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BAB IV 

PROSES ENTREPRENEURSHIP  

DI GEREJA-GEREJA 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian  

berupa data tentang praktek-praktek Christian 

Entrepreneurship. Dari hasil-hasil yang ada 

dirangkumkan dan dipetakan ke dalam bentuk tema-

tema. 

4.1. Deskripsi Data dan Pemetaan Hasil Penelitian 

 Melalui proses, teknik-teknik dan analisa data 

penelitian lapangan maupun research literature 

terhadap gereja dan lembaga-lembaga Kristen di 

bawah naungan Gereja Protestan di Indonesia bagian 

Barat (GPIB)–Salatiga, Gereja Kristen Protestan Bali 

(GKPB), Gereja Kristen Jawa (GKJ)–Salatiga, Gereja 

Protestan Maluku (GPM), Gereja Kristen Indonesia 

(GKI)–Salatiga, Gereja Baptis Indonesia–Salatiga, 

Gereja Pentakosta di Indonesia (GPiD), Gereja 
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Bethany–Salatiga, Gereja Mawar Saron-Salatiga dan 

Gereja Bethel Indonesia–Area Salatiga, maka data-

data yang ada dirangkumkan menjadi sebuah 

kesatuan data yang utuh.  

 Data yang utuh tersebut, kemudian 

dikelompokan dan dipetakan menjadi 4 (empat) 

tema besar yang didalamnya ada lagi sub-sub tema. 

Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dalam menyusun dan menganalisis data 

dengan lebih baik, terpola dan terstruktur sehingga 

data yang ada tidak bias dan melebar. Data yang 

menjadi fokus dan dianalisis adalah sebuah fakta.  

 Komponen-komponen yang dipetakan ini, telah 

membentuk landasan bagi terciptanya Model 

Christopreneurship. Tema-tema tersebut antara lain;  

1. Praktek Christian Entrepreneurship yang  

dilakukan  Gereja dan lembaga-lembaga 

Kristen, meliputi; 
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(a) Aset sebagai modal Christian Entreprenurship  

Capability  

(b)  Pasar Christian Entrepreneurship.  

 2. Proses dan Pola yang ditemukan dalam  

Praktek  Christian Entrepreneurship Level 

Jemaat;  

      (a)  Proses dalam Praktek Christian 

Entrepreneurship. 

      (b)  Pola dalam praktek Christian Entrepreurship. 

3. Karakteristik dan Pendekatan Manajemen  

Christian Entrepreneurship level Jemaat.  

  4.  Tantangan-tantangan Gereja dalam Christian 

Entrepreneurial     
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4.2. Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitaan 

Berdasarkan Tema-Tema  

1. Praktek Christian Entrepreneurship yang 

dilakukan Gereja dan Lembaga Kristen. 

 

 Pemetaan praktek-praktek Christian 

Entrepreneurship berikut ini disimpulkan dari hasil 

penelitian dan research literature terhadap gereja dan 

lembaga Kristen yang menjadi objek penelitian yang 

ada. Praktek entrepreneurship yang dilakukan adalah 

praktek pengelolaan aset.  

 Pengelolaan aset sebagai sumber daya gereja 

harus diberdayakan sehingga berdayaguna 

(dikembangkan) dan berhasilguna (dimanfaatkan). 

Aset-aset yang telah dikembangkan adalah modal 

untuk menopang kegiatan-kegiatan pelayanan dan 

kesaksian gereja secara holistik. Ada dua hal penting 

yang dikaji secara umum: 

a). Aset sebagai Modal Christian Entrepreneurship 

Capability 

 Modal  Christian Entrepreneurship Capability 

terdiri dari aset yang kelihatan (Tangible Asset) dan 
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aset yang tidak kelihatan (Intangible Asset). Aset-aset 

yang ada, terbukti telah dikelola gereja meliputi, (1) 

aset material (berupa: tanah, hasil bumi, bangunan, 

uang, tabungan, dana lestari, dana abadi, dan 

barang/surat-surat berharga), (2) aset sosial (berupa: 

yayasan-yayasan gereja yang bergerak dalam bidang 

sosial-kemanusiaan-pemberdayaan-kesejahteraan, 

antara lain; Rumah Sakit, Poliklinik, Panti, Sekolah, 

Lembaga Sosial Penelitian Berteologi), dan (3) aset 

intelektual (berupa: ide-ide/gagasan, keahlian, 

kecerdasan, knowleadge, motivasi, spesialisasi yang 

dituangkan dalam program dan kegiatan yang 

dikembangkan untuk menghasilkan nilai).  

 Visi, misi menjadi landasan pengambilan 

keputusan dan perencanaan strategis (RENSTRA) 

maupun perencanaan operasional (RENOP) dalam 

mengkombinasikan aset-aset gereja maupun lembaga 

untuk menghasilkan produk/layanan bagi umat dan 

masyarakat.    
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Aset intelektual adalah tempat pencetusan 

gagasan/ide yang kemudian dimanifestasikan dalam 

sikap dan perilaku yang tidak merusak mentalitas 

dan moral orang Kristen serta tidak menjadi batu 

sandungan bagi orang lain. Dengan mengeksekusi 

aset intelektual, dikembangkanlah aset material dan 

sosial yang ada secara transparan (jujur, terbuka, 

terencana dan berkesinambungan), adil (win-win), 

baik dan benar, bertanggungjawab dengan tujuan 

utama memuliakan Nama Tuhan.  

Aset-aset ini (intelektual, sosial, material) 

dijadikan modal entrepreneurship dan kini 

membudaya dalam praktek Christian 

Entrepreneurship dengan spiritualitas sebagai modal 

dasar dan motivasi pencapaian tujuan. Semuanya ini 

diharapkan nantinya harus berbasis pada ajaran, 

etika, dan etos kerja Kristiani. Dengan demikian, 

terciptalah praktek Christian Entrepreneurship yang 

dapat dijadikan alat/wahana sah, bermanfaat serta 
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membangun pelayanan dan kesaksian secara 

holistik. 

Gagasan-gagasan/ide dalam praktek yang 

telah dilakukan oleh Gereja dan lembaga, 

digambarkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4 
 

Ide yang Transformatif 
 

No Gagasan / ide Nama Gereja Pelaku Transformatif 

1 Menjual produk  GKPB, GKJTU, 

GPIB, GKJ, GKI, 

GPM, BETHANY 

Gereja 

dan 

lembaga 

Terjadi transaksi (jual beli) dan distribusi dari 

lokasi ke pasar (barang dan jasa) 

2 Memberdayakan orang (umat 

kristen) dan masyarakat (umum) 

GKPB, GKJTU, 

GKI, GPIB, 

GPM, GKJ, 

BETHANY 

Gereja 

dan 

lembaga 

Dengan cara, membentuk kelompok usaha 

kecil, memodali, mengembangkan kesadaran 

pribadi dan kolektif secara bertahap dengan 

sosialisasi dan proses pembelajaran “androgogi” 

dan pendampingan.   

 
3 

Membantu  orang dan lembaga 
untuk memperoleh akses yang lebih 

baik ke pasar lokal maupun 

Mancananegara 

GKPB, GKJTU,  

GPM, GKJ, 

GPIB, 

BETHANY, GKI. 

