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BAB VI 
 

MODEL, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  
 

 
 Modal Christian Entreprenurship Capability 

terdiri dari aset-aset gereja. Baik itu aset yang 

kelihatan maupun tidak kelihatan. Semuanya perlu 

ditatakelola dengan baik dan bertanggung jawab. 

Dalam pengelolaannya setiap orang harus memiliki 

paradigma yang jelas dan berjalan pada rules of the 

game (etika dan etos). Praktek-praktek Christian 

Entrepreneurship yang berorientasi ekonomi-sosial-

spiritual-ekologi berpola pada Yesus sebagai teladan 

entrepreneur. Kalaupun dalam praktek Christian 

Entrepreneurship telah masuk pasar komersial, maka 

tujuannya untuk survive (bertahan hidup), bukan 

untuk oportunis atau hedonis.  

 Hasil grounded baik teori maupun reaserch 

yang telah dipetakan dan  dipaparkan memberikan 

penggambaran bagi kita praktek,  proses dan pola, 
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karakteristik dan pendekatan serta tantangan peran 

gereja dalam Christian Entrepreneurship. Dinamika 

dalam proses tersebut telah membentuk sebuah 

model Christian Entrepreneurship.  Dalam bab ini 

akan dijelaskan model, kesimpulan dan rekomendasi 

serta implikasi baik teoritis maupun terapan.  

6.1.  Model Christian Entrepreneurship. 

 Model dibangun dengan menurunkan 

paradigma dan mengabstraksikan paradigma. Model 

Christian Entrepreneurship diberi nama 

Christopreneurship. Christopreneurship adalah 

sebuah realita dalam pengembangan dan 

pembangunan ekonomi Kristen, karena itu perlu 

dilembagakan.  

 Untuk melembagakan Christian 

Entrepreneurship haruslah berjalan pada rules of the 

game, dimana mandat Allah dan teladan Yesus 

dalam menatakelola alam ciptaan dan menjalankan 
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misi penebusan perlu ditransformasikan dalam 

hidup, kerja dan karya setiap orang kristen dengan 

bertanggungjawab, baik dan benar.  

 Dalam  menatakelolakan ekonomi dan 

entrepreneurship, keyakinan terhadap 

kemahakuasaan dan kreativitas Allah sebagai 

Creator dan inovator yang memberdayakan adalah 

dasar dari ajaran dan aturan bagi setiap 

entrepreneur. Dalam konteks kajian ini Tuhan Allah 

lalu dipandang sebagai Theospreneur. Theospreneur 

adalah pencipta entrepreneur dan entrepreneurship. 

 Sedangkan Christopreneurship merupakan 

sebuah model yang ditawarkan, kepada orang 

Kristen dan lembaga sebagai solusi dalam rangka 

pengentasan kemiskinan lokal dikalangan umat 

gereja dan masyarakat secara umum. Dalam konteks 

kajian ini maka Yesus disebut sebagai teladan 

entrepreneur karena mengacu pada misi pelayanan 

dan pekerjaan-Nya sebagai seorang manusia yaitu 

tukang kayu.  
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 Gambaran tentang modal, praktek, aktivitas, 

pasar serta konsep ajaran diekstraksikan seperti 

dalam model Christian Entrepreneurship 

(Christopreneurship), dibawah ini (Gambar 18). 
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Gambar 18. Model Christopreneurship 
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Model tersebut diatas adalah model konseptual tapi 

juga operasional sehingga membentuk; Pertama: pola 

kerja. Kedua: tuntunan manajemen, dan Ketiga: 

tuntunan dalam pelayanan dan pemberdayaan. 

 Pertama. Pola kerja Christian 

Entrepreneurship. Gereja sebagai lembaga yang 

menjalankan entrepreneurship dan orang sebagai 

entrepreneur yang melakukan kegiatan CE harus 

memiliki pola kerja yang berbentuk sebuah anatomi 

tubuh manusia dimana pekerjaan dan pelayanan 

identik dengan tangan-hati-kepala. Ketiga unsur ini  

dalam bekerja dan melayani harus dalam sebuah 

keutuhan dan ketergantungan yang akhirnya 

membentuk sebuah rantai nilai Christian 

Entrepreneurship. Tangan identik dengan mandat 

mencipta. Hal ini ditugaskan langsung oleh Allah 

kepada Manusia. Kaki sebagai tempat berpijak untuk 

memulai setiap usaha dan kerja. Hal ini harus selalu 

berpedoman pada teladan Yesus. Pekerjaan atau 
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usaha seorang entreprenur-entrepreneurship harus 

berakar pada hati yang melayani sebagai pusat batin 

dan tempat kerjanya Roh Kudus. Memberikan spirit 

atau semangat dalam bekerja dan melayani.   

