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BAB IV 

ANALISA USAHA PENGEMBANGAN JAMUR DI  

GEREJA BATAK KARO PROTESTAN (GBKP) BOGOR 

 

 

4.1 Analisa Usaha Pengembangan Jamur di GBKP Bogor 

  Bila dilihat dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan, usaha jamur 

Mamre Karota Farm yang dilakukan di GBKP Bogor merupakan salah satu 

bentuk dari pendekatan Community Development. Sesuai dengan definisi yang 

dikemukakan oleh Christenson & Robinson
1, 

usaha jamur Mamre Karota Farm 

merupakan usaha sendiri dari gereja sebagai suatu bagian dari masyarakat yang 

tinggal di Bogor dan mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu 

tindakan sosial dengan pilihan tanpa intervensi dari pihak luar untuk mengubah 

situasi ekonomi, sosial, kultural atau lingkungan dari gereja itu sendiri. 

Gereja sebagai komunitas pun harus membuktikan dirinya sebagai 

komunitas yang berkompeten dengan memiliki empat komponen komunitas yang 

kompeten
2
, yaitu: 

1. Mampu mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan komunitas 

Permasalahan yang dihadapi ialah adanya suatu peningkatan taraf ekonomi di 

tingkat keluarga dengan ekonomi lemah. 

                                                 
1
  James A Christenson & Jerry Robinson, Community Development in Perspective, dalam 

Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2006), 82 
2
  Ibid, 84 
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2. Mampu mencapai kesepakatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala 

prioritasnya. 

Sasarannya ialah anggota Mamre dengan ekonomi lemah dan prioritasnya 

ialah sebagai investasi dalam jangka panjang. Tentunya hal ini dimaksudkan 

untuk menopang kondisi ekonomi anggota Mamre secara berkelanjutan. 

3. Mampu menjalankan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang 

telah disepakati bersama. 

Sejak dimulai pada tahun 2007, usaha ini telah berjalan dengan baik dan 

pernah melebihi 10% dari target yang ditentukan. Namun, dengan begitu 

banyaknya pesaing yang juga bergerak dalam bidang budidaya jamur, 

tentunya belum bisa menjamin bahwa target untuk tahun-tahun berikutnya 

dapat tercapai. 

4. Mampu bekerja sama secara rasional dalam bertindak mencapai sasaran. 

Kerjasama yang baik diperlukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah 

ditentukan bersama. Kerjasama tentunya bisa terlaksana dengan adanya 

komunikasi yang continous diantara sesama anggota Mamre Karota Farm. Di 

samping itu, anggota Mamre perlu menyatukan hati dan pikiran untuk 

mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan ekonomi anggota Mamre. 

Dengan empat komponen di atas yang berhasil dijawab oleh gereja, 

tentunya dalam hal ini gereja, telah berhasil membuktikan dirinya sebagai 

komunitas yang berkompeten dalam melaksanakan sebuah proses pemberdayaan. 

Dalam melakukan sebuah proses pemberdayaan, ada lima tahapan utama 

dari siklusnya. Sebagaimana di ungkapkan oleh J.A.B. Lee mengenai lima 
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tahapan utama dari siklus proses pemberdayaan
3
 yang telah dilakukan Mamre 

dalam usaha jamur Mamre Karota Farm ialah: 

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak 

memberdayakan. 

Berbagi pengalaman mengenai berbagai macam aspek mengenai usaha 

pengembangan jamur telah sering dilakukan. Baik dalam proses evaluasi 

tahunan maupun dalam pembicaraan non formal.  

2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan. 

Diskusi mengenai alasan mengenai terjadinya pemberdayaan dan 

ketidakberdayaan dalam usaha jamur Mamre Karota Farm lebih banyak 

dilakukan dalam pembicaraan non formal maupun dalam evaluasi tahunan. 

Pemberdayaan di sini masih terbatas kepada seksi kategorial Mamre saja, 

belum menyentuh ke seluruh anggota jemaat.  

3. Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek. 

Dalam menghadapi suatu permasalahan mengenai Usaha Pengembangan 

Jamur ini, anggota selalu melasanakan pertemuan non formal kemudian 

dilanjutkan ke dalam rapat anggota. Seperti halnya mengenai awal rencana 

pembuatan usaha jamur Mamre Karota Farm yang berawal dari pembicaraan 

non formal kemudian dilanjutkan dengan pengajuan proposal melalui Rapat 

Majelis Jemaat sehingga kemudian dapat terealisasikan seperti saat ini. 

 

 

                                                 
3
  J.A.B, Lee, The Empowerment Approach to Social Work Practice: Building a Beloved 

Community (2
nd

 ed), (New York: Columbia University Press, 2001), 173-174 
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4. Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna. 

Proses identifikasi basis daya yang bermakna telah dilaksanakan, dan ternyata 

ada beberapa kelemahan yang ditemukan dalam sumber daya manusianya. 

Seperti yang kita ketahui bahwa proses pemberdayaan berintikan faktor 

manusia sebagai penggeraknya. Maka ini merupakan kelemahan yang 

memerlukan perhatian lebih tinggi lagi. 

