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BAB V 
 

PEMBAHASAN TEMUAN SEBAGAI KONSEP UTAMA  
  

 Konsep utama yang menjadi temuan dalam 

kajian ini adalah Theospreneurship dan 

Christopreneurship. Theospreneurship dimaknai 

sebagai daya cipta, kreativitas-inovatif dan 

Christopreneurship sebagai model-teladan Christian 

Entrepreneurship. Keduanya merupakan turunan 

dari konsep Spiritualpreneurship yang dimodelkan 

dengan jalan/cara mendefinisikan konsep. 

     Theospreneurship dan Christopreneurship 

merupakan konsep baru yang dinyatakan dalam 

sebuah defenisi yang disebut definisi Stipulatif. 

Definisi Stipulatif yaitu definisi dibuat bilamana 

seseorang memperkenalkan konsep yang sama sekali 

baru (Ihalauw, 2008). Konsep ini dibangun setelah 

menggali unsur-unsur definisi dari karakteristik 

fenomena yang menunjukan differentia specificanya. 
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Oleh karena itu definisi konsep utama di sajikan 

berdiri sendiri sebagai sebuah temuan. 

5.1. THEOSPRENEURSHIP 

5.1.1. Sinergitas Kata Theospreneurship  

 Kata Theospreneurship untuk pertama kali 

disimbolkan dalam dunia entrepreneurship. 

Menggabungkan antara kata “theos” dan 

“entrepreneurship” untuk memaknai fenomena 

entrepreneurship yang kelihatan dalam pandangan 

peneliti, tidak hitam-putih tapi abu-abu dikalangan 

umat Kristen.  Dapat saja kedua kata ini dianggap 

sesuatu yang bertentangan karena menggabungkan 

antara yang Teologis dan Praxis.  

 Kata “Theos” sering dianggap sebagai wilayah 

yang sakral/suci, berkaitan dengan nama Tuhan 

sang Pencipta, bersifat tabu, ada di sorga, tidak 

berkaitan dengan uang dan jual-beli karena itu lalu 

membatasi pemikiran kita. “Entrepreneurship” adalah 
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sesuatu yang bersifat pendorong untuk mencipta 

gagasan, mengembangkan kreativitas dan inovasi 

sehingga terjadi perubahan baik secara evolusioner 

maupun revolusioner. Sering dianggap berorientasi 

profit/ bisnis, berkaitan dengan uang dan jual-beli. 

Katakanlah bahwa dua kata ini; yang satunya 

bersifat curiga terhadap kreativitas, yang satunya 

bersifat spirit yang memotivasi orang untuk 

mengembangkan kreativitas. 

 Menelusuri Alkitab sebagai Kitab Sucinya 

orang Kristen, ada bagian-bagian Kitab Suci yang 

memberikan penjelasan dan penggambaran tentang 

Tuhan sebagai Kreator dan Inovator. Yang menjadi 

dasar dan aturan pembicaraan penulis tentang 

Theospreneurship. Dari perspektif  Narasi Alkitab dan 

perspektif Tokoh Teologi antara lain: 

5.1.2. Perspektif Narasi Alkitab (PL/PB). 

- Kejadian 1: 21,27; 2:2-3 Allah digambarkan   

sebagai Creator-Pencipta  
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- Kejadian 1:27 dan 2:2-3; Allah digambarkan 

sebagai seorang pekerja  

- Kejadian 2:8; Allah digambarkan sebagai 

seorang Petaman  

- Yesaya 45:10-11; Tuhan adalah Pencipta yang 

digambarkan sebagai penjunan (pembuat 

periuk) dan Israel adalah tanah liatnya, yang 

disejajarkan dengan kisah penciptaan ketika 

Allah menciptakan langit-bumi-manusia (ay.12). 

Ide yang sama ditemukan juga di dalam Yesaya 

64:8 ;“…Engkaulah Bapa Kami ! Kamilah tanah 

liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan 

kami semua adalah buatan tanganMu”.  

- Mazmur 104:22-24; Tuhan terus berkarya untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan dari ciptaan-

Nya, karya-karya Tuhan terus berlangsung 

dulu-sekarang dan terus selamanya. Karena itu 

sebagai co-creator, manusia harus berinovatif 

dalam menatalayani (ekonomi) dan menatakelola 
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dengan kreatif semua aset-aset pemberian 

Tuhan dengan baik dan bertanggungjawab.  

- Keluaran 31:2-6; Karya Tuhan melalui Roh 

Kudus, memampukan manusia sebagai co-

creator untuk beraktivitas dengan kreatif dan 

inovatif. Setiap ahli telah diberi keahlian oleh 

Allah dalam merancang-bangun. Hal ini dimulai 

dari hati sebagai pusat batin untuk membangun 

komunikasi pribadi dengan Allah.  

- Keluaran 31:13-18; Tuhan telah menetapkan 

peraturan dan ketetapan dengan kata (Firman) 

tapi juga dengan akta (menulis dengan Jari) 

lewat 2 buah loh batu. Dua buah loh batu yang 

diberikan Allah depada Musa berupa penjelasan 

dan aturan (Syaria’ah) tentang apa yang akan 

dan apa yang harus/tidak boleh dilakukan. 

Ajaran dan aturan yang di tulis diatas Dua buah 

loh batu ditujukan kepada objek (Musa sebagai 

pemimpin)-subjek (Besalieel dan Oholiab sebagai 



172 
 

perancang dan pembangun)-pelaku aktifitas 

(manusia dengan beragam pekerjaan yang 

dilakukan). Berisi bukan saja hukum 

(menguduskan hari Sabad dan beristirahat dari 

kelelehan selama 6 hari bekerja) tapi juga 

hukuman (mati; bisa jasmani atau rohani) 

ketika orang menjadi tidak taat pada aturan 

dalam melakukan setiap pekerjaan yang 

dipercayakan Allah kepada manusia untuk dan 

dalam bekerja. Inilah menurut peneliti sebagai 

dasar dan acuan berupa peraturan dan 

ketentuan hukum dari Allah (Syari’ah) dalam 

memenejemeni setiap pekerjaan. Ketetapan dan 

peraturan ini, telah ditetapkan Allah secara 

langsung untuk dilakukan manusia secara 

berkelanjutan dari waktu ke waktu sebagai 

seorang co creator.  

  - Keluaran 32:16; Pekerjaan Allah yang ditukik 

pada loh-loh batu 
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-   Yesaya 24:14,27; Allah adalah seorang Perancang 

- Markus 16:20; Tuhan turut bekerja dengan 

kreativitas (tanda-tandanya). 

- Yohanes 5:17; Allah disebutkan oleh Yesus 

sebagai Bapa-Nya dan digambarkan sebagai 

sesorang yang selalu bekerja. 

- Yohanes 15:1; Allah digambarkan oleh Yesus 

sebagai seorang Pengusaha kebun anggur. 

- Roma 8:28; Allah turut bekerja dalam segala 

sesuatu. 

