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BAB III 

USAHA PENGEMBANGAN JAMUR DI  

GEREJA BATAK KARO PROTESTAN (GBKP) BOGOR 

 

 

3.1 Gambaran Umum Konteks Sosial Masyarakat Kota Bogor 

 3.1.1 Sejarah Singkat Kota Bogor 

  Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. 

Kota ini terletak 54 km sebelah selatan Jakarta, dan wilayahnya berada di 

tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Bogor dikenal dengan julukan 

kota hujan, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota Bogor 

terdiri atas 6 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Pada 

masa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang 

berarti "tanpa kecemasan" atau "aman tenteram". 

  Hari jadi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diperingati setiap 

tanggal 3 Juni, karena tanggal 3 Juni 1482 merupakan hari penobatan 

Prabu Siliwangi sebagai raja dari Kerajaan Pajajaran. 

  Bogor (berarti "enau") telah lama dikenal dijadikan pusat 

pendidikan dan penelitian pertanian nasional. Di sinilah berbagai lembaga 

dan balai-balai penelitian pertanian dan biologi berdiri sejak abad ke-19. 

Salah satunya yaitu, Institut Pertanian Bogor, berdiri sejak awal abad ke-

20. 
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  Bogor ditilik dari sejarahnya adalah tempat berdirinya Kerajaan 

Hindu Tarumanagara di abad kelima. Beberapa kerajaan lainnya lalu 

memilih untuk bermukim di tempat yang sama dikarenakan daerah 

pegunungannya yang secara alamiah membuat lokasi ini mudah untuk 

bertahan terhadap ancaman serangan, dan disaat yang sama adalah daerah 

yang subur serta memiliki akses yang mudah pada sentra-sentra 

perdagangan saat itu. Namun hingga kini, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh beberapa arkeolog ternama seperti Prof. Uka 

Tjandrasasmita, keberadaan tepat dan situs penting yang menyatakan 

eksistensi kerajaan tersebut, hingga kini masih belum ditemukan bukti 

otentiknya. 

  Di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di Bogor tentang 

kerajaan-kerajaan yang silam, salah satu prasasti tahun 1533, menceritakan 

kekuasaan Raja Prabu Surawisesa dari Kerajaan Pajajaran. Prasasti ini 

dipercayai memiliki kekuatan gaib, keramat dan dilestarikan hingga 

sekarang. Kerajaan Padjajaran memiliki pengaruh kekuasaan hanya seluas 

Jawa Barat dan Banten. 

  Pakwan yang merupakan ibu kota pemerintahan Kerajaan 

Pajajaran diyakini terletak di Kota Bogor, dan menjadi pusat pemerintahan 

Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja Ratu Haji I Pakuan Pajajaran) yang 

dinobatkan pada 3 Juni 1482. Hari penobatannya ini diresmikan sebagai 

http://id.wikipedia.org/wiki/1533
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Pajajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Prabu_Siliwangi
http://id.wikipedia.org/wiki/3_Juni
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hari jadi Bogor pada tahun 1973 oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor, 

dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini.
1
  

  Pada zaman Kolonial Belanda setelah penyerbuan tentara Banten, 

catatan mengenai Kota Pakuan hilang, dan baru ditemukan kembali oleh 

ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada tahun 

1687.
2
 Mereka melakukan penelitian atas Prasasti Batutulis dan beberapa 

situs lainnya, dan menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan 

Pajajaran terletak di Kota Bogor. 

  Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van 

Imhoff membangun Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya 

Daendels yang menghubungkan Batavia dengan Bogor. Bogor 

direncanakan sebagai sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan 

bagi Gubernur Jenderal. Dengan pembangunan-pembangunan ini, wilayah 

Bogor pun mulai berkembang. 

  Setahun kemudian, van Imhoff menggabungkan sembilan distrik 

(Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, 

Balubur, Dramaga dan Kampung Baru) ke dalam satu pemerintahan yang 

disebut Regentschap Kampung Baru Buitenzorg. Di kawasan itu van 

Imhoff kemudian membangun sebuah Istana Gubernur Jenderal. Dalam 

perkembangan berikutnya, nama Buitenzorg dipakai untuk menunjuk 

                                                 
1
  http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bogor 

2
  Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Profil Keagamaan Kristen Kota Bogor 2010, 

(Bogor: Kementerian Agama Kota Bogor, 2010), 2 
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wilayah Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara 

Cihideung, hingga puncak Gunung Salak, dan puncak Gunung Gede. 

  Pada zaman Hindia Belanda, setelah pemerintahan kembali kepada 

pemerintah Belanda pada tahun 1903, terbit Undang-Undang 

Desentralisasi yang menggantikan sistem pemerintahan tradisional dengan 

sistem administrasi pemerintahan modern, yang menghasilkan Gemeente 

Buitenzorg. 

  Pada tahun 1925, dibentuk provinsi Jawa Barat (provincie West 

Java) yang terdiri dari 5 karesidenan, 18 kabupaten dan kotapraja 

(stadsgemeente). Buitenzorg menjadi salah satu stadsgemeente. 

  Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, pemerintahan 

Kota Bogor menjadi lemah setelah pemerintahan dipusatkan pada tingkat 

karesidenan. 

  Pada zaman Pasca kemerdekaan, tahun 1950, Buitenzorg menjadi 

Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 16 tahun 1950. Pada tahun 1957, nama pemerintahan 

diubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 

1957. Kota Praja Bogor berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bogor, dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 dan Undang-

Undang nomor 5 tahun 1974. Kotamadya Bogor berubah menjadi Kota 

Bogor pada tahun 1999 dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 

tahun 1999.
3
 

                                                 
3
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 3.1.2 Keadaan Penduduk Kota Bogor 

   Jumlah keseluruhan penduduk Kota Bogor per tahun 2008 ialah 

942.204 jiwa yang terdiri dari 476.476 jiwa laki-laki dan 465.728 jiwa 

perempuan. Luas wilayah Kota Bogor sendiri ialah 118,50 Km
2
 terbagi 

dalam 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan. 

