusahaan.
b) Fase evaluation, fase ini membantu pelanggan untuk mengevaluasi
proposisi nilai perusahaan.
c) Fase purchase, fase ini menfasilitasi pelanggan untuk membeli
produk/jasa perusahaan.
d) Fase delivery, dimana perusahaan menyampaikan proposisi nilai
kepada pelanggan atau pembuktian dari proposisi nilai tersebut.
e) Fase after sales, fase penyediaan dukungan setelah penjualan.
Kemudahan pelanggan dalam meyampaikan saran maupun keluhan
merupakan saat yang menentukan keberlangsungan hubungan kerja
sama jangka panjang bagi perusahaan.
5) Key Activities (Aktivitas Kunci)
Blok aktivitas kunci menjelaskan hal-hal terpenting yang harus
dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnisnya berfungsi.
Setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci atau
utama. Aktivitas utama ini adalah serangkaian aktivitas yang
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dibutuhkan untuk membuat dan menawarkan proposisi nilai,
menjangkau pasar, mempertahankan hubungan pelanggan, dan
mendapatkan pendapatan. Aktivitas kunci berbeda tergantung pada
jenis model bisnis. Untuk pembuat perangkat lunak seperti Microsoft,
aktivitas utama mencakup pengembangan perangkat lunak. Aktivitas
utama dapat dikategorikan sebagai berikut:
a) Produksi: kegiatan ini berkaitan dengan perancangan, pembuatan,
dan pengiriman produk dalam jumlah besar dan/atau kualitas
unggul. Aktivitas produksi mendominasi model bisnis perusahaan
manufaktur.
b) Pemecahan masalah: aktivitas utama dari jenis ini berkaitan dengan
membuat solusi baru untuk masalah pelanggan individu. Operasi
konsultasi, rumah sakit, dan organisasi layanan lainnya biasanya
didominasi oleh kegiatan penyelesaian masalah. Model bisnis
mereka membutuhkan kegiatan seperti manajemen pengetahuan
dan pelatihan berkelanjutan.
c) Platform/jaringan: model bisnis yang dirancang dengan platform
sebagai sumber daya utama didominasi oleh platform atau aktivitas
utama yang terkait dengan jaringan. Jaringan, platform perjodohan,
perangkat lunak, dan bahkan merek dapat berfungsi sebagai
platform. Model bisnis eBay mengharuskan perusahaan untuk terus
mengembangkan dan memelihara platformnya: situs Web di
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eBay.com. Aktivitas utama dalam kategori ini terkait dengan
manajemen platform, penyediaan layanan, dan promosi platform.
6) Key Partnership (Kemitraan Kunci)
Blok kemitraan kunci menggambarkan jaringan pemasok dan
mitra yang membuat model bisnis berfungsi. Perusahaan menjalin
kemitraan karena berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan
bagi banyak model bisnis. Perusahaan membuat aliansi untuk
mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi risiko, atau
memperoleh sumber daya. Kita dapat mengatakan bahwa setidaknya
ada empat jenis kemitraan yang berbeda:
a) Aliansi strategis antara non-pesaing;
b) Coopetition: kemitraan strategis antarpesaing;
c) Usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru;
d) Hubungan pembeli-pemasok untuk memastikan pasokan yang
dapat diandalkan.
7) Key Resources (Sumber Daya Kunci)
Blok sumber daya kunci menjelaskan aset terpenting yang
diperlukan untuk membuat model bisnis berfungsi. Setiap model
bisnis membutuhkan sumber daya kunci. Sumber daya ini
memungkinkan

perusahaan

untuk

membuat

dan

menawarkan

proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan
segmen pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Sumber daya kunci
yang berbeda diperlukan tergantung pada jenis model bisnis. Sumber
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daya kunci dapat berupa sumber daya fisik, keuangan, intelektual, atau
manusia. Sumber daya kunci dapat dimiliki atau disewa oleh
perusahaan atau diperoleh dari mitra utama.
8) Revenue Stream (Aliran Pendapatan)
Revenue stream adalah penjelasan tentang apa saja hal-hal
yang

membuat

bisnis

mendapatkan

pemasukan

dari

para

pelanggannya. Jika pelanggan merupakan jantung dari model bisnis,
revenue streams adalah arteri-nya. Ragam dari revenue streams
melibatkan dua jenis aliran pendapatan, yaitu pendapatan transaksi
(transaction revenue) dan pendapatan berulang (recurring revenue).
Pendapatan transaksi dihasilkan dari pembayaran pelanggan satu kali,
sedangkan pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran
berkelanjutan baik untuk menyampaikan proposisi nilai kepada
pelanggan atau memberikan dukungan pelanggan pasca-pembelian.
Ada beberapa cara untuk menghasilkan aliran pendapatan:
a) Penjualan aset: aliran pendapatan yang paling banyak dipahami
berasal dari penjualan hak kepemilikan menjadi produk fisik.
Contoh, Amazon.com menjual buku, musik, elektronik konsumen,
dan lebih banyak lagi secara online.
b) Biaya penggunaan:

aliran pendapatan ini

dihasilkan oleh

penggunaan layanan tertentu. Semakin banyak layanan digunakan,
semakin

banyak

pelanggan

membayar.

Misalnya,

operator
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telekomunikasi mungkin membebani pelanggan tergantung jumlah
menit yang dihabiskan untuk telepon.
c) Biaya berlangganan: aliran pendapatan ini dihasilkan dengan
menjual akses berkelanjutan terhadap suatu layanan. Misalnya,
fasilitas gym menjual kartu anggota bulanan atau tahunan dengan
imbalan akses ke fasilitas olahraga.
d) Pinjam/sewa: aliran pendapatan ini dibuat dengan memberikan
kepada

seseorang

suatu

hak

eksklusif

sementara

untuk

menggunakan aset tertentu untuk periode tertentu dengan imbalan
biaya. Pemberi pinjaman mendapat keuntungan dari pendapatan
berulang. Penyewa, di sisi lain, menikmati manfaat dengan
mengeluarkan biaya hanya untuk waktu yang terbatas dan tidak
menanggung biaya kepemilikan penuh. Contoh: jasa sewa mobil
atau motor.
e) Lisensi: aliran pendapatan ini dihasilkan dengan memberikan
pelanggan izin untuk menggunakan kekayaan intelektual yang
dilindungi dengan imbalan biaya lisensi. Lisensi memungkinkan
pemegang hak untuk menghasilkan pendapatan dari properti
mereka tanpa harus membuat produk atau mengkomersilkan
layanan. Misalnya, di sektor teknologi, pemegang hak paten
memberi perusahaan lain hak untuk menggunakan teknologi yang
dipatenkan dengan imbalan biaya lisensi.
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f) Iklan: aliran pendapatan ini dihasilkan dari biaya untuk
mengiklankan produk, layanan, atau merek tertentu.
9) Cost Structure (Struktur Biaya)
Struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan
untuk mengoperasikan model bisnis. Blok ini menjelaskan biaya
paling penting yang dikeluarkan saat akan mengoperasikan model
bisnis tertentu. Pandangan dasar adalah bahwa biaya harus
diminimalkan dalam setiap model bisnis. Akan tetapi ada juga model
bisnis yang mementingkan nilai daripada biaya. Oleh karena itu dapat
berguna untuk membedakan antara dua kelas besar model bisnis
struktur biaya:
a) Didorong oleh biaya (cost-driven): model bisnis yang didorong
oleh biaya berfokus pada meminimalkan biaya sedapat mungkin.
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan
struktur biaya seminimal mungkin, menggunakan proposisi nilai
harga rendah, otomatisasi maksimum, dan outsourcing yang luas.
b) Didorong oleh nilai (value-driven): beberapa perusahaan kurang
peduli dengan implikasi biaya dari desain model bisnis tertentu,
dan sebaliknya fokus pada penciptaan nilai. Proposisi nilai
premium dan layanan personalisasi tingkat tinggi biasanya menjadi
ciri model bisnis yang didorong oleh nilai. Hotel mewah, dengan
fasilitas mewah dan layanan eksklusif, termasuk dalam kategori ini.
Struktur biaya dapat memiliki karakteristik sebagai berikut:
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a) Biaya tetap: biaya yang tetap sama terlepas dari berapa volume
barang atau jasa dihasilkan. Contohnya termasuk gaji, sewa, dan
fasilitas manufaktur fisik. Beberapa bisnis, seperti perusahaan
manufaktur, dicirikan oleh proporsi tinggi dari biaya tetap.
b) Biaya variabel: biaya yang bervariasi secara proporsional
tergantung pada volume barang atau jasa yang dihasilkan.
Beberapa bisnis, seperti festival musik, ditandai oleh tingginya
proporsi biaya variabel.
c) Economies of scale: fenomena turunnya biaya produksi per unit
dari

suatu

perusahaan

yang

terjadi

bersamaan

dengan

meningkatnya jumlah produksi.
d) Economies of scope: apabila perusahaan menghasilkan berbagai
jenis output, maka biaya rata-rata produksi makin kecil. Misalnya,
McDonald dapat memproduksi hamburger dan kentang goreng
dalam satu perusahaan dengan biaya rata-rata yang lebih rendah
dibandingkan kedua komoditi tersebut diproduksi oleh dua
perusahaan yang berbeda.
Berikut adalah yang dikemukakan oleh Osterwalder dan
Pigneur (2010: 44) untuk memperjalas pemosisian dari elemen
tersebut dalam blok-blok yang menjadi gambaran secara utuh dari
Business Model Canvas.
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Gambar 2.2 Komposisi Business Model Canvas
Sumber: Business Model Generation, Osterwalder dan Pigneur (2010)
8. Blue Ocean Strategy
Konsep Blue Ocean Strategy diciptakan oleh Kim dan Mauborgne
(dalam Kamal dan Dionne-Odom, 2015: 1). Kim dan Mauborgne (2017:
130) mengatakan bahwa Blue Ocean menunjukkan semua industri yang
tidak ada saat ini, yakni suatu ruang pasar yang tidak diketahui dan tidak
tercemar oleh persaingan. Di samudra biru, permintaan itu diciptakan alihalih diperebutkan. Ada banyak peluang untuk berkembang yang
menguntungkan dan juga cepat. Ada dua cara untuk menciptakan samudra
biru. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memunculkan industri yang
sama sekali baru, seperti yang dilakukan eBay dengan industri lelang online.
Namun dalam banyak kasus, samudra biru tercipta dari dalam samudra
merah (red ocean) ketika sebuah perusahaan mengubah batas-batas industri
yang ada. Blue Ocean Strategy kontras dengan Red Ocean Strategy, di mana
pesaing berada dalam persaingan sengit memperebutkan sejumlah
pelanggan yang terbatas.
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Menurut Kim dan Mauborgne (dalam Osterwalder dan Pigneur,
2010: 226), Blue Ocean Strategy adalah tentang menciptakan industri yang
benar-benar baru melalui diferensiasi mendasar di industri yang ada dengan
menyesuaikan model yang sudah mapan. Ketimbang mengalahkan pesaing
dalam hal metrik kinerja tradisional, Kim dan Mauborgne menganjurkan
untuk menciptakan ruang pasar baru melalui apa yang oleh penulis disebut
inovasi nilai. Hal ini berarti meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan
menciptakan manfaat dan layanan baru, sekaligus mengurangi biaya dengan
menghilangkan fitur atau layanan yang kurang menguntungkan. Untuk
mencapai inovasi nilai, Kim dan Mauborgne (2017: 11) mengusulkan alat
analisis yang mereka sebut Four Actions Framework. Empat pertanyaan
kunci ini menantang logika strategis industri dan model bisnis yang mapan:
a. Faktor mana yang dianggap wajar oleh industri yang harus dihilangkan?
b. Faktor apa yang harus dikurangi jauh di bawah standar industri?
c. Faktor apa yang harus dinaikkan jauh di atas standar industri?
d. Faktor apa yang harus diciptakan yang tidak pernah ditawarkan oleh
industri?
Memadukan konsep inovasi nilai Kim dan Mauborgne serta Four
Actions Framework dengan Business Model Canvas menciptakan alat baru
yang canggih. Dalam Business Model Canvas, sisi kanan mewakili
penciptaan nilai dan sisi kiri mewakili biaya. Ini sangat cocok dengan logika
inovasi nilai Kim dan Mauborgne untuk meningkatkan nilai dan mengurangi
biaya. Perubahan elemen di sisi kanan memiliki implikasi untuk sisi kiri.
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Misalnya, jika kita menambah atau menghilangkan bagian dari proposisi
nilai, saluran, atau hubungan pelanggan, ini akan berdampak langsung pada
sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan struktur biaya
(Osterwalder dan Pigneur, 2010: 226-228).

Gambar 2. 3 Perspektif Model Bisnis Dengan Blue Ocean Strategy
Sumber: Osterwalder dan Pigneur (2010: 228)
Blue Ocean Strategy adalah tentang meningkatkan nilai secara
bersamaan sekaligus mengurangi biaya. Ini dicapai dengan mengidentifikasi
elemen mana dari proposisi nilai yang dapat dihilangkan, dikurangi,
dimunculkan, atau baru dibuat. Sasaran pertama adalah menurunkan biaya
dengan mengurangi atau menghilangkan fitur atau layanan yang kurang
berharga. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan atau menciptakan fitur
atau layanan bernilai tinggi yang tidak meningkatkan basis biaya secara
signifikan (Osterwalder dan Pigneur, 2010: 228).
Perpaduan Blue Ocean Strategy dan Business Model Canvas
memungkinkan kita menganalisis secara sistematis inovasi model bisnis
secara keseluruhan. Kita dapat mengajukan pertanyaan Four Actions
Framework (menghilangkan, membuat, mengurangi, menaikkan) tentang
setiap model bisnis Building Block dan segera mengenali implikasi untuk
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bagian lain dari model bisnis. Misalnya, apa implikasi untuk sisi biaya ketika
kita membuat perubahan di sisi nilai? Dan sebaliknya (Osterwalder dan
Pigneur, 2010: 228).
B. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam menyusun
penelitian ini. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar dan
pembanding dalam proses penelitian. Dalam mencari contoh penelitian
terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis.
Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada jenis model
bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi atau membuat strategi bagi suatu
perusahaan, yakni Business Model Canvas. Sedangkan kebaruan penelitian ini
adalah pada organisasi yang diteliti. Sebagian besar penelitian terdahulu
meneliti organisasi yang berorientasi pada profit atau laba, sedangkan
penelitian yang saya lakukan ini meneliti organisasi non-profit atau nirlaba,
yakni organisasi pembinaan calon imam, seminari. Penelitian terdahulu yang
peneliti sebutkan di bagian ini akan dipakai sebagai referensi guna
memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Adapun penelitian yang
digunakan sebagai acuan adalah:
1. Eelis Rytkönen dan Suvi Nenonen. (2014). The Business Model Canvas in
University Campus Management. Intelligent Buildings International. Vol 6
(3). 138-154.
Latar belakang penelitian ini adalah semakin kompleksnya
lingkungan universitas. Universitas berfungsi dalam ekosistem fisik, sosial,
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dan virtual yang semakin kompleks, global, dan saling berhubungan.
Universitas terdiri dari jaringan yang bersama-sama menciptakan nilai di
antara berbagai pemangku kepentingan, yang membuat manajemen semakin
kompleks sehingga diperlukan cara yang dapat mengintegrasikan semuanya.
Visi yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan kampus yang
berkelanjutan yang mendukung fungsi-fungsi utama universitas, sehingga
perlu dikembangkan lingkungan yang lebih efisien, efektif, dan menarik
untuk pendidikan, penelitian, dan kolaborasi yang melampaui batas-batas
organisasi disiplin ilmu. Sejauh ini, model manajemen universitas sebagian
besar didasarkan pada alat pengukuran kinerja internal. Namun, jenis model
manajemen ini sempit mengingat kompleksitas universitas. Karena kampus
fisik semakin berkembang ke dimensi virtual dan sosial dan dimiliki oleh
banyak pemangku kepentingan, model manajemen yang ada tidak lagi
cukup holistik untuk mempertimbangkan kompleksitas lingkungan kampus.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana Business Model Canvas dapat berkontribusi pada manajemen
universitas. Basis teori dibangun dalam tinjauan literatur singkat yang
berfokus pada teori real estate management dan teori business model.
Persamaan dan perbedaan antara pendekatan Corporate Real Estate
Management (CREM) dan Business Model Canvas diidentifikasi melalui
analisis komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Business Model Canvas dapat
membantu secara signifikan terutama dalam skenario Re-Schooling dan De-
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Schooling. Secara sederhana, Re-Schooling berarti mewujudkan kampus
sebagai ekosistem ruang berdimensi fisik, sosial, dan maya yang
mendukung sistem pendidikan bersimbiosis bersama masyarakat. DeSchooling dapat berarti mengganti infrastruktur fisik universitas dengan
ekosistem pendidikan virtual sepenuhnya dengan tujuan memberikan
pendidikan kepada sebanyak mungkin orang. Namun, jika Maintaining
adalah skenario sekolah yang akan dijalankan, model CREM terintegrasi
menyediakan alat yang cukup holistik untuk mengelola kampus.
Maintaining dapat diartikan sebagai cara untuk mempertahankan peran
universitas seperti saat ini tanpa mengubah model infrastruktur secara
mendalam. Business Model Canvas menyediakan platform yang berorientasi
masa depan untuk merancang berbagai tatanan infrastruktur konseptual
dalam format fisik, sosial, dan virtual untuk berbagai segmen pelanggan
dengan bantuan berbagai kemitraan. Model CREM terintegrasi adalah alat
untuk mengukur kinerja dan mengendalikan risiko dari konsep-konsep
tersebut. Bersama-sama, BMC dan CREM dapat menjadi model manajemen
yang mengelola kampus secara lebih holistik.
2. I Gede Ngurah Danu Sayudha. (2018). Evaluasi Value Proposition dan
Business Model Produk KSM melalui Value Proposition Canvas dan
Business Model Canvas Studi pada Bank Mandiri Cabang Wates.
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
I Gede Ngurah Danu Sayudha (2018) melakukan penelitian tesis
yang berjudul “Evaluasi Value Proposition dan Business Model Produk
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KSM melalui Value Proposition Canvas dan Business Model Canvas. Studi
pada Bank Mandiri Cabang Wates”. Latar belakang penelitian ini adalah
turunnya laba bank Mandiri pada tahun 2016 dibandingkan dengan bankbank BUMN yang lain menyebabkan bank mandiri mengutamakan
penyaluran kredit yang lebih aman seperti Kredit Serbaguna Mikro (KSM).
Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah semenjak difokuskan pada
awal tahun, penyaluran kredit KSM di Mandiri cabang Wates kurang
optimal.