5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya. 

Berbagai rencana ke depan telah disusun dan setelah mendapatkan modal 

usaha yang cukup akan diimplementasikan. Di antaranya ialah struktur 

organisasi usaha jamur Mamre Karota Farm yang akan dibuatkan menjadi 

perusahaan (PT) dan produk yang masih dalam bentuk sayuran akan akan di 

buat menjadi produk olahan seperti keripik jamur dan rumah makan jamur 

dengan menu seperti sate jamur dan sup jamur. Hal ini belum dapat 

terealisasikan. 

 Hasil dari analisa SWOT (Strength. Weakness, Opportunity, Threat) yang 

penulis lakukan, ialah bahwa bahwa dengan maraknya pesaing yang ikut 

mengembangkan budidaya jamur sebagai salah satu threath yang bisa mengancam 

kelangsungan budidaya jamur tiram yang tengah dilakuakan. Hal ini dikarenakan 

hasil penjualan berkurang sehingga pendapatan berkurang dan merugi. Tentunya 

jika hal ini terjadi, rencan-rencana yang telah dirancang sebelumnya akan sulit 

terealisasi, bahkan mengancam kelangsungan usaha budidaya jamur ini.   

 Terciptanya sebuah komunitas yang kompeten dalam melakukan sebuah 

proses pemberdayaan dan juga berhasilnya menciptakan siklus yang ideal dalam 
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melaksanakan proses pemberdayaan, maka gereja dalam hal ini telah menjadi 

komunitas yang kompeten dan telah melaksanakan proses pemberdayaan tersebut 

di dalam gereja melalui Lembaga Kategorial Mamre dengan Usaha 

Pengembangan Jamur Mamre Karota Farm-nya. 

  Walaupun begitu, unsur yang terpenting dalam proses pemberdayaan 

ialah unsur manusianya. Dengan melihat kepada usaha jamur Mamre Karota 

Farm, tentunya hal ini sangat disayangkan karena tidak semua anggota Mamre 

ikut berpartisipasi dalam usaha ini.  

 

4.2 Analisa Pemahaman Jemaat mengenai Usaha Pengembangan Jamur di 

GBKP Bogor 

Berikut ini adalah analisa pemikiran baik dari beberapa unsur, yaitu 

mantan pendeta jemaat, anggota majelis jemaat dan anggota jemaat GBKP Bogor 

yang berhasil penulis wawancarai: 

1. Pdt. E.P.S (Pendeta Jemaat GBKP Bogor periode 2006-2010) 

Hasil analisa wawancara penulis dengan Pdt. E.P.S ialah akan 

pentingnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Usaha Pengembangan 

Jamur di GBKP Bogor ini. Dalam usahanya untuk menjadi proyek 

percontohan, dibutuhkan pengelolaan yang baik. Tentunya pengelolaan yang 

baik berasal dari SDM yang berpartisipasi dalam usaha budidaya ini.  

Keinginan akan terwujudnya Kemandirian Dana sebagai salah satu 

prioritas program GBKP tahun 2010, didasarkan pada contoh hidup Paulus 
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yang juga bekerja untuk menjalani tugas pelayanannya, tidak sepenuhnya 

bergantung kepada orang lain. 

2. Dk. RG (Anggota Majelis Jemaat GBKP Bogor) 

Hasil analisa wawancara penulis dengan Dk. RG ialah pentingnya 

keterlibatan seluruh anggota Mamre agar tercapainya tujuan dalam 

meningkatkan ekonomi anggota Mamre. 

Penekanan di arahkan kepada SDM yang kurang disiplin dan kesadaran 

dalam melakukan tugasnya. Teknologi yang belum maksimal pun menjadi 

faktor penentu dalam keberhasilan proses Usaha Budidaya Jamur ini. 

3. SS (Anggota Jemaat GBKP Bogor) 

Hasil analisa wawancara penulis dengan SS ialah pentingnya kejujuran. 

Dengan penekanan kejujuran di sini, berarti ada hubungannya dengan 

penyalahgunaan wewenang atau mungkin juga rasa kurang aman dan nyaman 

dalam proses menjalani Usaha Budidaya Jamur ini.  

Ketika rasa curiga maupun ketidak-percayaan muncul, maka tentunya 

akan menjadi hambatan, baik dalam komunikasi maupun kerjasama antar 

anggota dalam Usaha Budidaya Jamur ini. 

 Kesimpulan penulis ialah ada berbagai macam perspektif dari tiap unsur 

jemaat dalam menanggapi hal ini. Namun dari apa yang penulis temui di 

lapangan, pengetahuan jemaat GBKP Bogor mengenai usaha jamur Mamre 

Karota Farm masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat sedikitnya jumlah keluarga 

yang mengetahui letak usaha jamur Mamre Karota Farm, sedikitnya jumlah 

pemuda yang mengetahui adanya usaha jamur Mamre Karota Farm. Setelah 
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melihat di lapangan, penulis menemukan beberapa hal berhubungan dengan 

minimnya pengetahuan jemaat mengenai usaha jamur Mamre Karota Farm, antara 

lain
4
: 

1. Kurangnya sosialiasi dari Mamre sendiri. Tentunya hal ini menyebabkan 

ketidaktahuan di kalangan anggota lembaga kategorial yang lain. 