   Data pertumbuhan penduduk Kota Bogor dapat kita lihat pada 

Tabel 1.1 dan untuk penduduk Kota Bogor berbanding luas wilayah dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini: 

TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH JIWA

2008 476.476 465.728 942.204

2007 457.717 447.415 905.132

2006 444.508 434.630 879.138

2005 431.862 423.223 855.085

2004 424.819 406.752 831.571
 

  Tabel 1.1 

Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor 

KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
JUMLAH 

JIWA

Luas Wilayah 

(Km2)

Bogor Selatan 91.850 87.644 179.494 30,81

Bogor Timur 47.185 47.144 94.329 10,15

Bogor Utara 83.485 82.760 166.245 17,72

Bogor Tengah 56.450 55.502 111.952 8,13

Bogor Barat 103.874 101.249 205.123 32,85

Tanah Sareal 93.632 91.429 185.061 18,84

JUMLAH 476.476 465.728 942.204 118,50

Tabel 1.2 

 Penduduk Kota Bogor Per Kecamatan Berbanding Luas Wilayah 
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   Sedangkan untuk data Penduduk Kota Bogor menurut agama yang 

dianut tahun 2003, 2004, 2005, 2007 dan 2008 adalah sebagai berikut: 

AGAMA 2003 2004 2005 2007 2008

Islam 759.898 769.817 792.211 818.640 729.083

Kristen 20.054 20.337 29.068 27.229 33.798

Katolik 27.694 28.478 20.733 21.684 23.172

Hindu 1.216 1.267 1.273 1.849 4.518

Budha 8.617 8.707 8.745 9.239 10.080

Konghucu 473 497

Lainnya 2.958 2.965 2.582

JUMLAH 822.440 833.575 857.090 879.138 800.651

Tabel 1.3 

Penduduk Kota Bogor menurut Agama yang Dianut 

 3.1.3 Keadaan Fisik Kota Bogor 

   Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106° - 48° BT dan 

6° - 26° LS serta mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter, 

maksimal 330 meter dengan jarak dari ibu kota kurang lebih 54 Km.
 4

 

   Kota Bogor mempunyai luas wilayah 118.50 Km
2
 dan secara 

administratif terdiri dari 6 Kecamatan, 31 Kelurahan dan 37 Desa (Lima 

diantaranya desa tertinggal yaitu Desa Pamoyan, Genteng, 

Balumbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 Dusun, 751 RW, 

3.395 RT. 

 

    

                                                 
4
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   Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor, yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang dan Bojong 

Gede, Kabupaten Bogor 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan kecamatan 

Ciawi, Kabupaten Bogor 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan 

Ciomas, Kabupaten Bogor 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan 

Caringin, Kabupaten Bogor 

Di Kota Bogor mengalir beberapa sungai yang permukaan airnya 

jauh dibawah permukaan, yaitu: Sungai Ciliwung, Cisadane, Cipakancilan, 

Cidepit, Ciparigi, dan Cibalok.
5
 

 Dilihat dari sudut Topografis, kemiringan Kota Bogor berkisar 

antara 0-15% dan sebagian kecil daerahnya mempunyai kemiringan antar 

15-30%. Kedudukan Topografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah 

Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan Ibukota Negara 

merupakan potensi yang strategis untuk pertumbuhan dan perkembangan 

kegiatan ekonomi. Adanya Kebun Raya yang didalamnya terdapat Istana 

Bogor merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak dinikmati baik 

oleh wisatawan lokal maupun internasional. Kedudukan Kota Bogor 

diantara jalur tujuan Puncak/Cianjur juga merupakan potensi strategis bagi 

pertumbuhan ekonomi. 

                                                 
5
 Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Profil Keagamaan…, 4 
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Dari segi Klimatologi, Kota Bogor mempunyai ketinggian dari 

permukaan laut minimal 190 meter dan maksimal 330 meter. Kondisi 

iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 

21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70%, dan curah 

hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4.000 mm dengan curah hujan 

terbesar pada bulan Desember dan Januari.  Arah mata angin pada bulan-

bulan ini dipengaruhi oleh Angin Muson. Bulan Mei-Maret dipengaruhi 

oleh Angin Muson Barat dengan arah mata angin 6% terhadap arah Barat. 

Dari segi Geologi, jenis tanah hampir diseluruh wilayah adalah 

Latosil coklat kemerahan dan sebagian besar mengandung tanah liat serta 

bahan-bahan yang berasal dari letusan gunung berapi, sehingga keadaan 

tanahnya mengandung tanah liat, batu-batuan dan pasir. Kekuatan tanah di 

daerah ini bisa mencapai 2-5 Kg per Cm
2
 sedangkan pada tempat yang tak 

berbatu masih menahan 1,5 Kg per Cm
2
.
6
 

  

3.2 Gambaran Umum Konteks Sosial Jemaat GBKP Bogor 

 3.2.1 Sejarah Singkat GBKP Bogor 

   Kota Bogor terkenal dengan julukan “kota hujan” disamping itu 

juga kota pelajar, terutama bagi mereka yang berminat di bidang pertanian. 

Setelah kemerdekaan RI, terbuka peluang bagi pemuda-pemudi Karo 

untuk menimba ilmu pengetahuan di kota ini. Sebagian orang Karo yang 

datang ke kota ini beragama Kristen. Mereka merupakan benih-benih yang 

                                                 
6
  Ibid, 5 
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siap disemaikan, tetapi hanya karena beberapa orang saja yang telah 

berkeluarga, persemaian pun mengalami kendala. Mereka yang sudah 

berkeluarga adalah eks tentara yang dipindahkan dari Sumatera Utara 

begitu perang kemerdekaan berakhir (Batalion Malau, Batalion Bedjo) 

yang umumnya telah berkeluarga dengan warga setempat. 

