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MOTTO: 

Sebab Aku mengetahui rancangan-rancangan yang 

ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman 

TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan 

bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 

kepadamu hari depan yang penuh harapan 

(Yeremia 29:11) 

 

Talk less, do more 
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Abstrak 

Tulisan ini membahas tentang pemahaman jemaat terhadap teologi 

kewirausahaan. Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan pemahaman jemaat 

tentang teologi kewirausahaan. Penelitian ini penting dilakukan karena Majelis 

Sinode telah memberikan peluang dan memiliki pemahaman mengenai 

pembangunan ekonomi gereja. Akan tetapi GPIB jemaat Solo Utara Surakarta 

belum mengimplentasikannya walaupun memiliki potensi untuk membuka unit 

usaha. Diharapkan penulisan ini dapat membantu jemaat untuk memahami 

teologi kewirausahaan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan jemaat 

yakni, Pendeta, Majelis, beberapa pengurus Pelkat, beberapa anggota BPPJ, dan 

beberapa anggota jemaat biasa. Hasil penelitian adalah terdapat jemaat yang 

memahami teologi kewirausahaan, ada pemahaman yang menunjukkan 

kebimbangan tentang teologi kewirausahaan, serta masih ada jemaat yang tidak 

memahami teologi kewirausahaan.  

Keyword: Teologi kewirausahaan, pemahaman jemaat 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Gereja membutuhkan dana untuk melaksanakan program-program 

kerjanya. Sumber dana bagi gereja terbagi menjadi dua yakni konvensional 

(persembahan) dan inkonvensional (di luar persembahan/berwirausaha). 

Kewirausahaan menurut Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 1995 adalah 

semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan 

atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara 

kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang 

lebih besar.
1
 Wiji Lestari menjelaskan dalam tulisannya menjelaskan bahwa 

kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa 

visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang 

lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah 

penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian.
2
 

Melalui definisi tersebut jelas bahwa kewirausahaan masuk dalam dunia bisnis 

karena berurusan dengan dimensi jasmani manusia. Maka dari itu, hubungan 

antara gereja dan bisnis selalu dipisahkan karena gereja dianggap wilayah sakral 

dan berurusan dengan dimensi rohani manusia.  

Higginson (2002:9-24) menyebutkan bahwa baik gereja maupun dunia 

bisnis sebenarnya saling meminggirkan. Dari pihak bisnis, penyebab utamanya 

adalah munculnya filosofi-filosofi sejak pencerahan yang menyaingi, kalau tidak 

menyingkirkan, ajaran gereja dari tempat sentral dalam kehidupan masyarakat.
3
 

Pemisahan antara gereja dan bisnis menjadikan hubungan gereja seringkali 

dipahami sekedar bersifat pragmatis: gereja membutuhkan kalangan bisnis 

semata-mata sebagai sumber pendanaan; pelaku bisnis membutuhkan gereja 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ritual dalam rangka menyegarkan 

                                                             
1
 PO Abas Sunarya, Sudaryono, dkk, Kewirausahaan, (Yogyakarta: ANDI, 2011), 35. 

2
 Wiji Lestari, Artikel Tentang Kewirausahaan, http://www.kompasiana.com/tarie.wizie/artikel-

tentang-kewirausahaan_5528767 ff17e61ae528b45c2 (diakses pada 28 November 2018 pukul 
20:00).   
3
 Yahya Wijaya, Kesalehan Pasar Kajian Teologis terhadap Isu-Isu Ekonomi dan Bisnis di Indonesia, 

(Jakarta: Grefika Kreasindo, 2010), 2. 

http://www.kompasiana.com/tarie.wizie/artikel-tentang-kewirausahaan_5528767%20ff17e61ae528b45c2
http://www.kompasiana.com/tarie.wizie/artikel-tentang-kewirausahaan_5528767%20ff17e61ae528b45c2
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sumber daya manusianya agar tetap dapat bekerja secara produktif.
4
 Akibat dari 

pemisahan tersebut adalah gereja tidak boleh membuka unit usaha (berwirausaha) 

karena dianggap bersentuhan dengan dunia bisnis. Pemahaman tersebut semakin 

mandarah daging akibat sejarah kekristenan awal berdasarkan kesaksian 

perjanjian baru terdapat kesan yang kuat bahwa gereja tidak terlalu peduli dengan 

dunia bisnis. Akibatnya, dialog tentang gereja yang berbisnis (berwirausaha) 

belum menemukan titik terang. Selalu ada kelompok yang tidak setuju dan yang 

setuju.  

Menanggapi kekotoran dan keduniawian bisnis sebagai pemahaman 

gereja, nama Martin Luther dan Yohanes Calvin sebagai dua tokoh reformator 

gereja nampaknya memiliki pengaruh yang besar. Luther yang menyatakan bahwa 

human work is God’s mask behind which he hides himself and rules everything 

magnificently in the world.
5
 Artinya, segala pekerjaan manusia (termasuk bisnis) 

dapat mengubah kehidupan karena melalui pekerjaan tersebut Tuhan bekerja 

untuk mengatur kehidupan dunia. Hal ini ditekankan Volf yang melihat bahwa 

manusia berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan dunia. Sedangkan 

Calvin bahkan mengakui bahwa peredaran barang dan uang dalam masyarakat 

diperlukan demi kesejahteraan bersama. Walau demikian, tidak semua praktik 

bisnis layak dihargai. Calvin tetap menerapkan kejujuran dan keadilan dalam 

kegiatan bisnis.
6
 Tanggapan-tanggapan tersebut hendak menunjukkan bahwa 

kekotoran dan keduniawian bisnis disebabkan oleh perilaku manusia.  

Pembangunan ekonomi gereja GPIB merupakan salah satu bentuk konkrit 

teologi kewirausahaan. Upaya tersebut muncul dalam wujud badan usaha milik 

gereja. Badan usaha milik gereja adalah badan hukum GPIB yang merupakan 

badan pelaksana kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan semangat 

gerejawi dan bermanfaat sebagai sarana pendukung yang menunjang dan 

menumbuh kembangkan kemandirian GPIB.
7
 Melalui pemahaman tersebut, GPIB 

                                                             
4
 Yahya Wijaya, Kesalehan Pasar, 1. 

5 Miroslav Volf, Work in the Spirit: Toward a Theology of Work, (New York/Oxford: Oxford 

University Press, 1991), 99. 
6
 August Corneles Tamawiwy Karundeng, MIND THE GAP!: Berteologi Ekonomi Kontekstual 

Melalui Penafsiran Injil Lukas 16:9-13 dalam Rangka Mempertimbangkan Ulang Konteks 
Kemiskinan Yang Parah di Indonesia, Jurnal Teologi Indonesia 1/1 (Juli 2013), 60. 
7
 MS. GPIB, Ketetapan Persidangan Sinode XX GPIB 2015: Tata Gereja GPIB, (Jakarta: MS. GPIB, 

2015), 240. 
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melihat bahwa pembangunan ekonomi gereja sangat penting untuk menunjang 

pelayanannya dan GPIB tidak mengabaikan tugas pelayanan gereja. 

 Tata gereja GPIB dalam pasal 6.e dituliskan bahwa sumber penerimaan di 

GPIB terdiri atas penerimaan lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

GPIB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8
 Penerimaan lain-lain 

GPIB baik lingkup jemaat maupun Sinodal adalah termasuk penerimaan oleh 

Unit-unit Misioner di lingkup Jemaat/Sinodal. Salah satu Unit-unit Misioner 

tersebut adalah unit-unit usaha milik gereja (UUMG). Berdasarkan peraturan 

tersebut maka, Majelis Sinode GPIB mengharapkan agar anggota-anggota 

jemaatnya tidak hanya bergantung pada persembahan sebagai salah satu sumber 

penerimaan gereja.  Dengan kata lain, Majelis Sinode GPIB mengharapkan agar 

anggota-anggota jemaatnya mengembangkan perekonomian gereja dengan cara 

memiliki unit usaha (berwirausaha) dengan menggunakan potensi-potensi yang 

ada di dalam jemaat 

 Potensi yang dimiliki oleh GPIB jemaat Solo Utara Surakarta adalah 

lokasi geografisnya yang terletak di daerah padat penduduk dan berdekatan 

dengan taman Jaya Wijaya Mojosongo. Taman Jaya Wijaya Mojosongo menjadi 

salah satu potensi karena tempat tersebut selalu ramai terutama pada malam hari. 

