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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 Setelah penulis mengkaji usaha pengembangan jamur di Gereja Batak 

Karo Protestan (GBKP) Bogor, maka penulis akan menyampaikan kesimpulan 

berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan. Selain itu penulis 

merasa perlu untuk mengajukan beberapa saran atau usulan kepada Gereja dan 

fakultas. 

 

5.1 Kesimpulan 

  Usaha jamur Mamre Karota Farm di GBKP Bogor telah berhasil 

menciptakan pengalaman yang memberdayakan, terutama bagi jemaat melalui 

kaum bapa. Dengan berhasil dijawabnya empat komponen komunitas yang 

kompeten dan juga lima tahapan utama dalam siklus proses pemberdayaan maka 

Gereja sudah seharusnya menciptakan iklim pemberdayaan yang bisa diikuti oleh 

seluruh anggota jemaatnya. 

  Usaha jamur Mamre Karota Farm terbatas hanya untuk kalangan kaum 

bapa saja. Hal ini tentunya tidak lepas dari tuntunan kaum bapa sebagai kepala 

keluarga untuk menjaga tingkat ekonomi keluarga, dan juga dikarenakan GBKP 

sebagai Gereja dengan etnis Batak di dalamnya. 

  Usaha jamur Mamre Karota Farm di dalam prosesnya, telah menciptakan 

lapangan kerja, baik bagi jemaat yang berkompeten dalam bidang usaha jamur 
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maupun manajemennya, dan juga bagi komunitas lokal sekitar lokasi usaha 

pembudidayaan jamur di Desa Ciherang, Bogor. 

  Usaha jamur membutuhkan perhatian yang sangat khusus, baik dalam hal 

pembudidayaannya maupun dalam hal manajemennya. Untuk itu dibutuhkan staf 

yang selalu siap untuk mengatasi berbagai masalah di lapangan. Tentunya 

menjadi terkendala dikarenakan staf usaha jamur Mamre Karota Farm belum ada 

yang berstatus penuh waktu.  

 

5.2 Saran untuk Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bogor 

1. Usaha jamur Mamre Karota Farm perlu dipertahankan, dan jikalau kondisi 

memungkinkan, untuk lebih ditingkatkan kembali sehingga nantinya bisa 

menjadi berkat Tuhan, tidak hanya untuk jemaat saja, melainkan untuk 

lingkungan sekitar gereja dan untuk masyarakat luas. 

2. Iklim merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam usaha 

jamur ini. Walaupun kondisi geografis di Bogor telah memadai sebagai 

daerah agraris dengan banyaknya perkebunan, namun tentunya ini menjadi 

halangan serius yang dapat membahayakan eksistensi usaha ini apabila 

tidak ditanggapi dengan lebih serius lagi. 

3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih terarah lagi. Saat ini hanya sebagian 

warga jemaat yang mengetahui mengenai usaha jamur Mamre Karota 

Farm. Tentunya, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dibutuhkan 

dukungan dari seluruh jemaat. Ini juga dimaksudkan untuk menambah 

semangat jemaat dari berbagai kategorial dalam menciptakan berbagai 
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macam usaha yang kiranya dapat berguna, baik bagi kategorial itu sendiri 

maupun bagi Gereja. 

4. Dibutuhkannya tenaga-tenaga yang berkompeten, terutama dari dalam 

Gereja dengan pekerjaan penuh waktu sebagai karyawan Mamre Karota 

Farm. Tentunya dengan adanya staf penuh waktu, berbagai detail yang 

berhubungan dengan usaha jamur ini, terutama dengan berbagai kendala 

yang dihadapi akan lebih cepat teratasi langsung ke sumber masalahnya. 

5. Walaupun usaha budidaya jamur ini pertama-kali dipelopori oleh Seksi 

Bapak, tidak menutup kemungkinan dari Seksi Ibu untuk ikut 

berpartisipasi dalam rangka mengembangkan usaha ini. 

 

5.3 Saran untuk Fakultas Teologi – Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga 

1. Perlu diadakannya seminar ataupun lokakarya yang mengarah kepada 

entrepreneurship. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengubah pola pikir 

mahasiswa agar tidak hanya fokus kepada tema “pencari pekerjaan”, tetapi 

agar pemikirannya lebih terbuka sehingga bisa menjadi “pencipta 

pekerjaan”. Sebagai calon-calon pemimpin gereja, tentunya kita juga harus 

bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada agar jemaat yang kita 

pimpin bisa juga terberdayakan.  

2. Perlu adanya mata kuliah yang mengarah kepada entrepreneurship. Hal ini 

diperlukan untuk menjaga adanya kelanjutan dari perubahan pola pikir 

pencari kerja menjadi pencipta kerja. Setelah demikian lama mahasiswa 
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diajarkan untuk menjadi model pencari kerja yang baik, tentunya akan 

membutuhkan waktu dan proses untuk mengubah pola pikir tersebut.  

3. Perlu adanya program kerjasama dari fakultas yang lebih memfokuskan 

kepada bantuan bagi gereja-gereja yang mengalami krisis ekonomi, 

terutama di wilayah Kota Salatiga. Bantuan tidak hanya berupa materiil, 

tetapi bisa juga tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang manajemen 

gereja. Karena, tidak sedikit usaha ekonomi yang Gereja lakukan terbentur 

kepada masalah manajemennya. 

 

 