   Dari tahun ke tahun jumlah orang Karo yang datang ke Kota Bogor 

terus meningkat, terutama para pemuda-pemudinya. Umumnya mereka 

masih berpencar dalam mengikuti kebaktian minggu, jadi diperlukanlah 

suatu wadah untuk membentuk persekutuan. Persekutuan pertama dimulai 

dengan acara perayaan menyambut Tahun Baru 1960 di era Tabas Pandia, 

Djamalem Purba dkk di Wisma Terangkin di Cibulan kepunyaan Bpk. K. 

Pri Bangun.
7
 Selanjutnya pada sekitar tahun 1967-an oleh Sdr. Daud 

Brahmana dari Akademi Pertanian Ciawi diprakarsai untuk membentuk 

GBKP. Tetapi rencana ini belum diperkenankan Tuhan, karena keluarga 

Karo yang berdomisili di Bogor masih sedikit. Disamping itu, 

pembentukannya diduga berbau politik orde baru, sehingga orang-orang 

yang dianggap terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan 

orde baru tidak diperkenankan untuk menghadiri pertemuan tersebut. 

   Dengan meningkatnya jumlah keluarga di samping mahasiswa 

Karo, maka tanggal 28 September 1980 dimulailah kebaktian minggu 

                                                 
 

7
  GBKP Bogor, 25 Tahun GBKP Bogor - Larilah Begitu Rupa Supaya Menang, (Bogor: 

Praninta Jaya Mandiri,  2005), 1 
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pertama GBKP di Kota Bogor. Pada tanggal 5 Oktober 1980, momo/ 

warta jemaat pertama perminggun dianggap hari jadi GBKP Bogor.
8
 

   Karena belum memiliki gedung sendiri, pada tanggal 16 November 

1980, GBKP Bogor mengadakan kebaktian di Gereja Bethel. Tanggal 13 

Desember 1980, dilaksanakan Perayaan Natal I di Gereja GPIB Zebaoth 

dengan pengkotbah Sekjen Moderamen Pdt. E.P Ginting. Pembaptisan 

pertama dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1981 di Gereja Bethel 

dimana ada 24 orang yang dibaptis. Pada tanggal 27 Februari 1982 pada 

sidang klasis di Tanjung Priok, sidang memutuskan GBKP Bogor menjadi 

Runggun si Kuh dan baru pada tanggal 18 April 1982 GBKP Bogor secara 

resmi ditangguhkan menjadi Runggun si Kuh. 

   Karena kegiatan kebaktian Minggu masih berpindah-pindah 

dengan menumpang di gedung-gedung gereja lain di Bogor,  untuk itu, 

pada tanggal 18 Januari 1987 dibentuklah panitia pembangunan yang 

dikomandani oleh Gomok Manik. Dengan usaha serta pimpinan Tuhan, 

akhirnya ditemukan lokasi di daerah Cimanggu Permai. Acara syukuran 

pertama di lokasi bangunan tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 

1988. Pada tanggal 16 April 1989 dilakukan peletakan batu pertama.
9
 

GBKP Bogor saat ini terletak di Jalan Tumapel Blok. O5 No.1, Komplek 

Perumahan Cimanggu Permai II. 

 

                                                 
 

8
  Ibid, 2 

 
9
  GBKP Bogor, 30 Tahun GBKP Bogor - Tunaikanlah Tugas Pelayananmu, (Bogor: GBKP 

Bogor, 2010), 18-20 
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PENDETA   : Pdt. E.P. Sembiring (10-10-1996 – 8-11-2010) 

     Pdt. Ediwati br. Ginting (8-11-2010 – …....…..) 

KETUA   : Pt. Benson Ngatanken Tarigan 

KETUA KOINONIA : Pdt. Ediwati br. Ginting 

KETUA MARTURIA : Pt. Henry Sinuraya 

KETUA DIAKONIA : Dk. Herdinata Surbakti 

SEKRETARIS I  : Dk. Rusdi Ginting 

SEKRETARIS II  : Pt. Antoni Manik 

BENDAHARA  : Pt. Jaya Putra Gurusinga 

3.2.2 Struktur Organisasi GBKP Bogor 2009-201410 

 

 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Struktur Organisasi GBKP Bogor  

                                                 
10

  GBKP Bogor, 25 Tahun…, 159 

PPP BUDAYA & 

LITBANG 

Pt. Jusupta Tarigan 

PEMELIHARAAN 

SARANA & INVENTARIS 

Pt. Hezron Ananta Depari 

BADAN USAHA 

Dk. Rosana br. Sembiring 

PI KELUAR & 

KEDALAM 

Pt. Anthony Tarigan 

WISATA ROHANI 

Pt. Henry Sinuraya 

 

DIALOG ANTAR IMAN 

Dk. Aditia Bangun 

PADUAN SUARA & 

MUSIK GEREJA 

Dk. Hanna br. Purba 

MARTURIA KOINONIA DIAKONIA 

MORIA 

Pt. Martina br. Barus 

MAMRE 

Pt. Makmur Bangun 

PERMATA 

Pt. Nomensen Pelawi 

KA-KR 

Pt. Herlina br. Tarigan 

PWG 

Dk. Herlina br. Ginting 

PRT 

Dk. Bagedina br. Tarigan 

PASTORAL 

COUNSELING 

Pdt. Ediwati br. Ginting 

PENDIDIKAN 

Dk. Herdinata Surbakti 

KESEHATAN dan 

KORBAN NARKOBA 

& HIV/AIDS 

Dk. Lesmery br. Ginting 

 

PENINGKATAN 

EKONOMI JEMAAT 

& MASYARAKAT 

Dk. Rosana br. 

