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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Studi tentang Entrepreneurship secara umum sudah 

banyak dilakukan tapi  studi tentang Christian 

Entrepreneurship (Kewirausahaan Kristen) termasuk 

bidang yang baru. Kalangan ilmuan dan para teolog 

belum banyak menaruh perhatian khusus dan serius 

pada bidang ini. Topik yang diteliti adalah praktek, 

konsep dan model Christian Entrepreneurship (CE). 

Bab Pendahuluan ini memaparkan latarbelakang 

penulisan, masalah untuk merumuskan pernyataan 

dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat 

penulisan.  

I.1.  Latar belakang Penulisan  

Dua alasan yang melatarbelakangi penulisan ini 

yaitu alasan teoritik dan alasan empirik. Alasan 

teoritik membahas lingkungan global berupa 
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kecendrungan, perubahan, kemajuan, 

perkembangan ilmu dan teknologi, kerjasama 

mancanegara, pasar, peran dan keterlibatan gereja 

dalam tantangan arus globalisasi dan transformasi. 

Alasan empirik mencakup, sumber daya gereja, 

peran gereja sebagai lembaga dalam praktek-praktek 

Christian Entrepreneurship yang dilakukan gereja dan  

lembaga gereja. 

1.1. 1 Alasan Teoritik 

 Mencermati perkembangan situasi lingkungan 

secara umum, ditemui beberapa kecendrungan yang 

terjadi secara mengglobal, mengubah dunia dan 

berdampak pada individu, lingkungan masyarakat 

dan kehidupan beragama kita. Tuntutan konsumen, 

tuntutan pasar, pertumbuhan pesat metropolitan, 

teknologi canggih dan peranan kaum wanita adalah 

beberapa kecendrungan yang di perhadapkan  oleh 

Naisbit  (1996) dan hal-hal ini masih relevan sampai 

sekarang. Kecendrungan-kecendrungan ini lalu 
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memunculkan sejumlah tantangan dan pencerahan 

dalam cara/pola berfikir manusia. Mau atau tidak, 

manusia lalu diperhadapkan dengan sebuah proses 

globalisasi. Menurut Singh (1998) ada 2 (dua) 

fenomena dalam proses globalisasai yaitu Globalisasi 

Produksi dan Globalisasi Keuangan. 

 Kita sedang menyaksikan suatu proses 

globalisasi dan transformasi yang tak terelakan 

dalam dunia bisnis dan kerja. Batas-batas yang 

memisahkan satu negara dengan negara lain tidak 

lebih jelas dari pada garis katulistiwa. Supratikno 

(2000) mendeteksi bahwa globalisasi bersifat nyata 

dimana masyarakat dunia  kini  hidup dalam suatu 

“republik teknologi”/republic of technology (Daniel 

Boorstin), “desa dunia”/global village (Marshal 

McLuhan), “pasar sejagad”/global shopping center 

(Peter Drucker) dan “dunia tanpa batas”/the 

bordeless world (Kenichi Ohmae).  Pabrik-pabrik 

masa depan konon akan menjadi “manless factory” 
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(banyak pekerjaan akan digantikan oleh robot). 

Istilah padat karya atau “padat modal” berganti 

menjadi padat otak, dunia usaha mengalami 

metamorfosa dan transformasi yang hebat.  

 Aburdene (2005) kemudian membahas 7 

(tujuh) trend besar yang mengglobal yaitu: (1) 

kekuatan spiritualitas, (2) fajar baru conscious 

capitalism, (3) memimpin dari tengah, (4) 

spiritualisme di dalam bisnis, (5) konsumen 

berdasarkan tata nilai, (6) gelombang solusi 

conscious, (7) ledakan investasi yang memiliki 

tanggungjawab sosial. Aburdene mengeksplorasi 

nilai-nilai mendasar dari kapitalisme dan 

kesimpulannya ialah sedang terjadi transformasi 

spiritual kapitalisme.  

 Berkaitan dengan hal diatas, Aburdene (2010) 

menggunakan kata Spirit yang diartikan sebuah 

aspek ilahi yang dianugerahkan kepada manusia, 

Sang Aku Akbar, Kekuatan Kehidupan, aspek dari 
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masing-masing kita yang paling mirip dengan Sang 

Ilahi. Dalam istilah teologi, Spirit mirip dengan Roh 

Kudus, tetapi dalam hal yang lebih umum, tidak 

tergantung pada satu agama pun. Ini kemudian 

mengangkat satu lagi perbedaan: perbedaan antara 

spiritualitas dan agama.  

 Istilah agama digunakan utuk merujuk pada 

bentuk formal dan sering bersifat publik yang 

menjadi panduan masyarakat menyembah Sang 

Ilahi. Spiritualitas adalah pengalaman atau 

keinginan mengenal Tuhan. Agama sering bersifat 

behavioral; sedangkan spiritualitas sering (tetapi 

tidak selalu) bersifat pribadi. Banyak orang, tentu 

saja, memiliki keduanya. Ia juga mengemukakan 5 

(lima) patokan yang menurutnya menjadi dasar-

dasar spiritualisme: (1) Makna atau Tujuan, (2) Kasih 

Sayang, (3) Consciousness, (4) Pengabdian, dan (5) 

Kesejahteraan Pribadi. Menurutnya pencarian atas 
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spiritualitas adalah megatrends terbesar di masa 

sekarang ini.  

