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BAB II 

INTRODUCTION POSITIONING 

ENTREPRENEURSHIP 

 

 Ihalauw (2008) mendefinisikan konsep adalah 

unsur yang digunakan untuk memaknai fenomenon 

tertentu. Konsep mengandung unsur-unsur penting 

antara lain, muatan makna (konsepsi), dan 

fenomenon (fakta, peristiwa, objek). Dengan demikian 

Konsep harus didefinisikan terlebih dahulu agar 

dapat diukur secara empiris dan terhindar dari 

penafsiran makna yang berbeda. Selanjutnya 

dikatakan bahwa struktur sebuah definisi terdiri dari 

dua elemen utama, antara lain Definiendum yaitu 

simbol yang dengan cara memberi definisi, diisi 

muatan makna tertentu dan Definiens, yaitu 

penggalan dalam definisi yang menyatakan muatan 

makna dari definiendum tersebut diatas. Definiens ini 
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pun dibedakan atas Genus proximum dan Differentia 

specifica.  

     Konsep induk dalam penelitian ini adalah 

Entrepreneurship. Karena konsep induk maka 

didefinisikan terlebih dahulu agar dapat diukur 

secara empiris dan terhindar dari penafsiran makna 

yang berbeda. 

  Kajian dalam bab ini dipilah menjadi empat 

bagian. Pertama, anotasi perkembangan konsep 

entrepreneur dan entrepreneurship mulai dari abad 1-

21. Kedua, pilihan penggunaan konsep entrepreneur-

entrepreneurship. Ketiga, spiritual dan 

spiritualpreneurship. Keempat, pemetaan posisi 

penelitian dalam konsep entrepreneur dan 

entrepreneurship.  

 

 



 

 

40 

 

2.1. Anotasi Perkembangan Konsep Entrepreneur-

Entrepreneurship 

 Selama ini begitu banyak yang berbicara dan 

meneliti tentang entrepreneur dan entrepreneurship. 

Pada tabel dibawah ini dibuat anotasi perkembangan 

konsep entrepreneur dan entrepreneurship yang 

dimulai dari abad 1-21 untuk memberikan gambaran 

umum berkaitan dengan entrepreneur dan 

entrepreneurship. 
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Tabel. 2 

Perkembangan Konsep Entrepreneur-Entrepreneurship dari Abad 1-21 

Periode (Abad) Penemu Identifikasi  Sumber Keterangan 

A.Mula-Mula  Entrepreneur digunakan untuk 

menggambarkan Sifat dan Sikap Allah 
sebagai seorang Creator. Merujuk pada 

Prilaku kerja orang-orang yang dipilih  
Allah sebagai perantara umat dengan-

Nya dan diperlengkapi dengan  

keahlian untuk merancang bangun 

berbagai pekerjaan  

Alkitab PL-

PB 

 

-Istilah-istilah; Creator, co-creator, 

perantara (Imam),  tukang, pebisnis, 

perancang (disainer), pelayan  meja. 
-Entrepreneur adalah seorang 

pencipta, perancang, perencana, 
perantara dan pelayan (Seseorang 

yang memiliki Sifat-Sikap-Prilaku 5P). 

(Peneliti, Pollatu, 2012) 

B.Pertengahan 

 

 

a.Abad 14 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Entrepreneur digunakan untuk 

menggambarkan para Klerus 

(rohaniawan) yang melakukan 

pekerjaan arsitektur besar, seperti 

katedral atau kastil. Dalam diri 
seorang entrepreneur terdapat 

kombinasi berbagai fungsi seperti; 

penemu, perencana, arsitek, manajer, 

pekerja dan penyelia.  

Stevens 

Paul, 

(2008:218)   

Hisrich, 
(1986;96) 

-Bentuk awal kata entrepreneur 
adalah entreprendeur dari bahasa 

Perancis yang artinya perantara 
 -Entrepreneur adalah para Klerus 

(rohaniawan) 

 Dari para Klerus (rohaniawan) kata 

entrepreneur digunakan untuk seorang 

aktor (kegiatan perang) dan orang yang 
ditugasi untuk melaksanakan proyek-

Stevens 

Paul, 

(2008:237); 

Entrepreneur adalah seorang 

kontraktor pemerintah dan ahli 

manajemen 
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b.Abad 15-17 

proyek produksi berskala besar. Pada 

proyek-proyek besar, orang tersebut 

tidak menanggung resiko apapun. Ia 

hanya memenej proyek dan 
memanfaatkan sumber daya yang 

disediakan 

 

 

 

 

Entrepreneur tipikal (istimewa) adalah 

seorang yang dinamakan “The Cleric” 

yakni orang yang ditugasi untuk 

melaksanakan karya-karya arsitektur 

besar, seperti pembangunan 
puri/istana dan benteng-benteng 

pertahanan,gedung-gedung milik 

negara atau gereja-gereja dan katedral-

katedral 

Winardi 

(2003:166) 

-Muncul pula istilah Klerk dalam 

bahasa Belanda yang artinya 

karyawan atministratif.  

 
-Entrepreneur adalah seorang  ahli 

manajemen 

 C.Renaisance 

 

 
 

 

 

Abad 18 

Richard 

Cantillon 

(1725) 

Entrepreneur adalah orang yang 

menanggung resiko berbeda 

dibandingkan dengan orang yang  
menyediakan modal 

Robert 

F.Herbert 

dan Albert 
N.Link 

(1982:12-

13) 

-Istilah Perancis entreprendeur 

mendapat “muatan ekonomi yang 

tepat” dalam tulisan-tulisan tentang 
para pebisnis (Richard Cantillon) 
-Entrepreneur adalah seorang 

pebisnis 

Beaudau 

(1797) 

 

Entrepreneur adalah orang yang 

menanggung resiko, melaksanakan 

kegiatan perencanaan, supervisi, 

pengorganisasian dan memiliki 
usahanya sendiri  

Hisrich 

(1986;96) 

Entrepreneur adalah seorang 

pengusaha 
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D.Moderen 

 

Abad 19 

 Seorang entrepreneur mengorganisasi 

dan mengoperasi sebuah perusahan, 

untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi, ia membayar harga yang 

berlaku untuk bahan-bahan yang 
digunakan dalam usahanya, bagi 

pengguna tanah, bagi jasa-jasa pribadi, 

yang dipekerjakan olehnya, dan untuk 

modal yang dibutuhkannya 

Winardi 

(2003:168) 

Entrepreneur adalah menejerial yang 

handal 

Jean 

Baptiste 
Say (1803) 

Memisahkan laba entrepreneur, dengan 

laba pemilik modal 

Hisrich  

(1986;96) 

Entrepreneur adalah wirausaha dan 

pemodal 

Francis 

Walker 

(1876) 

Membedakan pihak yang menyediakan 

dana-dana, dan yang menerima bunga, 

dan mereka yang menerima laba dari 

kemampuan menejerialnya. 

Hisrich 

(1986;96) 

Entrepreneur adalah pemilik saham 

Abad 20 Joseph 

Schumpeter 
(1934) 

Seorang entrepreneur merupakan  

seorang inovator, yang mencoba 

menerapkan teknik-teknik yang belum 
pernah diterapkan sebelumnya. 