Gereja 

dan 

lembaga 

Membentuk jejaring sosial untuk pemasaran 

produk dan menyediakan pasar lokal    

4 

 

Memberikan umat pekerjaan-

pekerjaan yang baik 

GKPB, GKJTU, 

GKI, GKJ, GPM, 

BETHANY 

Gereja 

dan 

lembaga 

Menyediakan fasilitas dan memantau 

keterlibatan dalam beraktivitas (pelayan toko, 

satpam,cleaning service, petugas asuransi dll)  

5 

 

Membantu menyediakan lapangan 

pekerjaan 

BETHANY, 

GKPB 

Gereja 

dan 

lembaga 

Dengan cara join aksi dengan pemerintah 

maupun swasta  

6 Membantu konsumen GKI, GPIB, GKJ, 

GKJTU, GKPB 

Gereja 

dan 

lembaga 

Dengan cara menyediakan kebutuhan yang 

dibutuhkan dan mengantar langsung ketempat. 
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7 

 

Menggalakan entrepreneurship dan 

entrepreneur 
GKPB, GKJTU, 

GKJ, GPIB 

Gereja 

dan 

lembaga 

Dengan cara membuat seminar dan pelatihan 

serta pemberian modal usaha 

8 Menerapkan teknologi tepat guna 
sesuai kebutuhan manusia. 

GKJTU, GPIB, 
GPM, 

BETHANY, 

GKPB 

Gereja 

dan 

lembaga 

Dengan cara mengkombinasikan aset 

intelektual dengan barang dan jasa tenaga 

kerja, teknologi dan manajemen tertentu untuk 

menghasilkan barang dan jasa 

9 

 

Mengadaptasi teknologi-teknologi 

yang digunakan orang berada agar 
tersedia bagi kaum miskin 

BETHANY, 

GKJTU, GKI 

Gereja Dengan cara menyediakan fasilitas 

10 

 

Meningkatkan gaya hidup 

berkelanjutan dan melestarikan 

lingkungan melalui solusi teknologi 

GKJTU, GPIB Gereja 

dan 

lembaga 

Dengan cara sosialisasi, pameran dan 

penjualan produk-produk organik dan teknologi 

tepat guna 
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Dari tabel diatas maka dapatlah dikatakan 

bahwa Gereja dalam hal ini telah berperan; (1) 

sebagai wahana/“alat” yang telah berusaha dan 

terlibat dalam melayani dengan cara menjembatani 

kebutuhan-kebutuhan umat dan masyarakat dalam 

keadaan apa adanya sehingga mereka merasa 

terlayani (self interest). (2) gereja bukan saja terlibat 

sebagai “alat” tapi juga “tempat” untuk melayani 

dengan cara memberdayakan sejumlah keahlian 

yang dimiliki dan diyakininya sebagai talenta yang 

diberikan Tuhan (technical interest), (3) gereja kini 

telah melangkah menjadi wahana/“sarana” untuk 

mencapai tujuan dalam pelayanan dengan cara 

melayani kebutuhan umat dan masyarakat (praktical 

interest) dengan membangun kerjasama dengan 

rekan seiman maupun tidak seiman, membentuk 

jaringan usaha dan komunikasi baik lokal, nasional 

sampai mancanegara. 
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Semua hal yang telah dilakukan, 

menggambarkan sebuah dinamika kehidupan 

bergereja dalam menatakelola ekonomi dan 

entrepreneurship, sebagai bagian dari perintah 

Penciptaan yang dilakukan oleh Gereja-gereja (Kej 

1:1-2,4a). Perintah penciptaaan dalam hal ini 

hendaklah dikembangkan dan dijadikan budaya 

Entrepreneurial skills. Dibawah ini digambarkan 

siklus tatakelola aset-aset gereja sebagai modal 

untuk survive digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 



 

 

128 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar 13 

Pemetaan aset sebagai modal dalam praktek Christian Entrepreneurial Capability 

Kategorisasi 
“pasar” 

Wadah/ 
aktivitas 

 Intelektual-Sosial  Ekonomi dan Bisnis Sosial  
  

Sosial-Komersial 

  
Intelektual- Komersial  

Modal 

Aset Sosial 

Aset berwujud (Tanggible 
Assets) berupa: tanah, hasil 

bumi, bangunan, uang, barang 
/surat berharga  

Aset tak berwujud (Intanggible 
Assets) berupa: ide-ide yang 

tertuang dalam  konsep dan 
praktek yang kemudian 
dikembangkan untuk 

menghasilkan nilai 

 

Aset berwujud (Tanggible 
Assets) berupa: yayasan-
yayasan gereja yang bergerak 
dalam bidang sosial- 
kemanusiaan-pendidikan-
pemberdayaan-kesejahteraan  

Seperti: Penulis  majalah & buku-buku Santapan Rohani,  

Penyiar Radio, Tukang Pangkas rambut. Pelatih 
Kreativitas.  Praktek-ibadah  seperti;  Meditasi, 
Kontemplasi,Taise, Bumbungisasi. Kegiatan-kegiatan 
berupa;  Wisata Keesaan, Bible, Camp. Lembaga; 
Sekolah  Minggu/Katekisasi/ sekolah Alkitab, Asosiasi 
kelompok pengusaha Kristen 
 

 

Seperti: Bank Perkreditan Rakyat, 

Warung, Peternakan, Pertanian, 
Pertambakan, Perbengkelan, Koperasi, 
LKM, Stasiun Radio, Percetakan, Toko 
Buku, Hotel, Galeri,Mini Market, Mobil 

dan Motor 
 

 

Seperti: Poliklinik, Rumah 

sakit, Panti asuhan, Panti 
Wreda, Sekolah-sekolah, 
Beasiswa 
 

Aset Material Aset Intelektual 
 

Wujud 

Kapasitas 
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b). Pasar Christian Entrepreneurship 

 Produk/layanan yang dihasilkan oleh gereja 

dan lembaga Kristiani seperti tergambar diatas 

“dijual” atau “dilayankan” melalui “pasar” untuk 

dipertemukan dengan pihak (masyarakat) yang 

membutuhkannya. Pasar adalah daerah atau tempat 

yang didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan 

permintaan dan penawaran saling bertemu untuk 

membentuk suatu harga. Pasar dapat juga diartikan 

sebagai suatu kelompok orang-orang yang 

teroganisirkan melakukan tawar menawar sehingga 

terjadi harga (Soehardi Sigit, 1982: 76-77).  

Pasar adalah institusi manusiawi yang 

didasarkan atas kepercayaan (trust). Tanpa 

kepercayaan, tidak ada sistem ekonomi. Uang kertas 

dan uang logam yang digunakan sehari-hari adalah 

uang kepercayaan. Ekonomi per definisi adalah 

kepercayaan. Secara harfiah, ekonomi adalah 

pengelolaan. Pengelolaan berarti ada yang mengelola 
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dan ada yang dikelola. Jika ada yang dikelola, yang 

dikelola itu harus mempunyai kepercayaan kepada 

yang mengelola. Yang terpenting di dalam ekonomi 

adalah pondasi ekonomi yang kuat, sehingga 

kemajuan ekonomi stabil dan berkesinambungan 

(Darmaputera Arya, 2004). 