Guna

memenangkan

persaingan

dengan

kompetitor

dan

mengoptimalkan penyaluran kredit KSM maka bank Mandiri Wates perlu
memetakan model bisnis dan memenuhi kebutuhan pelanggan agar dapat
menerapkan strategi bisnis yang cocok. Penelitian ini bersifat kualitatif dan
menggunakan wawancara semi terstruktur. Informan dalam penelitian ini
adalah internal perusahaan mandiri agar peneliti dapat mengetahui
perspektif elemen Business Model Canvas yang sudah dijalankan, nasabah
KSM bank Mandiri untuk mengetahui perspektif value proposition yang
sudah dijalankan, dan konsumen kredit pegawai agar peneliti dapat
melakukan customer profiling. Analisis selanjutnya menggunakan Business
Model Canvas untuk menjabarkan implementasi strategi KSM dan Value
Proposition Canvas untuk menjabarkan Customer Profiling dan Value Map.
Hasil penelitian menunjukkan sembilan elemen Business Model Canvas
terkoneksi secara tepat. Perpaduan value proposition, channel, dan customer
relationship mampu memberikan rasa puas pada konsumen. Catatan yang
muncul adalah value proposition pada segmen non payroll di mana nilai
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unik yang diberikan belum mampu bersaing dengan kompetitor.
Berdasarkan customer profiling, apa yang konsumen butuhkan adalah
pendanaan untuk tujuan konsmutif atau produktif. Kendala konsumen
adalah suku bunga tinggi, potongan angsuran hanya 50%, agunan, dan
proses kredit lama. Harapan dari konsumen adalah pelayanan full service
dan after sales. Saran dari peneliti adalah perlu membuat produk yang
berbeda antarwilayah untuk non payroll, mengaktifkan produk KSM Combo
untuk segmen non payroll, dan kolaborasi mikro kredit sales dengan cabang
dan kepala unit untuk sosialisasi produk.
3. Istiyanto Eko Setiawan. (2019). Strategi Perubahan Pengelolaan Tenaga
Medis dan Paradigma Hubungan dengan Pasien: Pendekatan Business
Model Canvas (Studi pada Klinik ‘DK’ 2015-2017. Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta.
Istiyanto Eko Setiawan (2019) melakukan penelitian tesis yang
berjudul, “Strategi Perubahan Pengelolaan Tenaga Medis dan Paradigma
Hubungan dengan Pasien: Pendekatan Business Model Canvas (Studi pada
Klinik ‘DK’ 2015-2017”. Latar belakang penelitian ini adalah penurunan
performa Klinik “DK”. Klinik “DK” pernah terpilih sebagai klinik terbaik
se-Sleman 3 (tiga) tahun berturut–turut (2011, 2012 dan 2013), namun 2
(dua) tahun berikutnya (2014 dan 2015) gagal terpilih sebagai klinik terbaik.
Di tahun-tahun tersebut terjadi penurunan kinerja yang cukup drastis
ditandai dengan keadaan yang tidak kondusif seperti, menurunnya jumlah
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keanggotaan pasien BPJS di Klinik “DK” serta komplain pasien yang cukup
tinggi (sebagian besar masalah pelayanan.
Pada Mei 2015 dr. Wisnu Murti Yani, selaku pimpinan klinik,
melakukan beberapa analisa faktor utama penyebab penurunan kinerja
Klinik “DK”. Berdasarkan hasil analisa tersebut, dr. Wisnu merumuskan
beberapa langkah strategis untuk menyelamatkan Klinik “DK”. Langkah
strategik yang dilakukan oleh dr Wisnu fokus pada dua hal yaitu: perubahan
pengelolaan tenaga medis (dokter dan perawat/bidan) dan perubahan
pengelolaan pasien. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi
serta penelitian mendalam terhadap langkah-langkah strategik yang telah
dilakukan oleh Klinik “DK”. Peneliti juga menggali lebih jauh strategistrategi manajemen lainnya terkait dengan penggunaan Business Model
Canvas untuk pendekatan analisa bisnis Klinik “DK”.
Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan melakukan
wawancara secara langsung kepada 5 informan yang sangat berkompeten di
bidangnya yaitu 3 dokter, 1 apoteker dan 1 bidan, dilengkapi dengan datadata observasi langsung, data-data di klinik, serta dokumen-dokumen
terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Business Model
Canvas (BMC) di Klinik “DK” bisa dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu;
a. sudah dilakukan dengan baik (customer relationships dan key resources);
b. baru dilakukan sebagian (channels, value propositions, key activities, dan
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key partners); c. belum dilakukan (customer segments, revenue streams, dan
cost structure).
4. Bara Limbong. (2019). Evaluasi Strategi Bisnis BPR (Bank Perkreditan
Rakyat) dengan Pendekatan Business Model Canvas pada Studi Kasus: BPR
BARA. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Bara Limbong (2019) melakukan penelitian tesis yang berjudul,
“Evaluasi Strategi Bisnis BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dengan
Pendekatan Business Model Canvas pada Studi Kasus: BPR BARA”.
Tujuan penelitian ini adalah a. mengidentifikasi model bisnis yang
dilakukan oleh BPR BARA dilihat dari Business Model Canvas, b.
membuat alternatif model bisnis yang dapat diimplementasikan pada BPR
BARA agar dapat meningkatkan keunggulan bersaing melalui Business
Model Canvas.
Data yang digunakan dalam riset ini terdiri dari, data primer
diperoleh dari kegiatan Interview dengan puncak manajemen BPR BARA
serta praktisi Litbang Perbarindo. Data sekunder diperoleh dari artikel
jurnal, buku, artikel berita, situs BPS, dan referensi lain yang relevan.
Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam
menganalisa model bisnis akan diuraikan apa saja blok model bisnis yang
dapat dikembangkan agar mencapai model bisnis yang lebih efektif dan
efisien serta mendukung performa kinerja dari BPR BARA.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah a. BPR BARA masih belum
optimal dalam mengoperasionalkan model bisnis yang dimilikinya. b.
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Tekanan eksternal perlu diwaspadai BPR BARA dengan bermunculan
produk subtitusi. c. BPR BARA memiliki peluang untuk meningkatkan
performanya dengan memodifikasi 6 blok elemen dalam model bisnisnya
sehingga menghasilkan model alternatif yang ideal.
C. Kerangka Konseptual Penelitian
Pemetaan Model Bisnis
dengan Nine Blocks di
Business Model Canvas

Proses pengumpulan
data dan analisis
data (reduksi,
penyajian,
penarikan
kesimpulan)

1. Customer Segments
2. Channels
3. Customer
Relationships
4. Value Propositions
5. Key Activities
6. Key Resources
7. Key Partnerships
8. Cost Structures
9. Revenue Streams

Hasil Penelitian
berupa
Rekomendasi
Perencanaan
Pengembangan
Organisasi yang
lebih Efektif dan
Efisien
berdasarkan
Business Model
Canvas

Gambar 2. 4 Kerangka Penelitian
Dalam

penelitian

ini,

peneliti

memiliki

tujuan

akhir

berupa

rekomendasi perencanaan pengembangan organisasi yang tepat dan lengkap
sebagai pedoman pengembangan Seminari Tinggi Anging Mammiri. Untuk
mencapai tujuan tersebut, ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yakni:
1. Memetakan strategi Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta saat ini
dengan menggunakan adaptasi nine blocks dalam Business Model Canvas
untuk mengetahui posisi organisasi saat ini.
2. Melakukan proses pengumpulan data (melalui survei dan Focus Group
Discussion) dan analisis data (reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan).
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3. Menggunakan hasil analisis pada poin (b) untuk membuat rekomendasi
perencanaan pengembangan organisasi yang tepat dan lengkap sebagai
pedoman pengembangan Seminari Tinggi Anging Mammiri berdasarkan
Business Model Canvas.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pengantar
Bagian ini akan dibagi ke dalam dua bagian metode penelitian. Bagian
pertama akan membahas metode penelitian dari perspektif penelitian. Bagian
kedua akan membahas perspektif praktis.
1. Perspektif Penelitian
Bagian pertama ini akan membahas paradigma penelitian, strategi
penelitian, desain penelitian, tingkat campur tangan peneliti, setting
penelitian, unit analisis, dan instrumen penelitian.
a. Paradigma Penelitian (Pandangan-Dunia Filisofis)
Menurut Creswell (2014: 8), meskipun gagasan-gagasan filosofis
sebagian besar tetap tersembunyi dalam penelitian, mereka masih
mempengaruhi praktik penelitian dan perlu diidentifikasi. Identifikasi ini
akan membantu menjelaskan mengapa peneliti memilih pendekatan
kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran untuk penelitian yang
dilakukan. Pandangan-dunia muncul berdasarkan orientasi disiplin,
kecenderungan

pembimbing

siswa,

dan

pengalaman

penelitian

sebelumnya. Jenis keyakinan yang dianut oleh peneliti berdasarkan
faktor-faktor ini akan sering mengarah pada pendekatan metode
kualitatif, kuantitatif, atau campuran dalam penelitian yang dilakukan.
Ada empat macam pandangan-dunia filosofis yang patut
diperhatikan dalam melakukan suatu penelitian: postpositivisme,
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konstruktivisme, transformatif, dan pragmatisme. Pertama, pandangandunia postpositivisme mewakili bentuk penelitian tradisional, dan asumsi
ini lebih berlaku untuk penelitian kuantitatif daripada penelitian
kualitatif. Cara pandang ini terkadang disebut metode ilmiah, atau
melakukan penelitian sains. Pandangan ini juga disebut penelitian
positivis/postpositivis, sains empiris, dan postpositivisme. Istilah terakhir
ini disebut post-positivisme karena mewakili pemikiran setelah
positivisme, menantang gagasan tradisional tentang kebenaran absolut
pengetahuan dan mengakui bahwa kita tidak dapat bersikap positif
tentang klaim pengetahuan kita ketika mempelajari perilaku dan tindakan
manusia. Kaum postpositivis memegang filosofi deterministik di mana
penyebab (mungkin) menentukan efek atau hasil. Dengan demikian,
masalah yang dipelajari oleh postpositivis mencerminkan kebutuhan
untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi hasil,
seperti yang ditemukan dalam eksperimen. Pandangan ini juga
reduksionistik karena tujuannya adalah untuk mereduksi ide-ide menjadi
satu set kecil yang terpisah untuk diuji, seperti variabel yang terdiri dari
hipotesis dan pertanyaan penelitian. Dengan demikian, mengembangkan
ukuran observasi numerik dan mempelajari perilaku individu menjadi hal
terpenting bagi seorang postpositivis. Akhirnya, ada hukum atau teori
yang mengatur dunia, dan ini perlu diuji atau diverifikasi dan
disempurnakan agar kita dapat memahami dunia. Jadi, dalam metode
ilmiah — pendekatan yang diterima untuk penelitian oleh para
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postpositivis — seorang peneliti mulai dengan teori, mengumpulkan data
yang mendukung atau menyangkal teori, dan kemudian membuat revisi
yang diperlukan dan melakukan tes tambahan (Creswell, 2014: 9).
Kedua, pandangan dunia konstruktivisme atau konstruktivisme
sosial (sering dikombinasikan dengan interpretivisme) biasanya dilihat
sebagai pendekatan penelitian kualitatif. Konstruktivis sosial percaya
bahwa individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka
tinggal dan bekerja. Individu mengembangkan makna subjektif dari
pengalaman mereka — makna yang diarahkan pada objek atau hal
tertentu. Makna ini bervariasi dan beragam, mengarahkan peneliti untuk
mencari kompleksitas pandangan daripada mempersempit makna
menjadi beberapa kategori atau ide. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengandalkan sebanyak mungkin pandangan peserta tentang
situasi yang sedang dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan menjadi luas dan
umum sehingga para peserta dapat membangun makna sebuah situasi,
biasanya ditempa dalam diskusi atau interaksi dengan orang lain.
Semakin terbuka pertanyaan, maka semakin baik, karena peneliti
mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan atau dilakukan orang
dalam pengaturan kehidupan mereka. Seringkali makna subjektif ini
dinegosiasikan secara sosial dan historis. Mereka tidak hanya ditanamkan
pada individu tetapi dibentuk melalui interaksi dengan orang lain
(karenanya konstruktivisme sosial) dan melalui norma-norma sejarah dan
budaya yang beroperasi dalam kehidupan individu. Dengan demikian,
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peneliti konstruktivis sering membahas proses interaksi antar individu.
Mereka juga fokus pada konteks spesifik di mana orang hidup dan
bekerja untuk memahami latar sejarah dan budaya para peserta. Peneliti
menyadari bahwa latar belakang mereka membentuk interpretasi mereka,
dan mereka memposisikan diri dalam penelitian untuk mengetahui
bagaimana interpretasi mereka mengalir dari pengalaman pribadi,
budaya, dan sejarah mereka. Maksud peneliti adalah untuk memahami
(atau menafsirkan) makna orang lain tentang dunia (Creswell, 2014: 10).
Ketiga, pandangan dunia transformatif berpendapat bahwa
penyelidikan penelitian perlu dikaitkan dengan politik dan agenda
perubahan politik untuk menghadapi penindasan sosial pada tingkat
manapun. Dengan demikian, penelitian berisi agenda aksi reformasi yang
dapat mengubah kehidupan partisipan, institusi tempat individu bekerja
atau tinggal, dan kehidupan peneliti. Selain itu, masalah khusus yang
perlu ditangani adalah yang berhubungan dengan masalah seperti
pemberdayaan, ketidaksetaraan, penindasan, dominasi, penindasan, dan
keterasingan. Peneliti sering memulai dengan salah satu masalah ini
sebagai titik fokus penelitian. Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa
penyelidik akan melakukan proses secara kolaboratif agar tidak semakin
meminggirkan partisipan akibat penyelidikan. Dalam pengertian ini, para
peserta dapat membantu merancang pertanyaan, mengumpulkan data,
menganalisis informasi, atau menuai hasil dari penelitian. Penelitian
transformatif memberikan suara bagi para partisipan ini, meningkatkan
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kesadaran

mereka

atau

memajukan

agenda

perubahan

guna

meningkatkan kehidupan mereka. Penelitian ini menjadi semacam suara
pemersatu untuk reformasi dan perubahan (Creswell, 2014: 11).
Keempat, pragmatisme sebagai pandangan-dunia muncul dari
tindakan, situasi, dan konsekuensi daripada kondisi sebelumnya (seperti
dalam postpositivisme). Alih-alih berfokus pada metode, peneliti
menekankan masalah penelitian dan menggunakan semua pendekatan
yang tersedia untuk memahami masalah. Sebagai landasan filosofis untuk
studi metode campuran, para ahli seperti Morgan, Patton, Tashakkori dan
Teddlie,

serta

Creswell

menyampaikan

pentingnya

memusatkan

perhatian pada masalah penelitian dalam penelitian ilmu sosial dan
kemudian menggunakan pendekatan pluralistik untuk memperoleh
pengetahuan tentang masalah (Creswell, 2014: 12).
Setelah melihat secara saksama keempat pandangan-dunia di atas,
peneliti memilih pandangan-dunia konstruktivisme sebagai landasan
dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membahas tentang perencanaan
pengembangan suatu organisasi dan dalam prosesnya akan melibatkan
beberapa pihak dalam pengumpulan data berdasarkan pengalaman
mereka di organisasi yang akan diteliti, yakni seminari. Hal ini sejalan
dengan pandangan-dunia konstruktivisme yang percaya bahwa pertama,
individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan
bekerja. Individu mengembangkan makna subjektif dari pengalaman
mereka — makna yang diarahkan pada objek atau hal tertentu. Kedua,
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tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengandalkan sebanyak mungkin
pandangan peserta tentang situasi yang sedang diteliti. Pertanyaanpertanyaan menjadi luas dan umum sehingga para peserta dapat
membangun makna sebuah situasi, biasanya ditempa dalam diskusi atau
interaksi dengan orang lain. Semakin terbuka pertanyaan, maka semakin
baik, karena peneliti mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan
atau dilakukan orang dalam pengaturan kehidupan mereka. Ketiga,
pandangan ini juga fokus pada konteks spesifik di mana orang hidup dan
bekerja untuk memahami latar sejarah dan budaya para narasumber.
Peneliti menyadari bahwa latar belakang mereka membentuk interpretasi
mereka, dan mereka memposisikan diri dalam penelitian untuk
mengetahui bagaimana interpretasi mereka mengalir dari pengalaman
pribadi, budaya, dan sejarah mereka. Maksud peneliti adalah untuk
memahami (atau menafsirkan) makna orang lain tentang dunia (Creswell,
2014: 10).
Dengan memilih pandangan-dunia konstruktivisme sebagai
landasan penelitian, maka telah menjadi jelas bahwa model penelitian ini
adalah penelitian kualitatif.

Menurut Creswell (2014: 5), penelitian

kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami
makna individu atau kelompok yang dikaitkan dengan masalah sosial
atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang
muncul, data biasanya dikumpulkan dalam pengaturan narasumber,
analisis data secara induktif membangun dari hal-hal khusus hingga tema
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umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Laporan
tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat
dalam bentuk penelitian ini mendukung cara memandang penelitian yang
menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya
menerjemahkan kompleksitas situasi.
b. Strategi Penelitian
Menurut Creswell (2014: 15), ada lima strategi dalam penelitian
kualitatif. Kelima strategi tersebut adalah:
1) Penelitian naratif adalah strategi penelitian dari ilmu humaniora di
mana peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau
lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka.
Informasi ini kemudian sering diceritakan kembali oleh peneliti ke
dalam

kronologi

naratif.

