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BAB I 

I.1.  Latar Belakang 

 Jika kita bicara tentang kemiskinan bukanlah lagi merupakan barang langka baik di 

Indonesia maupun di dunia. Kemiskinan seolah menjadi salah satu ciri yang dimiliki bangsa 

ini. Walau pun bukan lagi menjadi barang langka, namun bukanlah berarti gejala kemiskinan 

dikesampingkan dan tidak diurusi negara ini. Dampak buruk yang ditimbulkan akibat 

kemiskinan ini, adalah antara lain putus sekolah, buruknya kualitas pendidikan, 

maningkatnya jumlah pengangguran, tindak kriminal bertambah, mahalnya biaya kesehatan, 

termasuk gizi buruk, kebodohan dan lain-lain. Untuk itulah bangsa ini termasuk gereja perlu 

sekali memperhatikan, dan membenahi masalah kemiskinan ini (untuk jangka waktu 

tertentu). Berkaitan dengan ini, maka penulis akan meneliti tentang salah satu upaya dalam 

rangka mengatasi masalah kemiskinan dan kaitannya dengan tanggung jawab gereja dan 

masyarakat. 

 Agar kita mengetahui apa itu kemiskinan dan bagaimana mengatasinya, kita harus 

menitikberatkan pemikiran pada kenyataan, bahwa di tengah-tengah masyarakat masih 

banyak terdapat kemiskinan. Mengapa kemiskinan menjadi tanggung jawab semua manusia? 

Karena hal ini untuk sebagian besar bukanlah kesalahan orang miskin sendiri, melainkan 

akibat kondisi objektif mereka. Sebagian besar merupakan akibat ketimpangan dalam proses-

proses pembagian hasil produksi masyarakat, dan sebagian terbesar merupakan akibat 

ketidakadilan struktural atau sering menggunakan istilah kemiskinan struktural. Maksudnya, 

kemiskinan bukanlah akibat kehendak jelek orang miskin sendiri, (misalnya; malas/judi) atau 

orang kaya (misalnya; rakus), melainkan akibat stukturisasi proses-proses ekonomi, politik, 

(bahwa hanya sekelompok kecil yang menguasai sarana-sarana produksi dan pengambilan 

keputusan mengenai kehidupan masyarakat), sosial (misalnya; hak-hak tradisional golongan 
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atas), budaya (misalnya; perbedaan akses terhadap pendidikan) dan ideologis, bahwa 

masyarakat dibelenggu faham-faham yang menutup-nutupi ketidakadilan dan 

memperlihatkannya sebagai faktor-faktor objektif belaka. 

Menurut Banawiratma ada tiga sebab mengapa kita sebagai umat manusia pada 

umumnya dan umat Kristen dan gereja pada khususnya berkewajiban moral untuk berusaha 

sekuat tenaga untuk menghilangkan kemiskinan: 

(1) kemiskinan membuat orang menderita, dan karena itu kita tidak boleh acuh tak 

acuh terhadapnya.  

(2) kemiskinan mencegah seseorang untuk mengembangkan kemanusiaannya secara 

utuh, jadi bertentangan dengan martabat manusia. 

(3) kemiskinan untuk sebagian besar adalah akibat ketidakadilan sosial, maka orang 

miskin berhak menuntut suatu perubahan. 

Pada intinya kita berkewajiban untuk sedapat-dapatnya menghilangkan sebab-sebab 

kemiskinan, khususnya untuk membongkar struktur proses-proses ekonomis dan struktur-

struktur kekuasaan yang melestarikan ketidakadilan sosial1 

Fenomena kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah mempunyai 

kemapanan di bidang ekonomi. Fenomena ini pada dasarnya telah menjadi perhatian, isu, dan 

gerakan global yang bersifat kemanusiaan (humanity). Ada dua bentuk kemiskinan. Ada 

kemiskinan yang menimpa segelintir orang atau, katakanlah segolongan minoritas dalam 

beberapa lingkungan masyarakat. Dan ada kemiskinan yang menimpa semuanya, kecuali 