 Pencarian spiritual telah mengubah bentuk 

berbagai aktifitas, prioritas, pencarian kesenangan 

dan pola-pola pembelanjaan masyarakat. Contohnya, 

sekitar 16,5 juta orang dewasa mempraktikan Yoga 

di AS naik 43% sejak 2002 (Lynn Lehmkuhl, 2005). 

Majalah Time (2003) melaporkan bahwa 10 juta 

orang dewasa di AS bermeditasi dua kali lebih 

banyak. Meditasi diajarkan di sekolah-sekolah, 

rumah sakit, firma-firma hukum, institusi 

pemerintah, kantor-kantor korporasi dan penjara. Di 

bidang percetakan, The Book Industry Study Group 

menginformasikan bahwa dalam jangka waktu lima 

tahun, buku-buku keagamaan dan spiritual 

melampaui penjualan buku-buku dalam kategori 

lain, melonjak dari US$ 1,69 miliar ke US$ 2,24 

miliar.  
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 Di bidang kesehatan Jon Kabat-Zinn, Ph.D., 

mendemonstrasikan bagaimana meditasi mampu 

menurunkan tekanan darah dan memacu kesehatan. 

CEO Marc Benioff, 40, seorang pencari spiritual 

dengan minat atas Buddhisme adalah contoh kisah 

sukses high tech. Perusahan awalnya, salesforce.com, 

salah satu dari IPO terpanas di tahun 2004, mampu 

menambah US$ 110 juta kedalam pundi-pundi 

perusahaannya. Salesforce. Com-software berbasis 

situs web-mengusung model bisnis yang mampu 

mengguncang berbagai perusahan software raksasa. 

Sejak hari pertama ia memulai bisnis, Bernioff 

memanfaatkan teknologi untuk membuat perubahan 

sosial yang positif. 1% dari keuntungan perusahan, 

saham dan waktu kerja karyawan dimanfaatkan 

untuk berbagai upaya kemanusiaan.  

 Judi Neal, penyanyi dan penulis lagu, 

pemegang gelar Ph.D. dari Yale dan professor 

manajemen di University of New Haven, membentuk 
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sebuah jaringan yang bernama ASAW (Association for 

Spirit at Work) di New York pada tahun 1992 dalam 

konferensi Institute of Neotic Sciences (IONS), jaringan 

ini dengan kuat memupuk para pemimpin akar 

rumput yang berdedikasi pada spirit ditempat kerja. 

Sampai sekarang diadakan teleconference setiap dua 

bulan sekali dengan menampilkan wawancara 

dengan para penulis buku-buku baru mengenai 

spirit di tempat kerja yang banyak menarik para 

peminat.  

 Kini telah terjadi sebuah transformasi 

kesadaran dan bukanlah pergeseran dari 

penghormatan pada kesucian. Kita disentak dan 

mulai bisa memahami banyak hal yaitu keberadaan 

spirit di sekeliling, bisa keluar dari kabut pemisahan 

yang ada, dimana Tuhan adalah Tuhan, fisika adalah 

fisika, bisnis adalah bisnis, kedokteran adalah 

kedokteran. Kita tersadar mengenai kebenaran yang 

sebenarnya telah ada disekeliling kita sejak dulu. 
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Berbagai disiplin baru seperti Tuhan dan fisika, 

penyembuhan spiritual, spirit dalam bisnis 

sementara berkembang (Aburdene, 2005) 

 Dengan demikian, era modern ternyata 

menyadarkan pentingnya penggalian kecerdasan dan 

kompetensi yang berasal dari titik Tuhan (God’s 

Spot). Selain memberi keuntungan dalam jangka 

panjang, pendekatan ini lebih akrab dan ramah 

dengan lingkungan, berusaha memuaskan semua 

pihak-pihak yang terlibat (Stakeholder), tetapi juga 

memberi makna sehingga menciptakan kebahagiaan 

dan sukacita bagi para pelakunya.  

 Berangkat dari kesadaran diatas maka, salah 

satu bibit yang menjadi temuan oleh peneliti yang 

merupakan simbol yang diberi muatan makna adalah 

Theospreneurship yang memandang Tuhan sebagai 

pencipta entrepreneurship dan ajarannya sebagai 

besic yang menjiwai praktek dari kegiatan-kegiatan  

entrepreneurship. Sedangkan Christopreneurship yang 



 

 

10 
 

memandang Kristus adalah teladan  

entrepreneurship. 

 Fakta lain, adanya kesepakatan perdagangan 

bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) 

sejak 1 Januari  2010  dan Pasar Bebas Asia-Pasifik  

tahun 2020 akan memunculkan kelas baru, kelas 

menengah yang ditandai dengan kemampuan daya 

beli yang tinggi. Kemampuan daya beli yang tinggi 

menimbulkan mentalitas baru yang tidak lagi 

sekedar membeli apa yang dibutuhkan tetapi 

memilih dari sekian produksi yang paling sesuai 

dengan kebutuhan.  