Hisrich 

(1986;96) 

Entrepreneur adalah imajinatif dan 

inovatif 

David 

McClleland 

(1961) 

Seorang entrepreneur adalah seorang 

yang enerjetik,yang menanggung resiko 

moderat 

Hisrich 

(1986;96) 

Entrepreneur adalah seorang yang 

enerjig dan pemberani 

Hagen 

(1962) 

Entrepreneurship adalah “human input 
into innovation” 

Ihalauw 

 (2002) 

Semua masukan oleh manusia yang 

bersifat inovatif dalam bidang apapun 
mencerminkan entrepreneurship 
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Peter F 

Drucker 

(1964) 

Seorang Entrepreneur memaksimasi 

peluang-peluang 

Hisrich 

(1986;96) 

Entrepreneur  melihat peluang 

Albert 

Shapiro 
(1975) 

Seorang Entrepreneur mengambil 

inisiatif, dan mengorganisasikan 

mekanisme-mekanisme sosial ekonomi 
tertentu, dan ia menerima resiko 

kegagalan 

Hisrich 

(1986;96) 

Entrepreneur adalah   pengambil 

inisiatif dan menanggung resiko gagal 

 

Karl Vesper 

(1980) 

Seorang Entrepreneur dipandang dari 

sudut pandangan berbeda, oleh para 

ekonom, para psikolog dan para 

usahawan bisnis dan oleh para politisi. 

Hisrich 

(1986;96) 

Entrepreneur  berbeda satu sama lain 

dalam tindakan. 

Gifford 
Pinchot 

(1983) 

Seorang Entrepreneur merupakan 

seorang pengusaha didalam organisasi 
yang sudah ada 

Hisrich 
(1986;96) 

Entrepreneur adalah Intrapreneur. 

Roberth 

Hisrich 

(1985) 

Entrepreneurship adalah proses dimana 

diciptakan sesuatu yang berbeda, dan 

yang bernilai,melaui pengorbanan 

waktu, dan upaya yang diperlukan 

dimana orang yang bersangkutan 

menerima resiko finansial-psikologikal-
dan sosial, untuk mana ia menerima 

imbalan moneter dan kepuasan pribadi 

Hisrich 

(1986;96) 

Entrepreneurship sebuah proses 

menciptakan sesuatu yang berbeda 

dan bernilai 

John J.Kao 

(1989) 

Entrepreneur adalah seseorang yang 

mampu menghasilkan atau 

menciptakan nilai tambah melalui 

Winarno  

(2011) 

Entrepreneur mencipta nilai dan aktif 

dalam mewujudkannya  
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pematangan ide-idenya dan 

menyatukan sumber daya yang 

dimilikinya serta mewujudkannya 

Peter 

F.Drucker 
(1994) 

Entrepreneurship adalah sifat,watak 

dan ciri-ciri yang melekat pada 

seseorang yang mempunyai kemauan 
keras untuk mewujudkan gagasan 

inovatif ke dalam dunia  usaha yang 

nyata dan dapat mengembangkannya 

dengan tangguh.  

Winarno 

 (2011) 

Entrepreneurship adalah Kemampuan 

menggagas ide, mencipta, inovatif 

dan  change agent 

Zimmerer 

(1996) 

Entrepreneurship adalah suatu proses 

penerapan kreativitas dan inovasi 
dalam memecahkan persoalan dan 

menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan 

Winarno  

(2011) 

Entrepreneurship melihat masalah 

sebagai peluang dalam menciptakan 
perubahan 

Abad 

Transformasi-

Globalisasi 

Abad 21  

Shanes-

Alvares-

Barney 

(2007) 

Jenis-jenis entrepreneurship; 
Institutional,Commercial,Social,dan 
Spiritual 

Shinde and 

Shinde 

(2011) 

 

 Ciputra 
 (2009) 

Entreprenur adalah mengubah sampah 

menjadi emas.  

 

Nugroho 
 (2009) 

Ia membagi Entrepreneurship menjadi 
4 jenis yaitu; Governad, Akademik, 

Bisnis dan Sosial 

Shinde and 

Shinde 

(2011) 

Mengidentifikasikan 4 (empat) stream 
penelitian entrepreneurship 

Shinde and 

Shinde 

(2011) 

Institutional Entrepreneurship, Social 
Entreprenurship, Commercial 
Entrepreneurship dan Spiritual 
Entrepreneurship 
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2.2. Pilihan-Penggunaan Konsep Entrepreneur-

Entrepreneurship 

 Ada begitu banyak konsep yang berkembang 

dalam dunia entrepreneur dan entrepreneurship 

seperti gambaran diatas. Dalam kajian ini peneliti 

menggunakan definisi konsep entrepreneur dan 

entrepreneurship dari Drucker (1994), Hagen (1962) 

dan Kao (1989).  

 Drucker, (1994) dalam tulisannya  

mendefinisikan Entrepreneurship  adalah sifat, watak, 

dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang 

mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan 

gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata 

dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. 

Pada intinya menurut Drucker, Entrepreneurship 

adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru dan berbeda. Kemampuan dan kemauan 



 

 

47 

 

untuk  mencipta sesuatu yang baru dan berbeda 

adalah sebuah inovasi. 

 Hagen (1962) secara sederhana menegaskan 

bahwa entrepreneurship adalah “human input into 

innovation”. Semua masukan oleh manusia yang 

bersifat inovatif dalam bidang apapun mencerminkan 

entrepreneurship. Inovasi akan menghadirkan orang-

orang yang kreatif dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Tugas kreatif akan menghasilkan nilai 

dalam konteks organisasi. Nilai akan diaplikasikan 

dalam proses mengerjakan sesuatu yang baru dan 

berbeda dalam lingkungan sekitar sehingga 

terjadinya perubahan.  

 Kao dalam Ihalauw (2002) berpendapat bahwa 

semua “entrepreneurial activity” merebak di seputar 

kelahiran gagasan-gasan baru berupa mimpi kreatif. 

Untuk mewujudkannya Kao (1997) menunjukan  

empat peubah yang dapat mempengaruhi 

entrepreneurship yaitu; insan kreatif, tugas kreatif, 
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konteks organisasi dan lingkungan sekitar yang 

memperhadapkan wirausahawan kepada peluang 

dan ancaman dinamis. Model  Kao digambarkan 

seperti bagan dibawah ini. 

 

Gambar 1. 