���������������������������������������� �������������������
1Ed: J. B. Banawiratma, SJ, Kemiskinan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1987), 37-39 
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segelintir orang dalam lingkungan masyarakat lain. Sebab-sebab dari kemiskinan yang 

pertama, yaitu miskin perorangan atau keluarga di dalam lingkungan pengaruh masyarakat 

makmur banyak diselediki dan diperdebatkan. Sifat-sifat khas apakah moral, turunan, 

kekeluargaan lingkungan pendidikan, kesukuan, sosial, kesehatan yang menyebabkan 

sejumlah orang terpisah dari kesejahteraan umum? Ini, penyebab sebenarnya dari kemiskinan 

tetap merupakan masalah yang maha penting.2�

I.1.1 Identifikasi Permasalahan Kemiskinan di Indonesia 

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, dilihat dari sisi ekonomi, 

termasuk di dalamnya biaya pendidikan yang tinggi dan mahalnya biaya rumah sakit atau 

kesehatan serta minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Pasca kenaikan harga BBM telah 

membuat daya beli masyarakat menurun dan kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar 

(makanan, pakaian, papan, pendidikan, dan kesehatan). Pengangguran terus meningkat. 

Banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai sehingga putus sekolah. 

Kualitas gizi anak-anak Indonesia semakin memprihatinkan karena ketidakmampuan 

ekonomi orang tuanya. Jumlah masyarakat miskin dan yang berpotensi menjadi miskin 

meningkat hingga 108 juta jiwa di Indonesia.3  

Sementara itu ketimpangan pendapatan dan gaya hidup sangat terasa di kota-kota 

besar, seperti di Jakarta. Mal-mal masih ramai dikunjungi oleh orang-orang yang hidup  

berkecukupan dan menawarkan kelimpahan. Sedangkan di sisi lain, masyarakat kalangan 

bawah yang menderita paling parah akibat kebijakan kenaikan BBM terus bergelut dengan 

���������������������������������������� �������������������
2John Kenneth Galbraith, Hakikat Kemiskinan Massa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 11 

�http://esbede.wordpress.com/2008/07/14/175/ (22 Juli 2010, 11.00 WIB) 
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kebutuhan-kebutuhan dasar. Ketimpangan sosial ini bagaikan api dalam sekam. Solidaritas 

hanya terjadi diantara sesama kalangan yang setara, tetapi tidak terjadi di antara kalangan 

masyarakat atas, menengah, dan bawah. Potensi peningkatan kriminalitas tidak terelakkan 

lagi sementara kemampuan negara dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang bersifat 

masif kurang memadai. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah jawaban mujarab untuk 

memberdayakan masyarakat miskin yang kehilangan akses terhadap sumber-sumber kegiatan 

ekonomi. Masyarakat miskin memerlukan akses yang memadai atas hak-hak ekonominya. 

Usaha ekonomi masyarakat miskin harus dilindungi dan tidak tergusur oleh kepentingan dan 

pemodal besar. Kemandirian masyarakat miskin harus diangkat melalui berbagai program 

keterampilan yang menjadikannya manusia produktif dan mampu mengembangkannya dalam 

usaha-usaha kecil dengan fasilitas kemudahan modal dan intensif oleh negara.4 Karena 

kemampuan negara dalam mengatasi persoalan kemiskinan sangatlah tidak memadai, maka 

partisipasi dan solidaritas kelompok masyarakat lainnya terhadap kelompok masyarakat 

miskin tidak terhindarkan, Solidaritas ini kita perlukan jika kita ingin membangun bangsa 

yang maju dan sejahtera bersama-sama.5 

Ada banyak ayat Alkitab yang mengajarkan kepada umat Kristen untuk 

mempedulikan orang miskin. Dalam hai ini gereja secara langsung diperingatkan untuk 

senantiasa mempedulikan orang miskin. Sebab mereka juga adalah bagian dari keberadaan 

orang Kristen dan gereja. Untuk itulah kehadiran gereja di dunia ini. Bukan untuk dirinya 

sendiri, melainkan juga untuk mereka yang tertindas dan miskin. Gereja  tidak bisa 

melepaskan diri dari persoalan kemiskinan. Justru panggilan gereja adalah terlibat secara 

aktif dalam upaya memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Orang miskin ada karena 

���������������������������������������� �������������������
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5Ibid  



��

�

ketidakadilan yang harus mereka terima akibat ketidakpedulian penguasa atau orang-orang 

yang memiliki kuasa, dan merampas hak-hak yang seharusnya dimiliki. Ini adalah sebuah 

proses pemiskinan. Karena itu panggilan gereja adalah untuk menyuarakan ketidakadilan dan 

penindasan hak-hak orang miskin.  Gereja hadir untuk berpihak kepada yang lemah, yang 

tidak berdaya, yang miskin, dan yang terpinggirkan. Jika gereja tidak mempedulikan yang 

lemah, maka kehadiran gereja tidak memiliki makna. Kemiskinan harus ditanggulangi supaya 

manusia mendapatkan keadilan, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jemaat-jemaat 

gereja harus didorong dan diajar supaya memiliki kepedulian terhadap orang-orang miskin. 