Pasar juga dipandang sebagai suatu sistem 

dimana konsumen dan produsen bertindak untuk 

menaggapai sinyal harga yang diciptakan oleh 

bekerjanya penawaran dan permintaan yang 

beroperasi di dalam pasar yang sedikit banyak bebas 

dari intervensi (Scherer dan Roos dalam Sulandjari, 

2008) 

Dalam konteks penulisan, maka konsep pasar 

Kristiani diartikan sebagai tempat pertemuan antara 

pembeli dan penjual atau antara permintaan dan 

penawaran (Wiryoputro 2009: 91-92). Pengertian ini 

sudah lama dikenal, bahkan pasar global juga telah 

lama dikenal di dalam Perjanjian Lama (Yesaya. 
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23:3). Menurut kesaksian Alkitab, dikenal tiga tipe 

pasar, yaitu (1) komersial (pasar uang, pasar barang 

termasuk binatang, pasar jasa termasuk judi), (2) 

pasar sosial (pelayanan kesehatan/penyembuhan, 

perawatan anak yatim/piatu dan yatim piatu serta 

orang terlantar termasuk orang tua dan para janda, 

dan pelayanan publik), dan (3) pasar ideagoras 

(seperti pendidikan, penjualan gagasan/iptek, 

pelayanan khotbah dan kesaksian). Pasar-pasar 

tersebut dimiliki oleh masing-masing gereja dan 

saling berinteraksi dalam praktek baik secara 

kedalam maupun keluar. 

Sasaran pasar dalam Alkitab meliputi: orang-

orang se-rumah, keluarga (Lukas 8:39; Yosua 4: 22; 

Ulangan 4:9), orang se-kampung, se-daerah, para 

pemimpin, raja (Markus 5:19; Matius 10:7; 2 Raja-

raja 7:9), dan  bangsa-bangsa atau bahkan dunia 

(Yesaya 12:4; Markus 16:15). Ketiga tipe pasar 

menurut Alkitab dengan sasarannya itu juga 
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dipraktekkan oleh gereja dan lembaga-lembaga 

Kristen dalam Christian Entrepreneurial Process.   

          Motivasi gereja dan lembaga Kristen masuk 

pasar adalah agar dapat survive; bukan untuk 

oportunis, serakah atau berfoya-foya. Gereja menjadi 

jembatan dan terminal untuk memanejemeni arus 

masuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu 

maka pasar dipandang sebagai mekanisme 

pelayanan kepada umat-masyarakat-pemerintah 

sehingga apa yang diajarkan dalam Doa Bapa Kami 

“Berikanlah kepada kami makanan kami yang 

secukupnya” (Matius 6:5-13) bisa terpenuhi. 

Pelayanan dan implikasi dari ajaran dan Doa 

Bapa Kami membentuk tiga jenis pasar dalam 

praktek Christianity Entrepreneurship yaitu: (1) pasar 

ekonomi dan bisnis atau komersial; (2) pasar sosial; 

(3) ideagoras (pasar ide). Dengan demikian dapat 

dibangun model kesesuaian proses Christian 
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Entrepreneurial dengan jenis pasar yang dimasukinya 

seperti pada gambar di bawah ini. (Gambar 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar14  

Model kesesuaian Christian Entrepreneurial Process 

dengan  jenis pasar 

2. Proses dan Pola dalam Praktek Christian 

Entrepreneurship Level Jemaat 

 Untuk  membingkai kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan aspek-aspek penting temuan, 

penulis menggunakan lensa proses untuk melihat 

dinamika dalam praktek-praktek Christian 

Commercial 

Market 

Social 

Market 

Ideagoras 

Market 

Praktek Christian 

Entrepreneurship  
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Entrepreneurship. Kenapa menggunakan kerangka 

proses? Melalui kerangka proses pemikiran, kita 

melihat: pola dalam momen yang berlalu, bentuk 

pelayanan, drama interaksi manusia, “bagaimana” 

tindakan-tindakan terlaksana, bagaimana sumber 

daya dapat dimobilisasi dan bagaiman ide-ide baru 

dapat ditafsirkan. Dengan pertanyaan “bagaimana 

kami melakukannya”? kita memiliki alat untuk 

mengkritik dan kemudian mendukung atau 

memodifikasi berbagai macam kegiatan (Ammerman, 

Carrooll, Dudley and McKinney, 1998). 

 Dengan menggunakan kerangka proses, 

peneliti dapat melihat cara-cara bagaimana Christian 

Entrepreneurship bertumbuh dan berkembang. 

Bagaimana pribadi para pelayan (Pendeta dan 

Majelis) memiliki spirit untuk membangun 

komunitas yang saling berinteraksi dalam 

melakukan aktifitas entrepreneurship, sebagai bagian 

dari solusi mencari jawab, memecahkan masalah 
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ditengah-tengah realitas hidup yang dijumpai. 

Bagaimana proses  hidup bersama pada gilirannya 

membentuk iman, bagaimana mereka 

menerjemahkan iman ke dalam kehidupan  sehari-

hari. 

 Melalui pendekatan proses kepada para 

informan kunci (key informan) maka hasil wawancara 

dengan menggunakan teknik triangulasi data yang 

dilakukan selama penelitian, peneliti berupaya 

melakukan pengkajian terhadap proses dan pola 

(dasar kerja) dalam praktek Christian 

Entrepreneurship. Tabel (5) memberikan 

penggambaran terhadap proses dalam praktek CE.  
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Tabel 5. 
 

Proses dalam Praktek  Christian Entrepreneurship 

 

Dimensi 
Pola dalam Praktek 

GPIB GKJ GKJTU GKI GBI BETHANY 

Pandangan 

Tokoh 

Entrepreneurs 
sebagai seorang 

individu atau 

kelompok yang  

perlu diberdaya- kan. 

Entrepreneurs 
sebagai seorang yang 

memilki seni serta 

keterampilan  

Entrepreneur  adalah 

seseorang yang  dapat 

menatakelolakan 

manusia dan   alam 

berdasarkan  pada 

mandat   Theologi-

ekonomia-ekologi. 

Entrepreneur adalah   

seorang volunter.  

Entrepreneur 
adalah seorang 

yang  kreatif.   

Entrepreneur  adalah 

seorang  pemodal.  

Persepsi 

Tokoh 

Entrepreneurship 
perlu untuk 

menciptakan sebuah 

kegiatan dan yang 

memiliki 

pemahaman tentang 

kebutuhan 

lingkungan 

Entrepreneurship 

harus menciptakan 

cara-cara baru  dan 

yang memiliki 

pemahaman tentang 

kebutuhan 

lingkungan gereja 

dan masyarakat 

Entrepreneurship  
sebagai lembaga  harus 

mampu menciptakan 

cara-  cara baru, memiliki 

jaringan dan pasar serta 

punya modal spesifik 

(psikologikal) 

Entrepreneurship 

sebagai lembaga 

gereja harus dapat 

membedakan antara 

yang bertentangan 

dan yang tidak 

bertentangan. 

Entrepreneur ship   

memiliki jiwa 

spiritual karena itu 

perlu ditanamkan 

nilai-nilai 

kewirausahaan 

Entrepreneurship 

sebagai kekuatan 

“Destruktif  kreatif” 

dimana terjadinya 

penciptaan cara-cara 

baru untuk 

melaksanakan aneka 

macam pekerjaan serta 

tugas-tugas mulia 

dengan cara berbisnis 

sebagai sebuah 

kesaksian 

Sikap 

Berorintasi pada 

program pelayanan 

dan berusaha 

menciptakan 

perubahan dalam 

kehidupan 

Berorintasi pada 

pengalaman pribadi 

dalam 

mengembangkan 

kreativitas diri untuk 

menjadi 

Berorintasi pada mandat 

penciptaan  dan program 

pengembangan untuk 

menciptakan perubahan 

dalam kehidupan umat 

dan masyakat luas untuk 

Berorintasi pada 

program 

pengembangan dana 

pelayanan sosial 

bersama pelayan-

umat dan masyarakat  

Berorientasi pada 

khotbah. 