Sembiring 

 

LANSIA 

Dk. Hartati br. Tarigan 
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 3.2.3 Keadaan Jemaat GBKP Bogor 

 Menurut sensus tahun 2009, GBKP Bogor memiliki sekitar 800 

jemaat dan 202 KK yang terbagi dalam 4 sektor, yaitu: 

Sektor Semplak  : 63 KK 

Sektor Cimanggu  : 47 KK 

Sektor Ciawi  : 33 KK 

Sektor Ciluar   : 59 KK
11

 

  Mata pencaharian mayoritas anggota jemaat GBKP Bogor adalah 

sebagai pedagang, dan sebagian besar anggota jemaat didominasi oleh 

pemuda-pemudi.  

  Kegiatan GBKP Bogor yang bersifat internal dan eksternal yang 

berhubungan dengan peningkatan ekonomi jemaat ialah: 

- Mengembangkan DUB/ Koperasi Simpan Pinjam “Mbuah Page” 

- Mengikuti pelatihan pembuatan tungku murah, shampoo, balsem, 

deterjen, sabun, dll.
12

 

- Berpartisipasi dalam Seminar Pemberdayaan Koperasi/ UKM (11 

Oktober 2010) di Kantor Camat Leuwiliang
13

 

- Berpartisipasi dalam Acara Pemberdayaan Jemaat Program PGIS (8 

Mei 2010) di GKI Bogor
14

 

 

   

                                                 
11

  Wawancara dengan Pdt. E.P. Sembiring melalui handphone pada tanggal 30 September 

2010 pukul 21.03 WIB   
12

  GBKP Bogor, 30 Tahun…, 32 
13

  Ibid, 117 
14

  Ibid, 120 
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3.3 Usaha Pengembangan Jamur GBKP Bogor 

 3.3.1 Gambaran Umum Usaha Pengembangan Jamur 

  Maksud dari usaha pengembangan jamur disini ialah upaya 

membudidayakan jamur sebagai sumber pendapatan untuk menunjang 

ekonomi.  

    Jamur merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil sehingga 

tidak bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan 

sendiri. Jamur hidup dengan mengambil zat-zat makanan seperti: selulosa, 

glukosa, lignin, protein dan senyawa pati dari organisme lain. Dengan 

bantuan enzim yang diproduksi oleh hifa
15

, bahan tersebut diuraikan 

menjadi senyawa yang dapat diserap untuk pertumbuhan. Jamur 

digolongkan sebagai tanaman heterotrofik, yaitu tanaman yang 

kehidupannya bergantung kepada organisme lain.
16

 

    Jamur-jamur yang telah dibudidayakan atau dimasyarakatkan 

sebagai makanan dan sayuran serta banyak diperdagangkan adalah jamur 

merang (Volvariella volvacea), jamur champignon (Agaricus bitorquis, A. 

campestris, dan A. bisporus), jamur kayu seperti jamur kuping 

(Auricularuia auricula, A. polytricha, dan Trimella fuciformis), jamur 

payung shiitake (Lentinus edodes) dan jamur tiram (Pleurotus cornucopiae 

atau Pleurotus sapidus, P. abalonus atau P. cystidiosus, P. ostreatus, P. 

                                                 
15

  Hifa ialah bagian jamur yang bentuknya seperti benang halus, panjang dan kadang 

bercabang. 
16

  H. Parjimo & Drs. Agus Andoko, Budi Daya Jamur (Jamur Kuping, Jamur Tiram, Jamur 

Merang), (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2007), 1 
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flabellatus, P. florida, P. sayor caju atau P. Pulmonaris dan Tricoloma 

spp).
17

 

   Indonesia sendiri termasuk sebagai salah satu negara yang dikenal 

sebagai gudang jamur terkemuka di dunia. Sejak dirintis oleh Ir. Misa 

Suwarsa
18

 pada tahun 1990-an, usaha ini semakin diminati oleh kalangan 

pelaku ekonomi kecil maupun menengah. Adapun kelebihan dari usaha 

jamur tiram ini ialah: 

 Pangsa pasar yang luas sehingga tidak ada kesulitan dalam 

memasarkan produk; 

 Perawatan yang mudah dan murah, karena tidak memerlukan biaya 

tambahan seperti halnya biaya pemupukan, penyiangan dll; 

 Tidak tergantung pada musim, karena pemeliharaan dilakukan di 

dalam ruangan kumbung yang tertutup; 

 Bahan baku yang melimpah dan murah; 

 Satu kumbung dengan kapasitas 10.000 baglog cukup ditangani oleh 

satu orang tenaga kerja, sehingga akan menghemat biaya tenaga kerja; 

 Panen setiap hari, sehingga perputaran modal lebih cepat; 

 Harga jual relatif stabil, sehingga resiko kerugian sangat kecil; 

                                                 
17

  Ir. Abbas Siregar Djarijah & Nunung Marlina Djarijah, Budi Daya Jamur Tiram, 

(Yogyakarta: KANISIUS, 2001), 9 
18

  Ir Misa Suwarsa pernah menjabat sebagai dosen di Fakultas Teknik Kimia ITB dan pada 

tahun 2004 mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari mantan Presiden RI 

Ibu Megawati Soekarnoputri atas baktinya mengembangkan pertanian khususnya jamur 

merang. (http://www.sinarharapan.co.id/utama/lalu-0806-1206.html) 
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 Bisa dijalankan oleh siapa saja tanpa melihat latar belakang 

pendidikan, asal ada kemauan dan keseriusan pasti bisa menjalankan 

usaha ini; 

 Dalam skala rumahan bisa dilakukan di pekarangan rumah atau kamar 

kosong yang selama ini tidak dimanfaatkan.
19

 

  

 3.3.2 Budidaya Jamur Tiram GBKP Bogor “Mamre Karota Farm” 

  Bagi kalangan Karo, jamur bukan sesuatu yang asing, karena salah 

satu makanan khas Karo yaitu “cipera dawan” terbuat dari olahan jamur 

dengan tepung jagung tua. Usaha pengembangan jamur yang dilakukan di 

GBKP Bogor dinamakan Budidaya Jamur Mamre Karota Farm. Arti dari 

Budidaya Jamur Mamre Karota Farm adalah sebagai berikut: 

 Budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil atau nilai 

tambah. 