Seringkali,

pada

akhirnya,

narasi

menggabungkan pandangan dari kehidupan narasumber dengan
kehidupan peneliti dalam narasi kolaboratif.
2) Penelitian fenomenologi adalah suatu strategi penelitian yang
bersumber

dari

filsafat

dan

psikologi

dimana

peneliti

mendeskripsikan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena
seperti yang dijelaskan oleh narasumber. Deskripsi ini memuncak
pada esensi pengalaman beberapa individu yang semuanya pernah
mengalami fenomena tersebut. Desain ini memiliki dasar filosofis
yang kuat dan biasanya melibatkan wawancara.
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3) Grounded theory adalah strategi penelitian dari ilmu sosiologi di
mana peneliti memperoleh teori umum dan abstrak dari suatu proses,
tindakan, atau interaksi yang didasarkan pada pandangan narasumber.
Proses ini melibatkan penggunaan beberapa tahap pengumpulan data
dan penyempurnaan serta keterkaitan kategori informasi.
4) Etnografi adalah strategi penelitian yang berasal dari ilmu
antropologi dan sosiologi di mana peneliti mempelajari pola perilaku,
bahasa, dan tindakan bersama dari kelompok budaya yang utuh
dalam pengaturan alami selama periode waktu yang lama.
Pengumpulan data sering kali melibatkan observasi dan wawancara.
5) Studi kasus adalah strategi penelitian yang ditemukan di banyak
bidang, terutama dalam bidang evaluasi, di mana peneliti
mengembangkan analisis mendalam tentang suatu kasus, seringkali
berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, atas satu atau lebih
individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti
mengumpulkan informasi rinci menggunakan berbagai prosedur
pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan.
Berdasarkan uraian kelima strategi di atas, strategi yang tepat
untuk penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah studi kasus.
Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebuah kasus tentang
proses pembinaan calon imam. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menyarankan suatu perencanaan pengembangan organisasi atau dengan
kata lain menawarkan suatu evaluasi terhadap proses pembinaan calon
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imam yang terjadi di Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta.
Kasus yang akan diteliti ini juga berupa suatu program atau proses, yakni
proses pembinaan calon imam. Selain itu, pengumpulan informasi
menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode
waktu tertentu.
c. Desain Penelitian
Desain penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk
pengumpulan, pengukuran, dan analisis data, yang dibuat untuk
menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016: 95). Pada
bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui proses pembinaan di STAM saat ini dan menyarankan
sebuah perencanaan pengembangan organisasi terhadapnya. Untuk
mencapai tujuan tersebut, akan dilakukan pengumpulan data dan
melakukan analisis terhadapnya dengan teori dan metode terpilih, yakni
Business Model Canvas, sebagaimana telah diuraikan dalam bab II.
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study)
mengenai proses pembinaan calon imam dan dibagi ke dalam lima tahap.
Tahap pertama penelitian ini merupakan desk study, yakni memetakan
proses pembinaan calon imam di STAM saat ini ke dalam nine blocks
Business Model Canvas berdasarkan pedoman pembinaan yang ada dan
data-data lain, misalnya laporan keuangan organisasi. Tahap ini akan
dipaparkan dalam bab IV.
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Tahap kedua penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui
survei berupa kuesioner untuk menegaskan pemetaan di tahap pertama
dan mempertajam elemen masing-masing blok. Pertanyaan dalam
kuesioner akan berhubungan dengan sembilan blok dalam Business
Model Canvas. Melalui tahap ini, peneliti mengharapkan elemen-elemen
yang membangun sembilan blok tersebut dapat semakin dilengkapi dari
hasil survei. Hal ini akan sangat menentukan analisis yang dilakukan
pada tahap selanjutnya. Hasil dari survei ini akan disajikan dalam bab IV.
Tahap ketiga penelitian ini akan berupa analisis terhadap
pemetaan yang dilakukan di tahap pertama dan kedua. Tahap ini
bertujuan untuk mencapai kesimpulan sementara terkait proses
pembinaan calon imam saat ini di STAM dalam bentuk Business Model
Canvas awal. Pada tahap ini, peneliti akan memberikan penjelasan terkait
dengan elemen-elemen yang membangun masing-masing blok sehingga
dapat menjadi bahan diskusi yang baik dengan para narasumber di tahap
selanjutnya. Tahap ini akan tersaji dalam bab IV.
Tahap keempat penelitian ini akan membahas kesimpulan
sementara dari tahap ketiga. Tahap ini akan dilakukan dengan teknik
wawancara berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan para
narasumber. Narasumber adalah beberapa frater dan romo yang ada di
STAM. Narasumber dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti
jabatan dan masa menjalani pembinaan di STAM. Hasil diskusi ini akan
menjadi bahan yang sangat berharga bagi peneliti dalam melakukan
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analisis di tahap selanjutnya guna mencapai tujuan akhir penelitian ini.
Tahap ini akan dipaparkan dalam bab IV.
Tahap kelima penelitian ini akan berupa analisis terhadap hasil
FGD dengan bantuan blue ocean strategy untuk menghasilkan
kesimpulan

penelitian

berupa

saran

perencanaan

pengembangan

organisasi dalam bentuk Business Model Canvas yang baru. Model bisnis
yang baru tersebut akan dipaparkan dalam bab IV. Selanjutnya, model
bisnis yang baru tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam rencana
aksi dan akan dipaparkan dalam bab V.
d. Tingkat Campur Tangan Peneliti
Campur tangan peneliti dalam penelitian ini bersifat korelasional.
Korelasional berarti penelitian dilakukan dengan sifat deskriptif dan
dilakukan di lingkungan alami dengan hanya sedikit campur tangan dari
peneliti dengan aliran peristiwa yang normal. Misalnya, jika seorang
peneliti ingin mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
pelatihan, yang harus dilakukan individu adalah menggambarkan
variabel yang relevan, mengumpulkan data yang relevan, dan
menganalisisnya untuk menghasilkan temuan (Sekaran dan Bougie,
2016: 99). Dengan kata lain, campur tangan peneliti dalam fungsi rutin
sistem ini adalah minimal.
e. Setting Penelitian
Penelitian dapat dilakukan di lingkungan alami (noncontrived) di
mana peristiwa berlangsung secara normal atau dalam lingkungan yang
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diatur (contrived). Studi yang bersifat eksplorasi dan deskriptif selalu
dilakukan dalam lingkungan yang alami, sedangkan sebagian besar studi
kausal dilakukan dalam lingkungan yang dibuat, seperti laboratorium
(Sekaran dan Bougie, 2016: 100). Karena penelitian ini adalah penelitian
yang bersifat deskriptif, maka setting penelitiannya adalah lingkungan
yang alami, yakni di Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta.
Studi yang dilakukan dalam lingkungan alami (noncontrived) disebut
studi lapangan, dimana berbagai faktor diperiksa dalam pengaturan alami
dengan kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa dan campur tangan
peneliti yang minimal (Sekaran dan Bougie, 2016: 101).
f. Unit Analisis
Unit analisis mengacu pada level mana data ingin kita
kumpulkan. Penentuan unit analisis ini penting agar kita tidak salah
dalam pengumpulan data dan pengambilan kesimpulan nantinya. Penting
untuk memutuskan unit analisis bahkan ketika kita merumuskan
pertanyaan penelitian, karena metode pengumpulan data, ukuran sampel,
dan bahkan variabel yang dimasukkan dalam kerangka kerja kadangkadang dapat ditentukan atau dipandu oleh tingkat pengumpulan data
untuk analisis (Sekaran dan Bougie, 2016: 103). Dalam penelitian ini,
unit

analisisnya

adalah

organisasi

atau

kelompok.

Dalam

pelaksanaannya, data akan diambil dari individu-individu dalam
kelompok atau organisasi dan dikumpulkan menjadi data kelompok. Jadi,
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individu-individu di organisasi Seminari Tinggi Anging Mammiri akan
diperlakukan sebagai satu unit.
g. Instrumen Penelitian
Dalam metode kualititatif, pewawancara merupakan instrumen
yang penting. Pewawancara atau peneliti menjadi penanggung jawab
dalam mengumpulkan informasi yang tepat yang diperlukan untuk
penelitian. Oleh karena itu, dari diri peneliti diperlukan kepekaan pribadi,
kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk tetap berada dalam
batas-batas dari protokol wawancara yang dirancang (Trochim dan
Donnelly, 2016: 375). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan
informasi dari para staf dan frater di Seminari Tinggi Anging Mammiri
agar mendapatkan data yang cukup untuk penelitian. Jadi, instrumen
pertama adalah peneliti atau pewawancara dan narasumber.
Peneliti melakukan desk study terhadap pedoman pembinaan
STAM dan dokumen lainnya dan juga melakukan survei dengan
menggunakan kuesioner yang diisi sendiri oleh responden di atas kertas,
artinya peneliti akan melakukan survei dengan menyiapkan beberapa
pertanyaan. Setelah itu peneliti akan membuat tabulasi dari hasil desk
study dan survei yang akan dianalisis untuk merumuskan kesimpulan
sementara.

Selanjutnya,

kesimpulan

sementara

tersebut

akan

didiskusikan dalam FGD. Jadi, instrumen kedua adalah dokumen terkait
pembinaan calon imam di STAM dan pertanyaan-pertanyaan yang akan
dipakai dalam kuesioner.
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Penelitian ini akan banyak merujuk pada kutipan dari buku
Business Model Generation yang ditulis oleh Osterwalder dan Pigneur,
khususnya tentang Business Model Canvas dengan kesembilan bloknya.
Pertanyaan yang diajukan akan banyak berkaitan dengan materi dalam
buku ini. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan akan munculnya
pertanyaan baru untuk mendapatkan informasi yang detil dari
narasumber.
2. Perspektif Praktis
Bagian kedua ini akan membahas metode pengumpulan data dan
analisis data secara terperinci.
a. Metode Pengumpulan Data
Menurut Sekaran & Bougie (2016: 2), metode pengumpulan data
didasarkan pada jenis atau sumber data. Ada dua jenis sumber data, data
primer dan sekunder. Sumber data primer mengacu pada informasi yang
diperoleh langsung oleh peneliti tentang variabel-variabel yang menarik
untuk tujuan spesifik dari penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder
merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada
sebelumnya. Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam
penelitian ini adalah desk study, survei dengan kuesioner, dan wawancara
berupa Focus Group Discussion (FGD).
Tahap pengumpulan data yang pertama dilakukan melalui desk
study terhadap dokumen berupa pedoman pembinaan calon imam STAM
dan terhadap dokumen lain yang terkait. Setelah membuat pemetaan awal
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berdasarkan

dokumen-dokumen

tersebut,

selanjutnya

dilakukan

pengumpulan data tahap kedua melalui survei dengan menggunakan
kuesioner. Kuesioner berisi daftar pertanyaan terbuka (open-ended
question) terkait dengan pemetaan proses pembinaan yang telah dibuat.
Setelah melakukan analisis awal terhadap hasil survei dan menghasilkan
kesimpulan sementara, selanjutnya dilakukan pengumpulan data tahap
akhir yakni berupa wawancara berbentuk FGD.
Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang umum
digunakan. Wawancara adalah percakapan terarah antara dua orang atau
lebih. Ada banyak jenis wawancara. Wawancara individu atau kelompok
dapat tidak terstruktur atau terstruktur, dan dilakukan tatap muka, melalui
telepon, atau online (Sekaran dan Bougie, 2016: 113).
Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah yang
berupa Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dapat dilakukan
secara individu, tetapi juga dalam kelompok, di mana pewawancara
mengajukan pertanyaan terbuka kepada sekelompok peserta. Istilah focus
group digunakan untuk jenis wawancara kelompok tertentu, di mana
topiknya didefinisikan dengan jelas dan ada fokus untuk memfasilitasi
diskusi antar peserta. FGD biasanya terdiri dari delapan hingga sepuluh
anggota dengan moderator memimpin diskusi tentang topik, konsep, atau
produk tertentu. Anggota umumnya dipilih atas dasar pengetahuan
mereka tentang topik informasi yang dicari. FGD terfokus pada topik
tertentu di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu memberikan
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kesempatan untuk format yang fleksibel dan mengalir bebas bagi para
anggota. Tanggapan yang tidak terstruktur dan spontan diharapkan dapat
mencerminkan pendapat, ide, dan perasaan asli anggota tentang topik
yang sedang dibahas. FGD relatif murah dan dapat memberikan data
yang cukup dapat diandalkan dalam jangka waktu yang singkat (Sekaran
dan Bougie, 2016: 121-122).
Narasumber dalam penelitian ini adalah para frater dan formator
(romo pendamping) di Seminari Tinggi Anging Mammiri. Para frater dan
formator yang menjadi narasumber berjumlah total 15 orang. Peneliti
memilih formator sebagai narasumber karena posisinya yang tinggi
dalam organisasi. Narasumber ini cocok untuk diwawancarai karena
mereka memiliki akses dan pemahaman yang lebih baik tentang topik
penelitian. Selain itu, mereka juga merupakan pihak yang memiliki
wewenang dalam menentukan proses pembinaan calon imam di seminari.
Peneliti juga menggali informasi dari para frater yang merupakan
kelompok mayoritas di seminari ini. Para frater perlu diwawancarai
untuk mengetahui persepsi mereka tentang proses pembinaan yang
selama ini mereka jalani. Para frater adalah “konsumen” dalam proses
pembinaan ini sehingga rekomendasi pedoman pembinaan yang menjadi
tujuan penelitian ini sungguh membantu mereka dalam memperjuangkan
cita-cita menjadi imam. Para frater yang diwawancarai adalah yang saat
ini berada di tingkat III dan tingkat-tingkat di atasnya. Tingkat-tingkat ini
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dipilih karena peneliti beranggapan bahwa mereka telah cukup
mengalami proses pembinaan calon imam di STAM.
Dalam penelitian ini juga, digunakan sumber data sekunder
berupa pedoman pembinaan Seminari Tinggi Anging Mammiri
Yogyakarta dan data keuangan atau proses pengambilan kebijakan yang
pernah dilakukan.
b. Metode Analisis Data
Analisis data kualitatif tidaklah mudah. Masalahnya adalah,
dibandingkan dengan analisis data kuantitatif, hanya ada sedikit aturan
dan pedoman yang mapan dan diterima secara umum untuk menganalisis
data kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
didasarkan pada karya Miles dan Huberman (dalam Sekaran dan Bougie,
2016: 332-347). Menurut mereka, secara umum ada tiga langkah dalam
analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan:

Gambar 3.1 Component of Data Analysis: Flow Model
Sumber: Qualitative Data Analysis (Miles and Huberman, 1994)
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Metode analisis data seperti gambar di atas terbagi menjadi tiga
alur kegiatan, yaitu:
1. Data Reduction: langkah pertama dalam analisis data kualitatif
berkaitan dengan reduksi data. Reduksi data mengacu pada proses
pemilihan, pengkodean, dan pengkategorian data. Dalam penelitian
ini, peneliti akan memberikan kode pada lembaran kuesioner yang
telah dijawab oleh narasumber untuk selanjutnya dikelompokkan
berdasarkan kategorinya (blok).
2. Data Display: penyajian data berarti menampilkan data yang telah
direduksi dan menampilkannya secara terorganisir dan ringkas.
Biasanya tahap ini menggunakan bagan, tabulasi, matriks, diagram,
grafik, frasa yang sering disebutkan, dan/atau gambar. Semua hal ini
dapat membantu kita untuk mengatur data dan menemukan pola dan
hubungan dalam data sehingga penarikan kesimpulan pada akhirnya
dapat difasilitasi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam
bentuk tabulasi berdasarkan kategori, yakni berupa pemetaan hasil
pengumpulan data ke dalam sembilan blok BMC.
3. Conclusion Drawing and Verification: tahap ini merupakan kegiatan
analitis terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Ini adalah inti
dari analisis data; pada titik inilah kita menjawab pertanyaan
penelitian dengan menentukan apa tema yang diidentifikasi, dengan
memikirkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diamati, atau
dengan membuat kontras dan perbandingan. Dalam penelitian ini,
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analisis akan dilakukan beberapa kali untuk sampai pada penarikan
kesimpulan. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa analisis data
kualitatif bukanlah proses linier langkah demi langkah, melainkan
proses berkelanjutan dan berulang. Misalnya, pengkodean data dapat
membantu kita secara bersamaan mengembangkan gagasan tentang
bagaimana data dapat ditampilkan, serta menarik beberapa kesimpulan
awal. Pada gilirannya, kesimpulan sementara (hipotesis) dapat
dimasukkan kembali ke dalam cara data mentah dikodekan,
dikategorikan, dan ditampilkan.
Pengkodean hasil survei terkait proses pembinaan calon imam
yang saat ini terdapat di Seminari Tinggi Anging Mammiri dipetakan
atau ditabulasikan ke dalam tiap-tiap building block dan Business Model
Canvas dari Osterwalder seperti gambar di bawah ini (Business Model
Canvas awal):

Gambar 3.2 Business Model Canvas
Sumber: Business Model Generation (Osterwalder dan Pigneur, 2010)
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Pertanyaan penelitian pada tahap ini akan berfokus pada “apa” yang
menjadi elemen dari masing-masing blok.
Langkah “terakhir” adalah melalukan analisis terhadap sembilan
blok yang membentuk model bisnis Seminari Tinggi Anging Mammiri
guna memperoleh hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan
masalah. Sekali lagi, perlu dicatat bahwa analisis di sini tidak sekali jadi,
tetapi merupakan proses berulang (itulah sebabnya kata “terakhir” diberi
tanda kutip). Peneliti memberikan kesimpulan sementara berdasarkan
analisis terhadap hasil survei. Kesimpulan sementara ini kemudian
didiskusikan dalam FGD dan selanjutnya dianalisis dengan bantuan blue
ocean strategy untuk merumuskan hasil akhir penelitian. Hasil analisis
terakhir inilah yang menjadi kesimpulan penelitian, yakni berupa sebuah
saran atau rekomendasi perencanaan pengembangan organisasi yang
tepat dan lengkap sebagai pedoman pengembangan Seminari Tinggi
Anging Mammiri. Analisis dengan bantuan blue ocean strategy akan
dilakukan dengan membuat bagan untuk memperlihatkan posisi terkini
(existing) dari elemen masing-masing blok, kemudian disajikan elemenelemen yang harus dihilangkan (eliminate), dikurangi (reduce),
ditingkatkan (raise), atau diciptakan (create):
Tabel 3.1 Pengimplementasian Blue Ocean Strategy
Exist
Elements
a.
b.
c.

Eliminate
Elements
a.
b.
c.

Reduce
Elements
a.
b.
c.

Raise
Elements
a.
b.
c.