Upaya ini bisa dilakukan dengan memberdayakan jemaat untuk saling membantu dan 

memperhatikan keadaan ekonomi anggota jemaat dan masyarakat lingkungan sekitar mereka 

yang mengalami dan merasakan kemiskinan itu, bahkan orang yang ada di luar gereja.6 

Program diakonia gereja juga harus mampu mendorong jemaat untuk memiliki belas 

kasihan atau compassion terhadap penderitaan dan kemiskinan orang lain. Sehingga  jemaat 

terdorong untuk memikirkan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di masyarakat. 

Solidaritas gereja kepada kemiskinan selama ini hanya terwujud dalam berbagai program 

diakonia yang bersifat karikatif, salah satu contoh memberikan bingkisan berupa mie instan, 

snack, beberapa kilo beras, dan minyak goreng kepada anggota jemaat yang kurang mampu 

dan masyarakat disekitar gereja setempat. Tidak pernah ada upaya yang sistematis dan 

berkesinambungan untuk memerangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Apakah 

karena gereja sering tidak bersedia merepotkan diri untuk urusan kemiskinan? Melihat 

kemiskinan di sekitar kita, gereja harus bersedia. Jemaat gereja harus didorong untuk hidup 

dalam kesederhanaan, sebagai wujud rasa solidaritas gereja kepada orang-orang miskin yang 

masih belum terentaskan di Indonesia ini. Kesederhanaan itu berarti pula gereja melakukan 

���������������������������������������� �������������������
6Ibid  
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kritik internal secara terus menerus terhadap berbagai aktivitas dan pelayanannya yang hanya 

menonjolkan kemeriahan, namun tidak memiliki dampak kepada perubahan sikap dan 

sensivitas jemaat kepada berbagai persoalan kemiskinan di masyarakat. Dalam mengatasi 

persoalan kemiskinan yang sedemikian kompleks dan besar, maka gereja perlu secara 

proaktif dan rendah hati bersedia bekerja sama dengan umat beragama lainnya untuk 

menanggulangi kemiskinan. Ini penting agar kehadiran gereja menjunjung harkat dan 

martabat manusia tanpa membedakan suku, agama dan ras. Inilah panggilan gereja yang 

utama.7 

Namun disaat yang sama, gereja perlu terus-menerus menyuarakan  kritik profetisnya 

tanpa pandang bulu terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya ketidakadilan, 

terampasnya hak-hak masyarakat, dan terhadap sistem yang menindas dan memiskinkan 

manusia. Spiritualitas dan religiusitas jemaat  gereja juga harus sampai kepada sebuah  

kesalehan sosial,  dimana energi spiritual yang dimiliki jemaat mampu untuk mendorong 

kepedulian jemaat akan berbagai persoalan kehidupan masyarakat. Salib harus dipahami 

sebagai refleksi atas penderitaan  dan kematian Kristus. Namun disaat yang sama pula harus 

mampu membuka mata dan telinga kita akan penderitaan, kesengsaraan, dan pengharapan 

manusia akan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Disitulah gereja berperan8. 

I.1.2  Gambaran Singkat Kemiskinan di Salatiga9 

 Melihat kondisi kemiskinan yang terjadi secara umum, penulis coba memperlihatkan 

kondisi kemiskinan yang terjadi di Salatiga, agar gereja-gereja, khususnya GKI Salatiga yang 

���������������������������������������� �������������������
7Ibid  

8Ibid  

9http://www.solopos.com/2010/channel/jateng/57-rumah-tak-layak-huni-akan-dipugar-18980 (22 Juli 
2010, 11.35 WIB) 
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menjadi objek penelitian mengetahui secara jelas dan pasti fakta kemiskinan yang terjadi di 

Salatiga, sehingga gereja merasa terpanggil dan ikut menunjukan kepedulian sosialnya untuk 

membantu pemerintah dan berbagai pihak dalam mengentaskan masalah kemiskinan ini. 