 Model Kewirausahaan Kao 

 Dari definisi konsep dan model berpikir ini, 

maka penelitian Christian Entrepreneurship ada pada  

posisi empat peubah diatas. Berkaitan dengan hal 

diatas maka dideskripsikan hal-hal umum berkaitan 

dengan entrepreneur dan entrepreneurship sebagai 

berikut: 

Kewirausahaan 

Tugas kreatif 

Insan kreatif 

Lingkungan 

sekitar 

Lingkungan 

sekitar 

Konteks Organisasi 
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2.3.  Orang yang mempraktekan Entrepreneur 

 Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis 

entreprendre, yang berarti berusaha atau 

pengusahaan (undertake). Istilah entrepreneur dan 

entrepreneurship, sudah dikenal orang dalam sejarah 

ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sejak tahun 

1755, diperkenalkan oleh Richard Cantillon, ahli 

ekonomi Perancis keturunan Irlandia. Cantillon 

memberikan peranan utama kepada konsep 

“entrepreneurship” dalam ilmu ekonomi. Menurut 

Cantillon, entrepreneur adalah: mereka yang 

membayar harga tertentu untuk produk tertentu, 

kemudiaan dijualnya dengan harga yang tidak pasti 

(an Uncertain Price), sambil membuat keputusan-

keputusan tentang upaya mencapai dan 

memanfaatkan sumber-sumber daya, dan menerima 

resiko berusaha (The Risk of Enterprise). (Holt, 

1993:660 dalam Winardi, 2004 ).  
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 Dalam ulasannya Cantillon menyatakan bahwa 

entrepreneur secara sadar membuat keputusan-

keputusan tentang alokasi sumber-sumber daya. 

Maka secara konsekuen, para entrepreneur yang 

gigih berupaya senantiasa mencari peluang-peluang 

terbaik dalam hal memanfaatkan sumber-sumber 

daya dalam konteks yang memberikan hasil 

komersial yang setinggi mungkin. Bagi  Cantillon, 

entrepreneur adalah perantara, dalam bahasa praktik 

disebut juga pedagang. Cantillon bukan saja berteori 

tapi menerapkan teorinya dalam kehidupan nyata, 

dan beliau menjadi seorang perantara (arbitrateur) 

kaya, yang melakukan investasi dalam pelbagai 

usaha dan perusahan di Eropa, kegiatan dalam 

bidang pertukaran moneter. Ia turut pula 

berkecimpung dalam hal mengendalikan komoditi 

pertanian yang dijual melalui berbagai pelelangan di 

Perancis. Perilaku entrepreneurial menurut Cantillon 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.  

Visi tentang Perilaku entrepreneurial dari Cantillon 

(winardi 2004) 

2.4. Persepsi dan Prilaku Tokoh Entrepreneurial 

 Ada berbagai macam pandangan tentang 

konsep entrepreneur dan entrepreneurship seperti 

yang digambarkan dibawah ini.  

 Adam Smith (1776), menggambarkan seorang 

entrepreneur sebagai seorang individu yang 

menciptakan sebuah organisasi untuk tujuan-tujuan 

komersial. Dalam persepsi Smith, para entrepreneur 

Transformasi

i 
Laba atau Rugi Investasi 

Para Entrepreneur 

menjual pangan 

kepada masyarakat 

kota dengan harga-

harga yang tidak 

pasti 

Para Entrepreneur 

membeli bahan 

pangan dari para 

petani dengan harga 

tertentu 

Para Entrepreneur 

mengemas kembali  

dan mentransportasi 

pangan ke pelbagai 

pasar yang 

memerlukannya 
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bereaksi terhadap perubahan-perubahan ekonomi, 

hingga mereka menjadi pelaku ekonomi (economic 

agents) yang mentransformasikan permintaan 

menjadi penawaran. Apabila dicermati, Smith 

menekankan modal intelektual individu dan 

mengarah pada pengembangan model commercial 

entrepreneurship. 

 Jean Baptiste Say (1803), melukiskan seorang 

Entrepreneur sebagai seorang yang memilki seni serta 

keterampilan untuk menciptakan perusahan-

perusahan baru, dan yang memiliki pemahaman 

tentang kebutuhan masyarakat. Say 

mengkombinasikan konsep Cantillon Economic Risk 

Taker dengan konsep Adam Smith: Industrial 

Manajer, hingga dicapainya seorang individu yang 

“unik” yang mempengaruhi masyarakat, melalui 

penciptaan perusahan-perusahan baru dan yang 

pada saat yang bersamaan dipengaruhi oleh 

masyarakat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan 
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akan produk-produk inovasi, melalui manajemen 

yang ketat terhadap sumber-sumber daya yang 

tersedia. Apabila dicermati, Say menekankan pada 

modal sosial dan mengarah pada pengembangan 

model Governand entrepreneurship.   

 Jhon Stuart Mill (1848), membahas pandangan 

perlunya Entrepreneurship pada perusahan-

perusahan swasta; maka istilah Entrepreneur 

menjadi istilah yang digunakan untuk mendeskripsi 

pendiri-pendiri perusahan bisnis (Bussines Founders) 

dan ia menjadi faktor keempat (factor produksi 

keempat) upaya-upaya ekonomi. Apabila dicermati, 

Mill menekankan pada faktor produksi sebagai modal 

dan mengarah pada pengembangan model Business 

entrepreneurship. 

 Sedang, Joseph Schumpeter (1934), 

mengatakan entrepreneurship sebagai kekuatan 

“Destruktif kreatif” (a force of creative destruction), 

dimana terjadinya penciptaan cara-cara baru 



 

 

54 

 

(Invention) untuk melaksanakan aneka macam 

pekerjaan serta tugas-tugas. Entrepreneurship 

dilukiskan sebagai sebuah proses dan para 

entrepreneur dianggapnya sebagai inovator yang 

memanfaatkan proses tersebut untuk 

menghancurkan kondisi Status quo melalui 

kombinasi-kombinasi baru sumber-sumber daya dan 

metode-metode perniagaan baru. Entrepreneurs 

merupakan “Durchsetzers neue kombinationen” Neue 

kombinationen yang berhasil dapat membuahkan: (1) 

produk baru yang belum pernah diketemukan 

(Invention atau Inovation), (2) metode kerja baru yang 

lebih efisien dan lebih efektif, (3) lapangan kerja 

baru, (3) teknologi baru, (5) daerah penjualan (pasar) 

baru. Dari penjelasan diatas, bila dicermati maka 

Schumpeter menekankan pada modal intelektual 

yang mengarah pada model akademik dan 

Institutional. 
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 Modal dan model dalam praktek 

kewirausahaan diatas berkembang dari waktu ke 

waktu dan telah memasuki berbagai ranah penelitian 

seperti yang ditemukan dalam beberapa penelitian. 

 Modal, terdiri dari: a) Modal Ekologi, (Clifford & 

Dixon, 2006). b) Modal sosial, (Schdmitpeter dan 

Habisch 2003; Mair, Robinson & Hockerts, 2006; 

Nicholls, 2006). c) Modal Spiritual, (Sfeir-

Younis,2002; Zohar & Marshall,2004; Chu, 2007).  

 Model, antara lain meliputi; a) Model Shane-

Alvares dan Barney (2007). Menurut Shane Alvares 

dan Barney ada empat jenis  kewirausahaan yaitu 

Institutional, Commercial, Sosial, Spiritual (ICSS), 

seperti (Gambar 3). 
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Gambar 3. 