Create
Element
a.
b.
c.
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Hasil akhir penelitian adalah berupa saran atau rekomendasi
perencanaan pengembangan organisasi yang lebih efektif bagi STAM,
yang akan disajikan dalam Business Model Canvas yang baru.
B. Profil Organisasi
Seminari Tinggi Anging Mammiri (STAM) Yogyakarta merupakan
lembaga pembinaan calon imam projo Keuskupan Agung Makassar. STAM
berlokasi di Jalan Kaliurang Km 7.4, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. STAM berdiri
secara resmi pada Hari Raya Pentakosta 1978 dan Roh Kudus dipilih sebagai
pelindungnya. Oleh karena itu, perayaan ulang tahun dan pesta pelindung
STAM selalu jatuh pada Hari Raya Pentakosta. Nama “Anging Mammiri” dan
pelindung “Roh Kudus” dipilih dan diberikan oleh Uskup Agung Keuskupan
Agung Ujung Pandang (KAUP) waktu itu, Mgr. Dr. Theodorus Lumanaw.
“Anging Mammiri” sendiri merupakan judul sebuah lagu yang cukup populer
dari Makassar. “Anging Mammiri” dalam bahasa Makassar berarti angin
berhembus atau bertiup (sepoi-sepoi). Angin yang berhembus atau bertiup ke
mana ia mau, melambangkan Roh Kudus yang bergerak ke mana Ia mau (bdk.
Yoh. 3:8). Selain itu, Roh Kudus dipilih sebagai pelindung STAM dengan
harapan bahwa para frater yang menjalani pembinaan sebagai calon imam
Keuskupan Agung Makassar (KAMS) senantiasa dihembusi, diterangi, dan
dikuatkan oleh Roh Kudus. STAM didirikan dengan tujuan menjadi lembaga
pembinaan calon imam yang bermutu untuk menghasilkan imam-imam yang
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baik bagi Keuskupan Agung Makassar. Saat ini, terdapat tiga orang pembina di
STAM dengan tiga puluh frater.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Model Bisnis Seminari Tinggi Anging Mammiri (STAM)
Yogyakarta
Bagian ini akan mengindentifikasi atau memetakan model bisnis
Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta pada masa sekarang dengan
pendekatan Business Model Canvas yang dikembangkan oleh Osterwalder dan
Pigneur. Kesembilan blok dalam Business Model Canvas akan menjabarkan
gambaran umum model bisnis STAM sehingga dapat menjadi dasar dalam
penelitian ini untuk dievaluasi dan menghasilkan saran perencanaan
pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien.
1. Customer Segment
Berdasarkan hasil survei dengan para narasumber, customer segment
atau sasaran pembinaan STAM adalah para frater yang menjalani
pembinaan di seminari ini. Para frater menerima pembinaan selama tujuh
tahun untuk mempersiapkan dan membimbing mereka menuju panggilan
hidup sebagai seorang imam. Dari hasil survei, peneliti mendapatkan fakta
bahwa dalam proses pembinaan itu banyak frater yang meninggalkan
panggilannya, dan hanya sekitar 55% yang ditahbiskan dalam kurun waktu
sepuluh tahun terakhir. Tabel 4.1. menunjukkan data tahbisan sepuluh tahun
terakhir di STAM. Hal ini memperlihatkan bahwa panggilan menjadi imam
merupakan hal yang tidak mudah dan memerlukan pembinaan yang benar-
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benar efektif karena pembentukan karakter para calon imam akan sangat
tergantung pada pola pembinaan yang dilakukan di seminari ini.
Tabel 4.1. Tahbisan 10 Tahun Terakhir di STAM
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Jumlah Frater Masuk
5
6
7
2
8
0
1
8
3
9
8
57

Jumlah Tahbisan
1
5
4
0
3
0
1
7
0
6
2
29

Persentase
20%
83.3%
57.1%
0%
37.5%
0%
100%
87.5%
0%
66.6%
25%
50.8%

Jumlah calon imam yang diharapkan masuk setiap tahun berkisar 1015 orang. Akan tetapi, jumlah ini sering tidak terpenuhi karena menjadi
imam di zaman ini mungkin menjadi pilihan yang terbilang ekstrem. Para
narasumber mengakui bahwa di tengah dunia yang semakin hedonis, pilihan
untuk hidup bebas menjadi pilihan yang lebih menarik. Meskipun target
sering tidak terpenuhi, STAM masih berfokus untuk menerima calon imam
dari keuskupannya sendiri (Keuskupan Agung Makassar). Menurut para
narasumber, kemungkinan untuk menerima calon iman dari keuskupan lain
sebenarnya terbuka, tetapi untuk saat ini, kemungkinan itu belum terlalu
dianggap mendesak. STAM lebih berfokus untuk menerima calon imam
yang dididik di Seminari Menengah Santo Petrus Claver Makassar (SPC)
dan Seminari Tahun Orientasi Rohani di Sangalla (TOR), yang notabene
merupakan milik Keuskupan Agung Makassar juga. Berdasarkan hasil
survei pula, peneliti menemukan bahwa customer segment dari STAM dapat
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dikatakan juga adalah para pemuda Katolik di Keuskupan Agung Makassar
(KAMS) karena tujuan lainnya adalah menarik para pemuda itu untuk
menjalani panggilan sebagai imam di KAMS.
Bagan 4.1 Customer Segment:
1. Calon imam yang menjalani pembinaan di STAM;
2. Seminaris di SPC dan TOR;
3. Pemuda Katolik di KAMS.
2. Value Proposition
Proposisi nilai dalam penelitian ini mengacu kepada bidang-bidang
pembinaan yang dilakukan di STAM. Bidang-bidang ini menjadi proposisi
nilai karena merupakan “produk dan layanan” yang menciptakan nilai bagi
para frater. Bidang-bidang pembinaan inilah yang memenuhi kebutuhan
para frater untuk memjadi seorang imam. Semua bidang pembinaan ini
merupakan “paket manfaat” yang ditawarkan oleh STAM kepada para frater
dalam rangka memantapkan motivasi dan membentuk karakter mereka
menjadi imam.
Terdapat lima bidang yang menjadi fokus pembinaan di STAM.
Kelima bidang itu adalah intelektual, spiritual, kepribadian, komunitas, dan
pastoral. 73.33% narasumber mengakui bahwa dari kelima bidang
pembinaan ini, bidang intelektual merupakan bidang yang mendapat
perhatian khusus di STAM. Hal ini dikarenakan tujuan utama keberadaan
mereka di STAM adalah untuk menimba ilmu filsafat dan teologi di
Fakultas Teologi USD sebagai bekal pelayanan kelak. 20% mengatakan
bahwa kelima bidang pembinaan memiliki kedudukan yang sama. 6.67%
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berpendapat bahwa bidang spiritual yang menjadi bidang utama karena
bidang inilah yang menjadi ciri khas seorang imam.
Dari survei juga diperoleh bahwa sebanyak 26.67% narasumber
mengatakan bahwa kelima bidang tersebut telah berjalan dengan cukup baik
meski terdapat bebarapa catatan yang perlu diperhatikan. Sebanyak 46.67%
narasumber mengatakan bahwa pembinaan di bidang kepribadian belum
berjalan dengan baik karena beberapa alasan. Misalnya, sikap terbuka dari
para frater untuk mengungkapkan pendapatnya masih kurang. Selain itu,
pendampingan dari profesional (psikolog) belum tersedia. Sebanyak 20%
mengatakan bahwa bidang pastoral merupakan bidang yang belum berjalan
dengan baik karena kurangnya waktu pastoral di STAM. 6.67% lainnya
mengatakan bahwa bidang komunitas belum berjalan baik karena seiring
dengan perkembangan teknologi, sikap individualitas juga mulai muncul.
Sebagian besar narasumber (80%) mengatakan bahwa tantangan
terbesar dalam pembinaan di STAM saat ini adalah perkembangan
teknologi. Kebijakan STAM yang mengizinkan para frater memiliki gawai
dan akses terhadap internet menjadi semacam pedang bermata dua.
Sebanyak dua puluh persen (20%) mengatakan bahwa tantangan terbesar
adalah diri sendiri. Artinya kemampuan untuk mengontrol diri terhadap halhal yang menghambat perkembangan panggilan, misalnya relasi dengan
lawan jenis. Sebenarnya, kedua tantangan ini saling berhubungan.
Ketidakmampuan mengontrol diri untuk menggunakan teknologi secara
bijak menjadi tantangan terbesar dalam pembinaan calon imam saat ini.
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Bagan 4.2 Value Proposition:
1.
2.
3.
4.
5.

Pembinaan intelektual;
Pembinaan spiritual;
Pembinaan kepribadian;
Pembinaan kemampuan berkomunitas;
Pembinaan kemampuan pastoral.

3. Customer Relationship
Customer relationship menjelaskan jenis hubungan yang dibangun
organisasi dengan segmen pelanggan. Berdasarkan hasil survei dengan para
narasumber, peneliti menemukan bahwa ada beberapa hubungan atau pola
pendekatan yang dipakai dalam pembinaan calon imam di STAM. Pola
pendekatan itu bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai yang ada pada
setiap bidang pembinaan di STAM secara tepat sasaran. Pola pendekatan itu
antara lain secara personal, komunitas, dan mandiri. Pola pendekatan
personal merupakan pendekatan pendampingan dari formator ke frater
secara per orangan. Pendekatan komunitas merupakan pendekatan dari
formator ke para frater berbasis kegiatan yang melibatkan semua frater.
Pendekatan mandiri berarti para frater diberi ruang untuk mencari dan
melakukan kegiatan secara mandiri yang dapat menunjang hidup
panggilannya. Misalnya, melalui bimbingan rohani, kursus musik,
berorganisasi, dan lain-lain. Tiga pendekatan itu digunakan karena sesuai
dengan arah pembinaan yang ingin dicapai yakni membentuk pribadi yang
mandiri, yang bisa hidup baik sebagai pribadi maupun dalam hidup
berkomunitas. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa panggilan itu
dialami secara pribadi dan dijalani dalam kebersamaan.
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Ketiga pendekatan itu tidak selalu berjalan dengan baik. Ada
berbagai kendala yang menjadi penghambat ketiga pendekatan ini. Kendala
pada pendekatan personal di antaranya adalah jumlah formator yang kurang
memadai sehingga sulit mengatur waktu untuk memberikan pendampingan
personal secara mendalam kepada masing-masing frater. Padahal, masingmasing frater memiliki kepribadian yang unik, yang tentu saja
membutuhkan cara pendampingan yang berbeda juga. Hal ini berdampak
pada penilaian formator yang lebih mengacu pada keaktifan para frater
dalam hidup berkomunitas atau pada momen tertentu saja, dan tidak terlalu
mendalami kepribadian masing-masing frater. Selain itu, hal ini juga
berdampak pada keberanian para frater untuk menyatakan pendapatnya
kepada para formator. Para frater cenderung segan karena merasa tidak
terlalu memiliki ikatan personal dengan para formator. Dampak yang lebih
parah adalah timbulnya sikap “cari aman” atau “asal bapak senang”.
Artinya, kurangnya pendekatan personal membuat beberapa frater tidak bisa
mengungkapkan dirinya secara jujur di hadapan para formator.
Kendala pendekatan komunitas adalah kesulitan para formator untuk
berlaku sama di mata para frater. Beberapa frater melihat bahwa formator
hanya dekat dengan frater tertentu sehingga berdampak pada standar
penilaian terhadap para frater di STAM. Dengan kata lain, pendekatan
komunitas bisa memicu kecemburuan sosial. Hal ini tentu saja terkait
dengan kekurangan jumlah formator di STAM sehingga sulit untuk
memberikan “pelayanan” yang benar-benar adil bagi semua frater. Kendala
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lain pendekatan komunitas adalah kebijakan-kebijakan yang disampaikan
terkait dengan hidup berkomunitas kurang mendarat. Artinya, timbul sikap
saling mengharapkan di antara para frater karena kebijakan atau tanggung
jawab yang diberikan tidak secara eksplisit ditujukan kepada pribadi
tertentu. Misalnya, terkait dengan himbauan untuk menjaga kebersihan
STAM. Para frater belum memiliki inisiatif yang cukup untuk
membersihkan kotoran yang tidak masuk dalam ranah kerjanya.
Kendala dalam pendekatan secara mandiri adalah inisiatif dari para
frater yang masih kurang. Penyebabnya adalah perasaan takut membuat
kesalahan yang dapat mengakibatkan teguran dari para formator. Akibatnya,
para frater memilih memendam bakat yang sebenarnya bisa menunjang
hidup panggilannya dan menjadi sarana pewartaan. Kendala juga bisa
berupa tanggung jawab para frater yang kurang, misalnya terlalu aktif dalam
kegiatan yang sifatnya “ekstrakurikuler” dan melupakan tanggung jawab
utama sebagai frater yang sedang studi.
Kendala pada ketiga pola pendekatan itu terkait erat dengan pola
komunikasi

antara

formator

dan

para

frater.

Kekurangmampuan

membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang erat antara formator
dan frater disinyalir oleh para narasumber sebagai penyebab kendala di
masing-masing pola pendekatan. Sebanyak delapan puluh persen (80%)
narasumber berpendapat bahwa sikap dominan para formator dalam
membuat kebijakan dan pengambilan keputusan menjadi penyebab sulitnya
membangun hubungan yang erat antara para formator dan frater. Sikap
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dominan ini ditangkap oleh kebanyakan frater sebagai sikap “antikritik”.
Hal ini juga menunjukkan lemahnya komunikasi dalam pengambilan
keputusan. Sebanyak 13.33% narasumber berpendapat bahwa kurangnya
keterbukaan frater terhadap formator menjadi penyebab sulit membangun
hubungan yang erat. 6.67% narasumber berpendapat bahwa perbedaan usia
dan pola pikir menjadi penghambat terciptanya hubungan yang erat itu.
Semua narasumber sependapat bahwa ukuran efektivitas pola
pendekatan yang digunakan akan terlihat pada hidup harian para frater.
Pola-pola pendekatan itu dikatakan efektif ketika para frater menjalani
harinya

dengan

semangat,

aktif

dalam

kegiatan

rohani,

berani

mengungkapkan pendapat secara jujur di hadapan formator dan rekan
sepanggilan, pelanggaran peraturan minimal, peningkatan inisiatif, dan hasil
studi yang memuaskan.
Bagan 4.3 Customer Relationships:
1. Pendekatan secara personal melalui pertemuan pribadi;
2. Pendekatan secara komunitas melalui kegiatan Bersama;
3. Pendekatan secara mandiri berdasarkan inisiatif para frater.

4. Channel
Channel merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan
proposisi nilai kepada customer segment yang dilayani. Dalam penelitian
ini, para narasumber mengatakan bahwa ada beberapa sarana yang dipakai
untuk menyampaikan apa yang menjadi bidang pembinaan calon imam di
STAM. Secara internal, penyampaian program di setiap bidang pembinaan
dilakukan melalui pertemuan komunitas dan pertemuan pribadi dengan para
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frater. Sedangkan, penyampaian program bidang pembinaan secara
eksternal, yang tujuannya untuk mempromosikan panggilan, dilakukan
melalui media sosial (Youtube, Instagram, Facebook, dan blog), majalah,
website, album musik, aksi panggilan di KAMS, dan live in.
Dalam survei ditemukan bahwa setiap sarana, khususnya yang
bersifat eksternal, memiliki kelebihan dan kekurangan. Sarana media sosial
dan website berbiaya murah, bisa dilakukan sesering mungkin, mencakup
wilayah yang lebih luas, serta cepat diakses. Kelemahannya adalah kurang
mendalam karena tidak ada perjumpaan langsung, hanya menyampaikan
informasi yang bersifat umum, masih kurang kreatifitas, serta tidak dapat
diakses di tempat tanpa sinyal. Sarana majalah dan album musik bisa
menjangkau tempat yang tidak memiliki sinyal, memuat banyak informasi,
dan melatih keterampilan menulis serta bermusik frater. Kelemahannya
adalah hanya terbit dalam dua edisi setiap tahunnya, membutuhkan lebih
banyak biaya, waktu, dan tenaga, kesulitan dalam pendistribusian, dan
jangkauannya terbatas.
Tabel 4.2 Laporan Keuangan Majalah Dialog Edisi 1 Tahun 2020
(dalam rupiah)
Pendapatan:
Pemasukan

15,357,000,00

Total Bendapatan

15,357,000,00

Biaya:
Biaya Cetak

5,302,000,00

Biaya Distribusi

2,885,400,00

Biaya Perlengkapan
Biaya Hutang

550,000,00
1,200,000,00
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Biaya Snack

768,500,00

Biaya Administrasi Bank

103,526,00

Total Biaya

(10,809,426,00)

Laba

4,547,574,00

Sarana aksi panggilan dan live in bersifat lebih mendalam karena
melibatkan perjumpaan langsung, akan tetapi aksi panggilan membutuhkan
lebih banyak persiapan dan biaya serta tidak rutin diadakan. Kegiatan live in
tidak efektif karena dilakukan di keuskupan lain (Semarang).
Sebanyak 53.33% narasumber setuju bahwa aksi panggilan yang
dilakukan di KAMS, khususnya di Seminari Menengah Santo Petrus Claver
Makassar dan TOR, merupakan sarana yang paling cocok untuk
menyampaikan program pembinaan di STAM sekaligus menarik minat para
seminaris untuk menjadi imam di KAMS. 13.33% mengatakan bahwa
media sosial merupakan sarana yang efektif saat ini karena menjangkau
banyak orang muda. 6.67% mengatakan bahwa album musik menjadi sarana
yang efektif karena menarik bagi kaum muda. 23.33% memilih majalah
sebagai sarana yang tepat dan efektif karena bisa memuat banyak informasi
tentang pembinaan di STAM. 3.33% mengatakan bahwa pertemuan
komunitas efektif untuk menyampaikan program pembinaan dalam
lingkungan STAM.
Sebanyak 56.67% narasumber menilai bahwa media sosial menjadi
sarana yang kurang efektif karena meskipun jangkauannya luas, tetapi cara
penyampaiannya belum terlalu menarik. 26.67% mengatakan bahwa
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kegiatan live in tidak efektif karena dilakukan di wilayah keuskupan lain
(Semarang). Sedangkan, 16,67% mengatakan bahwa majalah belum efektif
karena biaya pembuatannya cukup besar tetapi hanya menjangkau sebagaian
kecil pemuda di KAMS.
Bagan 4.4 Channels:
1. Pertemuan komunitas dan pribadi untuk menyampaikan program
pembinaan secara internal;
2. Penyampaian program pembinaan dengan tujuan promosi
panggilan melalui media sosial (Youtube, Instagram, Facebook,
dan blog) dan website;
3. Penerbitan majalah Dialog dua kali dalam setahun;
4. Pembuatan album musik sekali dalam setahun;
5. Kegiatan live in di wilayah Keuskupan Agung Semarang;
6. Aksi panggilan di KAMS (khususnya di Seminari Menengah St.
Petrus Claver Makassar dan TOR).
5. Key Activities
Aktivitas kunci atau aktivitas utama menjelaskan hal-hal terpenting
yang harus dilakukan organisasi untuk membuat model bisnisnya berfungsi.
Aktivitas-aktivitas ini adalah serangkaian hal yang dibutuhkan untuk
membuat dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau segmen pelanggan,
mempertahankan hubungan pelanggan, dan mencapai tujuan organisasi. Ada
beberapa kegiatan atau aktivitas yang penting dilakukan untuk membuat
bidang pembinaan di STAM berjalan optimal. Kegiatan-kegitan itu antara
lain aktivitas akademik (baik di rumah pembinaan maupun di kampus),
aktivitas rohani (baik dalam kebersamaan maupun pribadi), kegiatan
bersama (olahraga, makan, rekreasi, pertemuan komunitas, pertemuan
tingkat, kerja bakti, latihan koor, latihan alat musik, dan lain-lain),
pemanfaatan gawai dan laptop, coloqium (pertemuan pribadi antara
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formator dengan frater), dan kegiatan pastoral (mengajar, kunjungan ke
penjara, berkatekese di media sosial, dan lain-lain).
Dari sederet kegiatan-kegiatan kunci itu, ada beberapa kegiatan yang
merupakan kekhasan STAM. Dengan kata lain belum ada di tempat
pembinaan calon imam lainnya. Kegiatan-kegiatan itu antara lain Misa
kreatif yang dilaksanakan berdasarkan tema-tema tertentu; meditasi alam
yang melatih para frater untuk berefleksi tentang segala sesuatu di alam ini
dan belajar darinya; sambung rasa yang menjadi kegiatan dimana para frater
menyampaikan

perasaannya

menjalani

panggilan

di

depan

rekan

sepanggilan; dan pemanfaatan gawai serta laptop bagi frater di semua
tingkatan.
Dari hasil survei, peneliti menemukan bahwa di antara berbagai
kegiatan utama di STAM, terdapat kegiatan yang menjadi favorit. Lima
puluh persen (50%) narasumber memilih olahraga sebagai kegiatan favorit
karena

