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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat tidak dapat 

dihindari. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (10/2), mencatat ekonomi 

Indonesia tumbuh 4,5 pada 2009. Pemicu utamanya adalah ekonomi dunia yang 

mulai membaik pada kuartal ketiga 2009 yang menyebabkan ekspor Indonesia 

ikut membaik. Meskipun pada tahun lalu ekspor masih minus 9,7 persen. 

Belanja rumah tangga yang tumbuh 4,9 persen memberikan kontribusi paling 

tinggi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Diikuti belanja pemerintah 

yang naik 15,7 persen. Sementara sektor pengangkutan dan transportasi menjadi 

sektor yang laju pertumbuhannya paling tinggi, yaitu sebesar 15,5 persen. 

Menurut BPS, ekonomi yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat juga 

membuat Indonesia bisa sedikit terhindar dari krisis finansial global.
1
  

 Melihat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berjalan ke arah 

yang lebih baik, dibutuhkan kerja sama dari seluruh warga negara Indonesia untuk 

ikut berperan serta dalam menciptakan ekonomi yang baik dan stabil di Indonesia. 

Begitu pula gereja sebagai salah satu wadah organisasi keagamaan yang berperan 

penting dalam menciptakan kesejahteraan jemaatnya. 
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 Partisipasi adalah pengertian yang dinamis dan gereja ialah gereja di 

dunia. Kalau dunia berubah, cara, fokus dan sifat partisipasi pun harus atau 

seharusnya berubah pula. Wajah gereja berubah mengikuti perkembangan jaman.
2
 

Oleh karena itu, di tengah tantangan ekonomi sekarang ini, gereja harus bisa 

mengambil sikap. 

 Menurut Paul Hidayat, problem ekonomi di Indonesia tidak lepas dari 

andil Gereja yang gagal memberikan pengajaran yang jelas dan benar tentang 

implikasi-implikasi kebenaran Alkitab ke dalam dunia ekonomi. Kebanyakan 

kemajuan pertumbuhan gereja diukur menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan 

bukan perilaku pertobatan sampai ke segi-segi kehidupan ekonomi. Orang Kristen 

tidak sedikit yang menggunakan “jalan singkat” untuk mendapatkan apa yang ia 

inginkan. Ini disebabkan oleh kurangnya penekanan dari keadilan dan kejujuran.  

Kita yang mengaku telah mengalami kuasa transformasi Allah atas hidup kita 

seharusnya konsisten mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan ekonomi dan moral 

bisnis yang Alkitabiah agar boleh terjadi penghayatan dan pewartaan yang 

memberi arah yang benar dalam momentum reformasi ini. Inilah kesempatan 

untuk gereja menyatakan kebenaran Ekonomi Allah (Oikonomia Tou Theou = 

tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, (Efesus 3:2)) yang meliputi seluruh 

kehidupan secara lengkap dan utuh.
3
 

Dalam kaitannya dengan tantangan ekonomi sekarang ini, Gereja Batak 

Karo Protestan (dalam bab-bab selanjutnya akan disingkat dengan GBKP ) turut 
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serta mengambil bagian. GBKP dengan bentuknya sebagai Presbyterial Sinodal
4
 

yang berpusat di Kantor Moderamen GBKP di Kabanjahe - Sumatera Utara, 

merasa tergerak mengikuti pernyataan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatra Utara, 

RE Nainggolan yang mengajak seluruh gereja di Propinsi Sumatra Utara untuk 

ikut mengambil bagian. Beliau berpendapat bahwa gereja punya pengaruh besar 

membangun mental dan spritual serta meningkatkan pembangunan ekonomi 

jemaatnya. Karena itu, gereja memiliki posisi strategis membangun perekonomian 

jemaatnya. Jemaat yang beribadah di gereja merupakan sumber daya manusia 

(SDM) yang sangat mungkin dapat diberdayakan untuk melakukan aktivitas 

ekonomi kerakyatan. Misalnya dengan membentuk koperasi atau sebagai pelaku 

usaha kecil dan menengah (UKM). Peran serta gereja dalam pembangunan bangsa 

khususnya Propinsi Sumatera Utara sangat dibutuhkan. Baik untuk menciptakan 

suasana kondusif di lingkungan masyarakat dan sarana informasi positif 

menyangkut pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah.
5
 

Dari pernyataan di atas, GBKP merasa harus memiliki usaha ekonomi 

mandiri yang tidak hanya bisa menopang gereja dan unsur-unsur di dalamnya, 

tetapi juga seluruh aktifitas sesuai dengan Prioritas Program dan juga Visi dan 

Misi GBKP
6
. Dengan adanya suatu gerakan dibidang ekonomi oleh gereja, 

                                                 
4
  http://www.gbkp.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=88:gbkp-quo- 

vadis&catid=7:artikel&lang=en 
5
  http://www.hariansumutpos.com/2009/11/19741/gereja-harus-tingkatkan-ekonomi-

jemaat.html 
6
  Visi GBKP adalah Hidup Setia Kepada Tuhan dan Misi GBKP terdiri dari 5 pokok yakni: 

 a. Meningkatkan Peribadatan/Spiritualitas; 

 b. Menghargai Kemanusiaan; 

 c. Melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran dan kasih; 

 d. Mewujudkan warga yang dapat dipercaya; 

 e. Meningkatkan perekonomian jemaat.  