2. Jarangnya ada pertemuan lintas kategorial. Tentunya sepulang gereja atau 

dalam pertemuan-pertemuan kategorial yang lain, lembaga kategorial selalu 

berkelompok dengan anggotanya masing-masing. 

3. Terjadi gap antara anggota Mamre sendiri. Tentu tercipta adanya perbedaan 

topik pembicaraan mengenai anggota Mamre yang mengikuti Mamre Karota 

Farm dengan yang tidak. 

 Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan penulis di lapangan, dapat 

disimpulkan bahwa proses pemberdayaan melalui usaha jamur Mamre Karota 

Farm dalam hal ini sudah terjadi, tetapi mungkin kurang dirasakan oleh unsur 

jemaat anggota kategorial yang lain. 

 Hal terpenting dalam proses pemberdayaan ialah unsur manusianya. 

Dengan melihat kepada usaha jamur Mamre Karota Farm, tentunya hal ini sangat 

disayangkan karena belum semua anggota Mamre ikut berpartisipasi dalam usaha 

ini dikarenakan anggota Mamre yang ingin menjadi anggota Mamre Karota Farm 

harus memiliki modal dalam jumlah tertentu. Di samping itu tidak tertutup adanya 

permasalahan internal dengan salah satu anggota Mamre Karota Farm yang 

menjadi faktor untuk menarik diri untuk ikut terlibat didalamnya. 

                                                 
 

4
 Hasil pengamatan penulis di lapangan pada hari Minggu, 1 Mei 2011 pukul 10.30 WIB di 

GBKP Bogor  
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4.3 Refleksi Teologis 

 Gereja sudah seharusnya memiliki kepedulian terhadap warga jemaatnya. 

Ada banyak hal yang bisa gereja lakukan untuk menunjukkan kepeduliannya, 

salah satunya ialah dengan berusaha untuk meningkatkan keadaan ekonomi 

jemaatnya. Karena dengan adanya suatu gerakan di bidang ekonomi oleh gereja, 

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.
5
 

 Usaha jamur Mamre Karota Farm membuktikan tindakan konkret 

kepedulian gereja melalui seksi Mamre terhadap jemaatnya. Tidak hanya itu, hal 

ini juga untuk membuktikan bahwa gereja juga bisa mempertahankan 

eksistensinya tidak hanya mengandalkan persembahan dari warga jemaat semata, 

melainkan menciptakan peluang-peluang baru dengan konteks lokal yang 

memberdayakan jemaatnya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. 

Dengan terberdayanya jemaat dan berkembang ke masyarakat yang lebih luas 

lagi, hal ini tentunya menjadi sebuah kesaksian. Kesaksian dari gereja sendiri 

dalam mengubah kehidupan masyarakat melalui kehidupan jemaatnya. 

 Melalui Lukas 10: 25-37 dengan topik mengenai orang Samaria yang baik 

hati dan Filipi 2:4 yang berbunyi: “...dan janganlah tiap-tiap orang hanya 

memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.”, kita 

                                                 
 

5
 Suharto Prodjowijono, Manajemen Gereja: Sebuah Alternatif, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia,  2008), 18 
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diajarkan untuk lebih peduli lagi terhadap sesama kita, lebih peka melihat 

berbagai macam masalah dan lebih bijaksana dalam menemukan solusi yang tepat 

dalam masalah yang kita hadapi. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, 

sudah seharusnya melakukan apa yang kita mempu untuk saudara kita yang 

membutuhkan, bukan nanti, tetapi sekarang. 

 Dalam Yakobus 2:17, tertulis: ”Demikian juga halnya dengan iman: Jika 

iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah 

mati.”. Tempat terdekat untuk mempraktekkan iman kita kepada Allah, tentunya 

tempat dimana kita mendapat ajaran kasih itu sendiri, yaitu di gereja. Kita sering 

beribadah dalam gereja, tetapi apakah kita mengetahui ibadah yang murni itu 

seperti apa? Yakobus 1:27 “Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan 

Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan 

mereka, dan menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.” Gereja 

merupakan salah satu komunitas di mana kita bisa mempraktekkan ajaran kasih 

dan kepedulian kita bagi sesama kita orang Kristen dan juga sebagai wujud nyata 

tindakan iman kita. 

 Begitu banyaknya hal mengenai kepedulian terhadap orang yang 

membutuhkan, mengenai kasih terhadap sesama, mengenai perbuatan menolong 

tanpa pamrih yang dapat kita temui di dalam Alkitab, sekarang semuanya 

tergantung dari kita, manusia, pribadi lepas pribadi. Akankah kita hanya menjadi 

pendengar firman saja atau menjadi pelaku firman. Pilihannya ada di tangan kita 

masing-masing.  

 