 Jamur adalah cendawan dan yang di budidayakan disini adalah jenis 

tiram putih yang merupakan sayuran. 

 Mamre adalah Wadah Kaum Bapa Gereja Batak Karo Protestan 

(GBKP). Kata Mamre diambil dari Kejadian 13:18 yang mengingatkan 

kita kepada Abraham sebagai Bapa yang beriman dan senantiasa taat 

kepada Tuhan dan masyarakat. Abraham selalu menyadari bahwa 

Tuhan adalah kekuatannya. Bagi Abraham beribadah kepada Tuhan 

merupakan prioritas dalam kehidupan dimanapun dia berada. Dan 

                                                 
19

  http://www.pelatihanjamurtiram.com/ 
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keakraban Tuhan dengan Abraham nyata melalui kedatanganNya 

kepada keluarga Abraham di Mamre. Abraham menjamu Tuhan 

dengan setulus hati serta memimpin istrinya dan hamba-hambanya 

untuk turut serta melayani Tuhan. Dalam pertemuan ini Tuhan 

menyatakan pemenuhan janjiNya tentang kelahiran Ishak. Sikap hidup 

inilah merupakan kerinduan bagi setiap warga Mamre GBKP. Sebagai 

tindak lanjut Sidang Sinode GBKP ke-31, tanggal 21-30 Nopember 

1994 maka dilaksanakanlah Musyawarah Pelayanan (MUPEL) Mamre 

yang pertama GBKP tanggal 26 Agustus 1995 di Kabanjahe dan 

tanggal tersebut disepakati sebagai hari berdirinya Mamre GBKP. 

 Karota adalah asal kata Karo (Suku Karo) singkatan dari Karo kita. 

 Farm adalah kata Bahasa Inggris yang dalam Bahasa Indonesia berarti 

mengerjakan tanah
20

 dan atau perkebunan, kebun, tanah pertanian, 

usaha tani, tempat peternakan, rumah dan sawah, rumah dan ladang. 

Usaha budidaya jamur tiram ini sudah dimulai sejak tahun 2007 di 

lokasi Desa Ciherang, Kampung Kahuripan, Kecamatan Dramaga, Bogor, 

Jawa Barat dengan menggunakan sebagian tanah milik Penatua Jaya Putra 

Gurusinga yang luasnya kurang lebih 2 ha.
21

 

Menurut Executive Summary dalam Bussiness Plan Budidaya 

Jamur Tiram Mamre Karota Farm, jamur tiram putih merupakan sayuran 

yang mengandung protein tinggi dan dapat melancarkan pencernaan, 

                                                 
20

  Prof. Drs. S. Wojowasito, Kamus Lengkap Inggeris–Indonesia; Indonesia-Inggris, 

(Bandung: Penerbit Hasta, 1987), 57 
21

   Tindak lanjut dari wawancara dengan Pdt. E.P. Sembiring melalui handphone pada tanggal 

30 September 2010 pukul 21.03 WIB   
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sehingga sangat mudah untuk dikonsumsi. Budidaya jamur tiram sangat 

mudah dilakukan dengan modal usaha yang tidak terlalu besar namun 

hasilnya sangat tinggi. Beberapa pertimbangan dalam pengembangan 

bisnis budidaya jamur tiram berdasarkan analisa SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity, Threath)
22

 adalah: 

 Strength (Kekuatan) 

a. Lokasi yang cukup luas dan sesuai untuk budidaya jamur 

b. Ketrampilan SDM dalam pembuatan bibit dan media tanam, serta 

tenaga kerja yang murah 

c. Menggunakan teknologi semi modern 

d. Ketersediaan bahan baku pembuatan media tanam 

 Weakness (Kelemahan) 

a. Perbedaan suhu yang sangat ekstrim antara siang dan malam 

b. Jauh dari pasar, biaya transportasi yang tinggi 

c. Harga bahan baku cukup tinggi 

 Opportunity (Peluang) 

a. Daya serap/ kebutuhan pasar yang sangat tinggi di daerah Bogor 

b. Permintaan pasar yang tinggi di daerah Jakarta, Tanggerang dan 

Bekasi 

c. Banyaknya restoran/ hotel yang menggunakan jamur sebagai menu 

d. Pasar ekspor yang masih terbuka luas 

                                                 
22

  Pdt. E.P. Sembiring, Bisnis Plan Budidaya Jamur Tiram Mamre Karota Farm, 

disampaikan di depan President Universitas Ciputra Entrepreneurship Center (UCEC) di 

World Gallery Ciputra Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010, 1 



45 

 

 Threath (Ancaman) 

a. Banyaknya pesaing/ pengusaha jamur yang mulai bermunculan di 

daerah Bogor 

b. Keamanan lingkungan (pencurian) 

Saat ini, usaha jamur Mamre Karota Farm belum memiliki badan 

usaha, namun dalam rencana pengembangan akan dibuatkan menjadi 

perusahaan (PT). Struktur organisasi pada saat ini terdiri dari: 

No. JABATAN URAIAN TUGAS

1 General Manager Sebagai penanggung jawab semua kegiatan operasional 

2 Manajer Operasional
Bertanggung jawab mulai dari pengadaan barang sampai 

dengan produksi

3 Manajer Farm
Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan budidaya 

sampai dengan panen

4 Manajer Pemasaran Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk jamur

  

Prospek usaha budidaya jamur selain untuk budidaya, juga 

direncanakan untuk tempat pelatihan bagi calon pensiunan, pemuda/ 

karang taruna dan masyarakat umum serta tempat magang bagi calon 

pembudidaya jamur. Agar masyarakat sekitar lokasi pembudidayaan dapat 

ikut terlibat, direncanakan untuk membuat pola kemitraan budidaya jamur. 