 Seseorang yang berusaha dan melayani 

sebagai entrepreneur-entrepreneurship haruslah 

melihatnya dari kacamata mandat, kreativitas dan 

teladan. Memiliki keyakinan akan Allah yang 

inovatif-kreatif. Bekerja dan berusaha untuk 

memuliakan Allah dengan tetap menaati perintah, 

aturan dan ketetapan Sabat. Semuanya harus saling 

berhubungan untuk membentuk sebuah pola hirakhi 

kepentingan-kebutuhan-pelayanan dalam kerja 

sebagai seorang entrepreneur-entrepreneurship, 

seperti tergambar dibawah ini. (Gambar 19) 
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Gambar 19. 

 Pola Hirakhi Kepentingan-Kebutuhan-Pelayanan 

 Kedua. Tuntunan manajemen. Adanya jenis-

jenis Christian Entrepreneurship yang berkembang 

dalam proses dan praktek, gereja semakin terbuka 

untuk terlibat dengan pergumulan entrepreneurship. 

Gereja telah menjadi Change Agent dalam menjawab 

persoalan dan kebutuhan ekonomi umat manusia. 

Dari data dan fakta yang ada maka jenis dan 

Kreativitas 

Allah 

Teladan Yesus 

Pekerjaan Pelayanan 

Christopreneurship 

Theospreneurship 
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orientasi Christian Entreprenurship yang  telah 

dipraktekan tergambar dan dipetakan (Gambar 20). 

Pemetaan ini dibuat supaya gereja dapat 

memenejemeni/menatakelola kegiatan-kegiatan 

entrepreneurship dengan baik dan bertanggungjawab, 

jelas sasaran dan orientasinya 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. 

 Jenis Christian Entrepreneurship, orientasi dan 

strategi   
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telah berorientasi profit dengan tujuan untuk 

Jenis-jenis Christian 
Entrepreneurship 

 

Institutional 
Christopreneurship 

Commersial 
Christopreneurship 

Social 
Christopreneurship 

Spiritual-
Christopreneurship 

Profit 
 

Non Profit 

Strategy  
Survival 



 

 

224 
 

survive. Hal ini perlu dimanejemeni secara 

profesional dan transformasional, difungsikan dan 

diintegrasikan ke dalam proyek dan program-

program gereja dan ditangani secara 

bertanggungjawab oleh lembaga-lembaga bentukan 

gereja maupun oleh gereja sendiri sebagai institusi 

gereja.  

 Gereja maupun lembaga sebagai kepanjang 

tanganannya dalam berproses mencapai tujuan 

untuk survive, harus kreatif-inovatif, terbuka dan 

dinamis, sehingga bermanfaat bagi pengembangan 

organisasi gereja dan umat. Dapat menjawab 

tuntutan pelayanan gereja di bidang ekonomi, baik 

diaras lokal tapi juga diaras global. Disini terletak 

tanggungjawab dan peran seorang pemimpin (Servant 

Leadership).  

 Kepemimpinan atau pemimpin entreprenurship 

dalam kategori ini harus memiliki ciri-ciri antara lain; 

(1) Seorang pemimpin adalah pelayan yang berani 
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dan optimis dalam mengambil keputusan ketika 

berada dalam tantangan dan sanggup membaca 

peluang. (2) Harus memiliki spirit of God. Punya 

sikap, pengetahuan, kemampuan dan keahlian 

tatakelola yang baik dan bersih sebagai seorang 

ekonom dan entrepreneurship. (3) Mengetahui dan 

menguasai manajemen resiko untuk mengantisipasi 

setiap persoalan yang terjadi dalam praktek ekonomi 

dan entrepreneurship. (4) Menguasai strategi untuk 

mengambil keputusan dalam mencapai keunggulan 

kompetitif. (5) Transparansi dan akuntabel  dalam 

mengembangkan dan mengontrol aset-aset yang 

dimanfaatkan. (6) Mengorganisir sumber daya gereja 

yang ada. (7) Takut Tuhan. (8) Berjiwa kehambaan 

dengan tetap berpola pada teladan Yesus sebagai 

tokoh Servant leadership. (Gambar 21). 
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Gambar 21.  

Model Kepemimpinan Tatakelola dalam Christian 

Entrepreneurship  

   

 Ketiga. Tuntunan dalam pelayanan dan 

pemberdayaan Christian Entrepreneurship. 

Pemberdayaan sumber daya gereja dan 

pendayagunaan berbagai fungsi dan peran 
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kepemimpinan dalam Christian Entrepreneurship 

dapat dimodelkan untuk dijadikan evaluasi dalam 

rangka penerapan kosep GCG_CE (Good Corporate 

Governand-Christian Entrepreneurship) dan CSR_CE  

(Corporate Social Responsibility-Christian 

Entrepreneurship) di kalangan umat dan pelayan. 