Model Shane-Alvares dan Barney (2007) 

b) Model Ciputra (2009) mengidentifikasi empat 

bentuk kewirausahaan (GABS), yang terdiri 

dari Governant, Akademik, Bisnis dan Sosial, 

seperti; Gambar 4 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Model Ciputra (2009) 

INSTITUTIONAL 

ENTREPRENEURSHIP 

SPIRITUAL 

ENTREPRENEURSHIP 

COMMERCIAL 

ENTREPRENEURSHIP 

SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP 

Governant 

Akademik 

Bisnis 

Sosial 
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 Prilaku entrepreneurial, modal dan model yang 

dikembangkan para entrepreneur dan 

entrepreneurship adalah bagian dari spirit yang 

mengarahkan dan menuntun seseorang sehingga dia 

“concious”.  Salah satu model yang dipakai untuk 

menentukan positioning dalam penelitian ini adalah  

Model Shane-Alvares dan Barney (2007). Model ini 

dikembangkan oleh Shinde and Shinde (2011), 

dengan mengidentifikasi empat  stream penelitian 

tentang entrepreneurship, yaitu Commercial 

entrepreneurship, Institutional entrepreneurship, 

Social entrepreneurship dan Spiritual 

entrepreneurship. Penelitian dilakukan pada entitas 

bisnis yang dilakukan oleh swasta. 

 Model Shane-Alvares dan Barney (2007) adalah 

model acuan yang  dipakai dalam penulisan. Dari 

model inilah penulis berimajinasi dan membangun 

spiritualitas serta mengabstraksikan ide-ide dan 
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temuan dalam penulisan ini. Model dan modal serta 

jenis-jenis entrepreneurship tersebut diatas dipakai 

oleh penulis sebagai gambaran untuk memotret 

kegiatan dan meriset di lokasi penelitian. 

 Dari model dan modal yang ada maka untuk 

memperkenalkan karakteristik dari definisi konsep 

dan jenis-jenis entrepreneurship yang sementara 

menjadi stream penelitian entrepreneurship dewasa 

ini maka peneliti melakukan review terhadap 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini 

sebagai acuan bagi peneliti tapi juga bagi pembaca 

yang ingin mengembangkan penelitian ini ke ranah 

yang lain seperti pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3 
Model, Jenis dan Definisi Entrepreneurship serta Penelitian Terdahulu 

DIMENSI 

DEFINISI 

KOMERSIAL SOSIAL SPIRITUAL INSTITUSIONAL 

Model  

 
Model, 

Shane-Alvare 

Barney, 2007 

 
Commercial entrepreneurship 
can be defined as an activity 
that provides impetus to the 
economy by creating 
organizations that emphasize 
economic value (profits), by 
pursuing opportunities, by 
following a process of innovation 
and adaptation, and by taking 
risk in the face of limited 
resources.  

 
Social entrepreneurship 
as an activity that 
provides impetus to the 
social sector by creating 
and sustaining social 
value, recognizing and 
relentlessly pursuing new 
opportunities to serve the 
social mission, by 
engaging in a process of 
continuous innovation 
and adaptation, by 
acting boldly despite 
limited resources, and by 
exhibiting accountability 
to the constituencies 

served 

 
 

 
Spiritualpreneurship can 
be define as an activity 
aimed at creating an 
organization with a 
universal outlook that 
fosters a spiritual 
program and recognizes 
existing opportunities 
and needs within its 
environment, by engaging 
in a process of innovation 
and adaptation, despite 
limited resources  

 
Institutional 
entrepreneur may be 
viewed as an 
individual who 
utilizes opportunity 
within the 
institutional 
framework to bring 
about change or 
create a new 
institution. 

Acuan Shinde and Shinde, 2011 Dees,2000 Shinde and Shinde, 

2011 

Shinde and Shinde, 

2011 
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Penelitian 

Terdahulu 

 

Cantillon (1755), Sey (1816),  

Schumpeter (1911), Knight 
(1921), Kirzner (1973), Dewanto 

(1993), Lestari (1999), Shane & 

Venkataraman (2000), 

Davidsson dkk. (2001), 

Sarasvathy, (2001a), 
Sarasvathy, Dew, Velamuri & 

Venkataraman, (2003), Busenitz 

et al., (2003), Tompah (2003), 

Roper & Cheney (2005), Mair & 

Marti (2006), Schulyer (2007), 

Sihombing (2008), Knudsen & 
Swedberg (2009). 

 

 Alvord, Brown dan Letts 

(2004), Mair, Robinson & 
Hockerts  (2006), 

Nicholls (2006), Austin et 

al  (2006), Sfeir-Yunus 

(2008). 

 

Smith (1987), Covey 

(1989),  Roof (1992), 
Stein & Hollwitz (1992), 
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2.5. Spiritualitas dan Spiritualpreneurship 

2.5.1. Spiritualitas  

 Spiritualitas yang berkembang dan 

dipraktekan dalam kehidupan gereja sangatlah 

beragam dalam perjalanan sejarah. Dimulai dari 

Abad 1-21 terdapat praktek-praktek spiritualitas 

dalam hidup setiap orang untuk membangun relasi 

dengan Tuhan-sesama-alam. Hal ini lalu menjadi 

sebuah kekuatan (modal) yang lahir dari hati/nurani 

yang takut Tuhan (modal-spiritual). Modal spiritual 

tersebut dalam praktek kemudian membentuk modal 

sosial-material-intitusional-intelektual-psikologikal 

dalam praktek-praktek bergereja dengan tujuan dan 

motif tersendiri.  

 Dalam rangka mencari dan melihat apakah 

ada praktek-praktek Christian Entrepreneurship yang 

telah dilakukan dalam sejarah perjalanan bergereja, 

maka peneliti mengangkat sejumlah aktivitas dan  
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melakukan intrepretasi, berangkat dari dinamika 

spiritualitas Kristen mulai dari abad 1-21 yang dibagi 

kedalam 4 episode yaitu; (a) abad 1-4, (b) abad 5-15, 

(c) abad 16-18, (d) abad 19-21. Acuan pembagian 

episode ini sesuai Heuken (2000). Dari penelusuran 

yang dilakukan, ditemukan adanya aset dan jenis-

jenis entrepreneurship yang sudah dipraktekan oleh 

orang Kristen dalam perjalanan sejarah.  

2.5.2. Dinamika Spiritualitas Kristen  

2.5.2.1. Abad 1-4 

 Spiritualitas berakar dari Yudaisme 

(kepercayaan dan tradisi orang Yahudi yang 

bersumber dari kitab-kitab Musa atau Torat dan 

kitab para nabi) yang didalamnya mengandung 

perjanjian, peringatan, dan berkat Allah. Adanya 

keyakinan bahwa Allah menyapa umatnya melalui 

kehadiran yang tersembunyi karena keterbatasan 

manusia memahami misteri ilahi, namun juga 
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terwujud melalui kebijaksanaan (wisdom) di dalam 

kitab-kitab suci.  