memberikan

kesenangan,

menyehatkan,

serta

memupuk

kebersamaan. 26.67% memilih rekreasi komunitas karena memberikan
kesempatan untuk menyegarkan pikiran di tengah padatnya jadwal kuliah
dan mampu mengakrabkan. 10% mengatakan bahwa pastoral adalah
kegiatan yang paling diminati karena melatih kreatifitas dan kebersamaan
dengan umat sangat dialami. 6.67% mengatakan meditasi alam diminati
karena memberi kesempatan dekat dengan lingkungan sekitar. Dan masingmasing 3.33% untuk kegiatan doa dan kerja bakti.
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Berdasarkan hasil survei pula, peneliti menemukan bahwa ada
kegiatan yang rentan mengalami penurunan kualitas karena berbagai faktor.
33.33% narasumber mengatakan bahwa kegiatan pastoral terancam
mengalami penurunan kualitas karena tempat pelayanan yang terbatas dan
diperparah dengan pandemik. Dua puluh persen (20%) mengatakan bahwa
kegiatan sambung rasa berpotensi mengalami penurunan kualitas karena ada
kecenderungan untuk menutup diri dan takut menyinggung. 13.33%
menyebut kegiatan belajar bersama di rumah pembinaan bisa menurun
kualitasnya karena kecenderungan para frater untuk belajar di kamar sendiri.
13.33% berpendapat bahwa pemanfaatan gawai dan laptop bisa mengalami
penurunan kualitas karena kurangnya kebijaksanaan dalam penggunaannya.
13.33 % menyebut meditasi kontemplasi karena berlangsung selama satu
jam sehingga membuat kebanyakan frater menjadi tidak fokus karena rasa
kantuk. 6.67% berpendapat bahwa kegiatan bermusik bisa mengalami
penurunan kualitas karena kekurangan alat.
Bagan 4.5 Key Activities:
1. Aktivitas akademik (baik di rumah pembinaan maupun di
kampus);
2. Aktivitas rohani (baik dalam kebersamaan maupun pribadi);
3. Kegiatan bersama (olahraga, makan, rekreasi, pertemuan
komunitas, pertemuan tingkat, kerja bakti, latihan koor, latihan
alat musik, dan lain-lain);
4. Pemanfaatan gawai dan laptop bagi semua tingkat;
5. Coloqium (pertemuan pribadi antara formator dengan frater);
6. Kegiatan pastoral (mengajar, kunjungan ke penjara, berkatekese
di media sosial, dan lain-lain).
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6. Key Partnership
Kemitraan kunci atau kemitraan utama menggambarkan jaringan dan
mitra yang membuat model bisnis berfungsi. Organisasi menjalin kemitraan
karena berbagai alasan. Organisasi membuat aliansi untuk mengoptimalkan
model bisnis, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. STAM
juga menjalin kemitraan atau aliansi dengan beberapa pihak untuk
menjamin kelancaran pembinaan calon imamnya. Aliansi itu antara lain
Keuskupan Agung Makassar, Fakultas Teologi Wedabhakti (FTeo USD),
donatur, Seminari Menengah St. Petrus Claver Makassar (SPC), Seminari
Tahun Orientasi Rohani Toraja (TOR), dan para pastor paroki di KAMS.
Keuskupan Agung Makassar sangat penting keberadaannya karena
menjadi sumber dana utama pembinaan calon imam dan menjadi evaluator
pencapaian STAM. Fakultas Teologi Wedabhakti (FTeo USD) menjadi
mitra dalam pembinaan intelektual para frater karena di tempat inilah para
frater menimba ilmu di bidang filsafat dan teologi. SPC dan TOR penting
keberadaannya karena merupakan tempat persiapan atau jenjang yang harus
dilalui sebelum menjalani pembinaan di STAM. Donatur merupakan mitra
yang penting karena membantu dalam segi keuangan. Para pastor paroki di
KAMS penting keberadaannya sebagai agen promosi panggilan di paroki
masing-masing. Sejauh ini, pihak-pihak itulah yang sangat penting
keberadaannya bagi STAM. Para narasumber mengakui bahwa belum ada
kebutuhan yang mendesak untuk membangun kemitraan lagi dengan
organisasi lain.
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Bagan 4.6 Key Partnerships:
1. KAMS sebagai sumber dana utama dan evaluator pencapaian
STAM;
2. FTW sebagai mitra dalam pembinaan intelektual;
3. SPC dan TOR sebagai tempat persiapan sebelum menjalani
pembinaan di STAM;
4. Donatur membantu dalam pendanaan;
5. Para pastor paroki di KAMS sebagai agen promosi panggilan.

7. Key Resources
Sumber daya kunci atau utama menjelaskan aset terpenting yang
diperlukan untuk membuat model bisnis berfungsi. Sumber daya ini
memungkinkan organisasi untuk membuat dan menawarkan proposisi nilai,
menjangkau segmen pelanggan, mempertahankan hubungan dengan segmen
pelanggan, dan mencapai tujuan organisasi. Sumber daya kunci dapat
berupa sumber daya fisik, finansial, intelektual, dan manusia.
Hasil survei menunjukkan bahwa ada beberapa sumber daya kunci
atau utama bagi STAM. Sumber daya itu berupa sumber daya fisik,
finansial, intelektual, dan manusia. Sumber daya fisik terdiri dari bangunan
dan sarana-prasarana. Sumber daya finansial berupa dana dari keuskupan
dan donatur. Sumber daya intelektual berupa pedoman pembinaan. Sumber
daya manusia terdiri dari para formator, dosen di kampus, dan para
karyawan.
Berdasarkan

survei

yang

dilakukan

oleh

peneliti,

46.67%

narasumber mengatakan bahwa semua bangunan di STAM telah dimanfaat
secara efektif dan efisien. Sedangkan 53.33% mengatakan bahwa masih ada
bangunan yang belum dimanfaatkan secara efektif, misalnya bangungan
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bekas tempat tinggal karyawan, ruang lantai satu di unit teologan, dan bekas
ruang komputer.
Ketika

berbicara

tentang

jumlah

formator,

masing-masing

narasumber memiliki pandangan yang berbeda terkait jumlah yang ideal.
46.67% mengatakan bahwa jumlah formator saat ini, yakni tiga orang, telah
cukup untuk melancarkan program pembinaan. 33.33% mengatakan bahwa
sebaiknya ada enam formator agar masing-masing tingkat memiliki
formator khusus. 20% mengatakan bahwa sebaiknya ada empat formator
yang terdiri dari tiga imam dan seorang suster untuk menghadirkan sosok
ibu di tengah para frater.
Bagan 4.7 Key Resources:
1. Sumber daya fisik terdiri dari bangunan dan sarana-prasarana;
2. Sumber daya finansial berupa dana dari keuskupan dan donator;
3. Sumber daya intelektual berupa pedoman pembinaan;
4. Sumber daya manusia terdiri dari para formator, dosen, dan para
karyawan.
8. Revenue Stream
Revenue stream pada dasarnya merupakan penjelasan tentang apa
saja hal-hal yang membuat bisnis mendapatkan pemasukan dari para
pelanggannya. Oleh karena STAM adalah organisasi nirlaba, maka ia tidak
fokus pada pencarian keuntungan melalui pemasukan dari pelanggan.
Dalam hal ini, maka yang akan dimaksud sebagai pendapatan adalah sumber
dana STAM. Sumber dana ini penting keberadaannya untuk mendukung
kelancaran program pembinaan calon imam.
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Dalam survei yang dilakukan oleh peneliti, semua narasumber
memberikan informasi yang senada terkait dengan sumber dana pembinaan
calon imam di STAM. Sumber-sumber dana itu berasal dari dana
pendidikan calon imam keuskupan dan dari para donatur. Menurut ekonom
STAM, sumber dana terbesar adalah dari KAMS yakni sekitar 95%. Dana
ini diberikan oleh keuskupan sesuai dengan kebutuhan frater yang menjalani
pembinaan di seminari ini. Pengelolaan dana-dana ini diserahkan kepada
seorang formator yang merangkap sebagai ekonom STAM.
Tabel 4.3 Pendapatan STAM Periode Januari sampai Oktober 2020
Dana dari Keuskupan
Sumbangan / Subsidi Aksidental
Pelunasan Piutang dan Restitusi
Total

Rp

870,256,430,00
32,195,000,00
32,560,950,00
935,012,380,00

Sumber: Ekonom STAM
Bagan 4.8 Revenue Streams:
1. Dana Pendidikan calon imam dari keuskupan;
2. Dana dari para donator.
9. Cost Structure
Struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk
mengoperasikan model bisnis. Blok ini menjelaskan biaya paling penting
yang dikeluarkan saat akan mengoperasikan model bisnis tertentu.
Pandangan dasar adalah bahwa biaya harus diminimalkan dalam setiap
model bisnis. Di STAM, pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana
menggunakan program Microsoft Excel oleh seorang ekonom yang juga
merupakan formator.
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Dalam penelitian ini, para narasumber sepakat bahwa biaya paling
banyak dikeluarkan untuk bidang intelektual yakni biaya kuliah dan biaya
pangan sehari-hari. Setiap tahun rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk
biaya studi adalah dua ratus lima puluh juta rupiah dan biaya hidup harian
juga sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah. Biaya yang lain terdiri dari
biaya pembelian perlengkapan, biaya renovasi, transportasi, biaya gaji,
perkebunan dan peternakan, serta biaya lainnya.

Pada Tabel 4.4 akan

ditunjukkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh STAM periode Januari
sampai Oktober 2020.
Tabel 4.4 Biaya STAM Periode Januari sampai Oktober 2020 (dalam
rupiah)
Akademik / Perkuliahan
Pangan dan Penginapan
Gaji Karyawan
Konstruksi Renovasi
Inventaris/Perlengkapan
Gaji Guru, Perdiem Staf
Kesehatan / Rumah Sakit / Olah Raga
Dana Pensiun dan Sabatikal Staf
Perabot (mebel, alat dapur, dll)
Listrik
Piutang
Transport (Perawatan/Operasional)
Gas
Perjalanan (pesawat, kereta, kapal, bus,dll)
Liturgi/Kerohanian
Majalah, Koran, TV
Telpon, Fax., Internet
Peternakan
Buku (Pustaka)
Perkebunan
Pajak
Sandang/Wash
Transport (Pengadaan Kendaraan)

216,445,900,00
206,933,100,00
90,902,600,00
58,161,750,00
55,736,300,00
43,000,000,00
36,169,975,00
22,997,300,00
21,186,400,00
18,193,000,00
17,900,000,00
15,291,000,00
13,363,100,00
11,045,000,00
7,968,000,00
7,748,500,00
4,524,620,00
4,082,000,00
4,000,000,00
3,573,000,00
2,896,300,00
884,400,00
512,000,00
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Biaya Lain-lain
Total Kredit

69,390,800,00
932,905,045,00

Bagan 4.9 Cost Structures:
1. Biaya kuliah/akademik;
2. Biaya pangan dan penginapan;
3. Biaya perdiem formator, sabatikal, dan gaji karyawan;
4. Biaya konstruksi dan renovasi bangunan;
5. Biaya perkebunan dan peternakan;
6. Biaya kesehatan;
7. Biaya transportasi;
8. Biaya perlengkapan;
9. Biaya utilitas;
10. Biaya pajak;
11. dan lain-lain.
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Key Partnerships:
1.KAMS sebagai sumber
dana utama dan
evaluator pencapaian
STAM
2.FTW sebagai mitra
dalam pembinaan
intelektual
3.SPC dan TOR sebagai
tempat persiapan
sebelum menjalani
pembinaan di STAM
4.Donatur membantu
dalam pembiayaan
5.Para pastor paroki di
KAMS sebagai agen
promosi panggilan.

Key Activities:
1. Aktivitas akademik
2. Aktivitas rohani
3. Kegiatan bersama
4. Pemanfaatan gawai
dan laptop bagi semua
tingkat
5. Coloqium
6. Kegiatan pastoral

Key Resources:
1. Sumber daya fisik
(bangunan dan saranaprasarana)
2. Sumber daya finansial
3. Sumber daya
intelektual (pedoman
pembinaan)
4. Sumber daya manusia
(para formator, dosen
di kampus, dan para
karyawan)

Value Propositions:
1. Pembinaan intelektual
2. Pembinaan spiritual
3. Pembinaan kepribadian
4. Pembinaan hidup
berkomunitas
5. Pembinaan pastoral

Customer Relationships:
1. Pendekatan secara
personal
2. Pendekatan secara
komunitas
3. Pendekatan secara
mandiri

Customer Segment:
1. Calon imam yang
menjalani pembinaan di
STAM
2. Seminaris di SPC dan
TOR
3. Pemuda Katolik di
KAMS

Channels:
1. Pertemuan komunitas
dan pribadi
2. Media sosial dan
website.
3. Penerbitan majalah
4. Pembuatan album
musik
5. Kegiatan live in
6. Aksi panggilan di
KAMS

Revenue Streams:
1. Dana Pendidikan calon imam dari keuskupan
2. Dana dari para donatur

Cost Structures:
1. Biaya kuliah dan akademik lain
2. Biaya hidup harian
3. Biaya perdiem formator, sabatikal, dan gaji karyawan
4. Biaya konstruksi dan renovasi bangunan
5. Biaya kesehatan
6. Biaya transportasi
7. Biaya perlengkapan
8. Biaya utilitas, dll.
Gambar 4. 1 Existing Business Model Canvas STAM
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B. Perancangan Alternatif Model Bisnis Seminari Tinggi Anging Mammiri
Yogyakarta
Setelah memetakan model bisnis yang telah dimiliki oleh STAM dan
melakukan analisis terhadapnya, maka pada bagian ini bertujuan untuk
memperbaiki atau merancang alternatif model bisnis yang lebih efektif dan
efisien bagi organisasi STAM. Analisis pada bagian ini juga dilakukan dengan
Focus Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, setiap
blok elemen dalam model bisnis yang dimiliki organisasi saat ini dapat
dievaluasi untuk mengoptimalkan pembinaan calon imam di STAM.
Bagian ini akan mencoba merancang model bisnis alternatif bagi
STAM dengan menggunakan bantuan pendekatan blue ocean strategy untuk
meninjau model bisnis yang sudah dimiliki kemudian diintegrasikan dengan
hasil analisis sebelumnya agar dapat menciptakan model bisnis yang efektif
dan efisien.
1. Customer Segments
Tabel 4.5 Customer Segment Alternatives
Exists
• Calon imam
yang menjalani
pembinaan di
STAM
• Seminaris di
SPC dan TOR
• Pemuda Katolik
di KAMS

Eliminate Reduce

Raise
• Meningkatkan
perhatian pada
seminaris di
SPC dan TOR
• Meningkatkan
promosi pada
pemuda
katolik di
KAMS,
khususnya
yang
mengikuti
study tour ke
Jogja

Create
• Mahasiswa
KAMS di
Yogyakarta
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Peneliti mengusulkan agar STAM meningkatkan perhatiannya pada
para seminaris di SPC. Seminaris yang saat ini berada di SPC diharapkan
untuk melanjutkan pembinaan ke TOR dan selanjutnya ke STAM hingga
menjadi imam bagi Keuskupan Agung Makassar. Hal ini cukup beralasan
karena lembaga-lembaga ini dibentuk dengan tujuan menghasilkan imam
bagi Keuskupan Agung Makassar. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan
mereka keluar atau memilih ordo lain. Oleh karena itu, STAM perlu bekerja
sama dengan formator di SPC untuk sesering mungkin memperkenalkan
bidang-bidang pembinaan di STAM agar para seminaris ini semakin tertarik
untuk melanjutkan panggilannya menjadi imam ke STAM.
Peneliti juga mengusulkan agar STAM secara berkelanjutan dan
konsisten mengadakan promosi panggilan di TOR. Para TOR-er memang
merupakan seminaris yang telah memilih menjadi imam di Keuskupan
Agung Makassar (Projo KAMS), akan tetapi juga masih terbuka
kemungkinan bagi mereka untuk meninggalkan panggilannya. Oleh karena
itu, sangat dibutuhkan perhatian yang lebih besar lagi dari STAM untuk
terus mempromosikan program pembinaannya agar para TOR-er ini
semakin mantap melanjutkan pembinaan ke STAM Yogyakarta.
Terkait dengan customer segment pemuda Katolik di KAMS, STAM
perlu meningkatkan perhatian terhadap mereka. Setiap tahun, sebuah SMA
dari Yayasan yang dinaungi oleh KAMS mengadakan study tour ke
Yogyakarta. Mereka menginap di STAM dan berdinamika bersama para
frater.