5.1.3. Perspektif Tokoh Teologi. 

-  Kata “abh” menurut Ringgren;dalam Johaness 

Botterweck and Helmer Ringgren (1974:17) dan  

kata “παιηρ”, menurut Quell dalam Kittel 

(1968) menerangkan pengertian kata 

“menciptakan” Israel itu, tidak dalam arti 

biologis tapi menunjuk pada  kemahakuasaan 

Allah. 
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-   Istilah Ibrani qanah atau menciptakan adalah 

istilah yang biasanya digunakan dalam 

penciptaan. Didalam Ulangan 32:6 (… 

Bukankah Ia Bapamu yang mencipta 

engkau,…) di sini terdapat kata mencipta yang 

dalam bahasa Ibrani qanah. 

 Istilah ini bukan berarti menciptakan dalam 

arti melahirkan secara fisik seperti yang 

terdapat dalam kejadian 4:1 atau Kidung 

Agung 8:5 (…dan mengandunglah perempuan 

itu, lalu melahirkan Kain;…, atau …disanalah ia  

mengandung dan melahirkan engkau)  bukan 

juga seperti yang terdapat dalam cerita mitologi 

di mana yang ilahi melahirkan manusia dari 

batu (Ul.32:18; Yer. 2:27; berbicara tentang 

polemik dengan para berhala).  

- Menurut Song seperti dalam  Hartono 

(Suleeman dkk, 2004; 840), Allah menebus 

hingga ke akar kebutuhan manusia, yakni 
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kebutuhan hidup yang benar dengan Allah dan 

dengan sesama ciptaannya. Tindakan 

penebusan Allah, tepat pada waktunya 

menghasilkan hubungan baru bagi seluruh 

ciptaannya. Dengan demikian karya penebusan 

Allah yang tepat itu dapat mengadakan 

hubungan baru dalam penataan seluruh 

ciptaan. Akibat daripadanya adalah muncullah 

satu ciptaan baru. Dengan cara itu, 

pengalaman penebusan jadi pengalaman yang 

akhirnya terkait dengan penciptaan. Itu berarti 

bahwa dalam kisah  penciptaan (Kejadian 1:1-

2,4a), penebusan dilihat dalam perspektif 

penciptaan. Lebih lanjut Song berbicara 

tentang dinamika kebudayaan dari penciptaan, 

yang adalah asal daya kreativitas manusia.  

Baginya, kebudayaan secara keseluruhan tidak 

lain adalah penyataan daya kreativitas Allah 

yang diterjemahkan kedalam bentuk-bentuk 
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peristiwa-peristiwa aktual. Jadi penciptaan 

dapat dianggap sebagai budaya Allah didalam 

totalitasnya.  

- Volf dalam Mastra-ten veen (2009:163) melihat 

bahwa: (a) Roh Allah mengilhami para tukang 

dan seniman yang merancang, membangun, 

dan menghias tabut perjanjian dan bait Allah 

(Keluaran 35:2-3; 1Tawarikh 28:11-12), (b) 

Penugasan para hakim dan raja di Israel 

dibawah pengurapan Roh Allah (Hakim-hakim 

3:10; 1Samuel 16:13; 23:2;Amsal 16:10), (c) 

Semua hasil kerja manusia, baik yang rumit 

maupun yang sederhana, dimungkinkan oleh 

karya Roh Allah pada diri orang yang bekerja 

dan semua kerja yang mencerminkan nilai 

dari ciptaan baru dilaksanakan dibawah 

penugasan dan pengilhaman Roh Allah 

(Yesaya 28: 24-29)  
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- Sedgwick dalam Mastra (2010:128) menggagas 

konsep “teologi kewirausahaan” yang dilandasi 

pemahaman akan sifat dan kegiatan Tuhan, 

dimana kreativitas Tuhan tidak hanya 

bermakna untuk menciptakan kekayaan baru 

bagi manusia, tetapi juga bermakna bagi 

hubungan Tuhan dengan manusia.  

 Dalam kajian diatas konsep Theospreneurship 

sangat jelas dan bisa bersinergis dengan baik. 

Sinergitas tersebut diperlihatkan oleh tafsiran atas 

ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan (Theos) 

dengan kemahakuasaan-Nya berperan sebagai 

seorang desainer yang merancang dan menciptakan, 

seorang kreator tapi juga menejer yang kreatif dan 

seorang inspirator (menggambarkan dimensi religius 

dari kemahakuasaan Allah).  

 Kegiatan-kegiatan/karya-karyaNya yang 

dinamis dan inovatif (menggambarkan sifat dan 

kegiatan Allah) dapat dilihat seperti;  
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pembentuk/penjunan (pembuat periuk), perancang, 

pengusaha, pemberi mandat dan mitra umat-Nya 

dalam mengelola serta mengusahakan sumber daya 

yang diciptakan-Nya. Dengan demikian oleh peneliti, 

Theospreneur adalah seorang founding fathers 

entrepreneurship.  

 Theospreneur memanfaatkan sumberdaya alam 

(tanah) dengan luar biasa kreatif dan inovatif, 

sehingga berhasil guna. Theospreneur juga 

melakukan pekerjaan yang sangat mulia, baik 

dengan kata tapi juga dengan akta sebagai dasar dan 

aturan dalam bekerja dan melakukan aktivitas 

manusia sebagai co-creator. Pekerjaan yang Tuhan 

lakukan seperti yang digambarkan, identik dengan 

pekerjaan seorang wirausaha yang berperan sebagai 

agen perubahan (Change Agen). Pekerjaan yang 

dianggap kotor pun digambarkan bahwa Allah 

lakukan juga dengan tangan-Nya seperti seorang 

tukang Periuk (Wirausaha). 
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5.1.4. Definisi Konsep Theospreneurship 

 Konsep Theospreneurship merupakan hasil 

pengembangan konsep spriritualpreneurship yang 

merujuk pada cataphatic (upaya pengenalan tentang 

Allah dengan menggunakan gambaran, doktrin dan 

apophatic (upaya yang menekankan pada kesunyian, 

ketidaktahuan, absen) yang kesemuanya 

berlandaskan pada Ajaran Kitab Suci. Kata “Theos” 

atau Tuhan berasal dari bahasa Yunani. Umat 

Kristen maupun yang lainnya meyakini bahwa Tuhan 

Allah yang mereka sembah adalah Allah yang Maha 

Esa (Ulangan 6:4,5). Allah yang Maha Esa ini hadir 

dengan berbagai sebutan/metafora.   

 Umat Kristen pun meyakini bahwa sebutan 

tersebut bukan sekedar sebutan suatu nama, 

melainkan juga kehadiran dan karya-karya-Nya yang 

nyata di tengah-tengah umat-Nya. Kepada manusia 

umatnya, Allah telah memberi mandat sekaligus 
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menjadi mitra manusia dalam mengelola, 

memelihara, mengembangkan dan mengusahakan 

kelestarian dan keutuhan seluruh ciptaan-Nya 

sehingga berdaya dan berhasil guna (Kejadian 2: 15-

18). Keyakinan tersebut menjadi dorongan spiritual 

bagi umat manusia untuk menjalankan mandat 

tersebut. 