 Pesatnya pembangunan di Asia, 

berkembangnya persaingan dalam dunia bisnis di 

Indonesia akibat arus globalisasi membuat terjadinya 

persaingan pasar yang semakin ketat. Ada tiga jenis 

pasar, yaitu pasar barang dan jasa, pasar modal dan 

uang serta pasar tenaga kerja (Stiglitz dalam 

Sulandjari, 2008). 
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 Dengan demikian, untuk menghadapi situasi 

lingkungan yang digambarkan diatas, mau atau 

tidak setiap pribadi, organisasi maupun lembaga 

harus berpikir kreatif dan inovatif. Dapat menjadi 

change agent untuk menghadirkan transformasi 

dalam konteks organisasi tapi juga reformasi 

paradigama dalam dunia kerja dan usaha.  

 Pribadi, organisasi dan lembaga, harus punya 

konsep keyakinan diri yang utuh, mampu membaca 

tanda-tanda zaman dan merumuskan visi dan misi 

yang jelas. Menangkap peluang, menjawab 

tantangan, memiliki gaya kepemimpinan yang 

mampu menatakelola SD dalam sebuah konteks 

organisasi. Dengan kata lain, seseorang harus 

memiliki entrepreneurial capability/kompetensi 

Entrepreneurial.  

 Kompetensi entrepreneurial merupakan 

karakteristik tingkat tinggi yang meliputi asal usul 

personal, ketrampilan dan pengetahuan sehingga 
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dapat dilihat sebagai kemampuan total entrepreneur 

untuk dapat melaksanakan peran dan tugas-

tugasnya dengan berhasil (Man et al.,2002; Lau et 

al.,1999; Bird, 1995; Herron dan Robinson, 1993) 

 Peluang pengembangan diri ditengah arus 

globalisasi dan  transformasi seperti yang 

digambarkan diatas kemudian diperhadapkan 

dengan  kebutuhan orang lain (pasar) yang 

dijalankan oleh individu, kelompok, lembaga dan 

organisasi yang sementara ini didengungkan dan 

diprediksikan akan memberikan peluang kerja yang 

sangat besar bagi masyarakat kita di Indonesia 

adalah peluang menjadi entrepreneur. Menurut 

catatan statistik, jumlah entrepreneur di Indonesia 

baru mencapai angka 2% (Winarno, 2011). Dengan 

demikian diperlukan lebih banyak lagi entrepreneur 

kedepan disegala bidang kehidupan.  

 Entrepreneurship telah menjadi pokok yang 

paling sering diperbincangkan. Karena paling sering 
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diperbincangkan maka ada begitu banyak jawaban 

ketika ditanya apa makna dari konsep 

entrepreneurship. Dalam kacamata peneliti makna 

entrepreneurship adalah keyakinan dasar seseorang 

kepada sifat Tuhan Sang Creator (pencipta) yang 

sangat kreatif dan inovatif, pemberi mandat kepada 

co-creator (manusia yang mencipta) untuk 

menatakelola alam ciptaan Tuhan dengan 

bertanggungjawab dan berhasilguna untuk 

kemaslahatan manusia dengan tetap menjaga dan 

tidak merusak alam lingkungan.  

 Kemampuan menatakelola alam dengan baik 

dan bertanggungjawab, mengenali peluang dan 

tantangan, memanfaatkan keahlian dan manajemen 

Sumber daya, membuat manusia sebagai co-creator 

harus melihat pada sifat-sifat dan karya-karya kreatif 

Tuhan Allah. Akhirnya manusia dapat berinovasi 

dalam kerja diberbagai bidang kehidupan. Berbagai 

bidang kehidupan yang diorganisir berupa lembaga 
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sosial-budaya, politik, ekonomi, agama dll. Kegiatan-

kegiatan yang dikelola dalam berbagai bidang 

kehidupan tersebut, baik yang berorintasi profit 

maupun non profit adalah bagian dari mandat 

penciptaan Allah. 

  Kehidupan gereja sebagai sebuah lembaga 

keagamaan (non profit) tidak terlepas dari peran 

serta berbagai elemen yang membentuk gereja itu 

sendiri. Sejarah perkembangan gereja di masa 

Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, misi 

penginjilan yang dibawah bangsa Eropa, para 

Rohaniawan (Pendeta, Gembala, Presbiter) maupun 

kaum awan merupakan satu kesatuan yang telah 

membentuk siklus hidup organisasi gereja.  

 Dengan demikian gereja sebagai institusi dan 

gereja sebagai persekutuan orang percaya dalam 

perkembangannya bersinergis dengan kehidupan 

nyata, terpengaruh, bahkan terseret arus kehidupan 

politik, ekonomi dan budaya global. Kapitalisme  
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merasuk gereja dari sisi ekonomi global. Gereja dan 

umat akhirnya terjun ke dalam berbagai kegiatan 

ekonomi dan entrepreneurship.  