Pemasaran produk saat ini masih dalam bentuk sayuran jamur 

tiram putih, belum dalam bentuk olahan. Dalam rencana pengembangan, 

produk akan di buat menjadi produk olahan seperti keripik jamur dan 

rumah makan jamur dengan menu seperti sate jamur dan sup jamur.
23

 

                                                 
23

  Ibid, 2-3  
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Motivasi Mamre dalam melakukan usaha ini, ialah untuk 

mewujudkan impian agar Mamre GBKP Bogor: be the first, be better, be 

different artinya menjadi percontohan usaha jamur budidaya tiram bagi 

GBKP secara keseluruhan.  

Selain untuk meningkatkan ekonomi jemaat, usaha jamur ini juga 

berfungsi untuk melaksanakan 3 tugas gereja, yaitu: 

1.  Menjadi wadah mengintensifkan bertemunya Komunitas Kaum Bapa 

Gereja GBKP Bogor. Biasanya Kaum Bapa sulit bertemu, karena 

masing-masing mempunyai kesibukannya sendiri. Dengan usaha jamur 

budidaya tiram ini diharapkan tugas Koinonia (Persekutuan) semakin 

nyata. Walaupun belum semua Mamre menjadi anggota, tapi paling 

tidak bagi Mamre yang telah menjadi anggota sudah ada pertemuan 

secara berkala. Diharapkan kedepan secara bertahap semua Mamre 

dapat menjadi anggota. 

2.  Menjadi peluang untuk menambah income dalam upaya menopang 

ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi keluarga terasa semakin sulit. 

Dengan usaha jamur ini diharapkan tugas Diakonia (Pelayanan) 

semakin terasa. Melayani keluarga dan melayani lebih banyak orang 

dengan menularkan keberhasilan usaha jamur budidaya tiram. 

3. Menjadi alat percontohan bagi setiap orang atau lembaga yang mau 

mengembangkan budidaya jamur; secara khusus Mamre di Majelis 
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Jemaat GBKP yang lain. Dengan harapan tugas Marturia (Kesaksian) 

semakin terlihat dan terasa oleh banyak orang.
24

 

  Adapun cashflow Periode 1 (3 bulan) tahun 2009
25

 dari Usaha 

Jamur Tiram Mamre ini adalah sebagai berikut: 
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  Tindak lanjut dari wawancara dengan Pdt. E.P. Sembiring melalui handphone pada tanggal 

30 September 2010 pukul 21.03 WIB 
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  Pdt. E.P. Sembiring, Bisnis Plan…, 4 
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 3.3.3 Hasil Wawancara dengan Narasumber 

 SS (Manajer Pemasaran “Mamre Karota Farm”)
26

 

 Garis besar dari hasil wawancara dengan SS ialah bahwa Mamre 

sebagai sebuah lembaga di GBKP Bogor tidak dilarang untuk 

melakukan kegiatan ekonomi (Mamre Karota Farm) dengan syarat 

bahwa memiliki etika dan peraturan yang jelas. 

Usaha jamur Mamre Karota Farm yang dilaksanakan oleh 

Mamre sebagai sebuah lembaga kategorial dalam gereja memiliki 

banyak manfaat, terutama bagi anggota jemaat dengan ekonomi lemah. 

Jikalau kita lihat, di dalam anggota jemaat GBKP Bogor pasti ada yang 

berekonomi lemah dan perlu dibantu. Jadi dari segi positifnya, hal ini 

merupakan hal yang sangat baik, dan terutama jika hal tersebut 

dikelola dengan baik. Karena ini menyangkut gereja di dalamnya, jadi 

sudah seharusnya ada etika bisnis khusus yang diterapkan, yaitu 

kejujuran. Artinya, bukan hanya karena kita berada di dalam gereja, 

namun sudah seharusnya kita sebagai orang Kristen menerapkan sikap 

yang Kristiani dalam hal apapun yang kita lakukan. 

Sangat banyak manfaatnya dikarenakan apabila dapat terlaksana 

dengan baik, tentunya anggota jemaat yang lain akan “tertular”. 

Tertular di sini dalam artian bahwa bagi anggota jemaat yang lain yang 

tidak memiliki modal usaha, bisa ikut sebagai mitra kerja untuk bisa 

meningkatkan ekonomi keluarganya. Tidak hanya di jamur, namun hal 

                                                 
26

  Hasil wawancara dengan SS pada hari Sabtu, 30 April 2011 pukul 19.19 WIB 
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seperti inilah yang seharusnya dikembangkan, hal-hal yang sesuai 

dengan konteks lokal. Jikalau kita lihat di Bogor, jamur tampaknya 

memang merupakan hal yang sesuai untuk dikembangkan. 

Jadi usaha jamur Mamre Karota Farm memang merupkan usaha 

yang sesuai dengan konteks lokal, baik dalam hal geografis, iklim, 

tanah, dan tidak lupa dalam hal sosialnya juga, yaitu dalam 

hubungannya dengan bidang perkebunan. 

 Dasar untuk mendirikan usaha ini di latar-belakangi oleh 

perkembangan jamur yang sedang booming dan juga lahan yang 

dimiliki oleh salah satu anggota Mamre. Setelah disosialisasikan 

dengan anggota Mamre yang lain ternyata mendapat respon positif. 