 Berhubungan dengan iman kristiani, Tanya 

(1996:8) menjelaskan bahwa pada hakekatnya 

spiritualitas menjadikan setiap orang untuk 

memahami eksistensi hidup sebagai wujud dari iman 

itu sendiri. Spiritualitas merupakan kehidupan 

rohani dan perwujudannya dalam cara berpikir, 

merasa, berdoa, berkarya. Penjelasan tersebut 

mencakup beberapa aspek penting berikut. 1) 

Spiritualitas sebagai sebuah dorongan hidup tidak 

hanya terarah pada dimensi transcendental dari 

kehidupan, melainkan terakselerasi dalam berbagai 

aktivitas manusia, baik dalam kehidupan sosial 
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budaya, ekonomi dan politik (Banawiratma, 

1990:57). Mandat untuk mengelola, memelihara, 

mengembangkan dan mengusahakan kelestarian dan 

keutuhan seluruh ciptaanNya menjadi modal utama 

manusia dalam menjalankan kehidupan 

ekonominya. 2) Spiritualitas bersumber dari Roh 

Kudus yang memampukan manusia untuk bertahan 

hidup, dan melakukan berbagai tindakan agar bisa 

survive. Hal ini memperlihatkan sebuah spiritualitas 

transformative, yang membuat manusia tidak 

terkurung dalam tembok-tembok ritus astetis, tetapi 

terbuka terhadap tantangan dan pengalaman 

kehidupannya. Inilah yang menjadi sumber 

kreativitas dan daya inovasi manusia. 3) Spiritualitas 

dapat muncul dalam semua kondisi kehidupan. Baik 

kondisi kelimpahan maupun keterbatasan bahkan 

juga dalam kondisi kekurangan. Inilah yang 

mendorong orang untuk tidak putus asa atau 

pesimis.  
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 Keyakinan manusia tentang Tuhan Allah 

seperti itu melahirkan dorongan spiritual yang 

mengarahkan pengembangan entrepreneurial 

capabilities dan melandasi entrepreneurial process 

dalam  mengembangkan sumberdaya atau aset-aset 

yang kelihatan. Dari sinilah dimunculkan konsep 

Theospreneurship. Theospreneurship adalah suatu 

keyakinan yang berbasis pada ajaran tentang 

Kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta-Creator, 

pemberi mandat dan sekaligus mitra kerja yang 

melalui Roh Kudus memampukan manusia-co creator 

untuk menciptakan aktivitas dalam organisasi, 

mengenal dan memanfaatkan peluang, inovasi, 

berani mengambil resiko dan memanfaatkan sumber 

daya yang terbatas dengan tujuan menjaga keutuhan 

ciptan-Nya. 

 Aspek-aspek penting dalam konsep 

Theospreneurship adalah keyakinan bahwa: manusia 

dan alam semesta adalah ciptaan Tuhan, manusia 



183 
 

adalah mandataris sekaligus mitra Tuhan Allah 

dalam mengelola serta mengusahakan keutuhan 

ciptaanNya, Roh Kudus memampukan manusia 

untuk melaksanakan mandat yang diberikan Tuhan 

terutama untuk menatalayani dan menciptakan 

aktivitas kreatif dalam organisasi, memanfaatkan 

peluang, inovasi, berani mengambil resiko dan 

memanfaatkan sumber daya yang terbatas. 

 Dari penelusuran dan penjelasan Narasi 

Alkitab, perspektif para Teolog, definisi konsep dan 

aspek-aspek penting yang telah diangkat maka 

dibawah ini dibuat pengkajian dan analisa dari 

struktur definisi, Differentia Spesifica, implementasi 

konsep dan kategori konsep Theospreneurship. 

5.1.5. Analisa Struktur Definisi Konsep 

Theospreneurship 

 
 Ihalauw (2008) menjelaskan dua elemen utama 

dari sebuah struktur definisi yaitu Definiendum dan 
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definiens. Definiens dibedakan atas Genus proximum 

dan Differentia Spesifica. Konsep dan Definisi konsep  

Theospreneurship dibangun dengan 4 (empat) 

elemen, 4 (empat) dimensi, 4 (empat) variabel dan 12 

(dua belas indikator) yang dibuat dalam sebuah 

bentuk tabel analisis struktur definisi digambarkan 

sebagai berikut.(Tabel 11). 
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Tabel 11.  
 

Struktur Definisi Konsep Theospreneurship 
 

Elemen Dimensi Variabel Indikator 
Hubungan 

 Allah-Manusia 
Ajaran Pendidikan/ 

pembelajaran Agama 
1.    Proses pembelajaran tentang Tuhan sebagi pencipta, 
2.   Proses pembelajaran tentang Tuhan sebagai pemberi 

madat 
3.     Proses pembelajaran tentang Tuhan sebagai mitra. 

Hubungan 
Manusia-Allah 

Aktivitas yang kreatif. 
 

Kemampuan dan 
kreatifitas 

1. Kemampuan manusia untuk mencipta aktifitas 
2. Kemampuan manusia yang kreatif dalam mencipta 

aktivitas   
Hubungan 

Manusia-manusia 
Interaksi 

dengan orang dan 
lingkungan organisasi 

Komunikasi dan 
lingkungan organisasi 

1. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal 
2. Lingkungan organisasi membentuk budaya 

komunikasi  
Hubungan 

Manusia-alam 
Mengenal dan menjemput peluang 

Inovasi, 
Berani mengambil resiko, 

Mengelola sumber daya yang terbatas 
dengan tujuan menjaga keutuhan 

ciptaan-Nya. 

Entrepreneurial proses 1. Mengenal dan menjemput peluang usaha 
2. Melakukan inovasi 
3. Berani mengambil resiko 
4. Mengelola sumber daya yang terbatas 
5. Menjaga keutuhan ciptaanNya 

Konsep Definisi Konseptual 

Genus Proximum Differentia Specifica 

Theospreneurship Suatu Keyakinan yang berbasis pada 
ajaran tentang Kemahakuasaan Tuhan 

sebagai Creator, pemberi mandat dan sekaligus mitra kerja yang  melalui Roh Kudus 
memampukan manusia-co creator untuk menciptakan aktivitas dalam organisasi, 
mengenal dan menjemput peluang, inovasi, berani mengambil resiko dan mengelola 
sumber daya yang terbatas dengan tujuan menjaga keutuhan ciptaan-Nya. 
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5.1.6. Differensia Spesifica Theospreneurship 
 

 Dari analisa struktur definisi konsep yang 

digambarkan diatas, maka dibuatlah Differentia 

spesificanya Theospreneurship. Differentia Spesifica 

Theospreneurship dibuat  untuk memperkenalkan 

karakteristik unik yang dimiliki. Differentia Spesifica 

Theospreneurship terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu 

variabel konstruk (karakteristik konseptual) dan 

variabel manifes (karakteristik fenomena), seperti 

tergambar pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 12.  
 