  Dickinson dalam Samosir (2006: 62), melihat 

bahwa banyak orang Kristen dan gereja bukan hanya 

berdiam diri tetapi malah mengambil keuntungan 

langsung dan tidak langsung dari ekonomi pasar 

bebas sekaligus mengabaikan orang-orang miskin 

atau yang menjadi miskin karena tidak mampu 

bersaing. Gereja dituntut untuk bertanggungjawab 

dan tidak lepas tangan terhadap perkembangan 

nilai-nilai akibat perubahan-perubahan yang 

berlangsung di masyarakat (Samosir, 2006).  

 Stott, (1984) mengingatkan gereja bahwa; 

keinginan yang sejati untuk memelihara kekudusan 

dengan menjauhkan diri dari dunia merupakan 

kekeliruan yang menyebabkan gereja terisolasi. 

Sebaliknya keinginan untuk menonjolkan 

keterlibatannya dengan dunia seringkali menjadikan 
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gereja keliru menyesuaikan diri kepada tolok ukur 

dan nilai-nilai yang dianut oleh dunia, menyebabkan 

gereja terkena polusi. Karena itu, gereja perlu 

memelihara kedua sisi jati diri, yang sebenarnya 

berhubungan dengan inti Injil yang utuh atau 

holistik. 

 Injil harus membaharui kehidupan manusia, 

namun pada saat yang sama Injil harus merupakan 

jawaban atas permasalahan kemanusiaan, dalam arti 

membaharui struktur-struktur masyarakat. Injil 

harus melahirkan spiritualitas hidup, namun injil 

juga harus melahirkan komitmen terhadap masalah-

masalah sosial. Manusia yang diciptakan Allah 

bukan jiwa saja dan atau tubuh saja; dan karena itu, 

hanya membutuhkan keselamatan jiwa dan atau 

kesejahteraan fisik. Manusia diciptakan Allah dalam 

keutuhannya.  

 Sebuah gambaran realitas yang dijawab dari 

aspek rohani dan mengabaikan aspek sosial dan 
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ekonomi seperti contoh yang diangkat Stott (1984); 

ketika seorang wanita malang, yang tidak 

mempunyai tempat berteduh, meminta bantuan 

seorang Pendeta, dengan pasti dan serius Pendeta 

menjanjikan akan mendoakannya. Beberapa waktu 

kemudian wanita tersebut menulis sebuah sanjak 

sebagai berikut: 

“ Saya kelaparan, 

dan anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan 

saya. 

Saya terpenjara, 

dan anda menyelinap ke kapel Anda untuk berdoa bagi 

kebebasan saya 

Saya telanjang, 

dan Anda  mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilan 

saya. 

Saya sakit. 

dan Anda berutut dan menaikan syukur kepada Allah atas 

kesehatan saya. 

Saya tak punya tempat berteduh, 

dan anda berkhotbah kepada saya tentang kasih Allah sebagai 

tempat berteduh spiritual. 

Saya kesepian, 

dan Anda meninggalkan saya sendirian untuk berdoa bagi saya. 

Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat kepada Allah. Tetapi 

saya tetap amat lapar,kesepian dan kedinginan. 
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 Menghadapi situasi lingkungan dinamik, 

penuh tantangan serta perubahan ini, setiap 

individu, kelompok, organisasi, perusahan, instansi 

maupun institusi gereja, harus mencari strategi-

strategi pemecah masalah untuk mencapai 

keunggulan dalam berkompetisi mengembangkan 

sumber daya yang ada. Kemudian melakukan 

perbaikan-perbaikan-betapa pun kecil perbaikan itu, 

harus secara terus menerus dan berkesinambungan. 

1.1.2.  Alasan Empirik 

 Barney dalam Widjajani (2008) mendefinisikan 

sumber daya sebagai semua aset, kapabilitas, 

proses-proses organisasi, informasi, pengetahuan 

yang dikendalikan oleh perusahan dan 

memungkinkan perusahan untuk dapat menciptakan 

dan menjalankan strategi yang efektif. Sumber daya 

dapat dikategorikan sebagai sumber daya modal fisik 

(teknologi fisik, pabrik dan peralatan, lokasi 

geografis, akses ke bahan baku) sumber daya 
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manusia (pelatihan, pengalaman, kebijakan, 

intelegensia, hubungan dsb) dan sumber daya modal 

organisasi (sistem dan struktur formal, juga 

hubungan informal antar kelompok). Sedangkan 4 

(empat) kriteria sumber daya yang dapat memberikan 

manfaat terbesar yang berkelanjutan dalam 

menghadapi persaingan antara lain: (1) Valuability: 

SD yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan 

efisiensi dan keefektifan organisasi, (2) Rarity: SD 

bersifat strategik jika jarang dan banyak dicari, (3) 

Inimitability: SD sulit untuk ditiru, (4) 

Insubstitutability: SD akan menjadi jarang dan tidak 

dapat ditiru tetapi belum dianggap strategik jika 

pesaing dapat menemukan substitusinya. 