Melihat hal tersebut, GPIB jemaat Solo Utara Surakarta tidak memanfaatkan 

keadaan taman Jaya Wijaya Mojosongo sebagai sumber pembangunan ekonomi 

gereja. Permasalahan yang terjadi akibat belum adanya pembangunan ekonomi 

gereja adalah kondisi keuangan GPIB jemaat Solo Utara tidak mengalami 

pertumbuhan yang signifikan. Sejak berdiri pada tanggal 27 Oktober 2002 sampai 

sekarang GPIB jemaat Solo Utara digolongkan pada kelas ekonomi miskin 

menurut Majelis Sinode dan jemaat belum mampu membayar gaji pendeta secara 

penuh. Penelitian ini penting dilakukan karena Majelis Sinode telah memberikan 

peluang dan memiliki pemahaman mengenai pembangunan ekonomi gereja. Akan 

tetapi GPIB jemaat Solo Utara Surakarta belum mengimplentasikannya walaupun 

memiliki potensi untuk membuka unit usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka penulis memilih judul: 

                                                             
8
 MS. GPIB, Ketetapan Persidangan Sinode XX GPIB 2015: Tata Gereja GPIB, 132. 
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Kajian Teologi Kewirausahaan terhadap Pemahaman Jemaat GPIB Jemaat 

Solo Utara Surakarta tentang Pembangunan Ekonomi Gereja  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang maka, rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pemahaman jemaat GPIB Solo Utara tentang Teologi 

Kewirausahaan? 

Tujuan Penulisan 

1. Mendeskripsikan pemahaman jemaat GPIB Solo Utara Surakarta 

tentang Teologi Kewirausahaan. 

Manfaat Penulisan 

1. Teoritik: untuk menambah dan melengkapi pengetahuan Fakultas 

Teologi Universitas Kristen Satya Wacana mengenai Teologi 

Kewirausahaan sehingga para mahasiswa dapat menerapkan Teologi 

Kewirausahaan dalam kehidupan berpelayanan. 

2. Praktis: sumbangan pemikiran bagi GPIB Jemaat Solo Utara Surakarta 

mengenai pembangunan ekonomi gereja. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
9
 Jenis penelitian deskriptif 

bertujuan untuk mendekripsikan atau menjelaskan sebab kejadian atau situasi 

sebagaimana adanya.
10

 Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara 

akan dilakukan kepada pendeta, beberapa majelis, beberapa pengurus pelkat, 

beberapa anggota BPPJ dan beberapa anggota jemaat. Sebelum melakukan 

wawancara di lapangan, penulis mempersiapkan daftar pertanyaan. Penelitian 

dilakukan di GPIB jemaat Solo Utara Surakarta.  

 

 

                                                             
9
 Prof. Dr. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Alfabeta, 2012), 1. 

10
 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 

181. 
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Sistematika Penulisan 

Penulis akan membagi tulisan ini ke dalam lima bagian, yakni sebagai 

berikut: Bagian pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penelitian. Bagian kedua adalah landasan teori mengenai teologi 

kewirausahaan, dan teori pendukung lainnya. Bagian ketiga adalah hasil 

penelitian. Bagian keempat adalah analisa hasil penelitian pemahaman jemaat 

GPIB “Solo Utara” Surakarta terhadap Teologi Kewirausahaan menggunakan 

teori teologi kewirausahaan. Bagian lima adalah penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran. 

Teologi Kewirausahaan 

Kewirausahaan menurut Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 1995 adalah 

semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan 

atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara 

kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang 

lebih besar.
11

 Menurut Peter Drucker, kewirausahaan (entrepreneurship) adalah 

suatu proses membelai bisnis baru, mengorganisasikan sumber daya-sumber daya 

seperti; sumber daya manusia (tenaga kerja), sumber daya alam (bahan baku) 

yang diperlukan untuk kegiatan pemberian nilai tambah ekonomis (Economic 

Value Addded) yang akan menghasilkan produk, baik barang maupun jasa dengan 

mempertimbangkan risiko yang terkait dan balas jasa yang akan diterima dari 

aktivitas penjualan produk barang maupun jasa.
12

 Wiji Lestari dalam tulisannya 

menjelaskan bahwa kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, 

mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa 

berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. 

Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada 

kondisi risiko atau ketidakpastian.
13

 Berdasarkan pengertian kewirausahaan 

                                                             
11

 PO Abas Sunarya, Sudaryono, dkk, Kewirausahaan, 35. 
12

 Prof. Dr. H. Dedy Takdir S, SE., M.S, dkk, Kewirausahaan, (Yogyakarta: Wijana Mahadi Karya, 
2015), 1. 
13

 Wiji Lestari, Artikel Tentang Kewirausahaan, http://www.kompasiana.com/tarie.wizie/artikel-
tentang-kewirausahaan_5528767 ff17e61ae528b45c2 (diakses pada 28 November 2018 pukul 
20:00). 

http://www.kompasiana.com/tarie.wizie/artikel-tentang-kewirausahaan_5528767%20ff17e61ae528b45c2
http://www.kompasiana.com/tarie.wizie/artikel-tentang-kewirausahaan_5528767%20ff17e61ae528b45c2
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tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah sebuah kegiatan 

bisnis dengan membuka lapangan kerja dan mengorganisasikan sumber daya-

sumber daya yang ada untuk menghasilkan barang maupun jasa dengan tujuan 

memperoleh keuntungan. 

Ciri-ciri budaya wirausaha adalah percaya diri, mau mengambil resiko dan 

inovatif, yang berakar pada optimisme perubahan. seorang pengusaha tidak 

pernah puas dengan apa yang ada dan selalu mencari celah-celah yang 

memungkinkannya melakukan perubahan melalui inovasi.
14

 Menurut Sedwick 

(1992:47-50), motivasi para pengusaha tidak semata-mata mencari keuntungan 

sebanyak-banyaknya. Bagi mereka, bisnis adalah masalah pencarian makna 

personal dan sosial. Mereka menemukan di dalam dunia bisnis tantangan untuk 

membuktikan kecakapan profesional mereka dan kesempatan untuk 

mengungkapkan nilai-nilai kebebasan, keadilan, fleksibilitas dan kreatifitas. 

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena gereja tetap membutuhkan 

dana untuk menjalankan program-program kerjanya. Teologi kewirausahaan 

merupakan sebuah upaya gereja untuk mendapatkan pemasukan di luar 

persembahan dengan cara berwirausaha untuk bertumbuh secara ekonomi dan 

menunjang pelayanan gereja. Mastra memberikan pendapat bahwa gereja harus 

bertumbuh sesuai dengan empat aspek pertumbuhan Yesus yang didasarkan pada 

Injil Lukas 2:52. Aspek-aspek tersebut adalah kebijaksanaan, menyangkut segi 

intelektual dan mental, kekuatan jasmani yang menyangkut segi materi, ekonomi, 

dan kebudayaan, aspek spiritualitas, menyangkut hidup kerohanian sebagai 

anugerah yang diberikan Tuhan, dan aspek kemasyarakatan, menyangkut hidup 

sosial sehingga gereja makin lama makin disukai dan dapat mempengaruhi hidup 

masyarakat.
15

 Mastra menekankan bahwa misi yang bisa memenuhi kebutuhan 

manusia secara holistik tidak hanya mencakup kebutuhan rohani tetapi juga 

jasmani.  

Upaya gereja untuk bertumbuh di bidang ekonomi tidak akan 

mengabaikan tugas pelayanannya. Mastra sangat menekankan pentingnya 

pembangunan ekonomi bagi gereja namun, ia tidak mengabaikan sisi lain dari 

                                                             
14

 Yahya Wijaya, Kesalehan Pasar, 42. 
15

 Made Gunaraksawati Mastra-ten Veen, Teologi Kewirausahaan: Konsep dan Praktik Bisnis 
Gereja Kristen Protestan di Bali, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2009), 64. 
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tugas pelayanan gereja yakni, koinonia, marturia, dan diakonia. Tugas gereja 

sebagai koinonia yakni dalam bentuk persekutuan, pemberitaan kabar baik, 

sebagai marturia dalam bentuk kesaksian, dan pembebasan tawanan dan sebagai 

fungsi diakonia dalam bentuk pelayanan yang membebaskan. Dengan demikian, 

pandangan Mastra akan pentingnya pengembangan/pembangunan ekonomi yang 

adalah bagian dari fungsi diakonia tidak mengabaikan tri tugas panggilan gereja 

yang lainnya, namun untuk melengkapi dalam memberikan pelayanan yang utuh 

sebagaimana teladan Kristus.
16

 Pelayanan diakonia yang diberikan melalui 

pembangunan ekonomi gereja adalah dengan membuka unit usaha. Keberadaan 

unit usaha dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi jemaat dan masyarakat sekitar. 