Model pemberdayaan dan pendayaguanaan CE 

disebut: Model P2C (Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan Christopreneurship) seperti 

tergambar dibawah ini. 
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Gambar 22.   

Model Pemberdayaan dan Pendayagunaan CE 

Paradigma & Konsep 

 

Entrepreneurship 

Spiritualpreneurship 

Christopreneurship 
Ajaran Kristus  

 

Informasi 

Sumber Daya CE 

Manusia (SDM) 

Teknologi 

Finansial 

Fakta Lunak/Soft 

Fakta Keras/Hard 

Fisik/Material 

Reputasi 

Budaya  CE 

Pengetahuan,  
Keterampilan, 

Spesialisasi 

Prestasi 

Kemampuan 
komunikasi 

dan informasi 

 

Aset 

 

MANAJEMEN 

Christopreneurship 

  

Intelektual 

Materi
al 

Aset Berwujud.  
 
Komponen 
berupa: tanah, 

hasil bumi, 
bangunan, uang, 
barang /surat 

berharga 

Aset Berwujud.  
 

Komponen 
berupa: yayasan-

yayasan gereja 
yang bergerak 
dalam bidang 

sosial-
kemanusiaan 

Aset tak berwujud. Komponen  berupa:: ide-

ide/skill,,daya pikir,,kecerdasan,,knowledge, 
,pendidikan, spesialisasi, motivasi, yang tertuang 

dalam  konsep dan praktek 

Kegiatan; Meditasi, Kontemplasi, Ibadah Taise, 

Bumbungisasi/jalan salib, Kubur  Terbuka, 
Wisata Keesaan, Pasar Kaget, Lelang Injil, 

Ziarah Rohani 

Kegiatan; Rumah 

Sakit, Panti, Sekolah. 

Kegiatan; Tabungan 

Hari Tua, Dana Lestari, 
Celengan, Saham/Reksa 

Dana , Koperasi 

Sosial 

Theospreneurship Ajaran Kitab Suci 



 

 

229 
 

6.2. Kesimpulan 

 Praktek Christian Entrepreneurship adalah 

praktek pengelolaan aset sebagai modal yang telah 

tergambar dan dipetakan didalam Proses, memiliki 

pola, Visi, Misi, tujuan, jenis, karakteristik ACE 

(Aktivitas Christian Entrepreneurship), karakteristik 

CEC (Christian Entrepreneurship Capability), 

karakteristik CEP (Christian Entrepreneurial Proses) 

serta tantangan peran CE (Christian 

Entrepreneurship).  Realitas tersebut adalah 

sebuah fakta.  

 Bergumul, mengkaji dan mengekstraksikan 

fakta baik secara empirik maupun abstrak telah 

melahirkan definisi konsep Theospreneurship dan 

Christopreneurship. Theospreneurship dibangun 

dengan karakteristik tersendiri, memiliki 4 (empat) 

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

(duabelas) indikator. Variabel-variabel yang ada 
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terdiri dari variabel konstruk (4 buah) dan variabel 

manifes (10 buah). Sedangkan Christopreneurship 

dibangun dengan 5 (lima) elemen, 5 (lima) dimensi, 5 

(lima) variabel dan 14 (empat belas) indikator. 

Variabel konstruk  Christopreneurship terdiri dari 5 

buah dan variabel manifes 15 buah. 

 Praktek entrepreneurship, konsep 

Theospreneurship dan Christopreneurship telah 

membentuk sebuah teori Christian Entrepreneurship. 

Teori CE dimodelkan dengan cara mendefinisikan 

konsep. Teori CE bergerak dari iman untuk 

kehidupan (teori untuk praktek), bergerak dari 

kehidupan iman dan kemudian kembali ke 

kehidupan (praktek untuk teori ke praktek).  

6.3. Rekomendasi dan Implikasi 

6.3.1. Implikasi Teoritis 

Keunggulan dari hasil penelitian ini ialah 

menghasilkan temuan berupa konsep dan model 
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baru. Sebagai pencetus konsep dan model baru 

dalam melakukan identifikasi, menampilkan 

karakteristik fenomenon maupun dalam melakukan 

interpretasi logis untuk menyusun karakteristik 

konsep, pasti saja ada kekurangan karena itu sangat 

terbuka untuk dikritik dan dikaji lebih lanjut. 

6.3.2. Implikasi Terapan 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka 

tantangan penelitian kedepan ini direkomendasikan 

kepada peneliti lain, untuk melihat praktek-praktek 

CE individual orang Kristen dan pelayan lintas gereja 

dan denominasi gereja yang ada dimana saja. 

Penelitian ini, dapat berlaku dan diterapkan juga 

untuk individu lain yang mengakui ajaran Kristus 

sehingga teba penelitian ini menjadi luas. 