 Sumber daya strategis ialah sumber daya yang 

bernilai, mempunyai hambatan untuk duplikasi dan 

dapat menyesuaikan diri (Widjajani, 2008: ii). 

Sedangkan sumber daya gereja dimaknai peneliti 

sebagai; semua sumber daya insani (SDM; Batita, 
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Balita, Anak, Remaja, Pemuda, Orang dewasa, Tua 

dan Lansia) memiliki kesempatan yang sama untuk 

diberdayakan. Bersifat Tangible dan Intangible 

(material, sosial, spiritual dan idea) sebagai kelompok 

aset yang harus dikelola secara potensial untuk 

menjadi nyata dan tertanggungjawab. Sebagai modal 

dalam konteks berorganisasi secara eksternal 

maupun internal sehingga dapat menjawab 

kebutuhan gereja secara strategis. 

 Hal ini menuntut peningkatan tanggungjawab 

pemimpin yang adalah Pendeta untuk dapat 

menempatkan peran dan posisi diri serta berpikir 

strategik. Menempatkan posisi diri disini adalah 

dimana Pendeta harus mampu berperan sebagai 

Pendeta (yang menyuarakan suara kenabian) dan 

Pendeta sebagai Administrator. 

 Pada sisi yang lain, dalam kerangka 

menjalankan peran multifungsi diatas, dimana 

Pendeta adalah pelayan firman sekaligus juga 



 

 

21 
 

penilik, merupakan pekerja yang diupahkan/digaji 

namun juga seorang “pekerja mandiri”. Sering kali 

menimbulkan ambivalensi yang unik bagi pendeta 

maupun pemimpin awam lainnya. Karena itu, 

pendekatan manajemen gereja harus memperhatikan 

keunikan ini serta harus mengembangkan hubungan 

yang benar secara teologis dan juga sehat secara 

administratif. Peran multifungsi ini terkadang 

mendatangkan konflik dan ketegangan. Solusi yang 

ditawarkan (Walz, 2002) untuk mengatasi konflik 

adalah, mungkin lebih baik mempekerjakan seorang 

manajer bisnis atau sekertaris eksekutif untuk 

menjalankan berbagai rincian manajemen gereja, 

sehingga memungkinkan pendeta mencurahkan 

sebagian besar waktu dan tenaganya untuk 

melakukan fungsi-fungsi pastoral (Kisah Para Rasul 

6:2-4).  

 Sedangkan berpikir strategik yang 

dimaksutkan disini adalah dengan membentuk 
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sejumlah lembaga sebagai kepanjangtangannya 

dalam memberdayakan dan mengelola SDG yang 

ada. Untuk mencapai hasil yang diharapkan maka 

majelis, dimotori oleh ketua II bidang manajemen 

administrasi, dituntut untuk mempunyai pola pikir 

yang “berorientasi bisnis” (Projowijono, 2002).  

  Terlihat dalam penelitian, fenomena klasik dan 

unik dikalangan gereja. Pendeta berwirausaha, 

Pendeta membuka lapangan kerja bagi umatnya, 

Pendeta terlibat dalam komunitas pebisnis. Pendeta 

membangun jaringan-jaringan untuk 

mengembangkan usaha, baik secara lokal (kedalam 

lingkungan gereja) maupun ke mancanegara untuk 

menopang kegiatan-kegiatan entrepreneurship. Umat 

berwirausaha untuk kepentingan pribadi tapi juga 

untuk kepentingan pelayanan gereja. Institusi gereja 

menciptakan program-program entrepreneurship 

yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) dan 

Rencana Operasional Gereja (Renop). Gereja 



 

 

23 
 

membentuk lembaga/yayasan untuk mendukung 

program dan kegiatan entrepreneurship berorintasi 

non profit tapi juga profit yang bersifat kedalam 

lingkungan gereja (umat) maupun menyentuh ke luar  

(masyarakat).   

  Sejumlah aktifitas berupa kegiatan-kegiatan 

ekonomi dan entrepreneurship telah dilakukan. Aset-

aset telah diberdayakan sebagai modal untuk 

mendukung pelayanan gereja dengan tujuan sendiri-

sendiri, untuk eksis dan bertahan (Survive).  

  Contoh jenis-jenis entrepreneurship yang 

dideteksi lewat hasil penelitian, antara lain adalah; 

komersial, institusional, sosial dan spiritual. 

sedangkan pasar yang dimasuki, segmen pasar, 

produk serta penanggungjawab adalah bagian dari 

gambaran kehadiran dan keterlibatan gereja dalam 

kepeduliannya terhadap kehidupan sosial-ekonomi 

dan bisnis. Tabel dibawah ini memberikan gambaran 

untuk hal dimaksud. 
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Tabel 1. 
Kehadiran dan Keterlibatan Gereja dalam Ekonomi dan Entrepreneurship 

Nama 
Gereja 

Jenis 
Entrepreneur 

ship 

Pasar Segmen Pasar Jenis Produk  Penanggung 
jawab Institusi 

Gereja Lembaga 

GPM Komersial, 
Institusional, 
Spiritual, Sosial 

 