Kehadiran gereja di dunia tentu memiliki misi. Jurnal Christian Church 

and Economy menuliskan bahwa misi gereja kristen adalah keselamatan, 

perolehan kehidupan kekal, tetapi kehidupan kekal dimulai di sini di bumi, dan 

disempurnakan di surga, menembus dan mengubah kehidupan kita. Akibatnya, itu 

berdampak pada kehidupan di bumi. Dalam sejarah gereja kristen, ada orang-

orang kristen yang percaya bahwa mereka harus mengabaikan semua yang ada di 

dunia, berusaha untuk hidup hanya di dalam Tuhan dan menginginkan 

kebahagiaan masa depan. Ini adalah kasus orang Kristen di Tesalonika, yang, 

menunggu kedatangan Juruselamat, telah berhenti bekerja dan khawatir tentang 

masalah kehidupan, fokus pada kesalehan dan mengabaikan tindakan praktis. 

"Kebenarannya adalah bahwa kebahagiaan abadi diperoleh melalui tindakan, 

melalui cinta manusia untuk meningkatkan kehidupan duniawinya menjadi 

kebahagiaan manusia di bumi. Layani Tuhan dengan melayani manusia " 

Kelompok kristen lainnya percaya bahwa antara iman dan aspek kehidupan 

sehari-hari tidak ada hubungannya. Mereka menghadiri Gereja, tetapi dipandu 

oleh aturan mereka sendiri. Namun, mereka adalah yang disebutkan oleh Rasul 

Yakobus, ketika ia mengatakan "iman tanpa perbuatan adalah mati" (Yakobus 2, 

22-26). Orang kristen lainnya percaya bahwa gereja harus dilibatkan dalam 

                                                             
16

 Made Gunaraksawati Mastra-ten Veen, Teologi Kewirausahaan: Konsep dan Praktik Bisnis 
Gereja Kristen Protestan di Bali, 65. 
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pelaksanaan program sosial ekonomi politik, budaya, menciptakan prasyarat 

untuk kebijakan atau ekonomi Kristen.
17

 

Mastra mengajarkan mengenai teologi ekonomi dalam rangka 

pembangunan ekonomi gereja. Teologi tersebut antara lain:
18

 Teologi Lima jari, 

itu ada macam-macam, teologi berdoa, teologi atlet, teologi tangan waktu makan. 

Teologi atlet, kerja keras untuk menjadi juara (1 Kor.9:24-25). Teologi tangan 

waktu makan, waktu makan tangan harus kerjasama (1 Kor. 12). Walaupun satu 

ibu jari, jadi kuat, jadi jempol, tapi ia tidak bisa kerja sendiri. Hanya kalau 

kerjasama bisa. Jadi gereja itu perlu bekerja sama. Teologi ekonomi selanjutnya, 

Mastra menyebut dengan Teologi Kelelawar, Kucing, dan Anjing. Teologi 

kelelawar, kalau siang menggelayut, kalau malam baru dia turun. Begitu juga 

gereja, dikembangkan teologi kelelawar, diajarkan supaya orang percaya kepada 

Yesus dan kalau sudah percaya, lalu menunggu Tuhan datang pada hari kiamat. 

Sehingga jemaat diajarkan untuk diam saja menggelayut, tidak melakukan 

sesuatu. Teologi kucing, dia itu mau supaya dielus-elus saja oleh pemiliknya, tapi 

tidak berguna, tidak menolong. Teologi anjing, dia itu makan, dia bisa 

mensyukuri dan dia menjaga. Ini harus dikembangkan, artinya orang Kristen 

harus dipacu supaya bisa maju.  

Teologi kerja lima binatang (semut, Jangkrik, ular, katak, dan monyet). 

Orang yang bekerja seperti semut, adalah orang pekerja keras yang terus menerus 

mencari makan, tetapi tidak memikirkan apa-apa kecuali makan. Meskipun 

lubangnya sudah penuh berisi makanan, tetap saja ia bekerja keras untuk mencari 

makan. Orang seperti ular, adalah orang-orang yang malas dan jahat. Ketika lapar, 

dia bekerja untuk mencari uang dan kalau sudah dapat, dia tidak berbelaskasihan 

pada mangsanya. Orang yang seperti monyet, kalau lapar dia makan, mulutnya 

diisi penuh dengan makanan, dan masih ada yang disimpan-simpan. Kemudian 

kalau sudah kenyang, dia tidak bisa tinggal diam, loncat sana-loncat sini. Nanti 

kalau sudah lapar, masuk lagi. Artinya tidak menghasilkan apa-apa. Orang yang 

seperti ulat sutera, waktu masih jadi ulat, orang itu merusak pohon-pohon dengan 

                                                             
17

 Adrian Ignat, Christian Church and Economy, (Elsevier Ltd: Procedia Social and Behavorial 
Sciences, 2013), 415. 
18

 Made Gunaraksawati Mastra-ten Veen, Teologi Kewirausahaan: Konsep dan Praktik Bisnis 
Gereja Kristen Protestan di Bali, 73-75. 
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memakan habis daun-daunnya hingga pohon itu mati. Tapi kalau sudah makan, 

dia membuat benang lalu benangnya ditenun jadi kepompong, lalu masuk 

kepompong itu untuk meditasi. Meditasinya menghasilkan suatu perubahan hidup 

atau transformasi menjadi bentuk lain, kupu-kupu yang indah. Itulah orang 

Kristen itu harus membentuk diri untuk mencapai kehidupan yang baru. 

Barangsiapa ada dalam Kristus, ia adalah kejadian yang baru, yang lama sudah 

berlalu, yang baru timbul, jadi selalu ingin berbuat dan kalau sudah jadi kupu-

kupu dia tidak merusak tapi menolong mempersilangkan bunga-bunga itu 

sehingga menjadi buah, sehingga dapat menjadi berkat. Orang Kristen juga harus 

begitu, dia harus menolong sesamanya agar bisa jadi berkat, bisa jadi buah, bisa 

berguna. Ini yang di gereja harus dikembangkan terus. 

Kewirausahaan merupakan kegiatan bisnis yang berfokus pada pencarian 

keuntungan/harta benda. From the beginning, Christian church adopted a positive 

attitude on material possessions.
19

 Sikap tersebut muncul karena pengakuan 

bahwa Tuhan adalah pencipta dan Dia membuat segalanya. Jika Tuhan diakui 

sebagai pencipta maka, harta benda tidak bisa dipandang buruk.
20

 Manusia adalah 

mandataris Allah untuk mengelola dan menggunakan harta benda (berbisnis) 

secara bijaksana untuk menghadirkan syalom yang menjadi karakter kerajaan 

Tuhan. Menurut Priana salah satu wujudnya adalah mengupayakan 

kemakmuran.
21

 Namun, dalam tradisi Kristen memiliki pandangan dualistik 

tentang bisnis dan gereja. Gereja dipandang rohani dan suci dan lekat dengan citra 

akan kesalehan, kejujuran, dan moral baik, sedangkan bisnis itu duniawi dan kotor 

serta lekat dengan tipu daya dan moral jahat. Bisnis itu suka melupakan Tuhan 

manakala urusan-urusannya sudah menumpuk dan kekayaannya sudah bertambah 

banyak.
22

 Di sisi lain, kegiatan bisnis dari warga gereja dilihat sebagai sumber 

dana bagi persembahan di gereja dan berguna untuk mendukung pelayanan gereja. 