 Dan prioritas program yang disusun dari tahun 2006-2010 yakni: 
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membuktikan bahwa gereja memiliki suatu gerakan yang peduli dengan 

kehidupan kongkret jemaatnya. Pemeliharaan iman atau rohani dan perbaikan 

kondisi sosial ekonomi warga jemaat sama pentingnya; keduanya merupakan 

prioritas utama dari perhatian gereja terhadap warga jemaatnya.
7
 

Melalui salah satu seksinya, yaitu Seksi Mamre (Seksi Bapak), GBKP 

Bogor telah memulai usaha di bidang budidaya jamur. Usaha ini disebut juga 

dengan Budidaya Jamur Mamre Karota Farm.
8
 Namun sangat disayangkan 

karena pada saat ini, belum semua anggota Mamre turut mengambil andil dalam 

usaha ini. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat perkataan Pdt. Dr. Chris 

Marantika yang menekankan kesatuan kebersamaan dan ketergantungan satu 

sama lain yang merupakan prinsip-prinsip yang tidak dapat diabaikan atau 

diperkecil bila mau melihat Gereja itu bertumbuh.
9
 

 Secara lebih luas lagi, seluruh jemaat GBKP Bogor sebagai satu kesatuan 

juga perlu memikirkan hal ini lebih lanjut. Walaupun usaha ini dirintis oleh Seksi 

Mamre, namun pada akhirnya tidak menutup kemungkinan usaha ini dapat 

                                                                                                                                      
 Tahun 2006: Sumber Daya Manusia (SDM)  

 Tahun 2007 : Koinonia 

 Tahun 2008 : Marturia   

 Tahun 2009 : Diakonia  

 Tahun 2010 : Kemandirian Dana 

 Visi dan misi maupun prioritas program ini berdasarkan “Garis Besar Pelayanan GBKP 

2005-5010 “ disusun dan ditetapkan pada Sidang Sinode GBKP ke-33, pada tanggal 10-17 

April  tahun 2005 di Retreat Center GBKP Suka Makmur, visi dan misi ini masih tetap 

sama dengan visi dan misi GBKP pada tahun 2000-2005. 
7
  Suharto Prodjowijono, Manajemen Gereja: Sebuah Alternatif, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia,  2008), 18 
8
  Tindak lanjut dari wawancara dengan Pdt. E.P. Sembiring melalui handphone pada tanggal 

30 September 2010 pukul 21.03 WIB   
9
  Pdt. Dr. Chris Marantika, Theologia Pertumbuhan Gereja, dalam GBKP Bogor, 25 Tahun 

GBKP Bogor - Larilah Begitu Rupa Supaya Menang, (Bogor: Praninta Jaya Mandiri,  

2005), 146 
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menjadi jauh lebih berkembang apabila didukung oleh seluruh warga jemaat 

GBKP Bogor.  

 Berbagai hal yang telah penulis sampaikan diatas, mendorong minat 

penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: GEREJA DAN EKONOMI 

JEMAAT dengan sub judul: Suatu Studi Sosio-Teologis Terhadap 

Pengembangan Usaha Jamur di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bogor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah usaha pengembangan jamur di GBKP Bogor? 

b. Bagaimanakah jemaat memahami usaha pengembangan jamur yang dilakukan 

di GBKP Bogor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan usaha pengembangan jamur di GBKP Bogor. 

b. Mendeskripsikan pemahaman jemaat mengenai usaha pengembangan jamur 

yang dilakukan di GBKP Bogor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ialah agar GBKP Bogor menyadari bahwa usaha 

pengembangan jamur yang telah dilakukan GBKP Bogor sudah mencapai tahapan 

yang lebih serius. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik 

agar bisa mencapai tujuannya, yaitu mensejahterakan kehidupan anggota jemaat 

GBKP Bogor melalui Seksi Mamre.  
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Sesuai dengan harapan GBKP ke depan yaitu dalam menggali potensi 

yang ada dan dalam hal dana tidak hanya bergantung kepada kesadaran jemaat, 

maka pengembangan usaha jamur akan memberikan dampak yang signifikan bagi 

perkembangan ekonomi jemaat di GBKP Bogor.
10

 

Dengan terpenuhinya berbagai aspek dalam pelaksanaan usaha 

pengembangan jamur di GBKP Bogor, tentunya prioritas program GBKP tahun 

2010 mengenai “Kemandirian Dana”
11

 akan dapat tercapai. 

 

1.5 Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif. Metode ini 

menjelaskan semua fenomena yang terdapat dalam masalah yang diteliti. 

Menurut Suharsimi, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan.
12

 Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan 

pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna 

yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, 

dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau 

                                                 
10

  PKPW GBKP, Dikembangkan Untuk Mengembangkan, (Jakarta: Sora Mido, 2003), 227 
11

  Moderamen GBKP Kabanjahe, Garis Besar Pelayanan GBKP 2005-2010, (Kabanjahe: 

Abdi Karya, 2005), 34 
12

  Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2005), 21 
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berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, 

kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya.
13

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara.  

Wawancara dengan menggunakan alat perekam untuk menyimpan data. Yang 

akan diwawancara ialah pihak yang berhubungan dengan Pengembangan 

Usaha Jamur di GBKP Bogor. Yang menjadi Informan Kunci ialah Pendeta 

Jemaat GBKP Bogor dan Penanggung Jawab Usaha Pengembangan Jamur di 

GBKP Bogor. 

c. Satuan Pengamatan dan Analisa 

Satuan Pengamatan dan Analisa adalah GBKP Bogor sebagai kelompok yang 

akan diteliti. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Tulisan ini membuat 5 bab. Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian. Bab 

II terdiri dari Kajian Teoritis, Bab III terdiri dari Metodologi Penelitian, Bab IV 

terdiri dari Analisa Data dan Bab V terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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