Lalu kemudian dilakukan observasi ke daerah Yogya, Bandung, 

Cianjur dan Sukabumi untuk mengetahui berbagai hal penting 

mengenai pengembangan dan budidaya jamur tiram putih. 

 Tujuan yang ingin dicapai dari usaha ini ialah salah satunya 

sebagai investasi jangka panjang. Ada 30 orang anggota Mamre yang 

mengikuti usaha ini dan kemudian dalam pembagian tugasnya, dibagi 

kedalam tiga bagian besar, yaitu di bagian Pelaksanaan, Monitoring 

dan Sumber Dana. Walaupun ada yang bertugas di bagian sumber 

dana, tetapi semua anggota Mamre yang ikut ambil bagian dalam 

usaha ini memiliki saham dalam jumlah tertentu. Sangat disayangkan 

belum semua anggota Mamre mengikuti usaha ini. 
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 Keuntungan yang didapat, walaupun belum terlalu kelihatan 

secara finansial, namun dapat dikatakan usaha ini sebagai alat 

pemersatu. Adanya kepentingan bersama didalamnya menjadi salah 

satu hal untuk mengintensifkan pertemuan antara anggota Mamre yang 

terlibat dalam usaha ini. 

 Hal yang kurang menguntungkan yang ditemui di lapangan 

ialah perbedaan suhu yang ekstrim yang mengakibatkan berkurangnya 

daya tahan jamur, yaitu antara siang (±34
o
C) dan malam (±6

o
C), 

sedangkan untuk ukuran normal jamur tiram, suhu yang dianjurkan 

ialah 20-26
o
C. Di samping itu, kurangnya alat ukur cuaca dan udara. 

 Secara umum, industri jamur masih tergolong positif. Artinya, 

permintaan dari daerah Jabotabek sendiri hanya 30% yang terpenuhi. 

Namun kelemahannya terletak pada harga yang menurun menjelang 

dan sesudah hari-hari besar (H-14 dan H+14), menjadi Rp.3.000,- - 

Rp.4.000,-/Kg sedangkan pada hari biasa mencapai Rp.8.000,-/Kg. 

Sedangkan ketika jamur sudah waktunya panen, apabila proses 

pemanenannya ditunda maka akan menjadi busuk.  

 

 Dk. RG (General Manager “Mamre Karota Farm”)
27

 

 Garis besar dari hasil wawancara dengan Dk. RG ialah bahwa 

usaha ini sangat bagus terutama bagi jemaat ekonomi kecil apabila 

dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh. Lebih daripada itu, 

                                                 
27

  Hasil wawancara dengan Dk RG pada hari Sabtu, 30 April 2011 pukul 22.03 WIB 
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anggota jemaat pun diberikan kesempatan untuk menjadi mitra kerja 

dalam usaha ini. 

Sebenarnya di GBKP sendiri belum ada aturan main yang jelas. 

Tetapi jikalau gereja yang melakukan menurut beliau kurang sesuai. 

Berbeda dengan lembaga kategorial yang ada dalam gereja tersebut. 

Oleh karena pemikiran itulah tidak dicantumkan nama GBKP dalam 

nama usaha ini, melainkan nama yang digunakan untuk 

merepresentasikan orang Karo digunakan nama Karota di dalam 

Mamre Karota Farm. 

Dalam perkembangannya, usaha jamur Mamre Karota Farm 

telah berjalan dengan baik, berbagai permasalahan telah dapat 

terselesaikan dengan musyawarah. Justru yang sangat disayangkan di 

sini, yaitu belum semua anggota mamre ikut terlibat, padahal 

dukungan modal cukup dibutuhkan untuk mengembangkan usaha ini.  

 Berawal dari pembicaraan dengan anggota Mamre yang lain, 

diketahui bahwa beberapa anggota Mamre berada dalam kondisi sulit 

secara ekonomi, jadi muncul ide akan pemberdayaan jemaat melalui 

segi ekonomi yaitu dengan budidaya jamur dan diharapkan agar jemaat 

lebih mandiri secara ekonomi. 

 Walaupun usaha ini belum 100% terpenuhi, namun sudah 

terlaksana 70% dari target 60% dalam 3 bulan. Walaupun begitu, 

tercatat bahwa kunci nya terletak pada SDM. Kurangnya disiplin dan 

kurang kesadaran dalam melaksanakan tugas serta ketrampilan yang 
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masih minim menjadi kunci munculnya SDM yang karakternya tidak 

sesuai dengan usaha ini. Berhubungan dengan cuaca, apabila SDM 

mampu beraksi cepat maka sebenarnya banyak hal yang berhubungan 

dengan perbedaan suhu yang ekstrim dapat diatasi, karena secara 

umum, cuaca di Kota Bogor sudah cukup mendukung untuk budidaya 

jamur.  Disamping itu, teknologi dalam pembuatan media 

pembudidayaan jamur masih dalam kisaran 80%. Bibit jamur yang 

didapat pun termasuk mahal dan mutunya kurang bagus. 

 Terlepas dari kekurangan diatas, usaha ini menjanjikan apabila 

dapat ditekuni dengan baik. Tentunya diperlukan juga modal 

kelompok yang kuat, baik dalam hal finansial maupun mental. 

Mengapa mental, karena budidaya jamur tidak mudah. Namun apabila 

berhasil, sangat menguntungkan, bahkan jika keluar Pulau Jawa, 

keuntungan yang diperoleh bisa mencapai 2 kali lipat. Kembali lagi 

kepada SDM yang menjadi kunci dan tidak dapat dipisahkan dari 

budidaya jamur tiram ini.  