Pada bagaian ini gambaran kemiskinan di Salatiga dilihat dari kondisi rumah, dalam hal ini 

pemerintah mencoba menanggulangi masalah kemiskinan dengan memperbaiki salah satu 

indikator yang menyebabkan kemiskinan, yaitu dengan cara memberi dana tunai pemugaran 

rumah untuk menjadi rumah sehat dan layak huni. 

Pada bagaian ini diperlihatkan bahwa Salatiga merupakan salah satu daerah di 

Indonesia yang mengalami kemiskinan dan membutuhkan perhatian banyak pihak termasuk 

gereja (umat Kristen). Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Ketahanan 

Pangan Kota Salatiga tahun ini menyiapkan program pengentasan kemiskinan berupa 

pemugaran rumah tak layak huni sebanyak 57 unit tahun ini. Anggaran senilai Rp 185 juta 

disiapkan untuk melaksanakan program tersebut. Menurut Kepala Bapermas Perempuan KB 

dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga, Endang DW, jumlah keluarga miskin di kota berhawa 

sejuk ini hingga awal tahun 2010 ini masih tergolong tinggi. Mengutip data hasil sensus 

penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jelas dia, sekitar 4442 kepala keluarga masih 

hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara jumlah penduduk salatiga sendiri berkisar 

176.795 jiwa.10 

Penyebaran rumah tangga miskin ini merata di empat kecamatan. Hampir semua 

kepala keluarga miskin tidak memiliki penghasilan tetap, ungkapnya kepada wartawan, Rabu 

(14/4).  Dengan adanya program pemugaran rumah tak layak huni ini diharapkan bisa 

mengurangi jumlah KK miskin. Karena indikator kemiskinan salah satunya dilihat dari 
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kondisi tempat tinggal yang tak layak. Apabila indikator kemiskinan berkurang maka jumlah 

keluarga miskin pun bisa berkurang.  Jika dibandingkan program serupa tahun lalu, sasaran 

program tahun ini diakui Endang jumlahnya lebih sedikit. Tahun lalu pemugaran rumah 

mencapai 117 unit atau lebih dari 200 persen dari jumlah unit yang akan dipugar tahun ini. 

Meski lebih sedikit, namun dipastikan kualitas rumah yang dipugar jauh lebih baik.“Dulu tiap 

rumah hanya diberi alokasi Rp 2,5 juta, namun tahun ini Rp 5 juta. Maka unit rumahnya pun 

berkurang,” tukas Endang.  Pemugaran rumah tidak layak huni ini, nanti akan diarahkan 

menjadi rumah sehat. Dengan beberapa indikator infrastruktur seperti ketersediaan dapur, 

tempat mandi cuci kakus (MCK) serta ventilasi yang sehat.11 

 Dari keterangan di atas, sudah cukup menjelaskan, bahwa Salatiga merupakan salah 

satu daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup banyak, keterangan di atas 

menunjukkan, bahwa disini pemerintah setempat sedikit memperhatikan masalah kemiskinan 

ini, tetapi tidak secara total mambantu si miskin keluar dari kemiskinannya, karena program 

pemerintah ini hanya mengupayakan untuk mengurangi salah satu dari indikator kemiskinan. 

Banyak lagi yang harus dilakukan pemerintah Salatiga, bukan hanya sekedar memberi 

bantuan dana untuk mempugar bangunan rumah, tetapi lebih kepada kualitas pendidikan, gizi 

yang baik bagi anak-anak, layanan kesehatan yang terjangkau bagi yang miskin dan 

ketersediaan lapangan pekerjaan, agar masyarakat Salatiga (yang miskin) mampu mengikuti 

perkembangan jaman dan tidak tertinggal, miskin dan tertindas, serta mampu mengangkat 

harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya. Melihat fakta kemiskinan ini 

apakah gereja pada umumnya dan gereja-gereja di Salatiga pada khususnya cukup menjadi 

penonton? 

���������������������������������������� �������������������
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Gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan di bumi, gereja harus turut berperan aktif 

dalam penanggulangan kemiskinan, bukan hanya sekedar memberikan sembako pada saat 

hari raya Natal. Kita jadikan Yesus sebagai teladan dalam menyikapi masalah ini agar kita 

tidak hanya menjadi penonton dan penanggap dari sebuah wacana kemiskinan. Gereja harus 

proaktif dalam membantu  penanggulangan masalah kemiskinan ini, mungkin gereja perlu 

masuk ke dalam sistem, dalam hal ini gereja ikut bekerja sama langsung dengan pemerintah 

dan gereja-gereja pada umumnya, agar kedua unsur ini menjadi kuat dan mampu melihat 

kedalam sehingga mengatahui cara penanggulangannya dan kemiskinan di Salatiga dapat 

teratasi. 