Berorientasi pada 

pengalaman pribadi 

sebagai seorang 

pengusaha untuk 

menciptakan  

perubahan dan 
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masyarakat yang 

dikategorikan miskin   

entrepreneur dengan 

tujuan pelayanan 

sosial  

menjadi agen perubahan untuk menciptakan 

perubahan. 

memberdayakan 

potensi umat untuk 

menjadi agen 

perubahan 

Start Up 

Mulai dari 

membongkar 

kesadaran umat 

secara pribadi  

Mulai dari rasa 

tanggungjawab dan 

diri sendiri  

Mulai dari 

mengimplementasikan 

madat kedalam 

program-program 

pelayanan dan 

menciptakan siklus 

hidup dalam bidang 

ekonomi dan bisnis 

Mulai dari bantuan 

dana “The Khoen 

Bik”  

Khotbah dan 

Armada Pelayanan 

Dimulai dari 

komersialisasikan Aset. 

Proses 

Permasalahan dan 

pemahaman dalam 

lingkungan gereja 

dan masyarakat. 

Permasalah dan 

pemahaman 

Pemahaman dan analisis 

konsekuensi dari 

tindakan  

Tindakan Evaluasi Pilihan 

Ciri-ciri  Memahami  

perspektif atau cara 

pandang umat-

masyarakat 

 Memperkirakan 

bahwa umat dan 

masyarakat dapat 

diubah melalui sistem 

pendidkan 

“androgogi” 

 Menunjukan 

kepercayaan dengan 

bantuan alat dan uang 

serta pendampingan. 

 Memilih kelompok 

sasaran untuk 

tindakan 

 Merefleksikan dan 

menganalisis tindakan 

agar dapat 

dipraktekan 

 Menolong umat dan 

masyarakat untuk 

memahami keberadan 

dan potensi diri serta 

alam 

 Memilih kelompok 

sasaran untuk tindakan 

 Menciptakan sikus hidup  

dan kerja umat  yang 

harmonis. 

 Mendukung rencana 

lokal-global pada masa 

depan dan  kesejahteraan 

daripada reaksi-reaksi 

yang mencemaskan dalam 

kehidupan umat dan 

masyarakat  

 Menolong dan 

memilih kelompok 

sasaran untuk 

tindakan. 

 Merefleksikan dan 

menganalisis 

tindakan agar dapat 

dipraktekan 

 Menciptakan siklus 

hidup ketergantungan 

 Menolong dan 

memberdayakan umat  

 Memahami Perbedaan, 

menyadari potensi 

konflik umat  dan 

memutuskan hubungan 

umat dengan rentenir 

 Mendukung rencana 

lokal-global pada masa 

depan dan 

kesejahteraan daripada 

reaksi-reaksi yang 

mencemaskan dalam 

kehidupan umat dan 

masyarakat 
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Proses dalam praktek Christian Entrepreneurship 

seperti yang digambarkan dalam tabel (5) diatas, 

berlangsung dalam lintasan pergumulan gereja. 

Jalan bersama antara pelayan dan umat untuk 

berproses melayani dan memberdayakan berbagai 

sumber daya manusia dan alam yang ada. Berpacu 

menghadapi tantangan dan menjemput peluang, 

menghadirkan baik umat maupun pelayan untuk 

belajar bersama dan mengerahkan semua potensi 

sebagai talenta yang diberikan Tuhan. 

 Mengerahkan semua potensi sebagai talenta 

dan anugerah yang diberikan Tuhan adalah mandat. 

Tak jarang dalam melaksanakan mandat sebagai 

mandataris Allah (co Creator), menimbulkan berbagai 

tantangan, baik eksternal maupun internal, karena 

masing-masing orang maupun lembaga berbeda 

proses dalam praktek Christian Entrepreneurship.  

 Perbedaan ini terletak pada sudut pandang, 

persepsi dan sikap. Lima pandangan yang ditemukan 
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dan diinterpretasikan terhadap terlaksananya 

sebuah proses Christian Entrepreneurship dalam 

kehidupan bergereja antara lain; (1) pandangan 

eksklusif; kategori ini sangat tertutup/tidak setuju 

dengan CE, artinya belum sadar dengan pentingnya 

entrepreneurship, (2) pandangan semi eksklusif; 

kategori ini setuju tapi tertutup, artinya hanya 

melihat umat melakukan entrepreneurship, tidak 

mau terlibat dan berperan dalam urusan CE, (3) 

pandangan inklusif; kategori ini setuju, mau 

melakukan tapi diperhadapkan dengan aturan-

aturan yang ditetapkan, mendorong umat untuk 

melakukan CE, (4) pandangan semi inklusif 

terbuka/setuju dengan CE,  membantu dan telah 

melakukan upaya-upaya pemberdayaan kepada 

umat berkaitan dengan CE, tapi belum mau 

mengakui bahwa telah mempraktekan CE, (5) 

pandangan dialogis. Kategori ini terbuka dan 
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setuju/telah mensosialisasikan dan melakukan CE, 

dan telah membentuk pasar CE.  

 5 (lima) pandangan yang  diwujudnyatakan, 

telah membentuk persepsi, bagi tumbuh kembang 

CE dengan proses dan cirinya sendiri-sendiri. Hal 

lainnya yaitu, bagaimana melihat pola dalam praktek 

CE. Seperti tergambar dalam tabel berikut (tabel 6) 
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Tabel 6. 

Pola dalam Praktek  Christian Entrepreneurship 
 

Dimensi 
Pola dalam Praktek 

GPIB GKJ GKJTU GKI GBI BETHANY 

Sasaran 

Penyadaran dan 
pemberdayaan 
untuk mengubah 
kondisi Masyarakat  
yang ekonominya 
lemah (miskin).  

Pemberdayaan 
Ekonomi jemaat 
dengan 
menciptakan 
upaya-upaya 
sosial-ekonomi 

Mengkombinasikan 
Visi dan Misi untuk 
menyadarkan dan 
memberdayakan 
SDA, SDM, hasil 
Produksi dan pasar  

Mengkombinasikan  
SDM  dan uang untuk 
menciptakan upaya-upaya 
sosial dan pemberdayaan 
ekonomi 

Penanaman nilai-
nilai 
entrepreneurship   

Mengkombinasi kan 
Visi dan Misi untuk 
memberdayakan  
SDM dan pelaku 
pasar 

Orientasi 

Orang: Laki-laki 
dan perempuan  
yang tergolong 
miskin  (Kristen dan 
Non Kristen)  
 

Orang: 
Pengembangan 
SDM (Kristen dan 
Non Kristen) 

Orang, peran dan 
pasar: Tata kelola 
SDA dan manusia 
(Kristen dan Non 
Kristen) Produk, 
Lapangan kerja, 
daerah 
penjualan/pasar  

Orang dan  
peran:Pelayanan karitatif, 
pembentukan kreativitas 
(anak-Dewasa, Laki/ 
perempuan  dan 
Pemberdayaan 
Kelompok Miskin 
(Kristen dan Non Kristen 
. 