 

 Pdt. E.P.S (Pendeta Jemaat Periode 1996-2010)
28

 

 Garis besar dari hasil wawancara dengan Pdt E.P.S ialah bahwa 

yang melatar-belakangi usaha pembudidayaan jamur ini adalah untuk 

merangkul kaum bapa, menstimulus dengan kegiatan kebersamaan 

yang bermakna, dan menopang ekonomi rumah tangga. Mamre sendiri 

                                                 
28

  Hasil wawancara dengan Pdt. E.P.S pada hari Minggu, 1 Mei 2011 pukul 18.15 WIB 
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sebagai bagian dari kategorial yang paling muda bisa menjadi contoh 

bagi kategorial yang lain. 

Dalam menyangkut usaha jamur Mamre Karota Farm, beliau 

mengatakan bahwa hal itu (usaha jamur) sudah seharusnya dilakukan. 

Seharusnya dalam artian bahwa gereja bertanggung jawab untuk 

membina warga jemaatnya untuk bisa mandiri. Secara langsung 

memang bukan gereja yang melakukan usaha ekonomi, tapi usaha 

ekonomi sendiri merupakan salah satu kepedulian manusia terhadap 

sesamanya yang jikalau dilihat dalam konteks ini merupakan 

kepedulian gereja terhadap jemaatnya.  

Dalam Markus 10:46-52, tertulis mengenai Bartimeus, orang 

buta yang berteriak memanggil-manggil Yesus. Dan kemudian Yesus 

bertanya,:”Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” dan 

Bartimeus menjawab: ”Rabuni, supaya aku bisa melihat!” Lalu kata 

Yesus kepadanya: “Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!”. 

Dan Bartimeus pun saat itu juga bisa melihat. Ini merupakan salah satu 

contoh yang dilakukan oleh gereja melalui usaha jamur Mamre Karota 

Farm. Bahwa gereja memperhatikan jemaatnya, dan kemudian 

menolong jenaatnya sesuai dengan apa yang diminta oleh jemaatnya 

tersebut.  

Dahulu banyak sekali bantuan yang datang untuk gereja-gereja, 

sekolah-sekolah teologi, dan berbagai macam instansi Kristiani 

lainnya. Namun, dalam perkembangannya, ternyata pihak luar negeri 
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juga mengalami berbagai krisis, sehingga kepedulian tersebut semakin 

berkurang. Untuk itu gereja-gereja juga perlu mencari peluang, agar 

tugas utamanya dapat terus berjalan. Seperti Paulus, yang dalam tugas 

pelayanannya, ia juga melakukan usaha ekonomi, yaitu membuat 

kemah atau tenda. Jadi bukan tenda atau usaha ekonomi tersebut 

sebagai tujuan, tetapi itu hanya sebagai alat untuk menopang tujuan 

utama, yaitu Pekabaran Injil.  

Jadi ada perbedaan pola pikir dengan pebisnis pada umumnya. 

Pebisnis pada umumnya mengganggap bisnis sebagai tujuan, sehingga 

dalam proses pelaksanaannya, seringkali tujuan yang harus dicapai 

mutlak dengan menghalalkan segala cara. Jadi yang ingin ditekankan 

disini ialah, usaha ekonomi dalam gereja, bertujuan untuk 

menyampaikan kabar sukacita, pembebasan dari kemelaratan, 

kemiskinan, sehingga bisa hidup damai sejahtera. Dan untuk 

menopang itu, dibutuhkanlah alat. Alat ini bisa merupakan bisnis 

ataupun usaha ekonomi. Alat ini pula yang digunakan Paulus dalam 

pelayanannya. Adapun keuntungan yang didapat bisa dipergunakan 

untuk melanjutkan tugas pelayanan gereja dalam Pekabaran Injil. Jadi 

usaha jamur Mamre Karota Farm, hanya sebagai alat untuk membantu 

gereja dalam menuntaskan kemiskinan dalam gereja, dan adapun 

keuntungan lainnya, bisa dipergunakan sebagai alat untuk menopang 

tugas utama pelayanan GBKP Bogor. 
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 Tujuan yang ingin dicapai yaitu estafet pengalaman yang 

memberdayakan (2 Tim 2:2), mandiri secara ekonomi dan juga berlaku 

Alkitabiah dalam prosesnya, dan lewat usaha jamur menjadi saksi bagi 

orang lain.  

 Usaha ini berjalan dari jemaat. Dengan memperhatikan potensi 

dan dalam upaya mengembangkan potensi tersebut, pekerja berasal 

dari jemaat itu sendiri. Tidak tertutup kemungkinan bahwa usaha ini 

nantinya akan meluas ke komunitas lokal bahkan ke arah global 

(masyarakat majemuk). Dengan pengelolaan yang baik diharapkan 

usaha ini dapat menjadi proyek percontohan ke depannya. 

 Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu masih belajar 

dari keterbatasan. Dengan menghimpun potensi yang ada dan 

memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dan bertukar pendapat, 

diaharapkan SDM dapat lebih cocok dengan pembudidayaan jamur ini. 

 Dengan segala keterbatasan yang ada, budidaya jamur Mamre 

Karota Farm termasuk usaha yang berhasil. Kerjasama dan 

komunikasi antar anggota Mamre pun semakin erat dan KPI (Komisi 

Penyegaran Iman) Mamre GBKP Bogor semakin dikenal lewat usaha 

pembudidayaan jamurnya. 

 Budidaya jamur sendiri sebagai salah satu faktor realisasi dari 

apa yang Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampaikan 

mengenai perubahan pola pikir. Entrepeneurship sebagai salah satu 

jalan untuk melihat peluang, melihat sesuatu yang baru. Harus berani 
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untuk mengatasi ketakutan yang ada. Mamre melihat adanya peluang 

yang baru yang bermanfaat sebagai wadah untuk lapangan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