Differentia Spesifica Theospreneurship 
 

Elemen konsep Variabel Konstruk  Variabel Manifes  

Hubungan  Allah-

Manusia 

Ajaran Allah 1. Menatalayani dan memelihara alam 

2. Mengolah SD berupa uang,manusia dan ruang (lahan,  

bangunan) 

3. Membangun jaringan komunikasi dan informasi 

Hubungan Manusia-

Allah 

Mitra Kerja Allah Membentuk lembaga pelayanan di pasar komersial, sosial dan 

ideagoras. 

Hubungan Manusia-
manusia 

Relasi dan komunikasi antar 
manusia 

Membangun interaksi melalui program-program di dalam 

lingkungan organisasi 

Hubungan Manusia-

alam 

Proses Bisnis - Dengan cara melakukan usaha dan kegiatan-kegiatan yang   

ada di jemaat-jemaat dan membentuk kelompok-kelompok 

usaha 

- Dengan cara menciptakan teknologi-teknologi tepat guna 

- Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi profit  

- Dengan cara pemberdayaan dan pelatihan  

- Dengan cara melakukan pendampingan, ceramah dan aksi dan 

bakti sosial 
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5.1.7. Implementasi Konsep Theospreneurship 

 

 Dari analisa struktur definisi konsep, 

Differentia Spesifica yang telah digambarkan diatas 

maka dibuatlah implementasi konsep, sebagai 

gambaran pelaksanaan dan penerapan penelitian 

lanjutan ke gereja lain, lembaga dan institusi agama 

lain seperti gambaran tabel dibawah ini.  

Tabel 13. 

 
Implementasi Konsep Theospreneurship 

 

Konsep Definisi Operasional 

Theospreneurship  
 

Suatu keyakinan yang berbasis pada ajaran tentang 

kemahakuasaan Tuhan sebagai Creator, pemberi mandat dan 
sekaligus mitra kerja yang melalui Roh Kudus memampukan 

manusia co creator untuk menciptakan aktivitas dalam 
organisasi, mengenal dan memanfaatkan peluang, inovasi, 

berani mengambil resiko dan mengelola sumber daya yang 

terbatas dengan tujuan menjaga keutuhan ciptaan-Nya. 

 

Elemen 

 

Hubungan       

Allah-

Manusia 

Hubungan 

Manusia-

Allah  

Hubungan 

Manusia-

Allah 

Hubungan 

Manusia-

alam 

 

Variabel 

 

Ajaran Allah  
Mitra Kerja 

Allah 

Relasi dan 

komunikasi 

antar 

manusia 

Proses 

Bisnis 

Program dan 

Proyek 

Bentuk 

Aktivitas 

Bentuk 

Aktivitas 

Bentuk 

Aktivitas 

Bentuk 

Aktivitas 

Nama Gereja/ 

Lembaga/ 

Institusi Agama 

 

 (Objek) (Objek)  (Objek)  (Objek) 
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5.1.8. Kategori Theospreneurship 

 Bagian-bagian yang telah dijelaskan, kemudian 

dikategorisasikan untuk memberikan sebuah 

penggambaran tentang ciri-ciri yang perlu 

dikembangkan untuk menjadi budaya kerja 

entrepreneur-entrepreneurship. Contoh dibawah ini 

memberi penggambaran bagi entreprenur-

entrepreneurship berkaitan dengan ciri-ciri yang 

melekat pada seorang individu/entrepreneur yang 

perlu dikembangkan. Dimensi berkaitan dengan 

sikap seseorang atau sekelompok orang dalam 

mengembangkan bidang keahlian yang dimiliki 

sebagai karunia terberi atau yang didapat dari 

sebuah proses belajar. Etos berkaitan dengan sifat 

yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang 

dalam bekerja. Etika berkaitan dengan nilai-nilai 

sebagai acuan yang perlu dimiliki dan dipegang serta 

dikembangkan dalam hidup dan kerja. Gambar (14).  
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Tabel 14.  

 Kategori Theospreneurship 

Ciri Dimensi Etos Etika  

Pengetahuan Membangun 

budaya kerja yang 

menghargai 

waktu 

Istri Yang Cakap 

(Amsal 31:10-30) 

Memiliki nilai-nilai 

sadar kreatif-

inovatif sebagai 

bagian dari 

pemberian - mandat 

Allah 

Ketrampilan Menciptakan nilai 

dalam bekerja 

Bezaleel bin Uri 

Bin Hur & 

Aholiab bin 

Ahisamakh 

(Keluaran 31:2-6) 

Memiliki nilai-nilai 

sadar rancangan-

kemitraan dalam 

melakukan 

pekerjaan baik yang 

dipercayakan Allah 

Kemauan Membangun dan 

menciptakan 

Budaya integritas 

diri dan sadar 

panggilan 

Yusuf 

(Kejadian 40:33-

41:1; 50:20-21) 

Memiliki nilai-nilai 

sadar peran-

panggilan dan tidak 

terkontaminasi oleh 

keinginan duniawi 

yang keliru dan 

menjerumuskan 

diri dan merusak 

reputasi.  
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5.2.  CHRISTOPRENEURSHIP. 

 Bagi orang Kristiani, salib Yesus dan tindakan 

meneladani Yesus adalah titik berangkat teologi yang 

tidak tergantikan dan merupakan prasyarat 

pengetahuan dan pengenalannya akan Yesus (Jon 

Sobrino, 1984:191-193). Sobrino menulis, “Orang 

kristiani, seperti manusia lainnya, tidak memiliki 

pengenalan langsung akan realitas Allah. Mereka 

juga perlu menerima kemisteriusan Allah dan 

membiarkan Allah tetap sebagai Allah. Akan tetapi, 

orang kristiani tahu betul bagaimana dia dapat 

menanggapi misteri ini dan kemungkinan 

konsekuensi yang mengikutinya. Kita perlu 

menggabungkan diri dengan Yesus dan berbuat apa 

yang dia lakukan. Kita harus memberikan segala 

yang kita miliki bagi pelayanan Kerajaan Allah…” 
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5.2.1. Pengenalan akan Yesus: Perspektif Tokoh 

Teologi  

 Ada dua sumber utama pengenalan akan 

Yesus yang tidak terpisahkan (Collins, 2008:vii). 