Barang dan jasa, uang; 
Deposito, Obligasi 
Tabungan  

Konsumen Lokal (umat), 
masyarakat umum, lembaga 
pendukung usaha 

Percetakan, penerbitan dan 
penjualan majalah “Assau” 
dll, Rumah Sakit, Sekolah, 

Lembaga sosial  Penelitian 
Berteologi (LSPB) 

Bidang dan 
Tim 

Yayasan 

GPIB Komersial, 

Sosial 
Spiritual 

Barang dan jasa, uang; 

Deposito, Obligasi, 
Saham, Reksadana, 
Tabungan 

Konsumen Lokal (umat), 

Masyarakat umum, lembaga 
pendukung usaha 
 

Percetakan dan penerbitan 

Sabda Bina umat dll, Wisma, 
Presto Lele, Penjualan buku 
dan majalah 

Bidang, Unit 

Kerja 

Yayasan 

GKJTU 
       
 
 

Komersial, 
Institusional 
Sosial, Spiritual     

Pasar barang dan jasa, 
uang; Tabungan, 
Deposito  

Konsumen lokal (umat), 
masyarakat umum, 
mancanegara, lembaga 
pendukung usaha dan alam       

Warung Organik, Koperasi 
Sion, Galeri, Bio Gas, 
Bengkel, Sekolah 
        

Departemen 
dan Seksi 
     

Yayasan 
 
 
   

GKI Sosial, 
Institusional 
Spiritual 

Barang dan Jasa, uang; 
Tabungan, Deposito 

Konsumen  lokal (umat), 
masyarakat umum  

Warung Tiberias, Sekolah, IO Komisi, Tim Yayasan 

BETHANY Komersial, 
Spiritual 
Sosial, 
Institusional 

Pasar barang dan jasa, 
uang; Tabungan, 
Deposito 

Konsumen; lokal (umat) dan 
masyarakat umum,lembaga 
pendukung usaha  

Toko Buku, Mini market, 
Media cetak dan Radio  

Unit Usaha Yayasan 

GBI Sosial, 

Komersial 
Spiritual 

Pasar barang dan jasa, 

uang; Tabungan, 
Deposito 

Konsumen lokal (umat) Rental, Sekolah Unit Kerja - 

GKPB Komersial, 

Sosial 
Spiritual, 
Institusional 

Pasar barang dan jasa, 

modal; PT.BPR.Maha 
Boga Marga. Uang; 
Tabungan,Giro,Deposito 

Konsumen; lokal 

(umat),masyarakat umum 
dan mancanegara,lembaga 
pendukung usaha, alam 

PT.BPR, Hotel, Panti, 

Sekolah, Wisma 

Departemen Yayasan 

GKJ Komersial, 
Sosial 

Pasar barang dan jasa Konsumen lokal (umat), 
masyarakat umum, lembaga 
pendukung usaha 

Pondok Jemaat, IO Komisi Yayasan 

Data: Sekunder dan Primer, 2012
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 Berbagai mosaik, potret dan praktek 

Entrepreneurship telah bermunculan dan menjadi 

fakta dalam kehidupan bergereja di Indonesia, seiring 

dengan pola pikir, pola pandang dan pola kerja 

(pelayanan) untuk menjemput peluang usaha dan 

menjawab tantangan global secara ekternal.  

 Di sisi lain, gereja sebagai institusi juga 

bergumul dengan persoalan-persoalan  internal 

gereja yang menjadi hambatan bagi tumbuh 

kembangnya Christian Entrepreneurship. Misalnya 

dari segi operasionalisasi sumber daya gereja, kondisi 

demografi, pandangan teologi dan pandangan-

pandangan konservatif kaum awam dalam rangka 

menjawab dan menjabarkan  visi, misi dan tujuan 

dari organisasi gereja dan lembaga.  

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa: 
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 Gereja dalam hal ini pemimpin umat berperan 

dan terlibat dalam praktek tumbuh kembang 

Christian Entrepreneurship. 

 Secara empirik ada indikasi kegiatan Christian 

Entrepreneurship dan praktek aset berorientasi 

non profit dan profit. Hal tersebut ditemukan 

pada gereja-gereja yang telah membentuk 

lembaga sebagai kepanjangtangannya untuk 

kegiatan dimaksud. 

 Christian Entrepreneurship adalah sebuah 

proses yang sementara berlangsung ditengah 

persaingan arus globalisasi dan transformasi, 

karena itu perlu dimanejemeni dengan baik 

sehingga berkelanjutan dan survival di 

lingkungannya. 

 Secara teoritik entrepreneurship adalah fakta 

karena itu menarik untuk diteliti dengan 

menggunakan pendekatan Grounded Research  

sehingga berdasarkan fakta dapat digunakan 
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analisa perbandingan untuk generalisasi 

empiris, menetapkan konsep-konsep, 

membuktikan teori dan mengembangkan teori 

dimana pengumpulan data dan analisas data 

berjalan pada waktu yang bersamaan (Nasir, 

1988).  