Mengenai kejadian tersebut, Yahya Wijaya memberi kritik kepada Gereja dengan 

mengungkapkan bahwa hubungan antara dunia bisnis dengan gereja seringkali 

dipahami sekadar bersifat pragmatis; bisnis dibutuhkan hanya untuk mencukupi 

                                                             
19

 Adrian Ignat, Christian Church and Economy, 414. 
20

 Mengingat kata Alkitab dalam kitab Kejadian 1 “….. Allah melihat bahwa semuanya itu baik” 
21

 Made Gunaraksawati Mastra-ten Veen, Teologi Kewirausahaan: Konsep dan Praktik Bisnis 
Gereja Kristen Protestan di Bali, 88. 
22

 Mahli Sembiring, Kiat Bisnis Kristen Buku 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 35-36. 
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gereja dan gereja dipakai pelaku bisnis guna kebutuhan ritual penyegaran motivasi 

para pekerja.
23

 

Keberadaan pandangan dualistik tersebut berdampak pada pemahaman 

jemaat terhadap pembangunan ekonomi gereja melalui dunia bisnis. Terdapat dua 

pemahaman yang saling bertentangan. Pemahaman yang tidak menyetujui gereja 

yang berbisnis memiliki argumentasi teologis yakni, berpijak pada cerita tentang 

Yesus yang mengusir para pedagang di Bait Allah di Matius 21:12. Pihak yang 

tidak setuju menekankan bahwa cerita tersebut jelas menekankan bahwa Yesus 

tidak memperbolehkan pencampuradukan dunia usaha/bisnis dengan dunia Bait 

Allah/gereja. Sementara pihak yang setuju yaitu, yang terbuka tentang bisnis 

dibicarakan di tengah jemaat melakukan pembelaan dengan penjelasan bahwa 

konteks pada zaman Yesus berbeda dengan sekarang. Mereka menjelaskan bahwa 

peristiwa kemarahan Yesus terhadap praktik perdagangan di Bait Allah waktu itu 

dilatar belakangi situasi kemerosotan moral Sanhedrin yang cenderung serakah 

dengan mempekerjakan para pemungut cukai. Sebagaimana diketahui bahwa 

kondisi sosial-politik-ekonomi zaman Yesus adalah kondisi masyarakat di bawah 

pengaruh imperium romanum, kondisi yang membawa bangsa jajahan (termasuk 

Yudea) menjadi semakin miskin. Salah satu sistem ekonomi yang diberlakukan 

pada saat itu adalah sistem perpajakan yang diorganisir secara ketat.
24

 Para Imam 

Sanhedrin dalam sistem perpajakan tersebut telah mendapat bagian yang sangat 

cukup untuk pengelolaan Bait Allah (lengkap dengan jatah orang-orang yang ada 

di dalamnya). Namun, mereka masih menarik keuntungan dengan mempekerjakan 

para pemungut cukai, bahkan mencari tambahan dengan menarik pajak dari para 

pedagang yang berjualan di area Bait Allah. Keserakahan tersebut yang 

menyebabkan Yesus sangat marah kepada praktik perdagangan di Bait Allah, jadi 

tidak semata-mata marah karena perdagangan itu sendiri.
25

  

Kemarahan Yesus terhadap praktik bisnis di Bait Allah karena adanya 

motif bisnis yang tidak benar yakni, untuk memperkaya para Imam Sanhedrin. 

Bisnis dalam gereja dikatakan baik apabila dipakai untuk meningkatkan 

                                                             
23

 Yahya Wijaya, Kesalehan Pasar,  1-2.   
24

 Prof. Dr. H. Jagersma, Dari Aleksander Agung Sampai Bar Kokhba-sejarah Israel dari +/- 330 
SM-135SM, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1994), 164-183. 
25

 Simon Julianto, Kewirausahaan Jemaat: Sebuah Alternatif Berteologi, Waskita, Jurnal Studi 
Agama dan Masyarakat, 152. 
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kesejahteraan karyawan, diakonia gereja, memperhatikan orang miskin, orang 

sakit, dan menciptakan lapangan kerja.
26

 Selain itu, bisnis digunakan untuk 

mendukung pelayanan-pelayanan dalam gereja yang berguna bagi pembangunan, 

pengembangan, dan pertumbuhan gereja, serta bukan untuk memperkaya gereja.
 

Tugas gereja menurut Mastra adalah membuat program-program yang bisa 

menolong memberdayakan orang supaya bisa mandiri agar nantinya bisa 

menolong orang lain.
27

 Dalam hal ini, Mastra menekankan bahwa motif kegiatan 

bisnis dalam gereja untuk mengangkat martabat manusia dan memberikan 

pemaknaan hidup yang tidak saja untuk menerima berkat melainkan juga 

memberikan berkat bagi orang lain, bukan untuk memperkaya gereja. Dengan 

demikian, perlu dipahami bahwa motif bisnis tidak hanya sarana maximizing 

profit tetapi juga menjadi “locus for meaning and moral guidance”. Locus for 

Meaning and Moral Guidance yang dimaksudkan adalah bisnis menjadi media 

sekaligus alat pengembangan diri dan pemaknaan hidup.
 28 

 

 Kemarahan Yesus terhadap praktik bisnis di Bait Allah dipengaruhi oleh 

faktor moral para Imam Sanhedrin yakni keserakahan. Akibat dari moral yang 

buruk tersebut adalah hancurnya bisnis di Bait Allah. Hal ini membuktikan bahwa 

bisnis tanpa etika justru tidak akan berhasil. Dengan kata lain, berbisnis di atas 

norma-norma moral atau dengan standar dan sistem etika merupakan syarat yang 

menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan yang berorientasi pada keuntungan.
29

 

Mendasarkan praktik bisnis pada norma moral adalah identik dengan membangun 

sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kejujuran merupakan modal utama 

untuk memperoleh kepercayaan.
30

 Jujur berarti terbuka, tanpa kedok, atau tidak 

berusaha untuk menyembunyikan keaslian diri. Orang jujur adalah orang yang 

mengatakan “ya” sebagai “ya” dan “tidak” sebagai “tidak”. Artinya orang jujur 

adalah orang yang berkepribadian kuat dan orang yang dapat dipercaya. Ia tidak 

                                                             
26

 Made Gunaraksawati Mastra-ten Veen, Teologi Kewirausahaan: Konsep dan Praktik Bisnis 
Gereja Kristen Protestan di Bali, 89. 
27

 Made Gunaraksawati Mastra-ten Veen, Teologi Kewirausahaan: Konsep dan Praktik Bisnis 
Gereja Kristen Protestan di Bali, 58. 
28

 L. Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis, (Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor, 2010), 58. 
29

 Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis, 135. 
30

 Dr. Hj. Erni R. Ernawan, S.E,. M.M, Business Ethics Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta, 2011), 36. 
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akan pernah membiarkan harkat dan martabatnya dirusak oleh perkataannya 

sendiri. 

 Keadilan merupakan prinsip yang paling penting dalam berbisnis. Secara 

hakiki, norma keadilan menuntut agar dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, 

termasuk dalam dunia bisnis, seseorang tidak boleh mengorbankan hak-hak dan 

kepentingan-kepentingan orang lain.
31

 Ciri khas keadilan setidaknya dapat 

dibedakan menjadi tiga yakni pertama, selalu tertuju kepada orang lain atau other-

directedness. Ciri pertama menunjukkan bahwa masalah keadilan hanya muncul 

dalam konteks relasi antar-makhluk. Kedua, keadilan harus selalu ditegakkan. Ciri 

kedua ini identik dengan menegaskan bahwa keadilan bersifat mengikat dalam hal 

hak orang lain. Sebagai contoh seorang pengusaha wajib membayar gaji karyawan 

di akhir bulan karena mereka telah terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya. 

Ketiga, keadilan selamanya menuntut kesetaraan. Keadilan menuntut bahwa 

setiap orang wajib memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka 

tanpa kecuali. Artinya keadilan berlaku bagi semua orang begitu saja, tanpa 

melihat siapa orangnya, dari manakah asalnya dan dengan status sosial seperti apa 

sehingga wajib diperlakukan secara adil.
 32

 

Tanggung jawab merupakan suatu keberanian yang muncul dari kesadaran 

manusia untuk menerima dan melaksanakan setiap resiko yang ditimbulkan oleh 

sikap atau tindakan-tindakannya.
33

 Dengan kata lain, tanggung jawab berkaitan 

dengan pengambilan keputusan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Seseorang 

dituntut untuk mempertimbangkan untung atau rugi dalam melakukan suatu 

tindakan. Pertimbangan tersebut menuntut kesiapan diri dalam menghadapi 

konsekuensi-konsekuensi yang ada. Seseorang dikatakan bertanggung jawab atas 

keputusan untuk melakukan tindakan-tindakannya dan ia juga mempertanggung-

jawabkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindakannya. 