Pertama, dari sudut pandang pengetahuan, dapat 

dikatakan bahwa orang kristiani mengenal Yesus 

melalui penerusan informasi berbasis Injil, pelajaran 

agama, atau penelitian yang lebih mendalam, 

misalnya melaui forum kuliah Kristologi (telaah kritis 

terhadap ajaran tentang Yesus dari Nasaret). Kedua, 

dari sudut pandang pengalaman hidup, orang 

kristiani lebih mengenal Yesus melalui doa dan 

upaya mengikuti teladan hidup-Nya. Iman kristiani 

yang hidup mengandaikan pemahaman yang 

berkembang (fides quaerens intellectum) dan 

perwujudan hidup kristiani yang membebaskan 

orang dari dusta dan dosa (fides quaerens 

liberationem). Kesatuan dua sumber ini berakar 

dalam hidup dan karya Yesus sendiri, sebagaimana 
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dipersaksikan oleh Kitab Suci Perjanjian Baru (KSPB) 

sebagai Kabar Gembira (Euangelium atau injil) yang 

merujuk baik warta yang dibawa Yesus maupun diri 

Yesus sendiri. 

 Rausch (2004: 28) menulis bahwa pengenalan 

tentang Yesus melalui pengajaran dan pergulatan 

hidup kristiani secara istimewa bersumber pada 

Perjanjian Baru dalam kesatuannya dengan 

Perjanjian Lama. Perjanjian Baru lebih bersifat 

teologis dan moral, merupakan sumber yang utama 

bagi orang kristiani untuk mengenal Yesus dan 

mengikuti teladan-Nya. Ada lima prinsip yang 

mendasari pemahaman iman kristiani dalam 

mendekati Kitab Sici Perjanjian Baru (KSPB): 1). 

KSPB merupakan rangkaian kesaksian iman. 2). 

Orang Kristen menerima bahwa KSPB berisi data-

data sejarah. 3). Konteks dasar ajaran tentang Yesus 

Kristus (disebut juga Kristologi) tetap adalah iman 

Gereja, sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab 
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suci, syahadat imannya, dan kegiatan ibadahnya 

(liturgy). 4). Iman Gereja kepada Kristus tidak dapat 

dipisahkan dari Yesus sejarah atau Yesus yang hidup 

dan mati di Palestina. 5). Pemahaman tentang Yesus 

sejarah sebagai orang Yahudi, harus diperdalam 

dalam kajian dari perspektif tradisi keagamaan 

Yahudi karena Yesus memiliki cara pandang tertentu 

terhadap dunia dan dibentuk oleh imajinasi 

keagamaan Yahudi yang unik. 

5.2.2. Definisi Konsep Christopreneurship 

 Mengacu pada spiritualitas Kristen, bersumber 

atau didasarkan pada pengenalan akan Yesus. 

Berbasis Injil dan pengalaman hidup orang Kristiani 

yang mengenal Yesus, melalui doa dan upaya 

mengikuti ajaran dan teladan hidup-Nya  

dimunculkan konsep Christopreneurship. 

 Christopreneurship adalah Suatu keyakinan 

yang berbasis pada ajaran Kristus yang kegiatannya 
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berorientasi pada pelayanan sosial-ekonomi-spiritual 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang 

dimandatkan kepada manusia untuk menciptakan 

nilai, memanfaatkan peluang, tantangan dan 

kebutuhan dalam lingkungan, membangun 

kemitraan, adaptasi dan inovasi untuk survival 

dengan memelihara keutuhan ciptaan-Nya. Jadi 

Christopreneurship merupakan pengerucutan konsep 

Spiritualitas Entrepreneurship berdasarkan pada 

ajaran Tuhan (Theospreneur) dari sudut pandang 

Kristiani dengan melihat Yesus Kristus sebagai 

teladan entrepreneur dan entrepreneurship. 

 Kata Christopreneurship, terdiri dari kata 

“Christos/Christian” dan “Entrepreneurship” 

memberikan kekhasan/ciri khusus yang bersifat 

kontekstual berkaitan dengan entrepreneurship 

(praktek-praktek pengembangan talenta dan 

kreativitas) yang dijalankan/dipraktekan oleh Yesus, 

lembaga dan orang Kristen. Nama Christos dalam 
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bahasa Yunani “Хριστός“ (“Yang Diurapi”) sedangkan 

Christian menunjuk pada Kelompok/komunitas 

Kristen yang melakukan misi pekabaran injil yang 

holistik. Kata ini terinspirasi dan menunjuk pada 

teladan dan ajaran Yesus sebagai: 

1).  Tokoh Servant Leadership (Pemimpin yang 

melayani). 

 Memimpin seperti Yesus adalah suatu 

perjalanan transformasi, yang dimulai dengan 

kepemimpinan personal dan kemudian bergerak 

memimpin orang lain dalam hubungan satu-satu 

(one-on-one), kemudian memimpin satu tim atau 

kelompok, dan akhirnya, memimpin suatu organisasi 

atau masyarakat. Selama masa hidup-Nya Yesus 

mencurahkan seluruh hidup-Nya untuk memberikan 

pelatihan kepada para murid-Nya dalam tiga bidang 

kepemimpinan tersebut (Blanchard dan Hodges, 

2007:24-25).   
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 Kepemimpinan Kristus yang melayani dapat 

kita lihat yaitu dalam hal; a) memanajemeni sumber 

daya para murid; dalam rangka melaksanakan tugas 

pengutusan dan syarat-syarat yang harus ditaati 

sebagai seorang pekerja (Matius 10:5-10), b) memenej 

situasi dan kondisi yang serba sulit; cara-Nya 

memberi makan para pengikut-Nya dengan jalan 

mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ekor ikan yang 

dimiliki pada situasi yang kritis ( Matius 14: 15-20). 

Mencari dan mendapatkan pekerja; dalam rangka 

mendapatkan upah (Matius 20:1-16). Memberikan 

kepercayaan; dalam rangka mengembangkan dan 

memberdayakan talenta sesuai kesanggupan yang 

dimiliki (Matius 25:14-30 sebagai sebuah 

Perumpamaan). Menegur cara berjualan (pasar) yang 

tidak benar dan melayani orang lain dalam rangka 

memenuhi kebutuhan jasmani tanpa mengotori 

kehidupan rohani (Matius 21: 12-14 sebagai sebuah 

Perumpamaan).       
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  Perumpamaan Yesus mendesak orang untuk 

mengkaji ulang dunia dan sistem nilai mereka dan 

melihatnya dengan cara baru. Teladan ini 

menggambarkan unsur kepala yang menjadi pusat 

pengetahuan entrepreneur Kristen. Gambaran 

memimpin seperti Yesus yang melayani di 

gambarkan dalam model kepemimpinan 

Transformasional (Blanchard & Hodges, 2007; 25) 

sebagai berikut: 

 

Gambar 16. 

 Model Kepemimpinan Transformasi: Memimpin 

Seperti Yesus 
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2).  Tokoh Seorang Pekerja (Entrepreneur). 

 Yesus, seperti sesama-Nya, mempunyai banyak 

kemungkinan pilihan hidup (Budi, 2010). Sebagai 

anggota sebuah keluarga Yahudi yang baik, Ia dapat 

menjadi seorang Yahudi yang saleh dan dengan 

demikian akan diterima baik dalam masyarakat-Nya. 