 Sebagai upaya menyelami misteri ilahi dan 

mengerti kebijaksanaan yang dari Allah, maka orang 

mempraktikan melalui doa, nyayian, dan ibadah 

secara komunal di Bait Allah atau sinagoge. Pada 

satu sisi, Allah dapat dipahami, namun pada sisi 

yang lain, Allah tetap misteri. Dalam perkembangan 

kekristenan spiritualitas dihayati melalui baptisan 

dan sakramen Perjamuan Kudus. Semangat untuk 

menghayati hidup bertapa di padang gurun pada 

abad-abad ini sangat kuat sekalipun bukan cara 

hidup orang kebanyakan. Kehidupan bertapa pada 

abad ini menjadi cikal bakal  lahirnya biara-biara. 

(Lihat gambar 5) 
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Gambar 5. 

Bagan Alir Spiritualitas Kristiani Abad 1-4 

 

 Dari penjelasan diatas maka kita mendapat 

sebuah gambaran  bahwa manusia meyakini bahwa 

Allah menyapa manusia dengan caraNya tersendiri. 

Manusia terbatas dalam memahami misteri ilahi 

karena itu ada cara/praktek-praktek yang di lakukan 
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sebagai “perantara” untuk mengantar manusia 

mengenal Allah. Semangat untuk menghayati hidup 

dengan cara bertapa adalah media/sarana tapi juga 

modal spiritual bagi orang-orang tertentu untuk 

mempersiapkan diri menjadi “perantara” untuk 

memperkenalkan Allah dalam realitas hidup yang 

ditemui lewat tugas dan kerja. Biara adalah salah 

satu aset spiritual. Para “perantara” di dalam biara 

selain memiliki aset spiritual memiliki juga aset 

intelektual. “Perantara” inilah yang oleh peneliti 

disebut entreprendre atau entrepreneur  dalam 

bahasa Perancis.  

2.5.2.2.  Abad 5-15  

 Abad ke 5-15 di bagi ke dalam 2 bagian yaitu 

abad 5-13 dan 14-15.  Abad 5-13; Pada era ini 

spiritualitas Kristiani mengalami perkembangan yang 

berkesinambungan dengan berpijak pada 

pendalaman Alkitab dan penghayatan spiritualitas 
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dari dalam biara bagi kehidupan secara luas. 

Penghayatan spiritualitas tersebut adalah seperti 

kerendahan hati, askese, dan relasi intim dengan 

Allah. Allah yang tetap misteri digambarkan sebagai 

“cahaya” oleh Gregorius Agung.  

 Spiritualitas tidak dilihat sebagai hubungan 

dengan Allah semata, tetapi juga kepedulian kepada 

sesama. Salah satu latihan spiritual yang muncul 

pada era ini dalam tradisi hidup membiara adalah 

metode membaca dan berdoa dengan Alkitab yang 

memiliki empat tahap yang disebut lectio divina, 

yaitu lectio (membaca), oratio (doa lisan), meditatio 

(meditasi), dan contemplatio (kontemplasi). (Lihat 

gambar 6) 

  Dengan berpijak pada Alkitab dan berakar 

pada spiritual telah membentuk serangkaian 

kegiatan yang berupa latihan spiritual untuk mencari 

Tuhan dan melakukan kegiatan sosial 

(Volunter/sukarela) kepada sesama manusia. Dari 
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penjelasan ini maka peneliti memunculkan latihan 

kegiatan-kegiatan sosial sebagai bagian dari 

Socialpreneurship. Latihan spiritual sebagai bagian 

dari jenis kegiatan Spiritualpreneurship dengan biara 

sebagai pusat pelatihan. 

 

Gambar 6. 

Bagan Alir Spiritualitas Kristiani Abad 5-13 
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 Pada abad ke 14-15 terjadi pembaharuan 

spiritualitas yang dilakukan oleh Geert Groote yang 

menekankan Devotio Moderna, sebuah metode doa 

pribadi pada Yesus dan adanya pemisahan doa 

pribadi dan doa komunal dalam ibadah. Devotio 

Moderna memberikan tempat kepada kaum awan 

untuk memiiliki pengalaman mistik, yang pada 

waktu itu hanya “dimonopoli” oleh kaum klerus dan 

biarawan. Selain Groote, Thomas ả Kempis menulis 

buku Imitatio Christi (Mengikuti jejak Kristus) berupa 

petunjuk praktis mengikuti jejak Yesus dengan gaya 

penulisan aforistik yaitu berupa rumusan pendek, 

bukan petunjuk praktis, yang cocok untuk 

perenungan.  

 Pada tahun 1200-an, terjadinya kebangkitan 

spiritualitas kaum awan yang ditandai dengan 

berdirinya universitas-universitas di Eropa. Gerakan-

gerakan yang muncul berupa, (a) teologi tidak hanya 

dipelajari dalam lingkungan biara, dan 
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berkembangnya riset teologi; (b) penalaran mendapat 

tempat untuk memahami Tuhan; (c) semangat 

pelayanan misionaris (merasul); (d) semangat hidup 

mistik; dan (e) kebangkitan spiritualitas kaum awan.  

 Di era ini, terjadi juga perpecahan gereja 

menjadi 2 wilayah, yaitu Gereja Barat yang berpusat 

di Roma dan Gereja Timur berpusat di 

Konstantinopel (Istanbul). Gereja Orthodoks sebagai 

gereja Timur memiliki ritual yang sangat berbeda 

dengan gereja Barat. Arsitektur gereja dan liturgi 

tidak dapat dilepaskan dari icon berupa gambar 

tokoh-tokoh Alkitab, bisa para nabi, rasul, tokoh-

tokoh gereja dan Yesus sebagai ikon yang sentral: 

Christos Pantokrator (Kristus Yang Mahakuasa).  

Ikon digambar dengan disiplin spiritual tertentu, 

misalnya si pembuat ikon harus melakukan puasa, 

memiliki kerendahan hati. Di depan ikon dinyalakan 

lilin atau lampu dan beberapa ritual dilakukan 

dengan menghadap ke ikon. Ikon dalam spiritualitas 
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Orthodoks bukan sekedar gambar, melainkan 

sebuah “jendela untuk melongok ke dalam misteri 

Ilahi”. Dalam doa ikon diyakini terjadi hypostatis, 

yaitu perjumpaan inkarnasi dari sorga dan 

pemuliaan manusia yang dibumi. Ikon sebagai 

sebuah simbol, maka ikon menyampaikan makna 

dari yang disimbolkan atau digambarkan, bukan dari 

material ikon itu. (Lihat gambar 7) 

 Dengan terjadi pembaharuan/kebangkitan 

ilmu pengetahuan dan spiritualitas di abad ini telah 

memberikan tempat bagi semua orang (awam dan 

rohaniawan) untuk terlibat secara langsung dan 

menemukan Tuhan bukan saja di biara tapi juga 

dalam realitas hidup dan kerja. Simbol-simbol adalah 

media. Disinilah kreativitas dan inovasi bermunculan 

bukan saja dalam diri para rohaniawan tapi juga 

dalam diri para arsitektur yang adalah juga 

entrepreneur. 
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Gambar 7. 