Orang: 
Menanamkan 
nilai-nilai 
Entrepreneurship 
kepada Umat 

Orang dan Peran: 
Lapangan kerja bagi 
para ibu-ibu RT, 
memutuskan rantai 
Rensiker  dan  
mengembangkan 
penjualan/ pasar 

Fokus 
 
 
 

Kelompok-
kelompok binaan 
seperti; Kelompok 
Tani, Kelompok 
Pembudidayaan 
Ikan ,Kelompok 
Wanita Tani, 
Kelompok pengolah 
dan pemasaran   

Kelompok 
Pelajar, 
Mahasiswa, 
Pemuda, Ibu-ibu, 
Lansia dan 
Entreprenur 
Pemula 

Kelompok-kelompok 
binaan Laki-laki. dan 
perempuan sebagai 
Pelaku ekonomi.  

Kreativitas, pengusaha 
mikro dan daerah-daerah 
binaan penerima bantuan 
dan pinjaman modal 
kerja  

Pengembangan 
Kreativitas Anak-
Pemuda melalui 
Program 
Pengembangan 
Anak (PPA) dan 
Leadership 
Diploma Program 
(LDP)   

Pengembang-an 
SDM, Produk dan 
Pelaku Ekonomi. 
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Metode 

Penyadaran, 
pemberdayaan,  
advokasi 
Pembelajaran 
Pendidikan orang 
dewasa “androgogi”  

Pelatihan, 
pemberdayaan, 
aksi 

Penyadaran, 
Pembinaan, 
Pemberdayaan, 
Penatalayanan, 
Pelatihan, 
Pendampingan dan 
Mentoring 

 Pembinaan,  
pendampingan, 
Pemberdayaan 
Pengorganisasian 

Pelatihan, 
Pembinaan  

Pembinaan, 
advokasi dan 
Mentoring/ 
pembimbingan  
untuk bisnis umat 

Motif 
Ekonomi-Sosial Sosial-ekonomi Ekonomi-Sosial-

Komersial-
Spiritualitas 

Ekonomi-Sosial-
Spiritualitas 

Sosial Spiritualitas Sosial-Komersial-
Spiritualitas 

Media  
Lokal 

Mesin presto, 
Pelatihan 
TOT/TOF 

Pondok Usaha 
Jemaat, LKM  

Pertanian organik, 
Perbengkelan 

Warung Tiberias Armada 
Pelayanan 

Penerbitan, Radio, 
Mini Market, 
Poliklinik, Sekolah,  
Koperasi, Hotel 

Model  
Karitatif/Reformatif/ 
Transformatif 

Karitatif Karitatif/Reformatif/ 
Transformatif 

Karitatif/Reformatif/ 
Transformatif 

Karitatif Karitatif/ 
Reformatif/ 
Transformatif 

Modal 
Alat dan bahan, 
uang 

Alat, bahan, uang Alat, bahan, Uang Alat, bahan, uang Bahan Alat, bahan, uang 
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 Pola atau gambaran dalam praktek diatas telah 

berlangsung dalam pergumulan Gereja. Masing-

masing gereja mempunyai pilihan (boleh dan tidak 

boleh kegiatan CE dilakukan), strategi dan keunikan 

sendiri-sendiri dalam tumbuh kembang CE. Ada 

sasaran, orientasi, fokus, metode, motif, media lokal, 

model dan modal yang ditemukan.  

 Dari gambaran diatas ada dimensi sosial 

berupa aspek-aspek penting yang mempengaruhi 

pilihan atas suatu strategi sehingga CE dapat 

bertumbuh dan berkembang. Aspek-aspek tersebut 

antara lain berupa faktor ekologi dalam jemaat, 

meliputi; ekonomi, sosial dan pendidikan. Faktor 

Peran dan motivasi dalam bekerja. Faktor-faktor 

inilah yang membuat masing-masing gereja memiliki 

karakter uniknya dalam mengembangkan CE.   
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3. Karakteristik dan Pendekatan Manajemen 

Christian Entrepreneurship Level Jemaat 

 Untuk membingkai karakteristik CE dari 

masing-masing gereja pada level jemaat sebagai objek 

penelitian, ada beberapa faktor lain seperti; Faktor 

organisasi gereja, meliputi; sistem aturan dan relasi 

dalam struktur organisasi, interaksi manusia dalam 

komunitas. Faktor budaya, meliputi; sistem nilai, 

praktek  dan spiritualitas orang dalam komunitas 

dan kelompok perlu mendapat perhatian dalam 

tatakelola CE.  

 Ditemukan bahwa entrepreneurship yang 

dipraktekan oleh masing-masing gereja, dibingkai 

sesuai visi-misi dan tujuan yang dirumuskan oleh 

gereja sebagai lembaga dan dijabarkan kedalam 

rencana-rencana strategi dengan tujuan tertentu. 

Kegiatannya dilakukan berjangka; panjang (10–45 
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tahun), pendek (1–5 tahun) dengan jenis dan sifat 

inovasi yang berbeda..  

 Tabel-tabel di bawah ini memberikan 

penggambaran bagi kita tentang karakteristik 

praktek CE berangkat dari visi-misi-tujuan dan jenis 

dari masing-masing gereja. Ada 3 (tiga) karakteristik, 

yaitu; Aktivitas Christian Entrepreneurship (ACE), 

Christian Entrepreneurship Capability (CEC), 

Christian Entrepreneurship Process (CEP). 
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3.1. Visi-Misi-Tujuan dan Jenis Christian Entrepreneurship 

 
Tabel 7. 

 

Visi-Misi, Tujuan dan Jenis Christian Entrepreneurship  

 

Nama Gereja Visi dan Misi Tujuan Jenis 

GPIB 

Visi: 
Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang 
rukun dan adil 

Membelajarkan 
Masyarakat Miskin untuk 
kreatif dan inovatif dalam 
mengembangkan 
kemampuan ekonomi agar 
dapat membantu diri 
mereka sendiri untuk 
menjadi lebih baik. 

Sosial- 
Komersial, 
Spiritual 

Misi:  
Kepemimpinan yang membangun masyarakat 

GKI 

Visi:   
GKI-Salatiga menjadi mitra Allah dalam mewujudkan 
damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat 
Indonesia, khususnya di kota Salatiga yang Pluralistis 

Membagi  kasih kepada 
mereka yang  termarginal, 
memberdayakan mereka 
yang lemah  dan  miskin 
serta membantu para 
pengusaha mikro.   

Sosial-
Komersial-
Spiritual-

Institusional 
Misi: 
(1) Mengembangkan Spiritualitas yang berpusat pada 
hubungan yang hidup dengan Allah. (2) Mewujudkan 
dan meningkatkan persekutuan orang-orang percaya 
yang kohesif. (3) Mengembangkan Kesaksian dan 
pelayanan di tengah  masyarakat. (4) Memperjuangkan 
perwujudan keesaan gereja dan persaudaraan umat 
manusia (5) Meningkatkan pertumbuhan anggota dan 
pertumbuhan jemaat (6) Mengembangkan SDM yang 
memadai bagi kepemimpinan gereja dan aktivis 
pelayanan gereja pada umumnya, dengan 
memperhatikan kemandirian teologi dan kesetaraan 
gender 
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GKJTU 

Visi: 
Menjadi gereja yang dewasa mandiri dan misioner 

Merobah pola kerja 
subsistem untuk 
mengembangkan 
kemampuan ekonomi 
warga dan  membangun 
kapasitas lokal untuk 
penatalayanan ekonomi 
dan bisnis serta 
tersedianya pasar. 