Kesempatan

ini

perlu

dimanfaatkan

dengan

baik

untuk
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mempromosikan panggilan menjadi imam dengan menunjukkan atau
menjelaskan bagaimana pembinaan yang dijalani di STAM. Harapannya
adalah agar mereka tertarik untuk menjalani panggilan menjadi imam dan
kelak memilih panggilan hidup sebagai imam di KAMS.
Hal terakhir yang peneliti usulkan adalah agar STAM menjadikan
para mahasiswa Katolik dari KAMS yang saat ini menjalani masa kuliah di
Yogyakarta sebagai segmen konsumen yang baru. Hal ini bisa dilakukan
dengan memfasilitasi sebuah kegiatan live in di STAM bagi para mahasiswa
yang berminat mengetahui dinamika calon imam di seminari ini. Kegiatan
ini bisa menjadi sarana promosi panggilan yang baik. Selain itu, meskipun
mereka tidak memilih panggilan hidup sebagai imam, kelak mereka bisa
menjadi partner dalam pelayanan di keuskupan.
2. Value Propositions
Tabel 4.6 Value Proposition Alternatives
Exists
• Pembinaan
intelektual
• Pembinaan
spiritual
• Pembinaan
kepribadian
• Pembinaan
kemampuan
berkomunitas
• Pembinaan
kemampuan
pastoral

Eliminate

Reduce

Raise

Create

• Meningkatkan Pembinaan
loyalitas
pembinaan
kepribadian
dengan tenaga
psikolog
professional
• Meningkatkan
kemampuan
berpastoral
dengan materi
manajemen
pastoral

Peneliti menyarankan agar STAM meningkatkan performa dalam hal
pembinaan kepribadian para frater. Pembinaan kepribadiaan ini sangat
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penting karena menyangkut diri calon imam seutuhnya. Pembinaan
kepribadian yang baik akan membantu seorang calon imam berkembang
menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Pengendalian diri dan kecakapan
dalam mengambil keputusan yang tepat merupakan dua hal yang sangat
dibutuhkan seorang imam dalam medan pelayanan kelak. Untuk mencapai
kedua hal ini, pembinaan kepribadian menjadi hal yang mutlak ada sejak
pembinaan calon imam. Pembinaan kepribadian ini hendaknya melibatkan
orang yang memang ahli di bidang ini. Pembinaan kepribadian seorang
imam tidak cukup hanya berupa hal-hal mendasar, tetapi perlu sungguh
detail, bahkan memakai metode yang diperuntukkan khusus bagi calon
imam.
Peneliti juga menyarankan untuk meningkatkan pembinaan di
bidang pastoral. Tujuan pembinaan di STAM adalah untuk menghasilkan
imam yang kelak akan berkarya di wilayah pelayanan Keuskupan Agung
Makassar. Oleh karena itu, sejak dalam masa pembinaan di STAM, seorang
calon imam perlu dibekali dengan pemahaman yang baik tentang wilayah
KAMS dan cara berpastoral yang sesuai di wilayah keuskupan ini. Hal ini
bisa dilakukan dengan secara rutin mendatangkan imam dari KAMS yang
berkarya di paroki-paroki atau imam yang ahli di bidang manajemen
pastoral untuk memberikan pembekalan tentang manajemen pastoral yang
baik bagi para frater di STAM. Kegiatan ini perlu dilakukan secara kontinu
karena medan pastoral bisa saja berubah setiap waktu sehingga diperlukan
manajemen pastoral yang baru pula.
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Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa tingkat keluar frater dari
STAM cukup tinggi dalam sepuluh tahun terakhir (49,2%), peneliti
menyarankan untuk menerapkan sebuah bidang pembinaan yang baru, yakni
pembinaan di bidang loyalitas (kesetiaan/ketaatan). Selama ini, hal ini sudah
sering dianjurkan tetapi hanya sebatas anjuran verbal. Menurut peneliti,
perlu diciptakan suatu master plan yang secara khusus berbicara tentang
bidang loyalitas agar hal ini sungguh menjadi perhatian dan ada dasar untuk
melakukan evaluasi terhadapnya. Pembinaan loyalitas ini juga didasari oleh
fakta bahwa seorang yang menjadi imam harus memiliki ketaatan pada
pimpinan (uskup) sebagai implikasi dari pengikraran kaul ketaatan saat
tahbisan.
3. Customer Relationships
Tabel 4.7 Customer Relationship Alternatives
Exists
• Pendekatan secara
personal melalui
pertemuan pribadi
• Pendekatan secara
komunitas melalui
kegiatan bersama
• Pendekatan secara
mandiri berdasarkan
inisiatif para frater

Eliminate Reduce

Raise
Create
• Meningkatkan
kehadiran formator
dan frater dalam
kegiatan bersama
• Meningkatkan
kunjungan
formator ke kamar
frater
• Meningkatkan
pengelolan
pendekatan mandiri

Peneliti mengusulkan agar terjadi peningkatan dalam pendekatan
komunitas, yakni dengan meningkatkan kehadiran para formator dalam
kegiatan bersama. Tingginya tingkat kehadiran formator bersama frater akan
membawa pengaruh yang baik bagi penyampaian program pembinaan. Jika
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formator mengalokasikan lebih banyak waktu bersama para frater, maka
akan terbangun rasa percaya dan keakraban. Ketika rasa percaya itu telah
terbentuk, maka proses penyampaian masukan, kritik, atau nasehat dari para
formator akan diterima sebagai sesuatu yang sifatnya membangun oleh para
frater, dan bukan sebagai bentuk penghakiman. Di sisi lain, kehadiran frater
dalam berbagai kegiatan bersama juga sangat diharapkan dan perlu
ditingkatkan. Kehadiran dalam kegiatan bersama akan melatih para frater
tentang cara hidup berkomunitas yang baik, menghargai perbedaan, dan
menyampaikan pendapat dengan baik. Semua hal ini akan menjadi bekal
yang sangat penting dalam hidup di masa depan, khususnya di medan
pelayanan nantinya ketika berhadapan dengan umat dengan berbagai
karakter dan dalam relasi dengan sesama imam.
Selain peningkatan dalam pendekatan komunitas, peningkatan dalam
pendekatan personal juga diperlukan. Peningkatan dalam pendekatan ini
dapat dilakukan dengan meningkatkan kunjungan formator ke kamar frater.
Kunjungan kamar ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih
dalam di antara formator dan frater. Dalam pendekatan ini, seorang formator
hendaknya berlaku sebagai ayah yang mendengarkan anaknya. Hal-hal yang
penting bagi frater, yang tidak bisa ia sampaikan di pertemuan komunitas,
dapat ia katakan secara personal kepada formator. Demikian pula
sebaliknya, formator bisa menyampaikan secara personal kepada frater hal
yang penting berkaitan dengan perkembangan pembinaan sang frater di
seminari. Dampak lain dari pendekatan ini adalah munculnya rasa
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diperhatikan dalam diri frater yang dapat membuatnya semakin merasakan
bahwa ia adalah bagian dari komunitas STAM.
Menurut

peneliti,

pendekatan

mandiri

perlu

ditingkatkan

pengelolaannya. Artinya, para frater diberi kebebasan untuk mencari sendiri
kegiatan yang memberikan dampak positif bagi proses pembinaannya di
STAM. Dari sisi frater, mereka harus memberikan pertanggungjawaban atas
kegiatan yang mereka pilih itu. Jadi frater tidak sekedar menjalankan apa
yang

menurutnya

penting,

melainkan

juga

memberikan

laporan

pertanggungjawaban agar terbuka untuk dievaluasi. Alangkah lebih baik
jika kegiatan yang dipilihnya secara mandiri itu memberikan sumbangan
atau dampak yang positif bagi komunitas.
4. Channels
Tabel 4.8 Channel Alternatives
Exists
• Pertemuan
komunitas dan
pribadi untuk
menyampaikan
program
pembinaan
secara internal
• Penyampaian
program
pembinaan
dengan tujuan
promosi
panggilan
melalui media
sosial
(Youtube,
Instagram,
Facebook, dan
blog) dan
website.

Elimi- Reduce
nate
Mengurangi
produksi
Majalah Dialog
di Yogyakarta

Raise

Create

• Meningkatkan • Membuat
keterampilan
konten film
penyampaian
pendek
program
bertema
pembinaan
panggilan
melalui media • Membuat
sosial
program live in
• Meningkatkan
mahasiswa di
kuantitas dan
STAM
kualitas tour
(dikemas
panggilan ke
bersama
SPC dan TOR
kegiatan seni
dan olahraga)
• Membuat
brosur
sederhana
yang bisa
dibagikan
kepada umat.
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• Penerbitan
majalah Dialog
dua kali dalam
setahun
• Pembuatan
album musik
sekali dalam
setahun
• Kegiatan live in
di wilayah
Keuskupan
Agung
Semarang
• Aksi panggilan
di KAMS
(khususnya di
Seminari
Menengah St.
Petrus Claver
Makassar)

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerbitan
Majalah DIALOG, peneliti mengusulkan agar proses cetak majalah untuk
pelanggan yang ada di wilayah KAMS dilakukan di Kota Makassar.
Sebagian besar (sekitar 80%) pelanggan majalah ini berada di wilayah
KAMS. Langkah ini dapat menghemat biaya pengiriman atau dengan kata
lain memangkas dua puluh lima persen (25%) dari total biaya. Selama ini
proses

cetak seluruh

majalah dilakukan

di

Yogyakarta sehingga

membutuhkan ongkos kirim yang cukup besar ketika akan mengirim
majalah ke pelanggan di wilayah KAMS. STAM bisa bekerja sama dengan
SPC untuk mengurus proses cetak di Makassar.
Peneliti menyarankan agar penyampaian program pembinaan
melalui media sosial ditingkatkan kualitasnya. Penyampaian program
melalui media sosial bisa menjadi sarana yang efektif dan efisien jika
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menarik perhatian kaum muda. Sebagian besar kaum muda menggunakan
media sosial dan jika penyampaian dikemas dengan menarik, tentu saja akan
menarik minat mereka. Agar dapat menyampaikan program dengan penuh
kreatifitas melalui media-media sosial yang ada, STAM perlu meningkatkan
skill sinematografi, editing, dan sebagainya melalui kursus atau bekerja
sama dengan lembaga yang ahli di bidang tersebut. Sehubungan dengan itu,
peneliti juga mengusulkan pembuatan sarana baru berupa konten film-film
pendek bertema panggilan yang bisa dibagikan melalui media-media sosial
yang ada. Penyampaian yang kreatif dengan ide-ide yang segar melalui
media sosial sekaligus menunjukkan bahwa para frater juga bagian dari
dunia yang mengikuti perkembangan zaman dan terlibat secara nyata di
dalamnya.
Dari survei diperoleh data bahwa tour panggilan merupakan sarana
yang paling cocok untuk menyampaikan program pembinaan STAM
sekaligus menarik minat para seminaris di SPC dan TOR untuk menjadi
imam di KAMS. Akan tetapi, kegiatan ini tidak dilakukan secara kontinu,
tanpa

persiapan

matang,

dan

hanya

bersifat

aksidental.

Peneliti

mengusulkan agar kegiatan ini dilakukan secara teratur dan konsisten serta
dirancang dengan baik. Kegiatan ini bisa dilakukan pada setiap akhir tahun
ajaran.
Sehubungan dengan penciptaan segmen konsumen yang baru, yakni
mahasiswa dari KAMS yang berkuliah di Yogyakarta, STAM perlu
memfasilitasi sebuah kegiatan live in yang diadakan di STAM bagi para
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mahasiswa yang berminat mengetahui dinamika calon imam di seminari ini.
Kegiatan ini bisa menjadi sarana promosi panggilan yang baik serta bisa
disatukan dengan kegiatan seni dan olahraga. Meskipun pada akhirnya
mereka tidak memilih panggilan hidup sebagai imam, tetapi kelak mereka
bisa menjadi rekan dalam pelayanan di keuskupan.
Menurut peneliti, sarana lain yang bisa dibuat adalah dengan
mencetak brosur sederhana yang bisa dibagikan kepada umat, khususnya
kaum muda, terkait dengan program pembinaan di STAM. Sarana ini bisa
efektif karena berbiaya rendah dan sangat praktis. Sarana ini dapat dicetak
dan dibagikan kapan saja, tetapi lebih baik jika dilakukan setiap STAM
mengadakan kegiatan pastoral dan promosi panggilan, khususnya saat tour
panggilan.
5. Key Activities
Tabel 4.9 Key Activity Alternatives
Exists
• Aktivitas
akademik (baik
di rumah
pembinaan
maupun di
kampus
• Aktivitas rohani
(baik dalam
kebersamaan
maupun pribadi)
• Kegiatan
bersama
(olahraga,
makan, rekreasi,
pertemuan
komunitas,
pertemuan
tingkat, kerja

Eliminate

Reduce

Raise

Create

• Meningkatkan
jam belajar
bersama per
tingkat dan
dibimbing oleh
kakak tingkat
• Meningkatkan
kuantitas
kegitan
sambung rasa
• Meningkatkan
kuantitas
rekreasi
komunitas.
• Meningkatkan
keikutsertaan
frater dalam

• Membuat “kata
kunci” bulanan
untuk menjadi
fokus
• Ikut serta dalam
kegiatan rukun
di paroki
Banteng
• Ikut serta dalam
organisasi
kemasyarakatan
seperti kegiatan
RT/RW
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bakti, latihan
koor, latihan
alat musik, dan
lain-lain)
• Pemanfaatan
gawai dan
laptop bagi
semua tingkat
• Coloqium
(pertemuan
pribadi antara
formator dengan
frater)
• Kegiatan
pastoral
(mengajar,
kunjungan ke
penjara,
berkatekese di
media sosial,
dan lain-lain)

pelayanan
formator di luar
STAM.

Peneliti mengusulkan agar dilakukan peningkatan dalam kegiatan
belajar bersama untuk setiap tingkat di STAM. Kegiatan belajar bersama
dalam setiap tingkat perlu dilakukan karena berdampak sangat positif bagi
para frater. Kegiatan ini akan membuat para frater saling memperkaya
dalam memahami materi kuliah. Kegiatan ini pula mampu membangkitkan
rasa peduli terhadap rekan yang kurang dari segi kemampuan akademis.
Menurut peneliti, bimbingan dari kakak tingkat akan sangat berguna juga
dalam kegiatan ini karena diandaikan telah memahami dengan baik materi
kuliah tahun sebelumnya. Kegiatan belajar bersama ini hendaknya
dilakukan dua kali dalam satu minggu.
Peneliti juga menganjurkan untuk meningkatkan dua kegiatan
bersama di STAM, yakni kegiatan sambung rasa dan rekreasi komunitas.
Pertama, saat ini kegiatan sambung rasa hanya dilakukan sekali dalam
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setahun padahal kegiatan ini sangat baik karena menjadi wadah bagi para
frater untuk membagikan apa yang dirasakannya dalam proses pembinaan
dan mendapat masukan dari rekan yang lain. Menurut peneliti, kegiatan ini
sebaiknya dilakukan setiap tiga bulan atau paling kurang setiap enam bulan
agar masukan-masukan yang diterima bisa terus disegarkan. Kedua,
kegiatan rekreasi komunitas saat ini hanya dilakukan pada hari sabtu
terakhir dalam bulan padahal kegiatan ini sangat baik untuk me-refresh
pikiran para frater yang penat akibat perkuliahan. Selain itu, kegiatan ini
juga menjadi kegiatan yang baik untuk semakin mempererat kekeluargaan
di antara anggota komunitas. Menurut peneliti, sebaiknya kegiatan ini
dilakukan sekali dalam dua minggu agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Dalam rangka membantu frater memahami lebih baik tentang hidup
pelayanan seorang imam, alangkah baiknya jika para frater diikutsertakan
dalam setiap pelayanan pastoral para formator. Hal ini sebenarnya telah
dilakukan akan tetapi kurang konsisten dan hanya melibatkan frater tertentu.
Oleh karena itu, peneliti mengusulkan agar para frater secara bergantian
mendapat giliran untuk menemani formator jika ada pelayanan pastoral di
luar STAM.
Dalam blok key activity ini juga, peneliti mengusulkan agar STAM
membuat beberapa kegiatan baru untuk mengembangkan proses pembinaan
calon imamnya. Pertama, STAM hendaknya membuat “kata kunci” untuk
setiap bulan. Kata kunci ini akan menjadi fokus refleksi setiap frater dalam
bulan tersebut. Hal ini akan membantu proses evaluasi dalam proses
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pembinaan karena satu hal menjadi fokus semua anggota komunitas.
Misalnya, jika “kebersamaan” menjadi fokus untuk bulan Januari, maka
dalam bulan ini refleksi para frater berdasar pada kata “kebersamaan”.
Refleksi itu dituangkan dalam sebuah laporan bulanan yang berisi
pemahaman, pergulatan, dan pencapaian frater dalam hal kebersamaan
tersebut. Kedua, peneliti mengusulkan agar para frater aktif dalam kegiatan
menggereja dan bermasyarakat di sekitar lingkungannya. Dalam kegiatan
menggereja, hendaknya para frater ikut dalam kegiatan rukun di paroki
Banteng dan dalam kegiatan kemasyarakatan, mereka ikut dalam kegiatan
RT/RW. Tujuannya tentu saja adalah untuk melatih mereka berelasi dengan
masyarakat yang berbeda suku dan agamanya. Dalam pelayanan sebagai
imam kelak, mereka akan bertemu dengan masyarakat yang beraneka
ragam. Jika sudah terbiasa dengan hal yang demikian sejak saat ini, mereka
tidak akan mengalami kesulitan yang berarti di masa depan. Aktif dalam
kegiatan kemasyarakatan mengindikasikan bahwa para frater bukan hanya
warga gereja yang baik, melainkan juga warga negara yang baik.
6. Key Partnerships
Tabel 4.10 Key Partnership Alternatives
Exists
• KAMS sebagai
sumber dana
utama dan
evaluator
pencapaian
STAM
• FTW sebagai
mitra dalam
pembinaan

Eliminate

Reduce

Raise

Create

• Meningkatkan kerja
sama dengan para
pastor paroki di
KAMS untuk
mempromosikan
pembinaan di STAM
• Meningkatkan kerja
sama dengan SPC
dan TOR dalam

• Menciptakan
kemitraan dengan
organisasi
KOMSOS di KAS
untuk belajar
membuat konten
yang menarik
• Bermitra dengan
Rm Nardi SCJ
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intelektual
• SPC dan TOR
sebagai tempat
persiapan
sebelum
menjalani
pembinaan di
STAM
• Donatur
membantu dalam
pembiayaan
• Para pastor
paroki di KAMS
sebagai agen
promosi
panggilan.

promosi panggilan

untuk membantu
formator
melakukan
konseling jika
tidak cukup dana
untuk merekrut
psikolog.