 

 

 

 

                                                             
31

 L. Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis, 171. 
32

 L. Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis, 172. 
33

 Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis, 179. 
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Pemahaman Jemaat GPIB Solo Utara tentang Perekonomian 

Gereja 

Kemandirian Ekonomi GPIB 

 Peraturan nomor 12 dalam Tata Gereja GPIB menjelaskan mengenai 

badan hukum/badan usaha/unit kerja GPIB. Badan usaha milik gereja (BUMG) 

adalah badan hukum GPIB yang merupakan badan pelaksanaan kegiatan usaha 

yang tidak bertentangan dengan semangat gerejawi dan bermanfaat sebagai sarana 

pendukung yang menunjang dan menumbuh kembangkan kemandirian GPIB.
34

 

Usaha yang dimaksud adalah semua kegiatan yang tidak bertentangan dengan tata 

gereja GPIB, serta peraturan-peraturan yang berlaku.
35

 Tugas dan wewenang 

BUMG adalah merancang dan melaksanakan kegiatan usaha yang bermanfaat 

demi menunjang dan menumbuh kembangkan kemandirian ekonomi gereja.
36

 

 Kemandirian ekonomi GPIB juga dapat dilihat dalam PKUPPG (Pokok-

Pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja). PKUPPG merupakan 

acuan jangka panjang GPIB untuk melaksanakan pelayanan dan kesaksian 

ditengah-tengah gereja, masyarakat dan dunia dalam periode tertentu yakni 20 

tahun. PKUPPG merupakan keputusan gerejawi dan sifatnya mengikat semua 

jemaat dalam lingkup GPIB. PKUPPG menjadi rumusan umum dari program 

GPIB secara sinodal yang menyangkut program jangka panjang 20 tahun, jangka 

pendek 5 tahun, dan program tahunan. PKUPPG bertujuan untuk menjalankan visi 

dan misi GPIB yang disusun berdasarkan fungsi gereja yang dikenal dengan 

tritugas panggilan gereja, yakni marturia, koinonia, dan diakonia. Sumber daya 

gereja diperlukan sebagai penunjang agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan 

baik. Dengan demikian, sumber daya gereja berfungsi sebagai penunjang terhadap 

proses administrasi. 

 Tujuan kemandirian ekonomi GPIB adalah untuk membebaskan diri dari 

keterbatasan finansial, menunjang program kerja Majelis Sinode GPIB, membantu 

jemaat-jemaat GPIB yang finansial lemah, dan mengusahakan tersedianya dana 

bagi Majelis Sinode. Tujuan tersebut apabila ditinjau secara Alkitabiah maka, 

                                                             
34

 MS. GPIB, Ketetapan Persidangan Sinode XX GPIB 2015: Tata Gereja GPIB, (Jakarta: MS. GPIB, 
2015), 240. 
35

 Ketetapan Persidangan Sinode XX GPIB 2015: Tata Gereja GPIB, 240. 
36
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kemandirian ekonomi GPIB adalah tugas yang dibebankan dalam rangka 

keikutsertaan diakonia Yesus Kristus. Pembangunan ini akan berhasil apabila ada 

partisipasi dari segenap pejabat GPIB dan segenap warga jemaat GPIB. 

GPIB Jemaat Solo Utara Surakarta 

 Cikal-bakal   kehadiran   GPIB Jemaat "Solo Utara" sudah ada sejak 1975, 

saat itu Pdt. Suharto yang melayani di GPIB “Penabur” Surakarta.  Semula 

pelayanan   Kebaktian Keluarga dilaksanakan dari rumah ke rumah di Kampung 

Dukuhan Kendal dan di Desa Debegan Mojosongo.  Pelaksanaan ibadah Minggu 

dilaksanakan di Keluarga JB Suyanto yang berada di Debegan Mojosongo. Semua 

kegiatan Pelayanan Ibadah Minggu dan atau Kebaktian Keluarga tersebut berada 

dalam pengaturan GPIB Jemaat Penabur di Gladag, Surakarta. Beberapa tahun 

kemudian sekitar tahun 1985, pusat pelayanan Ibadah Minggu berpindah tempat 

dari rumah keluarga JB Suyanto ke tempat rumah milik bapak Sunarno di desa 

Dukuhan Kendal Mojosongo Surakarta. Persekutuan di wilayah   Mojosongo   ini 

oleh GPIB Jemaat "Penabur" diberi nama Pos Pelayanan dan Kesaksian atau Pos 

Pel-Kes Mojosongo Surakarta. 

Seiring berjalannya waktu, jumlah warga jemaat Pos Pel-Kes Mojosongo 

semakin bertambah. Dari waktu ke waktu persekutuan semakin kuat, tumbuhlah 

kesadaran berjemaat dalam memberikan persembahan, maka ada salah satu warga 

Jemaat bernama Bapak Kromo (Mbah Kromo) berkenan menghibahkan sebidang 

tanah seluas sekitar 100m
2
 untuk pembangunan gedung gereja. Setelah memiliki 

tanah, kebutuhan mendesak adalah gedung gereja permanen untuk pusat 

peribadahan jemaat maka, mulai dibangun gedung gereja seluas 100m
2
 yang 

dipakai Ibadah Minggu dan kegiatan gerejawi lainnya. Pada 27 Oktober 2002 

Majelis Sinode GPIB melalui Majelis Jemaat GPIB Penabur Surakarta 

melaksanakan pendewasaan dan pelembagaan Pos Pel-Kes Mojosongo Surakarta 

menjadi Jemaat mandiri ke-253 dan diberi nama GPIB Jemaat "Solo Utara" 

Surakarta. Pelembagaan tersebut dihadiri dan ditahbiskan oleh Penatua L.D. Abast 

sebagai Sekretaris II Majelis Sinode GPIB. 

Jumlah kepala keluarga jemaat Solo Utara bulan Januari tahun 2019 

adalah 93 kepala keluarga. Jemaat Solo Utara termasuk jemaat kecil. Sebagaian 

besar warga jemaat berekonomi lemah. Ada warga jemaat yang memiliki 
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penghasilan lima belas ribu rupiah dalam sehari. Ada warga jemaat yang 

berprofesi sebagai tukang parkir, pedagang sayur, tukang bangunan, perajin dan 

penjual kemoceng, sangkar burung, dan industri rumah tangga lainnya. Meski 

demikian, terdapat pula jemaat yang berekonomi kuat di jemaat Solo Utara. 

 Beberapa jemaat berekonomi kuat di GPIB Solo Utara bukanlah orang 

yang pelit. Di saat-saat yang mendesak, mereka memberikan bantuan yang tidak 

sedikit bagi gereja. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di jemaat Solo Utara 

menimbulkan efek rasa tidak percaya diri dan rasa rendah diri di kalangan jemaat 

berekonomi sulit. Sering terjadi mereka enggan mengemukakan pendapatnya 

dalam rapat rutin. Dengan kejadian tersebut, terciptalah iklim persekutuan yang 

seharusnya kreatif dan dinamis justru menjadi permisif dan statis.
37

 

Pemahaman tentang Pembangunan Ekonomi Gereja 

Pemahaman Jemaat GPIB Solo Utara tentang pembangunan ekonomi 

gereja yakni, gereja diperbolehkan untuk mencari dana sendiri melalui usaha 

seperti, bazar dan hasilnya untuk gereja. Itu hal-hal yang digali dari jemaat untuk 

mencari tambahan dana untuk membantu perekonomian gereja.
38

 Ada yang 

memahami pembangunan ekonomi gereja sebagai suatu usaha untuk pencarian 

penggalian dana untuk menghidupi, untuk pelayanan bisa berjalan, untuk seluruh 

anggaran yang sudah dianggarkan, untuk menopang anggaran dari gereja diluar 

persembahan.
39

 Seorang Diaken memahami bahwa pembangunan ekonomi gereja 

adalah membangun gereja dengan menjual sesuatu yang menghasilkan income 

untuk membangun, memajukan gereja.
40

 Seorang pemuda yang saat ini menjabat 

sebagai pengurus Gerakan Pemuda memahami pembangunan ekonomi gereja 

boleh saja dilaksanakan dalam gereja, akan tetapi kita harus melihat dari sudut 

pandang yang lain apakah itu membantu kita ke depan atau menjatuhkan kita ke 

depan.
41

  

                                                             
37

 Pdt. Romy Pelupessy, “Kolaborasi” Teologi dan Ekonomi dalam Konteks GPIB: Sebuah Upaya 
untuk Mengokohkan Pondasi Teologi dan Mendirikan Bangunan Kemandirian Ekonomi Jemaat, 
(Berteologi Dari Ruang Keberagaman: Proseding studi teologi GPIB 2016-2017, Jakarta: PT.BPK. 
Gunung Mulia: 2017 ), 178-179. 
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40

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dkn. T pada 13 Januari 2019. 
41

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. S pada tanggal 13 Januari 2019. 