I.1.3. Warung Tiberias 

Warung Tiberias ini dibentuk berawal dari kumpul-kumpul warga jemaat, kemudian 

dari kumpul-kumpul tersebut tercetuslah ide untuk membuat warung Tiberias. Dibentuknya 

warung ini didasari oleh kepedulian warga jemaat untuk membantu orang-orang yang secara 

ekonomi tidak mampu, seperti tukang becak, pemulung, pengemis, kulipanggul yang bekerja 

di pasar raya Salatiga. Kegiatan ini sudah berlangsung sekitar tiga tahun. Kegiatan ini didanai 

oleh seluruh warga jemaat melalui persembahan minggu yang disebut persembahan perantara 

(untuk warung Tiberias). Kemudian persembahan yang sudah terkumpul akan diumumkan 

pada warta jemaat diminggu berikutnya. Sosialisasi program ini pertama kali melalui kupon 

yang dibuat oleh pihak tim warung Tiberias dan disebarkan secara langsung kepada orang-

orang yang dianggap tepat, seperti tukang becak, pengemis, pemulung,  dan buruh-buruh 

pasar. Sistem kupon ini dibuat bukan hanya sekedar untuk mensosialisasikan tapi lebih 

kepada ketepatan guna dan fungsi dari warung Tiberias ini. Namun pada perjalanannya 

sistem kupon ini tidak berlangsung lama, dan hanya berjalan selama dua kali karena banyak 
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yang tidak membawa kupon tersebut. Tetapi secara keseluruhan program ini berjalan baik 

dan tepat sasaran. 

Akan tetapi memang pada dasarnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan GKI 

Salatiga melalui (warung Tiberias) tentang memberi makan orang-orang miskin, belum 

cukup menanggulangi masalah kemiskinan secara utuh dan menyeluruh, karena masalah 

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, 

baik itu dari elemen masyarakat itu sendiri, agama, dan yang paling penting adalah 

pemerintah. Tetapi terlepas dari keterlibatan banyak pihak tadi, gereja juga harus bersikap 

proaktif dalam menyikapi masalah kemiskinan, karena salah satu tugas dan panggilan gereja 

adalah memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Gereja hadir untuk berpihak kepada yang 

lemah, yang tidak berdaya, yang miskin, dan yang terpinggirkan. Jika gereja tidak 

memperdulikan yang lemah, maka kehadiran gereja tidak memiliki makna. Kemiskinan harus 

ditanggulangi supaya manusia mendapatkan keadilan, harkat dan martabatnya sebagai 

manusia. 

Berdasarkan pada pemikiran dan penjelasan diatas, maka skripsi ini diberi judul 

sebagai: 

Warung Tiberias 

(Suatu studi kasus tentang aspek pelayanan diakonia di lingkungan warga jemaat GKI 

Salatiga) 

I.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, akhirnya pertanyaan yang timbul adalah: 
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1. Bagaimana warung Tiberias menjalankan kegiatannya untuk melayani orang-

orang miskin di Salatiga 

I.3  Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kegiatan warung Tiberias 

I.4.  Manfaat Penulisan 

Berdasarkan pada tujuan tersebut diharapkan tulisan ini setidaknya dapat memberikan 

dua manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah untuk serta memperkaya konsep atau 

teoriyang dapat membantu gereja melihat masalah-masalah sosial kemasyarakatan,  

khususnya  masalah kemiskinan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan positif berupa sebuah 

pandangan dan sikap baru bagi gereja yang bermanfaat dalam hal penanggulangan 

kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu diharapkan juga nantinya tulisan ini dapat 

menjadi sebuah acuan bagi gereja dalam usahanya membangun kesejahteraan bangsa dan 

membantu mengangkat harkat dan martabat manusia yang miskin dan tertindas. 