 Bagan Alir Spiritualitas Kristiani Abad   14-15 
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2.5.2.3. Abad 16-18 

 Luther membangun Spiritualitas Protestan 

yang berintikan pembenaran (justification) hanya 

karena iman yang didasarkan pada Alkitab dan 

kehidupan Kristen. Bagi Luter Keselamatan hanya 

diperoleh melalui: Sola Gratia (hanya oleh anugerah), 

Sola Fide (hanya oleh iman), dan Sola Scriptura 

(hanya oleh firman). Disinilah terjadi pembaharuan 

di dalam ajaran dimana Luther meletakan dasar 

teologis spiritualitas kaum awam berupa imamat am 

(ke-imam-am yang tidak hanya pada kaum klerus-

rohaniwan, tapi juga oleh setiap orang beriman 

kepada Yesus).  

 Sedangkan Calvin mereformasi praktik 

kehidupan gereja dan masyarakat. Ia menolak 

disiplin spiritual seperti ziarah, puasa dan asketis. 

Kesalehan bagi Calvin adalah dengan menaati 

hukum Tuhan dan mengasihi sesama manusia. 
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Dengan demikian, panggilan hidup kekristenan 

adalah bekerja, dan bukan melarikan diri dari dunia. 

Jhon Wesley, tokoh Gereja Methodist, memiliki corak 

spiritualitas sendiri dengan menekankan pada 

kesalehan pribadi serta pengudusan hidup Roh 

Kudus dan melakukan pelayanan sosial. (gambar 8) 

 Dengan adanya reformasi yang dilakukan oleh 

Luter dalam hal ajaran gereja dan Calvin dalam 

praktik kehidupan gereja dan masyarakat, telah 

memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada 

kaum awan untuk beraktivitas. mencari Tuhan 

bukan saja di biara/geraja tapi juga dalam aktivitas  

ditempat bekerja sebagai panggilan hidup dan dalam 

melakukan pelayanan sosial (Social entrepreneur). 

 Jenis-jenis entrepreneurship dilakukan tanpa 

adanya kontrol yang jelas. Entreprneur dan 

entrepreneurship Kristen masuk pasar untuk 

komersial. Kekuasaan gereja pada waktu itu benar-

benar duniawi. Kapitalisme tanpa iman dan 
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pelayanan sosial merasuk dan telah merusak dalam 

kehidupan gereja. Praktek-praktek spiritualitas 

perlahan-lahan tersingkirkan dan dikomersialkan, 

sehingga terjadinya reformasi. Munculnya ambiguitas 

dalam persepsi pelayanan sosial, spiritual dan 

komersial berkembang dalam kehidupan bergereja 

sampai sekarang.    

 

Gambar 8. 

Bagan Alir Spiritualitas Kristiani Abad 16-18 
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2.5.2.4.  Abad 19-21 

 Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), seorang 

doktor teologi dan pendeta gereja Luteran (Protestan) 

menentang kekejaman Nazi dengan membangkitkan 

semangat saling menopang diantara orang beriman 

untuk memperbahaui kehidupan dunia yang 

“seakan-akan tiada Allah” sekalipun harus 

membayar harga sebagai pengikut Yesus. Thomas 

Merton (1915-1968) adalah seorang anggota 

Komunitas Trappist di Kentucky, Amerika Serikat 

muncul dengan corak spiritualitas dengan melihat 

bagaimana orang Kristiani dapat mengalami Allah 

bukan di tengah kesunyian, melainkan di tengah 

keramaian dunia. Sedangkan Roger L. Schutz dengan 

ke tujuh temannya membangun Komunitas Taize 

disebuah desa kecil di Cluny, Prancis tahun 1949. 

Komunitas Taize mengalami perkembangan dan kini 

merupakan sebuah komunitas oikumene. Inti 
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spiritualitas Taize adalah menjadi ragi bagi 

perdamaian yang ditaburkan pada ribuan kaum 

muda yang melakukan penziarahan iman di Taize 

setiap tahunnya dan pertemuan-pertemuan 

dibelahan dunia. Semangat perdamaian Komunitas 

Taize merupakan “Perumpamaan Persatuan” (A 

Parable of Community). (lihat gambar 9) 

 Munculnya komunitas  spiritual memberikan 

gambaran bagi kita tentang cikal bakal bagi 

entrepreneur dan entrepreneurship Kristen untuk 

berkembang dari abad ke abad dengan motif yang 

berbeda-beda. Spiritualitas telah membentuk 

entrepreneur dan entrepreneurship Kristen dalam 

bidang usaha dan kerja masing-masing. Sehingga 

muncul apa yang disebut spiritual kapitalisme yang 

harus menjadi dasar atau spirit bagi setiap 

entrepreneur yang mengarahkan dan menuntut 

kepada prilaku entrepreneurial, sehingga orang 

menjadi “consious” akan madatnya. 
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Gambar 9.  

Bagan Alir Spiritualitas Kristiani Abad 19-21  
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 Penggambaran tentang spiritual Kristiani ini 

telah memunculkan definisi peneliti tentang 

Spiritual entrepreneur Kristen adalah 

seorang/sekelompok orang (rohaniawan/umat 

Kristen) yang diberi mandat dan tugas untuk 

melakukan pekerjaan yang kreatif dan inovatif, 

dengan mengkombinasikan berbagai fungsi dan 

peran sebagai penemu, perencana, arsitek, 

manajer, administrator, pekerja, dan penyelia 

untuk mencipta sesuatu yang tidak ada menjadi 

ada dengan menggunakan sumber daya yang 

tersedia dan terbatas, berani menanggung resiko 

apapun dengan berlandaskan pada spirit of Jesus 

dalam mencari dan menemukan wajah Allah di 

tengah-tengah realitas hidup yang penuh 

tantangan 
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2.6. Pemetaan Posisi Penelitian dalam Dinamika 

Konsep Entrepreneur dan Entrepreneurship 

  

 Dari penelusuran ditemukan bahwa kata 

entrepreneur atau entrepreneurship (entreprendeur 

dalam bahasa Perancis yang artinya perantara) telah 

ada dan berkembang ditengah-tengah kehidupan 

orang Kristen mulai dari abad 1 dan mendapat 

legitimasi/pengakuannya pada abad 14 untuk 

menggambarkan para klerus (rohaniwan).  

 Stevens Paul (2008:218) dalam tulisannya 

tentang entrepreneur menjelaskan bahwa; pada abad 

ke 14 (abad pertengahan) telah ditemukan 

istilah/bentuk awal kata entrepreneur  dari bahasa 

Perancis  entreprendeur. Entrepreneur di gunakan 

untuk menggambarkan:  

(1) para Klerus (rohaniawan) yang melakukan 

pekerjaan arsitektur besar, seperti katedral atau 

kastil. Dalam diri satu orang entrepreneur terdapat 
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kombinasi berbagai fungsi seperti penemu, 

perencana, arsitek, manajer, pekerja, dan penyelia, 

 (2) dari para Klereus kata entrepreneur digunakan 

untuk seorang aktor dan seorang yang 

memanejemeni proyek-proyek produksi besar. Pada 

proyek-proyek  besar, orang tersebut tidak 

menanggung resiko apapun, tetapi ia hanya sekedar 

memanejemeni proyek tersebut, dengan 

memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang 

disediakan untuk tujuan tersebut.  