 Fokus penelitian adalah gereja  sebagai sebuah 

organisasi yang telah melakukan praktek 

entrepreneurship. Gereja yang dimaksutkan 

disini adalah orang–orang (persekutuan; 

pelayan, umat) yang telah membentuk 

lembaga-lembaga yang ada di dalam gereja 

dengan orientasinya ke dalam maupun keluar 

untuk menjalankan misi gereja yang holistik. 

1.2. Situasi Problematik 

1.2.1. Problematik Umum  

 Entrepreneurship telah dipraktekan dalam 

kehidupan bergereja, berorientasi profit maupun non 

profit tapi masih dianggap tabu. Diakibatkan adanya 
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tradisi kristen yang memiliki pandangan yang 

dualistik tentang bisnis. Disatu sisi, bisnis dilihat 

dalam bingkai dikatomi sakral-profan, bahwa gereja 

itu rohani dan suci, lekat dengan citra akan 

kesalehan, kejujuran, dan moral baik, sedangkan 

bisnis itu kotor serta lekat dengan tipu daya dan 

moral jahat (Darmaputra, 2001). Citra negatif 

terhadap bisnis terbentuk sejak awal perkembangan 

bisnis akibat prilaku buruk dari pedagang pengelana 

zaman dulu yang dalam menjalankan strategi 

dagangnya seringkali melakukan penipuan dan 

kurang bertanggungjawab atas mutu dagangan yang 

mereka jual. Mereka menjual dengan harga setinggi-

tingginya untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa 

mempedulikan dampak buruk terhadap konsumen 

akibat mengkomsumsikan barang dagangannya itu 

(Stackhouse, dkk, 1995: 16).  
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 Kelirunya tafsir ayat-ayat kitab suci tentang 

uang dan kekayaan. Pandangan teologi yang 

beragam dimasing-masing gereja (Teologi Sukses, 

Teologi Kemakmuran, Teologi Kontekstual, Teologi 

Ekonomi, Teologi Berkat, dll) melatarbelakangi 

dinamika pertumbuhan entrepreneurship.  

 Jenis dan kegiatan entrepreneurship  “yang 

boleh dan tidak boleh” dipraktekan masih belum 

jelas dipetakan oleh masing-masing gereja. 

Entrepreneurship semata identik dengan bisnis, 

karena itu kotor, jangan dibicarakan di gereja, tidak 

boleh dilakukan. Muncul pemahaman konservatif 

umat tentang: Realitas Allah (ada dan tiada), 

Transendensi Allah (Sakral, Tidak bisa di lihat, ada di 

surga dan sulit dijangkau oleh manusia). Sulitnya 

pengambilan keputusan (etis dan tidak etis). 

Orientasi hasil kegiatan entrepreneurship (orang-

alam-hasil-pasar). Tujuan kegiatan entrepreneurship 

(profit dan non profit).  
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 Christian Entrepreneurship tidaklah berlebihan 

dikatakan menjadi sebuah persoalan dan bukan 

solusi. Akibatnya, pelayan maupun umat berada 

dalam kontroversi (perbedaan pendapat, perdebatan, 

pertentangan) dan berdampak pada tumbuh 

kembangnya pelayanan di bidang ekonomi dan bisnis 

entrepreneurship.  

 Wijaya (2002) dalam penelitiannya terhadap 

salah satu denominasi Protestan di Indonesia, 

menunjukan bahwa ajaran gereja tidak memberikan 

pengaruh terhadap semangat bisnis/etos kerja dari 

anggotanya. Hal ini disebabkan kurangnya, atau 

bahkan tidak ada, perhatian khusus yang diberikan 

gereja terhadap permasalahan bisnis. Pada tataran 

inilah gereja diperhadapkan dengan paradigma 

berfikir yang beragam dan keliru. Karena itu 

diperlukan sebuah paradigma Christian 

Entrepreneurship sehingga menjadi jelas. 
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1.2.2. Problematik Khusus  

 Pembentukan paradigma Christian 

Entrepreneurship adalah proses panjang yang 

menjadi pergumulan gereja selama ini, namun belum 

menemukan sebuah pola/model Christian 

Entrepreneurship.  

 Menurut Mastra dalam Gunaraksawati (2009: 

80-82), bahwa untuk proses ini, teologi memegang 

peranan penting dalam membentuk paradigma 

sehingga bisa membangun jemaat untuk maju. Ia 

berargumentasi bahwa teologi akan mempengaruhi 

pola pikir, dan pola pikir akan mempengaruhi pola 

kerja, dan pola kerja akan membentuk adat istiadat, 

suatu budaya. Sebab itu ia menekankan perlunya 

memperbaiki tafsiran-tafsiran Alkitab tentang uang 

dan kekayaan.  
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1.3. Fokus dan Rumusan Masalah Penelitian 

 Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi 

praktek-praktek, menemukan konsep dan model 

Christian Entrepreneurship. Konsep Christian 

Entrepreneurship merupakan pengerucutan konsep 

Spiritual entrepreneurship dari sudut pandang 

Kristiani. Spiritual entrepreneurship dimaknai 

sebagai suatu  kegiatan yang bertujuan untuk 

menciptakan sebuah organisasi dengan cara 

pandang yang universal yang dapat menumbuhkan 

program rohani dan membentuk sikap hidup untuk 

tahan uji bagi tujuan akhir dari seseorang atau 

suatu kelompok agar visi umat Allah tercapai, 

mengakui adanya peluang dan kebutuhan dalam 

lingkungan, melibatkan proses inovasi dan adaptasi 

meskipun sumberdaya terbatas.  