Sosial-
Komersial-
Spiritual- 

Institusional 

Misi: 
Gereja yang teguh berdiri, bermakna bagi sesama 

BETHANY 

Visi: 
Successful Bethany Family (Keluarga Bethany yang 
Berhasil) 

Kehidupan umat yang 
lebih baik dalam hal 
pendidikan-sosial-
ekonomi dan bisnis dan 
terciptanya pasar 

Sosial-
Komersial-
Spiritual-

Institusional Misi: 
Kingdom (Kerajaan Allah di bumi) 

GBI 

Visi: 
Menjadi  Jemaat lokal yang memberkati kota, bangsa 
dan dunia dengan pelayanan yang holistik dan terpadu. 

Menanamkan nilai-nilai 
Entreprenurship 

Sosial-
Komersial- 
Spiritual- 

Institusional Misi: 
Mengenal Dia (Tuhan) dan membuat Dia (Tuhan) di 
kenal. 

GKJ 

Visi: 
Menjadi  gereja yang setia kepada hakekatnya, 
mempunyai perhatian dan kepedulian kepada 
lingkungannya, sehingga keberadaannya lebih 
bermakna bagi masyarakat 

Memelihara iman dan 
kehidupan yang baik 

Sosial-
Komersial- 
Spiritual 

Institusional 

Misi: 
Menjadi gereja yang menjalankan persekutuan, 
kesaksian dan pelayanan di dalam dunia oleh Tuhan 
Yesus Kristus 
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 Visi, misi dan tujuan adalah bagian penting  

dalam sebuah organisasi Gereja. Dengan visi sebuah 

organsisasi dapat melihat gambaran masa depan 

yang dicita-citakan dan menjadikannya pedoman 

untuk mencapai tujuan (Sirait, 1996:2-3). Visi 

senantiasa berurusan dengan masa depan. Suatu 

visi yang tepat adalah suatu gagasan yang 

sedemikian menggugah, mengakibatkan pengerahan 

ketrampilan, talenta dan sumber daya lainnya demi 

menjadikannya terwujud. Itulah sebabnya (Nanus, 

1992:3) menegaskan bahwa visi adalah “the key to 

leadership”.  

 Dikatakan lebih lanjut juga bahwa, visi bekerja 

melalui empat cara; (1) visi yang tepat memikat 

komitmen dan menggugah orang lain, (2) visi yang 

tepat menciptakan makna dalam kehidupan mereka 

yang bekerja, (3) visi yang tepat membangun suatu 

standard of excellence (4) visi yang tepat 

menjembatani masa kini dan masa depan. 
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Sedangkan misi bagi organisasi adalah kegiatan-

kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan.  

 Dengan misi, orang atau lembaga dapat saling 

bertanggungjawab, dapat menempatkan fungsi dan 

perannya dalam melakukan kegiatan yang telah 

disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. 

Disini sangat diperlukan seorang pemimpin yang 

bukan saja menjadi perancang dan juru bicara bagi 

visi tersebut, tetapi juga bertindak sebagai change 

agent dan coach bagi visi itu serta memimpin dari 

tengah (visionary Leadership).  

 Peran pelayan sebagai pemimpin disini 

memiliki fungsi lain yaitu sebagai pelaku dan 

perantara, seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 15.  

Proses Perwujudan Visi-Misi dalam Christian 

Entrepreneurship 

  

 Dengan demikian, visi dan misi terletak pada 

tanggungjawab gereja untuk menjadi suatu 

kesaksian yang hidup bagi Kristus kepada kelompok-

kelompok, organisasi-organisasi, struktur-struktur 

dan lembaga-lembaga diluar gereja di dunia. Ini juga 

menolong para anggota untuk mengerti legitimasi 

dan keharusan jemaat untuk terlibat dalam 

 

Visi & Misi 

Perancang 

Juru bicara 

Pelayan 

Mentor 

Administrator 

Change Agent 

Visionary 

leadership 

Pelaku utama 

Suporting 

unit 

Suporting 

unit 
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persoalan sosial, ekonomi, dan politik dalam 

komunitas lokal (Schaller dalam Migliore, Stevens 

dan Loudon, 2010:40). 

 Visi dan Misi berkaitan juga dengan jenis-jenis 

entrepreneurship yang telah dilakukan gereja, seperti 

tergambar dari data yang ada. Visi dan misi yang 

dibuat oleh masing-masing gereja dibuat untuk 

menjawab dan untuk menindaklanjuti persoalan 

Christian Entrepreneurship yang telah ada. Visi dan 

misi yang dibuat secara umum dilakukan untuk 

semua kegiatan-kegiatan pelayanan dan 

diintegrasikan ke dalam proyek dan program untuk 

dipraktekan.  

 Praktek-praktek yang ada  dan dijalankan, 

masih bersifat tradisional/lokal dan belum 

menjangkau pasar global diakibatkan adanya 

perbedaan persepsi diantara awan dan rohaniawan. 

Terkadang program-program yang telah 

direncanakan sasarannya hanya semata goal 

program, tergantung situasi dan kondisi kehidupan 

berjemaat. Ada jemaat yang sudah menjalankan 
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berbagai aktivitas entrepreneurship tapi belum mau 

terbuka, ada yang baru mau memulai dan merintis, 

tapi ada yang secara terbuka telah mengakui dan 

menjalaninya secara bertahap dan 

berkesinambungan. 
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3.2. Karakteristik Aktivitas Christian Entrepreneurship (ACE) 

 
Tabel 8. 

 
Aktivitas Christian Entrepreneurship  

 

Nama 

Gereja 

Orientasi 

Christian 

Entrepreneurship 

Aktivitas Christian Entrepreneurship Penanggung 

jawab 

Organisasi 
Komersial Sosial Ideagoras 

GPIB 

 
 

Orang 

  
 

Fresto Lele 

Peternakan:Pembibita
n Lele dan Itik, 

Kambing Ettawa. 

Pertanian: Padi 

Unggulan, Beasiswa 

Pembelajaran Androgogi 
kepada para 

entreprenur, ibadah 

Taize, Retreat, Studi 

banding 

Unit Pelkes 

GKI 

 

 
 

 

Orang  

Pendidikan, Toko 

Buku, Penerbitan 
Majalah, 

Waroeng, Akomodasi 

Rumah Duka, Bazar, 
Yayasan, Beasiswa, 

Bantuan beras, Bakti 

Sosial, Pengobatan 

Ambolatoir (jalan),  

Jahit menjahit, 

Ketrampilan, Montir 
Sepeda Motor dan 

mengemudi Mobil. 

Kunjungan panti, 

pembagian renungan 
harian dan pengadaan 
Alkitab,seminar,out-
bond, outing Games, 
Retreat, Bible Camp, 

Kursus, penerbitan 

majalah, pembentukan 

Tim Kreativitas, PPA 

Komisi 

Fungsional/ 
Yayasan   

GKJTU 

 

 

Orang, alam, hasil 

dan pasar 

Perbengkelan, 

Pertanian Organik, 

Warung Organik, 

Akomodasi, Mesin 
Bubut, 

Pertukangan  

Pendidikan, beasiswa, 

yayasan Sion 

Pelatihan, Pembentukan 

spiritualitas dalam kerja 

dan psikologikal umat, 

pembuatan buku 
Katekismus Heidelberg 

Departemen/

Yayasan 
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BETHANY 

Orang-Hasil dan 

Pasar  

Hotel, KSP, Toko 

Buku, Rental 

Mobil, Motor,Mini 
market 

Pendidikan, 

Poliklinik, 

Bazar,YCMI (Yayasan 
Cinta Masyrakat 

Indonesia), Beasiswa 

Penerbitan Majalah, 

Agen Asuransi, Seminar, 

Unit kerja/ 

Yayasan 

GBI 
Orang Rental Mobil dan 

Motor 

Pendidikan, Bazar, 

Beasiswa 

Pembentukan Tim 

kreativitas, LDP, PPA 

Departemen 

GKJ 

Orang LKM, IO, Sewa 

Pertemuan Gedung 

Dana Abadi, Arisan  Pembentukan Asosiasi 

Pengusaha Kristen, Aksi 

soslidaritas 

Komisi 
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  Orientasi, aktivitas dan penanggungjawab 

kegiatan di masing-masing gereja berbeda-beda 

sesuai struktur organisasi gereja. Yang pasti bahwa, 

gereja-gereja kini telah membentuk lembaga-lembaga 

misioner untuk membantu menatakelola sumber 

daya organisasi yang ada baik yang berorientasi 

profit maupun non profit. Disini, faktor sumber daya 

gereja, meliputi;  orang, ruang, uang dan staffing 

perlu menjadi perhatian.  