(3) pada abad pertengahan, entrepreneur tipikal 

adalah seorang yang dinamakan “The Cleric” (istilah 

Klerk  dalam bahasa Belanda = karyawan 

atministratif), yakni orang yang ditugasi untuk 

melaksanakan karya-karya arsitektur besar, seperti 

misalnya pembangunan puri-puri/istana-istana, dan 

benteng-benteng pertahanan, gedung-gedung milik 

Negara, atau gereja-gereja dan katedral-katedral. 

 Istilah entrepreneur kemudian digunakan pada 
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abad 16 dan 17 untuk kontraktor pemerintah. Tapi 

pada abad 18 istilah Perancis ini dimasukan dengan 

“muatan ekonomi yang tepat” dalam tulisan-tulisan 

tentang para pebisnis oleh Richard Cantilon (Herbert 

and Link, 1982: 12-13). Sedangkan jiwa entreprenur 

dan entrepreneurship itu sendiri telah dibentuk dari 

abad 1.   

 Dengan adanya praktek-praktek 

entrepreneurship  yang dijalankan bermunculan juga 

nama-nama entrepreneur Kristen yang melalui 

pekerjaan mereka yang kreatif dan inovatif telah 

membawa berbagai perubahan. Antara lain; Robert 

Owen (1790);  Andrew Carnegie (1868);  Florence 

Nightingale (1851) dll.  

 Penggambaran tentang entrepreneur 

entrepreneurship, dimana spiritualitas Kristen 

sebagai akar dari kehidupan beragama seseorang 

dimana melaluinya seseorang punya pengalaman 

atau keinginan mengenal Tuhan dengan caranya 
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sendiri-sendiri akhirnya memunculkan bukan saja 

spiritualpreneurship Kristen tapi juga entrepreneur-

entrepreneurship Kristen yang bergerak di berbagai 

bidang kehidupan (Sosial-Ekonomi-Intitusional-

Ekologi) yang dapat mengubah dunia serta pola 

berfikir orang.  

 Di bawah ini terdapat peta posisi penelitian 

dalam dinamika konsep entrepreneurs dan 

entreprenurship sebagai dasar filosofis. 
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Gambar 10. 
Pemetaan Posisi Penelitian Dalam Dinamika Konsep Entrepreneurs  

dan Entrepreneurship Sebagai Dasar Filosofi 
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2.7.  Spiritualitas Entrepreneurship sebuah   

 Stream Penelitian 

 Spiritual entrepreneurship merupakan salah 

satu stream penelitian, disamping Commercial 

Entrepreneurship, Institutional Entrepreneurship dan 

Social Entrepreneurship (Shinde and Shinde, 2011). 

Bahasan tentang Spiritual entrepreneurship mengacu 

pada aspek transenden/metafisik dari konsep 

entrepreneurship, yang membentuk karakter 

entrepreneur, misalnya berani, tangguh, hemat, 

berwawasan, berorintasi ke masa depan dan 

sebagainya.  

 Konsep spiritualpreneurship can be define as 

an activity aimed at creating an organization with a 

universal outlook that fosters a spiritual program and 

recognizes existing opportunities and needs within its 

environment, by engaging in a process of innovation 
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and adaptation, despite limited resources (Shinde and 

Shinde, 2011).  

 Beberapa aspek penting dari 

spiritualpreneurship berangkat dari defenisi tersebut 

diatas adalah;  misi rohani, berorientasi ke masa 

depan, organisasi yang menciptakan aktivitas, 

pengenalan dan pemanfaatan peluang, inovasi, 

berani mengambil resiko dan pemanfaatan sumber 

daya. Berbagai aspek/indikator penting tersebut 

telah di praktekan dalam kehidupan dan kerja orang 

Kristen. 

2.8. Gaya Manajemen Spiritual Entrepreneurship 

 Gaya manajemen spiritual seorang 

entrepreneur perlu ditata dan dikelola dengan baik. 

Menatakelolakan spiritual seorang entrepreneur dan 

entrepreneurship haruslah dimulai dari pendalam 

terhadap gaya spiritual Yesus 
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 Spiritual Yesus menurut Nolan (1972) adalah 

pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan mendalam 

yang menjadi motivasi penggerak dari karya-karya 

dan pengajaran-Nya. Ini dipelajari dengan 

mencermati apa yang dilakukan, dikatakan, dan 

diajarkan oleh Yesus. Spiritual Yesus atau Spiritual 

Kristiani harus dipolakan dalam kehidupan manusia 

sehingga menjadi modal dan melahirkan model 

spiritual yang menjadi pemediasi dan prediktor 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh para entrepreneur dan 

entrepreneurship Kristen . 

 Spiritualitas Kristiani (secara khusus) tidak 

dapat dilepaskan dari pembentukan relasi yang terus 

menerus dengan Yesus Kristus, senada dengan 

istilah yang lazim disebut pemuridan (discipleship), 

yang mengandung arti bahwa setiap orang Kristen 

patut untuk terus menerus belajar tentang pribadi 

dan kehendak Yesus Kristus sebagai Sang Guru dan 
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Tuhan dalam kehidupannya setiap hari (Sheldrake, 

1995:515). Karena didalamnya akan terjadi 

internalisasi iman (McGrath,1999:3) dimana 

terbangun sebuah proses korelasi secara kreatif dan 

dinamis antara iman dan kehidupan: antara teks 

Kitab Suci dan keberadaan pribadi. Proses dalam 

merespons itulah yang utama sebagai suatu 

kesempurnaan (Johnson,1990:9), jadi bukan hasil 

akhir yang ditemukan tapi proses.   

 Selain pembentukan relasi yang terus menerus 

dengan Yesus, Spiritualitas juga berfokus pada 

interior life (Maas dan Donnell, 1990:13), sebuah 

pencarian pada Allah dan pertumbuhan relasi 

dengan Yesus Kristus yang tersembunyi dalam hati 

dan pikiran (Roma. 15:13; Filipi. 4:7; Kolose. 3:15). 

Pengenalan tentang Allah  tidaklah cukup dan 

bahkan sangat berbeda dengan mengalami Allah. 

Seseorang bisa mengenal Allah melalui berbagai 
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pengetahuan atau Literatur, namun belum tentu 

orang tersebut mengalami Allah. 

 Ketika  merambah pada area Allah, menurut 

Maas dan Donnell (1990) maka kita tidak lepas dari 

dua kata yang sangat lekat dengan upaya manusia 

untuk mengenal Allah, yaitu cataphatic (upaya 

pengenalan tentang Allah dengan menggunakan 

gambaran, doktrin) dan apophatic (upaya yang 

menekankan pada kesunyian, ketidaktahuan, 

absen). Keduanya merupakan jalan yang telah 

ditempuh berabad-abad dalam rangka 

mengembangkan (formation) spiritualitas. 