 Sudut pandang Kristiani memaknai 

entrepreneurship dari aspek kreativitas dan inovasi 

dari dimensi religius dimana Tuhan Allah sebagai 
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Creator yang kemudian memerintahkan manusia 

yang adalah rekan sekerja-Nya sebagai co-creator 

untuk berusaha dan memelihara alam secara kreatif 

dan inovatif sehingga berdaya guna dan berhasil 

guna untuk kesejahteraan manusia secara turun 

temurun. Dari sinilah dimunculkan konsep 

Theospreneurship.  

 Tuhan Allah dalam karya-Nya telah mengutus 

Kristus ke dalam dunia untuk mengerjakan karya 

keselamatan bagi manusia. Kristus menjalankan 

kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi-Spiritual demi 

keselamatan umat manusia. Dengan memanfaatkan 

sumber daya yang terbatas. Ia mengajak pengikutnya 

untuk mengelola alam untuk kebutuhan jasmani 

dengan kreatif tanpa melupakan kebutuhan rohani 

dengan tetap membangun relasi dengan Allah-

Manusia-Alam. Melalui pekerjaan Roh Kudus,  Allah 

telah memanggil dan mengutus manusia yang adalah 

ciptaanNya yang mulia untuk melanjutkan karya 
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Kristus bagi alam-manusia-pemerintah demi untuk 

memuliakan Allah di bumi, serta mengajarkan 

manusia untuk bagaimana mengelola dan 

mengembangkan talentanya. Dari sinilah 

dimunculkan konsep Christopreneurship.  

 Model Christian Entrepreneurship 

menggunakan Alkitab (sumber hikmat dan 

pengetahuan) sebagai landasan filosofis dalam 

mengembangkan talenta, pengetahuan serta 

teknologi yang dimiliki untuk membangun 

kehidupan secara jasmani dan rohani demi 

mewujudkan masa depan diri pribadi dan kehidupan 

dunia yang lebih baik.  

 Berdasarkan latarbelakang, situasi problematik 

dan fokus penelitian diatas, maka  rumusan masalah 

penelitian yang diangkat adalah: “Entrepreneurship 

adalah sebuah proses yang telah berlangsung 

dalam kehidupan bergereja tapi masih merupakan 

sesuatu yang dianggap tabu/kotor untuk 
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dipraktekan dalam kehidupan berjemaat. Untuk 

mengubah cara pandang seperti itu perlu 

diintroduksi konsep Theospreneurship dan 

Christopreneurship untuk menunjukan bahwa 

entrepreneurship tidak bertentangan dengan 

ajaran Tuhan dan ajaran Kristus. Dengan 

demikian, proses penelitian ini diarahkan pada 

masalah praktek, definisi konsep dan model 

Christian Entrepreneurship”  

1.4. Pertanyaan-pertanyaan Penelitian 

Dari masalah penelitian diatas maka persoalan 

penelitian yang ingin dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktek Christian Entrepreneurship ?  

2. Apa definisi konsep Theospreneurship ? 

3. Apa definisi konsep Christopreneurship ? 

4. Bagaimana model Christian Entrepreneurship ? 
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1.5. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk: 

mengeksplorasi dan menganalisis praktek-praktek 

Christian Entrepreneurship, definisi konsep 

Theospreneurship dan Christopreneurship serta model 

Christian Entrepreneurship.  

1.5.2. Kontribusi Penelitian. 

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan 

kontribusi dari sudut pandang konseptual, empirik, 

keilmuan, metodologi dan praksis. . 

 Memberikan penjelasan mengenai bagaimana 

teori yang diturunkan dari fakta empiris mengenai 

entrepreneurship yang dipraktekan gereja sebagai 

institusi yang juga telah menciptakan lembaga-

lembaga Kristen sebagai kepanjangtanganan gereja. 
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 Memberikan kontribusi berkaitan dengan 

temuan-temuan mengenai praktek, konsep dan 

model Christian Entrepreneurship.  

 Memberikan kontribusi tentang bagaimana 

gereja berperan dalam menatakelola berbagai aset 

sebagai modal dalam menciptakan kegiatan-kegiatan 

entrepreneurship dalam jemaat dengan tujuan untuk 

survive. 

 Memberikan kontribusi alternative tentang 

cara penelitian di ranah entrepreneurship dari sisi 

proses. 

 Menambah wacana bagi pengamat dan peneliti 

di ranah Manajemen Gereja. 

 Bagi  penulis untuk memuji nama Tuhan 

dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan 

bernuansah Christian Entrepreneurship. 

 Memberikan kontribusi bagi institusi gereja, 

terutama sinode-sinode dalam penyusunan rencana 

strategis (renstra) dan rencana operasional (renop). 