Ia dapat saja seperti orang-orang sezaman-Nya, 

memeluk harapan yang sama akan kedatangan 

Kerajaan Allah. Akan tetapi, Yesus sampai pada 

keputusan-Nya sendiri yang didasarkan pada iman-

Nya yang kuat dan pada sebuah kesadaran diri yang 

istimewa.  

 Hal ini dapat dikenali misalnya melalui pilihan-

pilihan-Nya dalam hidup sosial, ekonomi dan 

keagamaan-nya secara khusus. “… Bapa-Ku bekerja 

sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga” 

(Yohanes 5 : 17). Pekerjaan yang dilakukan Yesus 

adalah pekerjaan yang dilakukan dengan hati penuh 

pelayanan dan saling percaya. Pekerjaan Yesus 



200 
 

sebagai entreprenur (tukang kayu) terdapat dalam 

Markus 6:3; “Bukankah Ia ini Tukang Kayu…”. 

3). Orientasi pekerjaan Yesus bersama para 

murid-Nya.      

  Sebagai manusia, bukan dalam hidup sosial 

dan keagamaan saja yang menjadi orientasi Yesus 

dan pelayanan-Nya (kebutuhan Rohani) tapi Ia juga 

peduli dengan persoalan ekonomi (kebutuhan 

Jasmani). Profesor Martin Hengel dalam Jhon Stott 

(1984) menulis: „Yesus sendiri bukanlah berasal dari 

kaum proletar pekerja harian dan buruh tani yang 

tak punya tanah, melainkan dari kelas menengah 

masyarakat Galilea, yaitu pekerja trampil. Sama 

seperti Yusuf bapa-Nya, Ia adalah Tukang, seorang 

tekton, suatu istilah Yunani yang berarti tukang 

bangunan, tukang kayu. 

  Hal yang sama di kemukakan pula oleh 

Setyawan (2010) bahwa Yesus tukang kayu, atau 

pembangun, tukang serba bisa. Hal-hal ini 
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menjelaskan dalam ajaran-Nya yang beraroma 

tukang bangunan: a) Mendirikan rumah diatas batu 

(Matius 7:24-27), b) Memberi nama Kefas/Batu 

karang (Yohanes 1:42), c) Sebelum membangun 

harus mengitung budget (Lukas 14:28-30), d) Batu 

yang tak berbentuk bisa menjadi batu penjuru 

(Markus 12:10).  

  Pekerjaan pelayanan bersama para murid 

ditemukan bahwa banyak murid Yesus termasuk 

kelompok pebisnis kecil di Galilea yang profesinya 

sebagai nelayan yang memiliki perahu sendiri 

(Matius 4: 18-22) dan mereka adalah pekerja keras. 

Teladan ini menggambarkan unsur hati yang menjadi 

sumber kemauan dan kreativitas entrepreneur 

Kristen.  
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5.2.3. Potret Entreprenur PB 

 Ada  begitu banyak tokoh-tokoh dan pekerjaan 

yang dikategorikan sebagai entrepreneur karena kerja 

dan kreativitas mereka antara lain; Petrus, Yakobus, 

Yohanes, dan  Zebedeus (pebisnis kecil-nelayan di 

Galilea yang memiliki perahu sendiri; Matius 4: 18-

22), Lidia (penjual kain unggu dan memiliki usaha 

pencelupan; Kisah Para Rasul 16:14), Tabitha 

(pembuat baju dan pemberi sedekah; Kisah Para 

Rasul 9: 36,39), Simon (penyamak kulit; Kisah Para 

Rasul 9:43),  Paulus, Priskila dan Akuila (pembuat 

tenda; Kisah Para Rasul 18:3) Kornelius (anggota 

komunitas social dan pemberi sedekah yang setia; 

Kisah Para rasul 10:1,2). Hal-hal ini menggambarkan 

tangan/kerja yang menjadi pusat pengembangan 

ketrampilan Christian entrepreneur. 
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5.2.4. Pembentukan Karakter Christopreneurship 

 Praktek-praktek Christian Entrepreneurship 

menggunakan tiga unsur pembentuk karakter dan 

watak entrepreneurship berdasarkan pada, ajaran, 

pengenalan dan teladan Kristus seperti yang telah 

diuraikan diatas. Unsur dan watak ini dijadikan 

sebagai Karakteristik Christopreneurship seperti pada 

tabel dibawah ini.   

Tabel. 15 

Karakteristik Christopreneurship 

Unsur-unsur 

Christopreneurship 

Pembentukan Watak  

Christopreneurship 

1. Kepala 

Ciri-ciri; berani, taat aturan, 
adil, berkomitmen, bijaksana, 
berpikir positif, memiliki moral 
dan integritas diri, percaya 

diri, bertanggungjawab, 
bermental pejuang dan 
terbuka. 

Sikap 
 
 
 
 
 

 

1. Aspek Pengetahuan 

Ciri-ciri: berorientasi pada 
tugas, hasil dan masa depan; 
menghargai waktu sebagai 
anugerah, memiliki visi dan 

misi, berkompoten, berani 
bermimpi. 

2. Tangan. 

Ciri-ciri: kerja keras, selalu 
berusaha, ulet,kreatif dan 
inovatif, 

Perilaku 
 
 

 

2. Aspek Keterampilan 

Ciri-ciri: cakap, menciptakan 
hal-hal yang baru. 

3. Hati. 

Ciri-ciri: mengasihi, setia, 
yakin-teguh, tegar, sabar, 
suka memberi bantuan dan 
tumpangan kepada orang lain. 

Sifat 
 
 
 

 

4. Aspek Kemauan 

Ciri-ciri: tekun, berani 
mengambil resiko dan, optimis, 
menyukai tantangan, hidup 
hemat, mandiri. 
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 Disamping adanya unsur-unsur dan watak 

Christopreneurship yang membentuk jiwa atau 

karakter  Christian entrepreneur sukses, paradigama 

Christopreneurship adalah sesuatu yang sangat 

penting untuk dibentuk dan dibekukan dalam setiap 

kegiatan Christian Entrepreneurship sebagai sebuah  

rules of the game.  

5.2.5. Membentuk Paradigma Christopreneurship 

 Kisdarto Atmosuprapto (2002:121) 

menjelaskan bahwa: “Paradigma adalah Pola pikir, 

Suatu Model, teori, persepsi, asumsi, kerangka 

acuan, cara kita melihat dunia, sumber, dari mana 

sikap dan perilaku seseorang mengalir”. Bobbi De 

Porter dan Mike Hernacki (2000:355) menyebutkan; 

“Paradigma adalah suatu perangkat aturan atau 

kerangka rujukan”. Paradigma adalah suatu 

himpunan asumsi, gagasan, pengertian dan nilai 

(biasanya tidak dinyatakan) yang menetapkan 
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aturan-aturan tentang apa yang relevan dan tidak 

relevan; pertanyaan apa yang harus dan yang tidak 

seharusnya ditanyakan; pengetahuan apa yang 

dilihat sebagai sah; dan praktik apa yang dapat 

diterima. Penerimaan atas sebuah paradigma 

biasanya merupakan konsensus yang tidak 

dinyatakan, dan sering kali tidak disadari (Ife-

Tesoriero, 2006:80) 

 Paradigma Christopreneurship dalam hal ini 

diartikan sebagai  rules of the game (Etika dan Etos). 