Dalam blok key partnership, terdapat beberapa hal yang bisa
ditingkatkan oleh STAM. Dalam rangka memperkenalkan STAM beserta
program pembinaan calon imamnya, STAM perlu meningkatkan kerjasama
dengan para pastor paroki di KAMS. Para pastor paroki merupakan mitra
yang sangat penting dalam menyampaikan program pembinaan STAM
sekaligus mempromosikan panggilan menjadi imam karena merekalah yang
berhubungan langsung dan menghabiskan waktu bersama umat di KAMS.
Selain itu, cara para pastor membawakan diri di tengah umat dapat pula
menjadi gambaran bagaimana proses yang mereka jalani selama menjadi
calon imam di STAM. Para pastor ini dapat menyampaikan program
pembinaan pada saat pengumuman di gereja, khotbah, kegiatan orang muda,
atau dalam perbincangan sehari-hari.
Peningkatan kerja sama juga perlu dilakukan dengan seminari
menegah (SPC) dan TOR. Kerja sama dengan formator di kedua lembaga
ini sangat penting dalam rangka mempromosikan pembinaan di STAM.
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Kerja sama itu dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan kegiatan tour
panggilan secara bersama, menempatkan seorang frater TOP (Tahun
Orientasi Pastoral) di SPC setiap tahun, dan memfasilitasi kunjungan
seminaris tahun terakhir ke STAM.
Sehubungan dengan usaha untuk membuat cara penyampaian
program pembinaan melalui media sosial dengan lebih menarik, peneliti
mengusulkan agar STAM bekerja sama dengan KOMSOS Keuskupan
Agung Semarang (KOMSOS KAS). STAM bisa meminta bantuan kepada
KOMSOS KAS untuk memberikan pelatihan bagi para frater terkait dengan
sinematografi, editing, dan pembuatan konten lainnya.
Dalam rangka membentuk kepribadian para frater menjadi lebih
matang dan dewasa, STAM perlu merekrut seorang psikolog profesional.
Akan tetapi jika terdapat keterbatasan dari segi dana, STAM bisa bekerja
sama dengan seorang romo dari tarekat SCJ, yakni Romo Nardi, yang telah
mempelajari secara khusus tentang kepribadian calon imam di sebuah
universitas Amerika.
7. Key Resources
Tabel 4.11 Key Resources Alternatives
Exists
• Sumber daya fisik
terdiri dari
bangunan dan
sarana-prasarana.
• Sumber daya
finansial berupa
dana dari
keuskupan,
kepausan, dan

Eliminate

Redu- Raise
ce
• Meningkatkan
fasilitas internet,
ketersediaan alat
musik, kualitas
lapangan basket,
dan
perpustakaan.
• Meningkatkan
jumlah formator

Create
• Mendatangkan
seorang
formator
biarawati
sebagai sosok
ibu.
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donatur.
• Sumber daya
intelektual berupa
pedoman
pembinaan.
• Sumber daya
manusia terdiri
dari para formator,
dosen di kampus,
dan para
karyawan.

agar tiap tingkat
memiliki
formator sendiri
• Meningkatkan
kualitas formator
dengan kursus
formator bekerja
sama dengan
Komisi Seminari

Dalam blok key resources, peneliti ingin mengusulkan agar STAM
meningkat kualitas dan kuantitas beberapa fasilitas yang ada, seperti
meningkatkan jumlah alat musik, meningkatkan kualitas lapangan basket,
meningkatkan kualitas perpustakaan, dan jaringan internet. Peningkatan
jumlah dan variasi alat musik akan memberi dampak pada peningkatan
keterampilan para frater. Selain itu, langkah ini dapat membantu STAM
dalam pembuatan album musik panggilan yang merupakan sarana promosi
panggilan yang sangat baik. Peningkatan fasilitas olahraga, khususnya
lapangan basket, dapat memberi dampak yang baik terhadap kesehatan dan
juga kebersamaan di STAM. Dalam survei ditemukan bahwa kegiatan
olahraga merupakan kegiatan yang paling digemari oleh para frater karena
menjadi sarana rekreasi yang baik, memupuk kebersamaan, dan berdampak
baik bagi kesehatan. Pembuatan lapangan basket dapat pula disatukan
dengan lapangan futsal agar menghemat tempat dan biaya. Peningkatan
fasilitas perpustakaan sangat penting karena tujuan utama keberadaan para
frater di STAM adalah untuk studi filsafat dan teologi. Perpustakaan saat ini
kurang representatif untuk mendukung tujuan utama tersebut. Ruang
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perpustakaan hendaknya diperluas, buku-buku dilengkapi, dan sistem
kepustakaan didigitalisasi. Peningkatan fasilitas internet sangat penting juga
bagi keperluan studi karena sistem perkuliahan saat ini menuntut jaringan
internet yang baik. Peningkatan fasilitas internet juga penting dalam
menyampaikan program pembinaan melalui media sosial.
Peneliti juga mengusulkan agar jumlah formator di STAM ditambah.
Formator, yang saat ini berjumlah tiga orang, sebaiknya ditambah menjadi
enam orang agar tiap tingkat memiliki formatornya sendiri. Dengan
demikian, satu formator akan fokus membina satu tingkat sehingga proses
pembinaan bisa lebih efisien dan evaluasi bisa dilakukan per tingkat. Selain
itu, jika formator bertambah menjadi enam dan pembinaan bidang loyalitas
ditambahkan ke dalam program pembinaan, maka satu formator juga bisa
menangani satu bidang pembinaan.
Selain menambah kuantitas formator, peneliti juga mengusulkan
agar kualitas formator juga ditingkatkan. STAM sebaiknya membangun
kerja sama dengan Komisi Seminari KWI untuk memfasilitasi kursus
formator. Kursus formator ini penting diberikan kepada romo yang akan
ditunjuk oleh uskup untuk menjadi pembina di STAM dan juga yang saat ini
menjadi formator. Seorang caon formator dan formator perlu dibekali ilmu
yang cukup tentang cara membimbing calon-calon imam agar programprogram pembinaan dilakukan dengan baik dan akhirnya tujuan pembinaan
calon imam bisa tercapai dengan baik pula.
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Peneliti juga berpendapat bahwa diperlukan sosok wanita di STAM.
Sosok wanita ini penting untuk melatih cara bersikap frater terhadap wanita.
Dalam medan pelayanan, para frater tentu akan bertemu dengan perempuan
sehingga perlu dilatih sejak sekarang bagaimana berelasi dengan wanita.
Menurut peneliti, sosok yang tepat adalah suster biara. Suster biara ini bisa
dijadikan sebagai formator dan sekaligus menjadi sosok ibu di STAM.
Menurut peneliti, afeksi dari wanita, khususnya sosok ibu, penting dalam
masa pembinaan seorang calon imam untuk melatih kepekaan, kelembutan,
dan menggunakan perasaan di saat yang tepat.
8. Revenue Streams
Tabel 4.12 Revenue Stream Alternatives
Exists
• Dana Pendidikan
calon imam dari
KAMS
• Dana dari para donatur

Eliminate

Reduce

Raise

Create
Dana khusus tour
panggilan

Seperti yang telah dikatakan di bab landasan teori bahwa seminari
adalah organisasi nirlaba sehingga tidak fokus pada pencarian keuntungan,
maka bagian yang berbicara tentang pendapatan dan biaya akan sangat
sedikit diintervensi. Dalam blok revenue stream ini, peneliti hanya memberi
usulan agar STAM membuat rekening khusus atau pencarian dana khusus
untuk membiayai kegiatan tour panggilan. Kegiatan ini adalah kegiatan
besar yang membutuhkan perencanaan dan pendanaan yang matang demi
hasil yang maksimal. Pencarian dana ini bisa dilakukan dengan ngamen ke
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paroki-paroki atau dengan kolekte khusus tiap bulan di paroki-paroki
KAMS untuk membiayai kegiatan tour panggilan ini. Untuk melakukan hal
ini, perlu kerja sama yang baik dengan pastor-pastor paroki di KAMS,
sebagaimana telah dijelaskan dalam blok key partnership.
9. Cost Structures
Tabel 4.13 Cost Structure Alternatives
Exists

Eliminate

• Biaya kuliah/akademik
• Biaya pangan dan
penginapan
• Biaya perdiem formator
dan gaji karyawan
• Biaya Kesehatan
• Biaya konstruksi dan
renovasi bangunan
• Biaya Transportasi
• Biaya perlengkapan
• Biaya utilitas
• Biaya lain-lain

Reduce

Raise

Mengurangi
biaya
pangan

• Meningkatkan
biaya pembelian
buku
• Meningkatkan
biaya perkebunan
dan peternakan

Create

Dalam blok ini, peneliti mengusulkan agar biaya untuk pembelian
buku ditambah. Dalam laporan keuangan STAM periode Januari sampai
Oktober 2020 tercatat bahwa biaya belanja buku hanya sebesar empat juta
rupiah, atau jika dirata-ratakan hanya sekitar empat ratus ribu sebulan.
Jumlah ini tentunya sangat kecil jika mengingat bahwa aktivitas utama di
STAM adalah untuk studi.
Peneliti juga mengusulkan agar biaya pangan dikurangi dan
diimbangi dengan peningkatan biaya perkebunan dan peternakan. Dalam
periode Januari sampai dengan Oktober 2020, biaya pangan STAM adalah
lebih dari dua ratus juta rupiah, sedangkan biaya perkebunan dan peternakan
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hanya sebesar tujuh setengah juta rupiah. Menurut peneliti, sebaiknya
STAM mengelola sumber pangannya sendiri dengan meningkatkan
perkebunan dan peternakan. Meskipun tidak untuk dijual, tetapi hasilnya
bisa dikonsumsi sendiri sehingga menghemat biaya pangan.
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Key Partnerships:
1. KAMS sebagai sumber dana
utama dan evaluator
pencapaian STAM
2. FTW sebagai mitra dalam
pembinaan intelektual
3. SPC dan TOR sebagai
tempat persiapan sebelum
menjalani pembinaan di
STAM
4. Donatur membantu dalam
pembiayaan
5. Para pastor paroki di KAMS
sebagai agen promosi
panggilan.
6. KOMSOS KAS
7. Romo Nardi, SCJ

Key Activities:
1. Aktivitas akademik
2. Aktivitas rohani
3. Kegiatan bersama
4. Pemanfaatan gawai dan laptop
bagi semua tingkat
5. Coloqium
6. Kegiatan pastoral
7. “Kata Kunci” bulanan
8. Mengikuti kegiatan rukun
9. Mengikuti organisasi
kemasyarakatan
Key Resources:
1. Sumber daya fisik (bangunan
dan sarana-prasarana)
2. Sumber daya finansial
3. Sumber daya intelektual
(pedoman pembinaan)
4. Sumber daya manusia (para
formator, dosen di kampus, dan
para karyawan)
5. Formator Biarawati

Value Propositions:
1. Pembinaan
intelektual
2. Pembinaan spiritual
3. Pembinaan
kepribadian
4. Pembinaan hidup
berkomunitas
5. Pembinaan pastoral
6. Pembinaan
Loyalitas

Customer Relationships:
1. Pendekatan secara personal
2. Pendekatan secara komunitas
3. Pendekatan secara mandiri

Customer Segment:
1. Calon imam yang menjalani
pembinaan di STAM
2. Seminaris di SPC dan TOR
3. Pemuda Katolik di KAMS
4. Mahasiwa KAMS di
Yogyakarta

Channels:
1. Pertemuan komunitas dan
pribadi
2. Media sosial dan website.
3. Penerbitan majalah
4. Pembuatan album musik
5. Kegiatan live in
6. Aksi panggilan di KAMS
7. Brosur
8. Konten Film Pendek
9. Live in mahasiswa di STAM

Revenue Streams:
1. Dana Pendidikan calon imam dari keuskupan
2. Dana dari para donator
3. Dana khusus tour panggilan

Cost Structures:
1. Biaya kuliah dan akademik
2. Biaya hidup harian
3. Biaya perdiem formator, sabatikal, dan gaji karyawan
4. Biaya konstruksi dan renovasi bangunan
5. Biaya kesehatan
6. Biaya transportasi
7. Biaya perlengkapan
8. Biaya peternakan dan perkebunan
9. Biaya utilitas, dll.
Gambar 4.2 Alternative Business Model Canvas STAM

Keterangan Warna: Hitam (Existing), Kuning (Reducing), Hijau (Raising), Biru (Creating)
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BAB V
RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan bagian yang membantu untuk mengelola
pelaksanaan strategi melalui rincian kegiatan yang harus diperbaharui secara terus
menerus.

Rencana

aksi

terdiri

dari

empat

bagian,

yaitu

kegiatan,

penanggungjawab, ukuran kinerja, dan waktu. Oleh karena Seiminari Tinggi
Anging Mammiri Yogyakarta merupakan organisasi nirlaba, maka peneliti
mengganti ukuran kinerja menjadi ukuran manfaat.
Tabel 5.1 Rencana Aksi Pelaksanaan Strategi STAM
No

Kegiatan

Penanggung
Jawab

1

Tour Panggilan di
Seminari
Menengah SPC
dan Seminari
Tahun Orientasi
Rohani

Rektor STAM,
SPC, dan TOR

2

Pendampingan
siswa SMA
Katolik Makale
yang
melaksanakan
study tour di
Yogyakarta

Bidel STAM

3

Live in
Mahasiswa
Katolik dari
KAMS yang
kuliah di
Yogyakarta di

Bidel STAM

Ukuran Manfaat

Waktu

Kegiatan ini bertujuan untuk
menarik minat para seminaris
untuk melanjutkan panggilan
sebagai imam projo KAMS dan
meningkatkan semangat para
TOR-er untuk melanjutkan
Pendidikan ke STAM.
Ukuran manfaat kegiatan ini
adalah jumlah seminaris yang
memilih melanjutkan panggilan
menjadi imam projo KAMS
sebanyak 20 orang setiap tahun
dan sebanyak 10-15 TOR-er
melanjutkan Pendidikan ke STAM
setiap tahun.
Kegiatan ini bertujuan untuk
mempromosikan panggilan
imamat kepada siswa-siswa SMA
Katolik Makale yang mengikuti
study tour ke Yogyakarta. Ukuran
manfaat kegiatan ini adalah
jumlah siswa SMA Katolik
Makale yang masuk seminari
sebanyak 3 orang setiap tahun.
Kegiatan ini bertujuan untuk
memperkenalkan dinamika
kehidupan frater STAM kepada
mahasiswa Katolik dari KAMS
yang berkuliah di Yogyakarta.
Ukuran manfaat kegiatan ini

Setiap bulan
Mei (Akhir
Tahun
Ajaran)

Bulan Juni
setiap tahun

Setiap libur
semester
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STAM

4

Pendampingan
psikologi oleh
Romo Nardi, SCJ

Rektor STAM

5

Kursus
manajemen
pastoral dari
pastor-pastor
paroki KAMS

Rektor STAM

6

Kunjungan
formator ke kamar
frater

Semua Formator

7

Proses cetak
majalah DIALOG
di Makassar

Ketua Redaksi
majalah
DIALOG

8

Kursus
sinematografi,
editing, dan
content making
dengan KOMSOS
KAS

Koordinator
Seksi Media
Sosial

adalah kerelaan para mahasiswa
ini untuk bekerja sama dengan
STAM dalam kegiatan yang
diselenggarakan oleh STAM,
menjadi rekan dalam pelayanan di
wilayah KAMS pada masa yang
akan datang, atau bahkan memilih
menjalani panggilan hidup sebagai
imam.
Kegiatan ini bertujuan untuk
membantu para frater mengolah
kepribadiannya menjadi semakin
dewasa. Ukuran manfaat kegiatan
ini adalah ketika para frater
menjalani hidup panggilan dengan
gembira, mampu mengungkapkan
pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab, terbuka
terhadap kritik, serta tidak
langsung memutuskan untuk
keluar ketika menghadapi
tantangan dalam panggilan.
Kegiatan ini bertujuan untuk
membekali para frater dengan
pemahaman yang baik tentang
wilayah KAMS dan cara
berpastoral yang sesuai di wilayah
keuskupan ini. Ukuran manfaat
kegiatan ini adalah saat para frater
siap diutus ke paroki manapun di
KAMS dan memberikan
pelayanan yang baik di tempat itu.
Kegiatan ini bertujuan untuk
bertujuan untuk membangun
komunikasi yang lebih dalam di
antara formator dan frater. Ukuran
manfaat kegiatan ini adalah ketika
frater dan formator tidak canggung
dalam berkomunikasi, tetapi bisa
membangun komunikasi layaknya
seperti bapak dan anak.
Kegiatan ini bertujuan untuk
mengefektifkan proses cetak
majalah DIALOG. Ukuran
manfaat kegiatan ini adalah ketika
pengeluaran Majalah DIALOG
bisa menurun hingga 25%.
Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan kreatifitas frater
dalam menyampaikan program
pembinaan melalui media-media
sosial yang ada. Ukuran manfaat
dalam dilihat pada peningkatan
follower, viewer, like, dan
subscriber di media sosial yang

Satu kali
dalam tiga
bulan.

Satu kali
dalam enam
bulan.

Satu kali
setiap bulan

Dua kali
dalam satu
tahun

Setiap bulan
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9

Pembuatan konten
film pendek
bertema panggilan

Koordinator
Seksi Media
Sosial

10

Pembuatan brosur
tentang STAM

Bidel STAM

11

Belajar bersama
dalam setiap
tingkat

Bidel setiap
Tingkat

12

Sambung rasa

Bidel STAM

13

Rekreasi
komunitas

Bidel STAM

dimiliki STAM.
Kegiatan ini bertujuan untuk
mempromosikan jalan hidup
imamat sekaligus bisa menjadi
sarana pewartaan di dunia maya.
Pertimbangannya adalah semakin
banyak orang memiliki akses ke
media sosial sehingga media sosial
menjadi medan pewartaan yang
baru. Ukuran manfaatnya bisa
berupa berapa kali konten tersebut
ditonton, disukai, dan dibagikan.
Langkah ini bertujuan untuk
membuat sebuah sarana
pengenalan program pembinaan
calon imam STAM yang efektif
karena berbiaya rendah dan sangat
praktis. Ukuran manfaatnya bisa
dilihat pada tingkat pengenalan
umat yang semakin meningkat
tentang STAM.
Tujuan kegiatan ini adalah agar
para frater saling memperkaya
dalam memahami materi kuliah.
Kegiatan ini pula diharapkan
mampu membangkitkan rasa
peduli terhadap rekan yang kurang
dari segi kemampuan akademis.
Bimbingan dari kakak tingkat
akan sangat berguna juga dalam
kegiatan ini karena diandaikan
telah memahami dengan baik
materi kuliah tahun
sebelumnya.ukuran manfaat
kegitan ini adalah peningkatan
pencapaian akademis, dalam hal
ini IPK.
Kegiatan ini bertujuan untuk
menyediakan wadah bagi para
frater untuk membagikan apa yang
dirasakannya dalam proses
pembinaan dan mendapat
masukan dari rekan yang lain.
Ukuran manfaat kegiatan ini
adalah peningkatan keakraban dan
kualitas hidup panggilan para
frater. Hal ini bisa dilihat pada
saat kegiatan sambung rasa ini.
Ketika lebih banyak pengalaman
menyenangkan daripada yang
tidak menyenangkan yang
dibagikan oleh para frater, maka
kegiatan ini bermanfaat.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk
me-refresh pikiran para frater

Setiap
minggu

Sesuai
kebutuhan

Dua kali
dalam satu
minggu

Sekali dalam
tiga bulan

Sekali dalam
dua minggu
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14

Keikutsertaan
frater dalam
pelayanan
formator di luar
STAM

Koordinator
Seksi Liturgi

15

Penetapan “kata
kunci” bulanan
untuk menjadi
fokus

Semua Formator

16

Ikut serta dalam
kegiatan rukun di
paroki Banteng

Koordinator
Seksi Liturgi

17

Ikut serta dalam
organisasi
kemasyarakatan
seperti kegiatan
RT/RW

Bidel STAM

18

Meningkatkan
fasilitas internet

Koordinator
Seksi Komputer

yang penat akibat perkuliahan.
Selain itu, kegiatan ini juga
menjadi kegiatan yang baik untuk
semakin mempererat kekeluargaan
di antara anggota komunitas.
Ukuran manfaat kegiatan ini
adalah kurangnya tingkat
stress/keluhan frater dalam
perkuliahan.
Kegiatan ini bertujuan untuk
membuat para frater memahami
dengan lebih baik tentang hidup
pelayanan seorang imam. Ukuran
manfaat kegiatan ini adalah
pelayanan pastoral tersebut
berjalan dengan baik dan frater
memperoleh ilmu serta
pengalaman baru untuk
selanjutnya dibagikan kepada
frater lainnya dalampertemuan
komunitas.
Kegiatan ini bertujuan untuk
menciptakan sebuah fokus refleksi
bagi frater setiap bulan. Hal ini
akan membantu proses evaluasi
dalam proses pembinaan karena
satu hal menjadi fokus semua
anggota komunitas. Ukuran
manfaat kegiatan ini adalah
munculnya beragam kesan
terhadap hal yang menjadi fokus
sehingga memudahkan proses
evaluasi.
Kegiatan ini bertujuan untuk
melatih para frater mengalami
secara nyata pelayanan di tengah
umat, khususnya yang berbeda
latar belakang sukunya. Ukuran
manfaat kegiatan ini adalah ketika
para frater bisa mengenal dan
memahami budaya Jawa, misalnya
Bahasa Jawa.
Kegiatan ini bertujuan untuk
membuat para frater terbiasa
terjun ke dalam kegiatan
kemasyarakatan dan bisa
berinteraksi dengan warga yang
berbeda suku dan agamanya.
Ukuran manfaat kegiatan ini,
selain bisa mengenal budaya Jawa,
juga memiliki jiwa toleransi
keagamaan yang semakin kuat.
Kegiatan ini bertujuan untuk
menunjang aktivitas akademik
para frater dan penyampaian