 Ketika spiritualitas dipahami sebagai proses 

transformasi dan pertumbuhan, bagian organis dan 

dinamis dari perkembangan manusia, baik individu 

maupun masyarakat (Darmaputra, 1997). Maka 

Spiritualitas sejati dapat terwujud dalam kehidupan 

sosial, budaya, ekonomi dan politik (Banawiratma, 

1990:57).  Spiritualitas sejati bukan saja diaktakan 
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akan tetapi menjadi sebuah daya cipta, daya  dobrak 

dan memotivasi manusia untuk selalu belajar, 

bergerak maju dalam setiap aktivitas. Berpedoman 

pada nasihat Tuhan Yesus: “Kasihilah Tuhan 

Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan 

segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu 

dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Kasihilah 

sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Markus 

12:30-31).  

 Dengan mengimplementasikan dan 

memanejemeni hal-hal tersebut ini, maka hidup 

manusia akan selalu melimpah dengan ucapan 

syukur dan sukacita yang tak terhingga kepada 

Allah, mengungkapkan kasih kepada sesama 

manusia, dengan jalan bekerja mengembangkan 

talenta dan kreativitas diri untuk mencipta dan 

menatalayani alam ciptaan dengan baik sebagai 

mandat yang dari Allah.  
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 Selanjutnya jika hal-hal tersebut diatas 

dikombinasikan dan dielaborasikan dengan baik 

akan membentuk sikap entrepreneur Kristen. Dimana 

orang akan melakukan kerja bukan saja dengan 

kepala dan tangan tapi juga dengan hati sehingga 

menjadi entrepreneur Kristen yang cerdas dan takut 

Tuhan.  

 Hendricks dan Ludeman dalam Sotomo (2007) 

memunculkan 12 karakter pebisnis yang berorientasi 

spiritual yang perlu mendapat perhatian antara lain 

adalah: 

(1) Kejujuran Total; untuk menjamin terjalinya 

kepuasan, kesetiaan dan relasi jangka panjang 

dengan pelanggan, pebisnis harus berkata jujur 

bahkan harus memberikan edukasi yang diperlukan. 

(2) Fairness; dalam hubungan dengan transaksi 

perlu melibatkan pertimbangan kepentingan orang 

lain seperti pelanggan maupun karyawan supaya ada 
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kewajaran dan keadilan sehingga semua pihak 

mendapat keuntungan. 

(3) Pengetahuan Diri; adanya kecendrungan saking 

sibuknya entrepreneur dengan kegiatan bisnisnya 

sehingga tidak punya waktu untuk mengevaluasi 

dirinya sendiri dalam hal memahami potensi diri, 

intuisi dan keberanian untuk melihat diri apa 

adanya. 

(4) Fokus pada kontribusi; budaya materialisme yang 

berkembang pesat membuat kebanyakan orang 

hanya memikirkan apa yang akan diperoleh dari 

sebuah hubungan, bukan apa yang akan kuberikan 

pada orang lain.  

(5) Spiritualitas non-dogmatik; spiritual berada di hati 

semua orang  dan bersifat universal, tidak peduli 

latarbelakang agama, tanpa sekat tanpa pamrih. 

Ketika orang memandang sesamanya seperti dirinya 

sendiri maka akan menimbulkan cinta yang tulus 

terhadap manusia, kemanusiaan dan kehidupan. 
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Berkat terbentang luasdi lahan bisnis, karena semua 

manusia berpotensi menjadi mitra dan pelanggan. 

(6) Lebih banyak hasil dengan sedikit usaha; jika 

perhatian kita fokus pada pekerjaan kita dimasa kini, 

maka kita dapat menyingkirkan benalu-benalu 

pikiran masa lalu kita. Pekerjaan kita menjadi efisien 

dan efektif,  

(7) Membangkitkan yang terbaik bagi diri dan orang 

lain; jika seseorang yakin adanya sesuatu yang maha 

sempurna yang bertahta dalam hati manusia, 

membuat ia terdorong untuk terus berupaya ke arah 

keunggulan (excellence) dan menjadi yang terbaik 

bagi dirinya dan orang lain. 

(8) Keterbukaan terhadap perubahan;  dalam 

mencapai tujuan kesempurnaan, tugas kita adalah 

berjalan. Masa kini adalah yang menjadi titik 

perhatian kita. Masa lalu dan masa depan 

biarkanlah terjadi. Hanya perubahan yang bisa 
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dilakukan untuk mencapai tujuan dan menyiasati 

waktu (masa). 

(9) Cita rasa humor; rasa humor membuat kita 

menyadari kesempurnan idealisme dan keterbatasan 

kita sebagai manusia dengan cara yang sehat. Rasa 

humor dipercaya merupakan indikasi kesehatan 

sebuah tim atau bisnis. 

(10) Visi jauh kedepan dan fokus yang cermat; tidak 

banyak orang bisa menggabungkan visi yang besar di 

masa depan dengan focus atas pekerjaan di depan 

mata. Seorang pebisnis spiritual mampu terus 

memegng visi dn menjalani realitas masa kini, dan 

menangani kemustahilan yang sering menyertainya. 

(11) Disiplin diri ketat; disiplin yang didorong oleh 

kegairahan dan semangat yang membara dalam diri, 

bukan paksaan atau tuntutan ekternal menjadi 

motivasi. Motivasi yang tercipta oleh tujuan-tujuan 

yang jelas akan menciptakan disiplin yang adaptif 

dan tidak kaku. 
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(12) Keseimbangan antar diri, keluarga,pekerjaan dan 

masyarakat akan senantiasa dijaga oleh pekerja 

spiritual; ketidakseimbangan cepat atau lambat akan 

menciptakan kekacauan dan jika tidak tekendali bisa 

berpotensi menghancurkan usaha. Pertimbangan 

harus seimbang seperti simbol Yin-Yang dalam 

tradisi Tao. 

 Dalam mencapai sesuatu yang ideal memang 

tidak akan terwujud 100%. Beragam karakter 

menunjukan beragam pula tampilan dan kekhasan 

dari masing-masing orang dalam berusaha. 

Entrepreneur dan entrepreneurship akan terus 

berlangsung dan berkembang dalam realitas 

bergereja.  

 Dari gambaran yang ada, jelaslah kini bahwa 

seorang entrepreneur dan praktek entrepreneurship 

dengan basis pada spiritual adalah mulia karena 

akan sesuai dengan hati nurani. Mengabaikan 

spiritualitas maka orang akan tergoda, menjadi 
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serakah dan mudah jatuh kedalam berbagai 

pencobaan. Karena itu, karakter-karakter  diatas 

perlu secara terbuka di bicarakan dalam kehidupan 

bergereja kita. Ditanamkan sebagai nilai dan spirit 

dalam diri pribadi setiap pengusaha dan usahawan 

Kristen. Sehingga membuat orang tidak menjadi 

inklusif maupun eksklusif dalam berfikir tapi dapat 

membangun dialog dalam kerja dan karya, untuk 

memunculkan banyak tokoh spiritualpreneurship 

Kristen.  

 Karakter-karakter tersebut dapat pula 

membentuk prilaku dan gaya hidup orang Kristen 

dalam berusaha. Karakter-karakter diatas hendaklah 

dijadikan semacam antibodi untuk melindungi 

praktek dan perilaku-perilaku menyimpang di dunia 

entrepreneurship dewasa ini.  

  

 