Kalau etika berbicara tentang bagaimana seseorang 

seharusnya bersikap terhadap apa yang ada, ethos 

berbicara tentang bagaimana seseorang dalam 

kenyataannya bersikap terhadap apa yang ada; jadi 

etika bersifat normative, ethos bersifat deskriptif 

(Budiman dalam Mardiman (ed), 1994). 

 Rules of the game  tersebut  sebagai bagian dari 

proses internalisasi ajaran Kristus yang membentuk 

persepsi  atau cara kita memandang dunia. 
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Christopreneurship memandang paktek-praktek 

entrepreneurship merupakan unsur aktivitas 

manusia di dunia, sebagai bagian dari pelayanan 

kasih yang di dasarkan pada norma atau ajaran 

Tuhan untuk menjaga keutuhan CiptaanNya.  

 Sedangkan aspek khas dari Christopreneurship 

adalah berorientasi pada pelayanan social-ekonomi-

spiritual. Kalaupun praktek entrepreneurship masuk 

ke dalam pasar komersial, maka tujuan utamanya 

adalah untuk kelangsungan pelayanan social 

(survival). Untuk tetap survival maka diperlukan 

arah/petunjuk dalam rangka melakukan praktek 

Christopreneurship sehingga praktek-praktek 

entrepreneur/ entrepreneurship tetap pada rules of 

the game.  
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Tabel 16. 

Rules of the game Christopreneurship 

Pembentukan Etika (Norma) Christopreneurship 

Prinsip Pandangan Acuan 

1.Keyakinan Theosprenur adalah Allah Creator dan inovator, 
pemberi mandat dan mitra kerja manusia dalam  

menatakelola alam dan Christoprenur adalah 

teladan entreprenur dan entreprenurship. 

Kejadian 1; Ulangan 7:12; Matius 5:13-

15;Ulangan 8:17-18;Kolose 3:25 

2.Kekudusan Mempedomani sifat Allah dan memiliki tabiat 

Yesus sehingga manusia tidak jatuh kedalam dosa 

ketamakan dan cinta uang  

1Petrus 1:15-16; ITimotius 6:9-10; Matius 

6:24; Yohanes 6:56-57; Yesaya 52;11; 

Keluaran 20:15; Keluaran 20:8; Markus 

7:8-9; Matius 6:24; 22:37-38; Efesus 5:1 

3.Kasih  

 

Kebajikan manusia terbesar dalam  hidup yaitu 

mengasihi Allah dan sesama manusia, dengan 

demikian  tidak ada kekasaran dalam hubungan 

dan kesulitan dalam berusaha. 

1Yohanes 4:16-21; Amsal 10:22; Ratapan 

3:22-23; Amsal 14:12; Yohanes 2:13-22; 

11:1-3,32-36; Lukas 7:11-17 

4.Keadilan Sebagai  Imago Dei (gambar Allah) kita memiliki 
hak dan kebebasan yang sama dan setara untuk 

memberlakukan keadilan kepada berbagai pihak 

serta menunjukan dan memberikan kepada 

mereka apa yang layak mereka terima  

berdasarkan perjanjian dan peraturan yang 

berlaku. 

Kolose 3:23; Ams 16:8; Amsal 16:11; 

Efesus 6:9;Kolose 4:1; Ayub 31:13-14; 

Markus 24:4; Imamat 19:13; Yeremia 

22:13; Yakobus 5:4; Matius 10:10  
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5.Keseimbangan Menjaga stamina dan keseimbangan jiwa dengan 

berbagi karunia dan perbuatan baik kepada Allah-

Manusia-Alam 

Amsal 30:8-9; Yosua 1:8; 2Tesalonika 

3:11-12; 1Tesalonika 5:8; Matius 7:12; 

1Korintus 12:4-8; 14:32-33; Efesus 3:20 

6.Kemitraan  Melibatkan diri dalam hubungan yang saling 

mendukung, menopang dan membangun  

1Kor 10:16; Matius 17:1-9; Markus 5:21-

34; 14:33; Yohanes 15:9,12-15  

7.Akuntabilitas Berbagi, mengatur, berkelebihan dan meminjam, 

untuk memulikan Tuhan. Dilakukan dengan 

rendah hati dan  tulus serta penuh syukur dan 

tidak lupa untuk menciptakan sistim kontrol dan 
pengawasan yang efektif sehingga tidak boros 

Amsal 3:9-10; 11:24-25; 10:26; 

16:1821:20; 25:13; 2Korintus  9:13; Lukas 

14:28-30; Mazmur 37:26; Matius  6:33; 

Ibrani 12:5; 1Timotius 6:9; Ayub 33:17; 
Efesus 6:5; ulangan 8:2; 1Petrus 3:15-16; 

Markus 4:24-25    

8.Transparansi Keterbukaan untuk meningkatkan kinerja secara 

teratur, tepat waktu, akurat dan 

berkesinambungan 

Yehezkiel 22:26; Roma 14:23; Amsal 21:6; 

16:11; Markus 4:22; Mazmur 34:15; Lukas 

14:28 

9.Tanggungjawab Mengenang semua pemeliharaan Allah, dan 

berkewajiban untuk melakukan yang terbaik bagi 

sesama, alam dan Tuhan 

Kejadian 3:19; 2Tesalonika 3:10b; 

Kejadian 39:6-22; Matius 13:24-30,36-43; 

Matius 25:14-30 
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Pembentukan Etos (Karakter Hidup) Christopreneurship 

Disiplin Pandangan Acuan 

1.Berdoa  Kebiasaan  untuk mencari kehendak Allah 

dengan berani ditengah kesibukan maupun 

kesendirian, sambil menunggu dengan iman 
suatu jawaban, berprilaku sesuai dengan 

jawaban itu dan berdamai dengan panggilan 

sebagai hasil akhir untuk mencapai tingkat 

kematangan spiritual 

Matius 26:36-39; Lukas 22:43; Filipi 4:6-7; 

1Tawarikh 29:11; 1Yohanes 1:9; Efesus 5:19-20; 

Matius 7:7; 1Tesalonika 4:11-12; Mazmur 46:11; 
1Raja-raja 19:12; Matius 4:1-11; Lukas 6:12-13; 

Matius 14:23; Amsal 27:21 

2.Bertindak Terus bekerja, belajar, berusaha dan 

mengembangkan gagasan 

Amsal 10:4: 13:4; Yakobus 4:3; Lukas 18:5 

3.Beranugerah  Menerima dan menanggapi cinta kasih Allah 

dengan memperlabakan talenta, pengetahuan, 

ketrampilan dan kemauaan dengan gigih dan 
tangguh 

Kejadian 41:58;Titus 2:9: Matius 13:55; 1Raja-raja 

7:1-12; Ayub 1:1-3; 31:13,38-40; Matius 4:18-22; 

Kisah Para Rasul 9:36:39,43; 18:3; 10:1,2; Matius 
9:9; Matius 11:28-30; Matius 25:40; Lukas 6:27-28  

4.Kemandirian 
usaha 

Menciptakan budaya survival strategy 2Tesalonika 3:6-15; Amsal 31:10-31; Matius 16:2-3; 
lukas 12:54-55; yakobus 4:13-14; Yakobus 4:15 

5.Manajemen 
Chritopreneurship 

Mengelaborasikan imajinasi, visi-misi dan 

tujuan sebagai bagian dari filsafat hidup untuk 

mengendalikan diri sendiri, sesama dan alam 
ciptaan. 