 Berdasarkan struktur organisasi dari masing-

masing gereja yang mengangkat dan menetapkan 

orang untuk menangani kegiata-kegiatan yang ada, 

terkadang memunculkan persepsi yang keliru dan 

menjadi tantangan. Contoh internal antara lain; 

masalah ekonomi menjadi masalah orang per orang 

yang menangani Departemen, Komisi, Unit Usaha, 

Unit Kerja dan Yayasan. Pengelola yang mengelola 

aset-aset, merasa memiliki dan menjadi superior 

dalam menjalankan tugasnya. Dikalangan pelayan 
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belum banyak yang mau menjadi pelaku dan mentor 

ekonomi dan entrepreneurship. Dikalangan umat 

sendiri terjadi saling curiga, adanya pemikiran 

konservativ dalam melihat persoalan ekonomi dan 

entrepreneurship. Kecemburuan masih juga terjadi 

ketika seseorang dipilih dan diberikan 

tanggungjawab untuk menatakelola aset-aset gereja 

yang ada.  
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3.3. Karakteristik Christian Entrepreneurship Capability (CEC) 

 
Tabel 9. 

 
Christian Entrepreneurship Capability  

 

Nama 

Gereja 

Modal Pendanaan 

Sasaran Lokasi Aset 

Material 

Aset 

Sosial 

Aset 

Intelektual 
Bentuk Sistem 

GPIB 

Uang, Buku 

Tabungan 

Poliklinik Khotbah dan 

Ibadah, Program 

kerja   

-Konvensional: 

uang dan bahan                                

-Inkonvensional: 

Hibah dari  

Pemerintah 

(uang dan alat) 

Kelompok Umat 

Kristen dan 

Masyarakat 

Pos-pos 

pelayanan 

(pinggiran 

kota) 

GKI 

Uang, Tanah, 

Bangunan, Buku 

Tabungan Alat-alat 

musik  yang 

beraneka ragam 

(Angklung, 
Kolintang), 

Percetakan, Alat-

alat Olahraga 

Sekolah 

Playgroup, 

SD, SMP, 

Poliklinik 

Khotbah dan 

Ibadah, Buku 

Kehidupan Jemaat 

dan Program 

kerja,Tim PPA , 

Majalah, 
Perpustakaan  

-Konvensional: 

uang,alat dan 

bahan  

-Inkonvensional:   

Hibah Volunter 

(The Khoen Bik 
berupa uang);   

YCI (Yayasan 

Compassion 

Indonesia berupa 

uang)  

Pribadi/ 

kelompok 

Umat 

Kristen dan 

Masyarakat 

Kota dan 

Pedesaan 

GKJTU 

Uang, Tanah, 

Bangunan, Buku 

Tabungan 

Sekolah 

TK-SD 

Khotbah dan 

Ibadah, Program 

Kerja, Psikologikal, 

Pelengkap 

Katakismus 

-Konvensional: 

Uang, alat dan 

bahan                        

-Inkonvensional: 

Hibah 

Pribadi/ 

kelompok 

Umat 

Kristen dan 

Masyarakat 

Kota dan 

Pedesaan 
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Heidelberg (PKH) 

BETHANY 

Uang, Buku 

Tabungan,  Tanah, 

Bangunan, Mobil, 

Motor, Toko, 

Koperasi, Hotel, 

Alat-alat musik  

yang beraneka 

ragam (Angklung, 

Kolintang), 

Percetakan 

Sekolah 

TK-SD, 

Poliklinik 

Umum, 

Khotbah dan 

Ibadah, Media 

Edukasi: Stasiun 

Radio Elisa dan 

Majalah 

-Konvensional: 

uang dan bahan      

 -Inkonvensional: 

Hibah YLCMI 

(Yayasan 

Lumbung Cinta 

Masyarakat 

Indonesia berupa 

uang)  

Pribadi/ 

kelompok 

Umat 

Kristen dan 

Masyarakat 

Kota 

GBI 

Mobil, motor, Uang, 

Buku Tabungan,  
Tanah, Bangunan, 

Alat-alat musik  

yang beraneka 

ragam 

(Angklung,Band, 

Tamborin) 

PAUD Khotbah dan 

Ibadah, Membentuk 
Tim Kreativitas 

(LDP), Membentuk 

Lembaga PPA 

-Konvensional:   

bahan                       
-Inkonvensional: 

Hibah (Yayasan 

Compassion 

Indonesia/YCI 

berupa uang)  

Pribadi Umat 

Kristen 

Kota 

GKJ 

Uang, Buku 

Tabungan, 

Celengan 

Dana 

Abadi 

Khotbah dan 

Ibadah, Asosiasi 

pengusaha warga 

GKJ, Renstra. 

Konvensional: 

uang dan bahan  

Inkonvensional: 

Uang (Dana 

abadi) 

Kelompok Umat 

Kristen  

Kota 
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 Modal dalam Christian entrepreneurship adalah 

aset. Selain pengelolaan aset, dana-dana lain yang 

digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan 

Christian entrepreneurship adalah dana Konvensional 

(Kolekta) dan Inkonvensional (Hibah pemerintah, 

Volunter, Usaha Dana).  Modal dan dana inilah 

menjadi sebuah peluang dan kekuatan, jika disadari 

dan ditatakelolakan, didayagunakan  kemudian 

diperlabakan sehingga terjadinya sebuah 

transformasi sosial-ekonomi dengan baik dikalangan 

umat dan masyarakat. 

  Orang-orang yang bekerja di ranah ini 

haruslah orang yang punya keahlian, kemauan, 

komitmen dan spesialisasi  untuk membangun 

reputasi yang baik di bidang ini secara holistik. 

Mampu menjembatani tantangan yang di temui, baik 

yang muncul secara eksternal maupun internal 

organisasi. Dengan demikian salah satu faktor yaitu 

faktor kompetensi (kemampuan), meliputi; 

pengetahuan lokal (local knowleadge), kemampuan 

cipta nilai (local genius) dan keahlian (local wisdom) 

adalah hal yang penting dalam tatakelola CE.  
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3.4.  Karakteristik Christian Entrepreneurship Process (CEP) 

Tabel 10. 
 