16 
 

Ketua panitia Hari Raya Gerejawi sekaligus menjabat sebagai pengurus 

Persekutuan Kaum Perempuan memahami bahwa pembangunan ekonomi gereja 

adalah membangun usaha-usaha kecil dan bila diperbolehkan gereja mengadakan 

semacam pelatihan-pelatihan yang hasilnya dapat dijual kemudian labanya 

disumbangkan ke gereja.
42

 Jemaat yang pada bulan Januari 2019 menjabat sebagai 

Ketua Persekutuan Kaum Bapak serta bendahara panitia pembangunan memahami 

bahwa semua aspek yang berkaitan dengan sumber daya ataupun dengan 

kemakmuran dalam hal keuangan itu masuk dalam kategori pembangunan 

ekonomi gereja. Sehingga apakah itu bisa ditingkatkan untuk mendukung 

pelayanan gereja.
43

 Terdapat jemaat yang memahami pembangunan ekonomi 

gereja sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemandirian gereja secara 

ekonomi.
44

  

Bendahara Majelis Jemaat Solo Utara Surakarta memahami pembangunan 

ekonomi gereja untuk menunjang khususnya penatalayaan untuk pembangunan 

gereja untuk pelayanan di jemaat.
45

 Ketua Majelis Jemaat Solo Utara memahami 

bahwa pembangunan ekonomi gereja merupakan bagian integral dari pelayanan 

gereja baik terhadap jemaat maupun terhadap masyarakat di mana gereja itu hadir. 

Juga berarti kesadaran jemaat akan potensi dirinya lalu bagaimana 

memberdayakan potensi itu agar berdaya guna bagi kemajuan jemaat secara 

individu maupun komunal untuk meningkatkan ekonominya, meningkatkan 

kesadaran dalam keterlibatan pelayanan, tapi juga dengan melihat potensi yang 

ada itu merupakan berkat Tuhan bagi dirinya dan sesama sehingga pembangunan 

ekonomi gereja akan menjadi suatu bidang pelayanan gereja. Pembangunan 

ekonomi gereja merupakan sektor penunjang pelayan.
46

 Seorang  pemuda 

memahami bahwa pembangunan ekonomi gereja sebagai usaha untuk mencari 

dana, untuk mencari sumber-sumber penerimaan bagi gereja untuk kelangsungan 

kehidupan di gereja.
47

 Anggota Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat 

memahami pembangunan ekonomi gereja yakni, membentuk suatu ekonomi yang 
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potensial dan bisa untuk menyumbangkan kepada gereja.
48

 Ketua 2 Pelaksana 

Harian Majelis Jemaat Solo Utara Surakarta yang membidangi pembangunan 

ekonomi gereja memahami bahwa pembangunan ekonomi gereja mencakup 

pemberdayaan ekonomi jemaat yang menjadi input untuk kelangsungan 

pelayanan.
49

 Meski demikian, penulis menemukan jemaat yang belum memahami 

pembangunan ekonomi gereja karena hanya jemaat biasa, kurang pengalaman dan 

terketuk hati untuk ikut Tuhan Yesus.
50

 

Berdasarkan hasil wawancara, Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta 

memahami pembangunan ekonomi gereja sebagai bagian integral dari pelayanan 

gereja baik terhadap jemaat maupun terhadap masyarakat di mana gereja itu hadir, 

upaya pencarian dana untuk meningkatkan kemandirian gereja, menunjang 

anggaran gereja (di luar persembahan) dan mendukung pelayanan gereja dengan 

cara menjual sesuatu atau membangun usaha-usaha kecil. Selain itu, jemaat juga 

memahami bahwa pembangunan ekonomi gereja dapat membantu dan 

menjatuhkan persekutuan di kemudian hari. Meski demikian, ada jemaat yang 

belum memahami pembangunan ekonomi jemaat. 

 Penulis mendapatkan informasi bahwa sumber penerimaan rutin jemaat 

GPIB Solo Utara melalui persepuluhan, persembahan yang meliputi persembahan 

syukur, persembahan tetap bulanan. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, jemaat 

mengadakan bazar, aksi ngamen, aksi parkir, donatur, dan aksi sepuluh ribu. 

Jemaat juga memberikan janji iman, penjualan lukisan batik dengan bertema 

Alkitab, dan penjualan pulsa sebagai sumber pemasukan. Persekutuan Kaum 

Perempuan (PKP) Jemaat GPIB Solo Utara pernah melakukan penjualan hasil 

kreasi-kreasi seperti tempat seserahan dan bantal kursi sebagai usaha untuk 

menunjang ekonomi gereja. Bazar, aksi ngamen, aksi parkir, aksi sepuluh ribu 

dilakukan sebagai usaha pencarian dana untuk keperluan seperti, hari raya 

gerejawi dan renovasi gedung gereja. Penjualan batik bertema Alkitab, penjualan 

hasil kreasi dilaksanakan dalam momen tertentu dilakukan aksi tersebut.
 
Sumber-

sumber penerimaan tersebut, secara umum sudah dapat menunjang kegiatan 

operasional secara mandiri. Akan tetapi masuih ada beberapa kebutuhan yang 
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belum sepenuhnya mampu, contohnya adalah penggajian pendeta. Gaji pendeta di 

Jemaat Solo Utara masih dibantu oleh Majelis Sinode. Melihat hal tersebut, 

muncul kerinduan Jemaat GPIB Solo Utara untuk memiliki sebuah unit usaha. 

Kerinduan tersebut belum terlaksana karena kurangnya partisipasi warga jemaat, 

belum tersosialisasinya pembangunan ekonomi gereja kepada jemaat, dan tidak 

ada jemaat yang ahli/menguasai mengenai kewirausahaan.
 51

 

Penulis menemukan bahwa ada rasa bimbang terhadap gereja yang 

berwirausaha/membuka unit usaha untuk meningkatkan kemandirian dan 

menunjang pelayanan. Ada warga jemaat yang memperbolehkan gereja untuk 

memiliki unit usaha berpendapat bahwa selama hal tersebut tidak melanggar tata 

gereja, dilakukan untuk kepentingan umat, untuk menunjang pelayanan, sebagai 

sarana pengembangan talenta, dan dilaksakan dengan penuh tanggung jawab. 

Dengan memiliki unit usaha maka gereja menjadi berkat, menjadi satu sumber 

mata pencaharian bagi jemaat yang belum memiliki pekerjaan karena ada satu 

usaha yang diusahakan oleh gereja. Ada yang mendasarkan argumentasinya 

dengan melihat kehidupan jemaat mula-mula yakni, ada jemaat yang menjual 

harta miliknya lalu membagikan pada semua orang sesuai dengan keperluan 

masing-masing. Jadi menjual harta milik artinya ada kesadaran bahwa harta itu 

adalah milik Tuhan yang seharusnya juga menjadi berkat bagi orang lain. Warga 

jemaat yang tidak setuju berpendapat bahwa gereja tidak boleh dijadikan tempat 

bisnis karena Alkitab menceritakan bahwa Yesus membalikkan meja dagang di 

bait Allah. Dengan demikian, gereja untuk ibadah jangan dijadikan tempat 

bisnis.
52
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Analisis Pemahaman Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta terhadap Teologi 

Kewirausahaan 

Jemaat GPIB Solo Utara memahami pembangunan ekonomi gereja 

sebagai bagian integral dari pelayanan gereja baik terhadap jemaat maupun 

terhadap masyarakat di mana gereja itu hadir, upaya pencarian dana untuk 

meningkatkan kemandirian gereja, menunjang anggaran gereja (di luar 

persembahan) dan mendukung pelayanan gereja dengan cara menjual sesuatu atau 

membangun usaha-usaha kecil. Melalui pemahaman tersebut, dapat dikatakan 

bahwa teologi kewirausahaan merupakan salah satu bentuk konkrit dari 

pembangunan ekonomi gereja karena sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemadirian ekonomi gereja (di luar persembahan) dan tidak mengabaikan 

pelayanan gereja. Pelayanan gereja merupakan tri tugas panggilan gereja yakni, 

Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Mastra mengungkapkan bahwa, pembangunan 

ekonomi gereja adalah bagian dari fungsi diakonia tidak mengabaikan tri tugas 

panggilan gereja yang lainnya, namun untuk melengkapi dalam memberikan 

pelayanan yang utuh sebagaimana teladan Kristus. Berdasarkan pemahaman 

tersebut maka, Jemaat GPIB Solo Utara memahami bahwa gereja harus 

bertumbuh mengikuti pola pertumbuhan Kristus baik secara jasmani maupun 

rohani. Mastra memberikan empat aspek pertumbuhan Yesus Kristus yang 

didasarkan pada Lukas 2:52, salah satunya adalah aspek jasmani yang 

menyangkut segi materi ekonomi.  