Diatur
secara
bergiliran

Setiap bulan

Sekali dalam
setiap
Minggu

Sekali dalam
setiap
Minggu

Februari
2021
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19

Menambah alat
musik

Koordinator
Seksi Kesenian

20

Renovasi
lapangan basket

Rektor STAM,
dan Koordinator
Seksi Olahraga

21

Peningkatan
kualitas
perpustakaan

Rektor STAM
dan Koordinator
Seksi
Perpustakaan

22

Kursus formator

Rektor STAM

program pembinaan STAM
melalui media sosial. Ukuran
manfaat kegiatan ini adalah
peningkatan IPK, kelancaran
pembuatan konten, dan
berkurangnya keluhan tentang
jaringan internet yang lambat.
Tujuan kegiatan ini adalah
meningkatkan keterampilan para
frater dalam bermusik. Selain itu,
langkah ini dapat membantu
STAM dalam pembuatan album
musik panggilan yang merupakan
sarana promosi panggilan yang
sangat baik. Ukuran manfaat
kegiatan ini adalah ketika
produktifitas frater dalam
membuat lagu meningkat.
Tujuan langkah ini adalah
menunjang kegemaran para frater
dalam berolahraga. Selain itu,
kualitas lapangan yang baik akan
menjadi sarana rekreasi yang baik
pula, memupuk kebersamaan, dan
berdampak baik bagi kesehatan.
Ukuran manfaat kegiatan ini
adalah ketika para frater aktif
berolahraga dan tingkat sakit
menurun.
Kegiatan ini bertujuan untuk
mendukung pembinaan di bidang
intelektual. Perpustakaan yang
memadai akan sangat bermanfaat
bagi kelancaran studi para frater.
Ruang perpustakaan hendaknya
diperluas, buku-buku dilengkapi,
dan sistem kepustakaan
didigitalisasi. Ukuran manfaat
kegiatan ini adalah kunjungan ke
perpustakaan meningkat, IPK
meningkat, dan peningkatan
jumlah karya tulis baik ilmiah
maupun non ilmiah dari para
frater.
Tujuan kegiatan ini adalah
meningkatkan kualitas formator.
Kursus formator ini penting
diberikan kepada romo yang akan
ditunjuk oleh uskup untuk menjadi
pembina di STAM dan juga yang
saat ini menjadi formator. Seorang
calon formator dan formator perlu
dibekali ilmu yang cukup tentang
cara membimbing calon-calon
imam agar program-program

Februari
2021

Mei 2021

Juli 2021

Setiap tahun
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23

Membuat
rekening khusus
tour panggilan

Ekonom STAM

24

Berkebun dan
beternak

Koordinator
Seksi Taman

pembinaan dilakukan dengan baik
dan akhirnya tujuan pembinaan
calon imam bisa tercapai dengan
baik pula. Ukuran manfaat
kegiatan ini adalah ketika formator
bisa melakukan pembinaan dan
penetapan kebijakan dengan baik
tanpa menimbulkan banyak
pertentangan dalam komunitas.
Kegiatan ini bertujuan untuk
menyiapkan dana yang cukup
untuk kegiatan tour panggilan
setiap tahun. Ukuran manfaat
kegiatan ini adalah ketika dana
tour panggilan yang dibutuhkan
bisa terpenuhi.
Kegiatan ini bertujuan untuk
melatih para frater mengelola
sumber pangannya sendiri.
Meskipun tidak untuk dijual,
tetapi hasilnya bisa dikonsumsi
sendiri sehingga menghemat biaya
pangan. Ukuran manfaat kegiatan
ini adalah penurunan biaya
kebutuhan pangan sebanyak 25%
setiap bulan.

Segera

Setiap hari

Data Primer, 2020
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BAB VI
KESIMPULAN, SARAN, IMPLIKASI MANAJERIAL, DAN
KETERBATASAN PENELITIAN

A. KESIMPULAN
Organisasi yang baik adalah organisasi yang senantiasa terbuka
terhadap perubahan. Pertumbuhan dan keberlangsungan organisasi akan
sangat bergantung pada pengembangan yang dilakukannya. Salah satu
organisasi

yang

menarik

untuk

diteliti

ketika

berbicara

mengenai

pengembangan adalah seminari atau tempat pembinaan calon imam. Kuantitas
dan kualitas imam sangat bergantung pada proses pembinaan yang mereka
terima selama berada di seminari. Demi menghasilkan imam yang sesuai
dengan kebutuhan umat di setiap zaman, maka perlu senantiasa dilakukan
pembaruan terhadap metode pembinaan di seminari. Dalam rangka
menemukan jawaban terkait dengan pembaruan dalam metode pembinaan di
seminari, peneliti melakukan penelitian di salah satu seminari tinggi di
Yogyakarta, yakni di Seminari Tinggi Anging Mammiri. Hasil penelitian ini,
yakni berupa perencanaan pengembangan organisasi (business plan),
diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan
organisasi Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta ke arah yang
semakin baik.
Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang akan
menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan pertama adalah
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untuk mengetahui proses pembinaan calon imam di Seminari Tinggi Anging
Mammiri saat ini. tujuan kedua adalah untuk menghasilkan saran perencanaan
pengembangan organisasi yang tepat dan lengkap sebagai pedoman
pengembangan Seminari Tinggi Anging Mammiri. Dalam penelitian ini,
peneliti

memiliki

tujuan

akhir

berupa

rekomendasi

perencanaan

pengembangan organisasi yang tepat dan lengkap sebagai pedoman
pengembangan Seminari Tinggi Anging Mammiri. Untuk mencapai tujuan
tersebut, ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yakni: 1) memetakan strategi
Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta saat ini dengan menggunakan
adaptasi nine blocks dalam Business Model Canvas untuk mengetahui posisi
organisasi saat ini; 2) melakukan proses pengumpulan data (melalui survei
dengan pendekatan kualitatif dan Focus Group Discussion) dan analisis data
(reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan); dan 3) menggunakan
hasil analisis untuk membuat rekomendasi perencanaan pengembangan
organisasi yang tepat dan lengkap sebagai pedoman pengembangan Seminari
Tinggi Anging Mammiri berdasarkan Business Model Canvas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan di STAM saat
ini dapat dipetakan ke dalam sembilan (9) elemen blok Business Model
Canvas akan tetapi STAM masih bisa mengoptimalkan model bisnis yang
dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa setiap blok yang ada
dan melakukan optimalisasi terhadapnya.
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B. SARAN
Optimalisasi model bisnis dapat dilakukan dengan menghilangkan,
mengurangi, meningkatkan, atau menciptakan hal-hal yang membangun
model bisnis saat ini:

1. Pada blok customer segment, perlu dilakukan peningkatan perhatian pada
seminaris di SPC dan TOR, peningkatan promosi pada pemuda katolik di
KAMS, khususnya yang mengikuti study tour ke Yogyakarta. Selain itu,
perlu dilakukan penciptaan segmen konsumen yang baru, yakni
Mahasiswa KAMS di Yogyakarta.

2. Pada blok value proposition, perlu dilakukan peningkatan pada pembinaan
kepribadian dengan merekrut tenaga psikolog professional, peningkatan
kemampuan berpastoral dengan materi manajemen pastoral, penciptaan
pembinaan loyalitas.
3. Pada blok customer relationship, perlu dilakukan peningkatan kehadiran
formator dan frater dalam kegiatan bersama, peningkatan kunjungan
formator ke kamar frater, dan peningkatan pengelolan pendekatan mandiri.
4. Pada blok channel, perlu dilakukan pengurangan proses cetak majalah
DIALOG di Yogyakarta, peningkatan keterampilan penyampaian program
pembinaan melalui media sosial, peningkatan kuantitas dan kualitas tour
panggilan ke SPC dan TOR, pembuatan konten film pendek bertema
panggilan, pembuatan program live in mahasiswa di STAM (dikemas
bersama kegiatan seni dan olahraga), dan pembuatan brosur sederhana
yang bisa dibagikan kepada umat.
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5. Pada blok key activity perlu peningkatan jam belajar bersama per tingkat
dan dibimbing oleh kakak tingkat, peningkatan kuantitas kegitan sambung
rasa, peningkatan kuantitas rekreasi komunitas, peningkatan keikutsertaan
frater dalam pelayanan formator di luar STAM, pembuatan “kata kunci”
bulanan untuk menjadi fokus, ikut serta dalam kegiatan rukun di paroki
Banteng, dan ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan seperti kegiatan
RT/RW.
6. Pada blok key partnership perlu peningkatan kerja sama dengan para
pastor paroki di KAMS untuk mempromosikan pembinaan di STAM,
peningkatan kerja sama dengan SPC dan TOR dalam promosi panggilan,
penciptaan kemitraan dengan organisasi KOMSOS di KAS untuk belajar
membuat konten yang menarik, bermitra dengan Rm Nardi SCJ untuk
membantu formator melakukan konseling jika tidak cukup dana untuk
merekrut psikolog.
7. Pada blok key resources perlu peningkatan fasilitas internet, ketersediaan alat
musik, kualitas lapangan basket, dan perpustakaan, peningkatkan jumlah
formator agar tiap tingkat memiliki formator sendiri, peningkatkan kualitas
formator dengan kursus formator bekerja sama dengan Komisi Seminari, serta
mendatangkan seorang formator biarawati sebagai sosok ibu.

8. Pada blok revenue stream perlu pembuatan rekening khusus untuk tour
panggilan.

9. Pada blok cost structure perlu pengurangan biaya pangan, peningkatan biaya
perkebunan dan peternakan, serta peningkatan biaya pembelian buku.
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C. IMPLIKASI MANAJERIAL
Hasil penelitian ini akan memberikan beberapa implikasi bagi
Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta, yakni:
1. Business Model Canvas yang memuat elemen-elemen penting dalam
pembinaan calon imam di Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta
dapat menjadi alat pengingat dan alat ukur kesuksesan proses pembinaan
calon imam di STAM.
2. Rencana aksi yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dimasukkan ke
dalam timeline pembinaan sehingga dapat dengan mudah direncakana,
diimplementasikan, dan dievaluasi.
D. KETERBATASAN PENELITIAN
Peneliti telah berusaha melakukan penelitian ini sesuai dengan
prosedur ilmiah, akan tetapi masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, yaitu:
1. Narasumber dalam penelitian ini adalah para pastor dan frater yang
notabene masih berada dalam Seminari Tinggi Anging Mammiri
Yogyakarta. Data dari para frater yang telah keluar sebenarnya juga sangat
penting untuk penelitian ini untuk memberikan perspektif yang berbeda.
Akan tetapi, informasi tersebut tidak tercakup karena alasan pribadi dari
para frater yang telah keluar.
2. Keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner adalah terkadang
jawaban yang diberikan oleh narasumber tidak menunjukkan keadaan
yang sesungguhnya. Meskipun kuesioner yang diberikan oleh peneliti
berisi pertanyaan terbuka, keterbatasan tersebut masih ada.
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Lampiran 1: Daftar Narasumber
1. Rm. Simon Gausu Oscar (Rektor)
2. Rm. Anton Mikael (Staf)
3. Fr. Ardyanto Allolayuk
4. Fr. Patrio Tandiangga
5. Fr. San Fransisco
6. Fr. Ayus Ratrigis
7. Fr. Yosafat
8. Fr. Antonius Tangalayuk
9. Fr. Yolenta Purdiono
10. Fr. Petrus Kanisius
11. Fr. Kelvin Tandiayuk
12. Fr. Yohanes Maria Vianey Bandaso
13. Fr. Anjas Hanta
14. Fr. Gregorius Dwiangga
15. Fr. Charles Tomana
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Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Survei
No
1

Blok
Constumer
Segments:
Apa yang
menjadi segmen
konsumen
STAM saat ini
(siapa yang
menjadi sasaran
pembinaan)?
Jawab:

2

Value
Propositions:
Apa saja yang
menjadi fokus
pembinaan di
STAM?
Jawab:

3

Customer

Pertanyaan

Jawaban

a. Apakah jumlah frater yang
masuk setiap tahun sudah
sesuai dengan ekspektasi?
Apa yang menjadi
penyebab sesuai/tidak
sesuainya jumlah yang
diharapkan?
b. Berapa rentang jumlah
yang diharapkan masuk
setiap tahun?
c. Apakah sulit/mudah
mendapatkan calon imam
saat ini? Mengapa?
d. Apakah ada kemungkinan
untuk menerima calon
imam dari keuskupan lain?
Mengapa?
e. Seberapa besar
kemungkinan frater
meninggalkan STAM
(dalam persentase)?
Mengapa?
a. Bidang pembinaan mana
yang diunggulkan?
Mengapa?
b. Bidang pembinaan mana
yang belum berjalan baik?
Mengapa?
c. Tantangan apa di zaman ini
yang paling menantang
proses pembinaan?
d. Apakah ada kemungkinan
menambah, mengurangi,
atau mengganti bidang
pembinaan? Sebutkan
contohnya!
e. Apa kebutuhan para frater
yang saat ini harusnya
disediakan untuk
menjadikan pembinaan
lebih baik? Mengapa?
a. Mengapa jenis pendekatan-
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Relationships:
Pendekatan apa
yang digunakan
dalam
pembinaan di
STAM?
Pendekatan
secara personal,
komunitas,
mandiri, atau
ada pendekatan
lain?
Jawab:

4

Channels:
Apa yang
menjadi sarana
penyampaian
program
(bidang
pembinaan)
STAM?
Promosi
panggilan,
media sosial,
atau ada media
yang lain?
Jawab:

pendekatan itu digunakan?
b. Apa kendala yang selama
ini dihadapi dengan pola
pendekatan semacam itu?
c. Apa yang bisa menjadi
ukuran efektivitas pola
pendekatan yang
digunakan?
d. Bagaimana agar proses
pembinaan sungguh
dirasakan secara personal
oleh para frater?
e. Apakah ada kesempatan
untuk para frater mencari
cara tersendiri untuk
meningkatkan motivasi
panggilannya? Sebutkan
contohnya!
f. Apa yang bisa menjadi
kendala dalam membangun
hubungan yang erat antara
staf dan frater?
g. Bagaimana agar hubungan
para staf dengan frater
semakin erat?
a. Apa saja yang menjadi
keunggulan masing-masing
sarana?
b. Apa yang menjadi
kelemahan masing-masing
sarana?
c. Sarana mana yang
memberikan dampak
paling signifikan dalam
penyampaian program
pembinaan/promosi
panggilan? Mengapa?
d. Sarana mana yang belum
efisien? Mengapa?
e. Apakah ada sarana lain
yang terpikirkan tetapi
belum dilaksanakan?
Misalnya?
f. Bagaimana meningkatkan
sarana saat ini agar lebih
efektif dan efisien?
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5

6

g. Apa yang menjadi
tantangan pembuatan
sarana baru dalam
penyampaian program
pembinaan?
Key Activities: a. Adakah kegiatan yang khas
di STAM di banding
Apa saja hal-hal
tempat pembinaan calon
atau kegiatan
imam yang lain?
yang penting
b. Apakah ada kegiatan
dilakukan untuk
pembinaan yang menjadi
membuat
percontohan bagi biara
bidang
lain?
c. Kegiatan apa yang paling
pembinaan
diminati oleh para frater?
berjalan
Mengapa?
optimal?
d. Kegiatan mana yang
Jawab:
terancam mengalami
penurunan kualitas?
Mengapa?
e. Kegiatan apa yang perlu
ditingkatkan kualitasnya
(dihidupkan lagi) agar bisa
menambah motivasi para
frater?
f. Kegiatan promosi
panggilan apa yang bisa
meningkatkan minat kaum
muda di zaman ini untuk
menjadi imam?
g. Kegiatan baru apa yang
Anda pikirkan bisa menjadi
kekuatan baru di STAM
yang mungkin bisa menjadi
percontohan dalam cara
pembinaan calon imam?
Key
a. Jelaskan pengaruh/peran
Partnerships:
masing-masing organisasi
mitra dalam proses
Organisasi atau
pembinaan di STAM?
siapa saja yang
b. Menurut Anda, STAM
sangat penting
perlu membangun
keberadaannya
kemitraan dengan
agar proses
organisasi apa?
pembinaan
c. Apa saja yang selama ini
menjadi kendala dalam
mencapai tujuan
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yang
diharapkan?
Jawab:

d.

e.

7

Key Resources: a.
Apa saja yang
menjadi sumber
daya kunci di
STAM (yang
mendukung
pelaksanaan
bidang
pembinaan)?
Infrastruktur,
staf, pedoman
pembinaan, atau
ada sumber
daya lain?

b.

c.

d.

Jawab:

e.

8

Revenue
streams:

a.

Meskipun
bukan
merupakan

b.

membangun kemitraan
dengan organisasi lain?
Apakah ada peluang
“pertukaran manfaat”
dengan mitra (FTW) agar
memberikan kemudahan
bagi STAM? Misalnya
dalam pengurangan biaya
kuliah?
Bagaimana agar parokiparoki di KAMS
membantu STAM dengan
lebih efektif dalam promosi
panggilan?
Apakah ada bangunan yang
bisa ditingkatkan
keefektifan dan
keefisienannya?
Menurut Anda, berapa
seharusnya jumlah staf
pembina yang dibutuhkan
untuk mengefektifkan
program pembinaan?
Apakah ada hal atau aspek
yang perlu ditingkatkan
oleh para tenaga/staf
pembina dalam
membimbing para calon
imam?
Apakah ada kemungkinan
untuk bermitra dengan
organisasi khusus yang
bisa membimbing para staf
tentang cara mendampingi
yang lebih baik?
Apakah ada sumber daya
(bangunan, sarana
prasarana, dll) yang perlu
ditingkatkan atau bahkan
disediakan?
Dari mana sumber dana
utama bagi STAM? Hanya
satu atau beberapa?
Siapa yang bertanggung
jawab mengelola dana
tersebut?
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9

organisasi
c. Apakah dana yang diterima
cukup untuk
bisnis, tetapi
memaksimalkan
untuk
pelaksanaan program
menjalankan
pembinaan? Mengapa?
program,
d.
Apakah ada kemungkinan
STAM butuh
membuat sumber
dana. Dari mana
pendapatan di STAM? Jika
sumber dana
ada, apa contohnya?
tersebut?
e. Apakah ada kemungkinan
bahwa suatu saat STAM
Jawab:
membiayai diri secara
mandiri? Jelaskan!
Cost
a. Bidang pembinaan mana
Structures:
yang membutuhkan biaya
paling besar?
Apa saja yang
b. Bidang mana yang secara
menjadi sasaran
efektif dan efisien
pembiayaan di
menggunakan biaya?
STAM?
c. Biaya apa yang kira-kira
bisa dikurangi?
Jawab:
d. Bagaimana proses
pencatatan keuangan?
Profesional atau
sederhana?
e. Jika belum professional,
apakah ada kemungkinan
pengelolaan keuangan
dilakukan secara
professional?
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