Christian Entrepreneurship Process  
 

Nama 

Gereja 
Pasar Sasaran Pasar 

Produk 

Pasar 

Unggulan 

Pelaku 

Organisasi 
Strategi Hasil 

GPIB 

Ideagoras-

Sosial-

Komersial 

Lokal Lele Fresto Komisi, 

Pelkes  

Pembelajaran  Berproses 

GKI 

Ideagoras-

Sosial 

Lokal-Global 

(mancanegara) 

Pembentukan 

kreativitas 

dan Warung 

Tiberias. 

Komisi 

Fungsional 

Penguatan bagi yang lemah 

melalui bantuan Mikro  

Berproses 

GKJTU 

Ideagoras-

Sosial-
Komersial 

Lokal-Global 

(Nasional, 
Mancanegara) 

Pertanian 

Organik, Bio 
Gas 

Seksi 

Pelayanan 

Meningkatkan keunggulan 

kompetitive untuk 
pengembangan ekonomi 

dan menjembatani 

kesenjangan dan 

menciptakan pasar  

Berprose, 

bertahan-  
berhasil 

BETHANY 

Ideagoras-

Sosial-

Komersial 

Lokal-Global 

(Nasional) 

Media 

percetakan 

dan koperasi 

Unit Kerja Membangun 

Ketergantungan emosional 

dengan umat dimana tiap 

pelaku berkontribusi 

langsung dalam penjualan 

dan transformasi. 

Berproses-

bertahan-  

berhasil 

GBI 
Ideagoras-

Sosial 

Lokal Pembentukan 

Kreativitas 

Departemen Pelatihan   Berproses 

GKJ 
Ideagoras-

Sosial 

Lokal - Komisi Pelatihan Berproses 
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 Proses diatas telah menunjukan serangkaian 

tindakan yang telah diarahkan untuk mencapai 

suatu tujuan  yaitu berhasil, bertahan dan 

berproses. Tindakan-tindakan (aksi)  diatas adalah 

kegiatan-kegiatan gereja atau pelayanan untuk 

mencapai sasaran dari masing-masing gereja dan 

memenuhi misinya diranah entrepreneurship. 

Keterlibatan dalam proses Christian entrepreneurship 

memerlukan sebuah perencanaan strategi yang 

dapat menjadi sarana (blue print) bagi seluruh 

organisasi menggerakan energinya untuk mencapai 

tujuan.  

 Keterlibatan umat dalam hal ini adalah suatu 

yang penting dalam menciptakan sebuah atmosfer 

organisasi yang baik, menunjukan bahwa; bekerja 

(melakukan kegiatan entrepreneurship) adalah 

melakukan hal-hal yang benar dan melakukan segala 

sesuatu secara benar adalah tugas setiap orang. 

Berpartisipasi dalam menanamkan rasa memiliki dan 
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menjaga hak milik yang dimiliki organsisasi adalah 

penting.  

 Dari gambaran diatas maka; penyusunan 

program, pembelajaran, pelatihan staf dan 

sukarelawan, mengembangkan hubungan-hubungan 

organisasi diantara staf dan sukarelawan, mencapai 

komitmen, perlu ditanamkan untuk menjadi dan 

mengembangkan budaya entrepreneurial skill yang 

positif dan entrepreneurial capability sehingga 

membentuk pula gaya kepemimpinan 

entrepreneurial.  

 Penilaian dan evaluasi kinerja, sistem upah 

atau hadiah adalah faktor-faktor yang perlu untuk 

dikembangkan. Sedangkan strategi yang mungkin 

bisa dikembangkan antara lain „strategi standarisasi 

kontekstual‟ dan „strategi adaptasi‟. „Strategi 

standarisasi kontekstual‟ adalah strategi yang 

berfokus pada produk lokal dengan memperhatikan 
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kemasan yang unik dan menarik untuk dipasarkan. 

 Strategi ini dapat membuat sehingga harga 

dapat ditekan serendah mungkin, dapat dijangkau 

dan tetap menjaga kekhasan/citra produk lokal yang 

diciptakan. Sedangkan „strategi adaptasi‟ adalah 

strategi yang selain mengutamakan produk dan 

kemasan, aktivitas pemasaran haruslah 

dikembangkan pula secara lokal menurut lokasi 

pasar tertentu karena mempunyai karakteristik yang 

berbeda. 

4. Tantangan-Peran Gereja dalam Christian 

Entrepreneurial  

 Gambaran-gambaran diatas, menjelaskan 

kepada kita peran dan keterlibatan gereja serta 

upaya-upaya dalam melakukan dan menjalankan 

entreprenurship. Entrepreneursip dan entrepreneur 

akan senantiasa terus berlangsung, ada, serta 

bertumbuh didalam kehidupan bergereja dan 
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ditengah-tengah persekutuan umat sampai kapan 

pun. Upaya untuk mengkomersialkan berbagai aset 

gereja yang ada untuk tujuan sosial akan tetap 

terjadi dan dilakukan seiring dengan perkembangan 

dan tantangan zaman. Ini menjadi sebuah tantangan 

dan peluang tapi sekaligus juga ancaman ditengah-

tengah persekutuan umat.  

 Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 

pelayan, maupun lembaga sebagai tantangan 

kreativitas dan inovasi secara internal dari perspektif 

pelayan dan umat akan tetap ada karena mainset 

berpikir para pelayan (Gembala-Pendeta-Penatua-

Diaken-Rohaniawan-Awan) dan umat yang belum 

selaras. Masih terpaku sangat dengan pandangan 

teologi yang beragam dalam menjalankan 

entrepreneurship (Teologi Sukses, Teologi 

Kemiskinan, Teologi Kontekstual, Teologi Ekonomi 

dan Bisnis, Teologi Kemakmuran dll).  



 

 

165 
 

 Berkaitan dengan Ajaran dalam Produk Tata 

Gereja terdapat kurangnya penjelasan lanjutan 

tentang:  

1. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak 

boleh di lakukan oleh Gereja dan Pelayan 

secara spesifik dalam tatakelola manajemen 

gereja. 

2. Kegiatan Apa yang bertentangan dan yang 

tidak bertentangan. (hanya ada kalimat: 

“sejauh tidak bertentangan dengan Firman 

Tuhan”. Pertanyaanya adalah Firman Tuhan 

yang mana ?  

3. Dana konvensional dan inkonvensional yang 

perlu dikelola secara transparan dalam 

rumahtangga gereja secara kerkelanjutan dan 

berkesinambungan untuk kegiatan dan misi 

entrepreneurship. 

4. Belum adanya aturan (rules of the game) yang 

jelas untuk menjadikan dinamika dalam 
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praktek-praktek entrepreneurship Kristen yang 

berkembang sebagai bagian dari budaya 

entrepreneurial.  

5. Apakah Pendeta boleh berwirausaha (berbisnis) 

atau tidak. Kalau boleh kenapa dan tidak boleh 

kenapa sebagai sebuah aturan baku. 

6. Belum ada aturan tentang kegiatan-kegiatan 

yang mengijinkan gereja untuk masuk dan 

berakses di pasar global 

 Dilain pihak, diharapkan lewat persamaan dan 

perbedaan yang ada akan lahir saling keterbukaan, 

saling belajar dalam mencari solusi sehingga 

membentuk paradigma Christian entrepreneurhip. 

Entrepreneurship dan entrepreneur perlu semacam 

antibodi dan rulers of the game dalam institusi gereja 

untuk melindungi diri, umat dan persekutuan. 

Dengan demikian Christian entrepreneurship dalam 

mengusung semangat bisnis-sosial yang beretika 

Kristiani, dapat menjawab pergumulan ekonomi 

(melayani kebutuhan perut).  