Pertumbuhan jasmani yang menyangkut segi ekonomi dapat dilaksanakan 

dengan cara memiliki unit usaha. Akan tetapi, Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta 

memiliki rasa bimbang untuk membangun ekonomi gereja. Kebimbangan tersebut 

muncul dengan adanya pro dan kontra dalam jemaat. Penyebab terjadinya pro dan 

kontra adalah adanya pandangan dualisme terhadap gereja dan bisnis. Gereja 

dipandang rohani dan suci dan lekat dengan citra akan kesalehan, kejujuran, dan 

moral baik, sedangkan bisnis itu duniawi dan kotor serta lekat dengan tipu daya 

dan moral jahat. Bisnis itu suka melupakan Tuhan manakala urusan-urusannya 

sudah menumpuk dan kekayaannya sudah bertambah banyak.
53
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Jemaat yang menolak adanya unit usaha dalam gereja memahami bahwa 

gereja untuk ibadah jangan dijadikan tempat bisnis. Mereka melandaskan 

pendapatnya berdasarkan cerita Alkitab mengenai Yesus membalikkan meja 

dagang di Bait Allah. Cerita tersebut terdapat dalam Injil Matius 21:12; Injil 

Markus 11:15; Injil Lukas 19:45; dan Injil Yohanes 2: 15. Jemaat yang menolak 

dengan mendasarkan pada cerita tersebut telah gagal dalam memahami konteks 

sosial-ekonomi-politik pada masa itu. Kemarahan Yesus atas praktik perdagangan 

di Bait Allah dilatarbelakangi situasi kemerosotan moral para Imam Sanhedrin 

yang cenderung serakah. Konteks sosial-ekonomi-politik pada masa zaman Yesus 

dibawah pengaruh Imperium Romanum. Sistem ekonomi yang berlaku pada masa 

itu adalah sistem perpajakan yang diorganisir sangat ketat. Para Imam Sanhedrin 

telah mendapatkan bagian dalam sistem ekonomi tersebut untuk mengelola Bait 

Allah. Namun, para Imam Sanhedrin masih berusaha untuk menambah 

keuntungan dengan mempekerjakan pemungut cukai dan menarik pajak dari para 

pedagang di sekitar Bait Allah. Dengan kata lain, kemarahan Yesus tidak 

ditujukan atas dunia bisnis, melainkan karena adanya penyelewengan bisnis dan 

tidak adanya etika dalam pelaksanaan bisnis.  

Jemaat yang menyetujui adanya unit usaha dalam gereja berpendapat 

bahwa selama hal tersebut tidak melanggar tata gereja, dilakukan untuk 

kepentingan umat, untuk menunjang pelayanan, sebagai sarana untuk 

mengembangkan talenta, serta dilaksakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan 

memiliki unit usaha maka gereja menjadi berkat dan menjadi satu sumber mata 

pencaharian bagi jemaat yang belum memiliki pekerjaan karena ada satu usaha 

yang di usahakan oleh gereja. Terdapat jemaat yang mendasarkan argumentasinya 

dengan melihat kehidupan jemaat mula-mula yakni, ada jemaat yang menjual 

harta miliknya lalu membagikan pada semua orang sesuai dengan keperluan 

masing-masing. Menjual harta milik artinya memiliki kesadaran bahwa harta itu 

adalah milik Tuhan yang seharusnya juga menjadi berkat bagi orang lain. 

Melalui pemahaman tersebut, menunjukkan bahwa jemaat yang setuju 

terhadap gereja yang memiliki unit usaha memahami motif-motif bisnis dalam 

gereja. Mastra menekankan bahwa motif kegiatan bisnis dalam gereja untuk 

mengangkat martabat manusia dan memberikan pemaknaan hidup yang tidak saja 
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untuk menerima berkat melainkan juga memberikan berkat bagi orang lain, bukan 

untuk memperkaya gereja. Dalam rangka mengangkat martabat manusia, tugas 

gereja menurut Mastra adalah membuat program-program yang bisa menolong 

memberdayakan orang supaya bisa mandiri agar nantinya bisa menolong orang 

lain. Program yang cocok untuk mencapai tugas tersebut adalah dengan membuka 

lapangan kerja (unit usaha). Dengan membuka lapangan kerja, gereja telah 

menjadikan bisnis sebagai sarana untuk mengembangkan talenta. 

Alkitab memberikan kesaksian mengenai pengembangan talenta yang 

terdapat dalam Injil Matius 25:14-30. Dalam teks tersebut, talenta yang 

dimaksudkan adalah uang/harta. Setiap hamba dipercayakan untuk menerima 

harta sesuai dengan kesanggupannya. Hamba-hamba yang lain berupaya untuk 

mengembangkan harta yang telah diterimanya dan mendapatkan keuntungan. 

Namun, seorang hamba yang tidak mengembangkan harta tersebut. Hamba-hamba 

yang berupaya mengembangkan talenta dapat dimaknai sebagai upaya 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui dunia bisnis. Dengan 

demikian, motif bisnis tidak hanya sarana maximizing profit tetapi juga menjadi 

“locus for meaning and moral guidance”. Locus for Meaning and Moral 

Guidance yang dimaksudkan adalah bisnis menjadi media sekaligus alat 

pengembangan diri dan pemaknaan hidup. Dengan demikian, Jemaat yang 

memahami pembangunan ekonomi gereja seperti ini tergolong dalam karakteristik 

orang yang percaya bahwa gereja harus dilibatkan dalam pelaksanaan program 

sosial-ekonomi-politik, budaya, menciptakan prasyarat untuk kebijakan atau 

ekonomi Kristen. Mereka mengakui bahwa misi gereja kristen adalah 

keselamatan, perolehan kehidupan kekal, tetapi kehidupan kekal di mulai di bumi, 

dan di sempurnakan di surga, menembus dan mengubah kehidupan. 

Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta memahami bahwa harta itu adalah 

milik Tuhan yang seharusnya juga menjadi berkat bagi orang lain. Pemahaman ini 

didasarkan pada cerita mengenai kehidupan jemaat mula-mula. Melalui kisah 

kehidupan tersebut, dapat dikatakan bahwa from the beginning, Christian church 

adopted a positive attitude on material possessions. Memahami harta adalah milik 

Tuhan artinya jemaat mengakui bahwa harta benda merupakan ciptaan Tuhan 

sehingga harta benda tidak dapat dikatakan buruk. Realisasi pengakuan tersebut 
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adalah dengan mengelolanya demi kemuliaan Allah dan demi kebaikan manusia. 

Mengelola harta demi kemuliaan Allah dan demi kebaikan manusia dapat 

diartikan dengan tidak ada tempat bagi kehidupan ekonomi yang egosentris, yang 

serakah. Hal ini merupakan hal mendasar yang perlu disosialisasikan agar rasa 

bimbang terhadap gereja yang memiliki unit usaha sebagai upaya membangun 

ekonomi dapat terselesaikan. 

Jemaat GPIB Solo Utara juga memahami bahwa teologi kewirausahaan 

dapat membantu sekaligus menjatuhkan persekutuan di kemudian hari. Michael 

Novak juga menegaskan hal serupa. Michael Novak menyadari kapasitas bisnis 

sebagai sarana kasih karunia Tuhan maupun kemungkinannya untuk berdosa 

dalam setiap lingkup, tidak berbeda dari lembaga manusia yang lainnya.
54

 

Sedgwick juga mengatakan bahwa analisa bisnis yang seimbang diperlukan dalam 

memaknai bisnis secara spiritual maupun etika dengan menghargai nilai-nilai 

yang baik tanpa mengesampingkan dampak dan potensi buruk dari nilai-nilai 

tersebut.
55

 Dengan demikian, Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta menyadari 

adanya nilai-nilai etika dalam bisnis sebagai sarana mengelola harta benda.  

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dikatakan bahwa bisnis tanpa 

etika justru tidak akan berhasil. Dengan kata lain, harta benda yang diciptakan 

Tuhan harus dikelola dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Tanggung 

jawab berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan. Jujur berarti terbuka, tanpa kedok, atau tidak berusaha untuk 

menyembunyikan keaslian diri. Orang jujur adalah orang yang mengatakan “ya” 

sebagai “ya” dan “tidak” sebagai “tidak”. Artinya orang jujur adalah orang yang 

berkepribadian kuat dan orang yang dapat dipercaya.  Keadilan memiliki ciri-cri 

diantaranya selalu tertuju kepada orang lain atau other-directedness. Ciri tersebut 

menunjukkan bahwa masalah keadilan hanya muncul dalam konteks relasi antar-

makhluk. Berdasarkan pemahaman jemaat tentang kisah kehidupan jemaat mula-

mula, tanggung jawab dibuktikan dengan keputusan untuk menjual harta benda 

miliknya dan membagikannya kepada semua orang. Dalam membagi harta benda 
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tersebut, muncul keadilan serta kejujuran yakni membagi sesuai dengan keperluan 

masing-masing.  

Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta melalui pemahamannya terhadap 

pembangunan ekonomi gereja menyadari bahwa gereja membutuhkan uang untuk 

menjalankan program dan menunjang pelayanannya. Edgar Walz mengatakan hal 

yang sama, bahwa gereja sebagai lembaga rohani tidak terlepas dari kebutuhan 

akan uang untuk menjalankan kegiatan operasional dan berbagai program 

pelayanannya.
56

 Untuk memenuhi kebutuhan uang, Jemaat GPIB Solo Utara tidak 

menjadikan kegiatan bisnis dari warga gereja dilihat sebagai sumber dana bagi 

persembahan di gereja dan berguna untuk mendukung pelayanan gereja. Jemaat 

Solo Utara tidak bersifat pragmatis terhadap hubungan gereja dan bisnis. Sifat 

pragmatis yang dimaksud adalah bisnis dibutuhkan hanya untuk mencukupi 

gereja, dan gereja dipakai pelaku bisnis guna kebutuhan ritual penyegaran 

motivasi para pekerja. Hal tersebut dikarenakan Jemaat Solo Utara memiliki 

kerinduan untuk membangun ekonomi gereja di luar persembahan (unit usaha 

milik gereja). Akan tetapi, kerinduan tersebut belum terealisasi karena kurangnya 

partisipasi dari warga jemaat dan tidak tersedianya ahli yang membidangi 

kewirausahaan. 

Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta belum memiliki unit usaha namun, 

Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta tetap berupaya agar pelayanan dapat 

terlaksana. Upaya yang dilakukan adalah mengandalkan persembahan dan 

persepuluhan sebagai sumber pemasukan rutin. Dalam keadaan terdesak, jemaat 

GPIB Solo Utara Surakarta yang berekonomi kuat selalu memberikan bantuan 

(donatur). Penulis menemukan keunikan di Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta 

dalam kegiatan ekonomi gereja yakni jemaat melakukan usaha dana pada waktu-

waktu tertentu dengan mengadakan bazar, aksi-aksi (ngamen, parkir, dan sepuluh 

ribu), penjualan hasil kreasi. Hal tersebut dikatakan unik karena adanya 

kebimbangan terhadap gereja yang berbisnis serta usaha dana dilakukan 

berdasarkan kesepakatan antara panitia dan Pelaksana Harian Majelis Jemaat 

(PHMJ). Usaha dana dilakukan ketika terbentuk kepanitiaan. Pada bulan Januari 
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2019 terdapat dua kepanitiaan di Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta yakni, Panitia 

Hari Raya Gerejawi dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja.  

Penulis bependapat bahwa usaha dana bukan merupakan kegiatan teologi 

kewirausahaan/pembangunan ekonomi gereja. Usaha dana dilakukan dengan 

berorientasi pada keuntungan semata, bersifat temporer, dan tidak memiliki 

dampak bagi kehidupan jemaat maupun masyarakat sekitar. Dengan kata lain, 

usaha dana tidak memiliki sisi pelayanan bagi jemaat dan masyarakat sekitar. 

Pembangunan ekonomi gereja tidak hanya berorientasi pada uang melainkan 

sebagai bentuk pelayanan diakonia. Mastra mengungkapkan bahwa 

pengembangan/pembangunan ekonomi yang adalah bagian dari fungsi diakonia 

tidak mengabaikan tri tugas panggilan gereja yang lainnya, namun untuk 

melengkapi dalam memberikan pelayanan yang utuh sebagaimana teladan 

Kristus.  

Upaya tersebut apabila diklasifikasikan dalam teologi ekonomi Mastra 

dalam rangka pembangunan ekonomi gereja maka, tergolong dalam teologi 

anjing. Teologi anjing menekankan pada rasa syukur dan menjaga apa yang 

dimilikinya. Tidak ada usaha untuk mengembangkan apa yang di milikinya demi 

kehidupan yang lebih baik serta keinginan untuk memberkati orang lain.  Hal 

tersebut menunjukkan bahwa jemaat merasa puas dan menunjukkan adanya 

kemalasan dalam jemaat untuk memberkati orang lain. Kemalasan di Jemaat 

GPIB Solo Utara dibuktikan dengan kurangnya partisipasi dari warga jemaat 

untuk membangun ekonomi gereja dengan modal lokasi gereja yang strategis. 

Kurangnya partisipasi warga jemaat disebabkan oleh ketidakpahaman jemaat 

terhadap teologi kewirausahaan. Jemaat yang tidak memahami teologi 

kewirausahaan mengaku sebagai warga jemaat biasa, kurang berpengalaman, dan 

merasa terketuk hatinya untuk mengikut Tuhan Yesus. Jemaat seperti ini 

tergolong dalam orang yang mempercayai bahwa tidak ada hubungan antara iman 

dan aspek kehidupan sehari-hari. Rasul Yakobus menyebut jemaat seperti ini 

dengan “iman tanpa perbuatan adalah mati.” Jemaat yang seperti ini harus 

dimotivasi agar bisa maju.  

Kebimbangan dan tidak pahamnya jemaat terhadap teologi 

kewirausahaan/pembangunan ekonomi gereja dikarenakan kurangnya sosialisasi 
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dari Majelis Jemaat. Majelis Jemaat adalah persekutuan kerja para presbiter yang 

merupakan pimpinan GPIB di lingkup Jemaat.
57

 Presbiter GPIB terdiri atas 

Diaken, Penatua, dan Pendeta.
58

 Sosialisasi pemahaman dapat diambil dari 

PKUPPG yang menjadi acuan gereja dalam melaksanakan kesaksian dan 

pelayanan, serta tata gereja. PKUPPG menjelaskan bahwa agar tugas-tugas gereja 

dapat terlaksana perlu ditunjang dengan sumber daya gereja. Penunjang yang 

dimaksud adalah sumber daya insani, dana, fasilitas dan sistem informasi.
59

 

Melihat hal tersebut, GPIB memiliki bidang pembangunan ekonomi gereja yang 

meliputi bidang dana (perbendaharaan dan akuntansi), daya dan dana, 

pemanfaatan dan pengembangan harta milik gereja, badan usaha/badan hukum.
60

  

Tata gereja GPIB dalam pasal 6.e yang mengatur mengenai sumber-

sumber penerimaan gereja dituliskan bahwa sumber penerimaan di GPIB terdiri 

atas penerimaan lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan GPIB dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
61

 Penerimaan lain-lain GPIB baik 

lingkup jemaat maupun sinodal adalah termasuk penerimaan oleh unit-unit 

misioner di lingkup Jemaat/Sinodal. Salah satu unit-unit misioner tersebut adalah 

unit-unit usaha milik gereja (UUMG). Melalui penjelasan tersebut, teologi 

kewirausahaan/pembangunan ekonomi gereja merupakan bidang pelayanan yang 

penting dan tidak mungkin melupakan tri tugas panggilan gereja bahkan 

menjatuhkan persekutuan. 
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PENUTUP  

Kesimpulan 

GPIB memahami teologi kewirausahaan dengan istilah pembangunan 

ekonomi gereja. Hal tersebut disebabkan penekanan yang sama yakni 

meningkatkan kemandirian ekonomi gereja secara inkonvensional dan upaya 

tersebut merupakan bagian dari pelayanan gereja. Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa gereja membutuhkan dana untuk menunjang pelayanannya. 

Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta memahami tentang teologi 

kewirausahaan/pembangunan ekonomi gereja, akan tetapi masih ada beberapa 

jemaat yang bimbang dan belum paham. Kebimbangan terjadi karena tidak 

dilakukan sosialisasi mengenai pembangunan ekonomi gereja. Akibatnya, Jemaat 

GPIB Solo Utara sampai sekarang belum memiliki unit usaha dan partisipasi 

warga jemaat untuk mengembangkan potensinya masih sangat kurang. 

Saran 

Majelis Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta sebaiknya mengadakan 

sosialisasi mengenai teologi kewirausahaan/pembangunan ekonomi gereja. 

Sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan pembicara dari Majelis Sinode GPIB 

yang membidangi pembangunan ekonomi gereja dan pembicara lain yang 

berkompeten di bidang teologi kewirausahaan. Sosialisasi diperlukan agar jemaat 

lebih memahami bahwa pembangunan ekonomi gereja merupakan bagian dalam 

pelayanan gereja. Apabila jemaat telah memahami tentang teologi kewirausahaan 

maka, upaya selanjutnya adalah memotivasi jemaat agar berpartisipasi aktif dalam 

membangun ekonomi gereja dengan mendirikan unit usaha. 
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