Kejadian 1:26; Mazmur 24:1-2; 48:15; 94:10; Kisah 

Para Rasul 9:15; Amsal 2:6; Roma 12:4-8; 

1Korintus 12:4-11; Matius 5:48; Yohanes 17:23; 
Yakobus1:4; Kisah Para Rasul 3:21; Matius 22:37-

40; 28:19; Markus 12:30-31; Lukas 10:27; 

1Korintus 13:2  
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Dari deskripsi teoritis diatas, maka dibentuklah 

konstruksi dari konsep ajaran dan paradigma 

Christian Entrepreneurship sebagaimana tergambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 

Konstruk dari Konsep Ajaran dan Paradigma 

Christian Entrepreneurship 
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5.2.6. Analisa Struktur Definisi Konsep 

Christopreneurship  

 

 Analisa struktur defenisi dari konsep 

Christopreneurship, differencia spesifica dan 

implementasi Christopreneurship di buat dalam 

gambaran tabel di bawah ini. 
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Tabel 17 
 

Struktur Definisi Konsep Christopreneurship 
   

Elemen Dimensi  Variabel Indikator 

Ajaran Kristus 
orientasi pada 

pelayanan 
Kinerja 

1. Penilaian Kinerja dalam pengelolaan aset sosial 
2. Penilaian Kinerja dalam pengelolaan aset ekonomi 
3. Penilaian Kinerja dalam pengelolaan aset spiritual 

Sumber Daya SDM Aset Tangible dan 
Aset Intangible 

1. Keahlian  memberdayakan sumber daya manusia sebagai  aset dalam  
organisasi gereja 

2. Kemauan Manusia dalam mengelola aset   sumber daya alam 

Mandat 
 

ciptakan nilai, 
memanfaatkan peluang 
dan tantangan dalam 
lingkungan organisasi 

Kepemimpinan 1. Gaya Kepemimpinan  adalah sebuah pilihan  
2. Penerapan gaya kepemimpinan Servant Leadership dalam organisasi  

mampu menciptakan nilai tambah dalam lingkungan organisasi gereja        

Jaringan  
Komunikasi dan 

Informasi 

Kemitraan, adaptasi 
dan inovasi 

Kompetensi 1. Komunikatif dalam  membangun Jaringan komunikasi dan informasi 
2. Kemauan dalam  membangun kemitraan. 
3. Kemampuan dalam beradaptasi  
 4. Keahlian dalam berinovasi 

Strategy 
 Entrepreneurship 

Survival dan 
Sustainable 

Ekologi  1. Membuat organisasi dapat bertahan dengan Survivel strategy  
 2. Mengembangkan budaya entrepreneurial  skill dan entrepreneurial  

capability 
 3. Memelihara alam sehingga terjaga keutuhannya 

Konsep 

Definisi 
Genus Proximum Differentia Specifica 

Christopreneurship 

Suatu keyakinan yang 
berbasis pada ajaran 

Kristus 
 

yang kegiatannya berorientasi pada pelayanan sosial-ekonomi-spiritual dengan memanfaatkan 
sumberdaya yang dimandatkan kepada manusia untuk menciptakan nilai, memanfaatkan 
peluang dan tantangan dalam lingkungan organisasi, membangun kemitraan, adaptasi dan 
inovasi untuk survival dengan memelihara keutuhan ciptaan-Nya. 
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5.2.7. Differentia Spesifica Christopreneurship  

 
    Tabel 18 

Differentia Spesifica Christopreneurship 

Elemen Konsep 
Variabel 
Konstruk  

Variabel Manifes  
 

Ajaran Kristus Pelayanan 1. Pelayanan yang berorientasi sosial 
2. Pelayanan yang berorientasi komersial 
3.Pelayanan yang berorientasi spiritual 

Sumber Daya SDM 1.Memiliki pengetahuan lokal (Local Knowleadge) 
2.Kemampuan cipta nilai yang luar biasa melalui produk-produk lokal yang ada di masing-

masing gereja (Local Genius) 
3.Memberdayakan Kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing gereja (Local Wisdom). 

Mandat 
 

Kepemimpinan 1.Sanggup menciptakan tatakelola CE yang baik 
2.Bertanggungjawab dalam hal memberikan kepuasan dalam pelayanan dan kerja CE 
3.Membentuk budaya CE di lingkungan organisasi gereja 

Jaringan 
Komunikasi dan 

Informasi 

Teknologi 1.kemampuan dalam berkomunikasi dengan jaringan usaha yang ada 
2.Kemampuan dalam beradaptasi dengan produk-produk baru. 
3.Kemampuan dalam menciptakan inovasi terhadap produk-produk lokal   

Strategy 
Entrepreneurship 

Survivel strategy 1.Meningkatkan prestasi dan menjaga reputasi dalam berentrepreneurship di gereja maupun 
lembaga 

2.Meningkatkan tatakelola manajemen CE 
3.Merawat lingkungan ekologi  
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5.2.8. Implementasi Konsep Christopreneurship 

 
 

Tabel. 19 
 

Implementasi Konsep Christopreneurship 
 

 
  

Konsep  Definisi Operasional 

Christopreneurship 

 Suatu keyakinan yang berbasis pada ajaran Kristus yang 

kegiatannya berorientasi pada pelayanan sosial-ekonomi-spiritual 
dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimandatkan kepada 

manusia untuk menciptakan nilai, memanfaatkan peluang-

tantangan dalam lingkungan, membangun kemitraan, adaptasi dan 
inovasi untuk survival dengan memelihara keutuhan ciptaan-Nya. 

Elemen  
 

Ajaran 

Kristus 

Sumber 
Daya 

Mandat 

Jaringan 

komunikasi 
dan 

informasi 

 
Strategy 

Entrepreneur 
ship 

Variabel Pelayanan  SDM 
Kepemim-

pinan 
Teknologi  

 

Survival  

Strategi 

Program dan 

Proyek 

 

Bentuk 

Aktivitas 

Bentuk 

Aktivitas 

Bentuk 

Aktivitas 

Bentuk 

Aktivitas 

 
Bentuk 

Aktvitas 

Nama Gereja/ 

Lembaga 
(Objek) (Objek) (Objek) (Objek) 

 

(Objek) 