I.5.  Signifikansi Penulisan 

A. Memahami lebih mendalam tentang situasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada 

umumnya dan Salatiga pada khususnya 

B. Memberikan sebuah pemahaman baru, di mana kemiskinan merupakan bagian dari 

keberadaan kekristenan dan Gereja dan makna dari eksistensi dan pelayaan gereja  
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C. Memberikan sumbangan pikiran terhadap tugas dan panggilan gereja yang 

sebenarnya. 

I.6.  Metodologi Penelitian 

I.6.1.  Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif.  Pendekatan 

kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan 

dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi 

tertentu dalam suatu konteks seting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komperhensif dan menyeluruh. Sehingga nantinya penelitian ini akan bersifat penelitian 

deskriptif-analitis, yang mana akan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai 

suatu keadaan, gejala, individu atau kelompok tertentu.12 Jenis Penelitian ini dimaksudkan 

untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. 

Metode ini didasarkan pada tujuan penelitian ini, dimana akan membahas dan 

menggambarkan pelayanan GKI Salatiga yang memberi makan orang-orang miskin 

(kemiskinan).  

I.6.2.  Unit Amatan dan Analisa 

Unit amatan yang akan penulis teliti adalah GKI Salatiga, yang berada di Jalan 

Jendral Sudirman  No. 111. Karena terbatasnya kemampuan penulis dalam melakukan 

penelitian, maka secara khusus penulis akan memfokuskan amatan kepada para pendeta, 

majelis jemaat, serta badan pengrus harian jemaat GKI Salatiga. Dan yang menjadi unit 
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12Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1994), 31. 
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analisanya adalah pemahaman dan pelayanan GKI salatiga terhadap kemiskinan dan program 

gereja yang memberimakan orang-orang miskin 

I.6.3.  Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah dengan melakukan 

wawancara dengan para pendeta, majelis jemaat, maupun badan pengurus GKI Salatiga 

mengenai pelayanan terhadap kemiskinan dan kaum miskin 

b. Observasi 

Untuk menyempurnakan hasil wawancara tersebut, peneliti juga akan melakukan 

teknik observasi langsung kepada pelayanan terhadap kemiskinan dan kaum miskin 

c. Kepustakaan 

Selain teknik wawancara, penulis juga akan mendapatkan informasi dengan membaca 

dan menganalisa secara kritis dari sebuah bahan literatur. Bahan yang dipakai berupa sumber-

sumber tertulis, dokumen, maupun bahan dari internet. 

I.6.4.  Jenis Data Penelitian 

Dari teknik pengumpulan data tersebut, maka akan diperoleh dua jenis data yang akan 

menjadi bahan penelitian; yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari peneliti kepada sumbernya; baik itu berupa benda-benda, 

situs, atau manusia.13 Data ini akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap pendeta, majelis 

dan pengurus harian jemaat GKI Salatiga. Dari data primer ini kemudian akan dipadukan 
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dengan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti; misalnya dari biro statistik, majalah, koran, keterangan-

keterangan atau publikasi lainnya.14 Jenis data ini akan penulis peroleh dari bahan-bahan 

kepustakaan, yang akan mendukung data primer 

I.7. Daftar Istilah-istilah 

Untuk lebih mengerti dan memahami apa itu gereja dan bagaimana gereja itu harus 

berperan di tengah-tengah masayarakat dan bangsa serta kepada gereja itu sendiri berikut ini 

penulis akan memaparkan pengertian gereja serta tugas dan panggilan gereja ditengah-tengah 

masyarakatdan bangsa serta aspek-aspek yang terkait di dalamnya. 

I.7.1. Pengertian Gereja 

Sebelum kita melihat lebih jauh melihat apa itu gereja, ada baiknya jika kita melihat 

pengertian gereja secara etimologis. Kata gereja sebetulnya berasal dari bahasa Portugis 

“Igreya” dan berasal dari bahasa Latin “ecclesia” yang adalah merupakan terjemahan dari 

bahasa Yunani “ekklesia”.15 Di Yunani kata “ekklesia” (dari kata kerja “ekskaleo”) berarti 

mereka yang dipanggil (keluar), yaitu orang-orang merdeka (bukan budak, bukan pelayan) 

yang oleh seorang bentara dipanggil berhimpun untuk rapat rakyat. Jadi ekklesia adalah 

perkumpulan atau sidang orang-orang yang dipanggil untuk suatu maksud tertentu. Itulah 

pengertian umum ekklesia yang digunakan pada lingkungan orang-orang Hellenis jaman 

Paulus.16 
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14 Ibid, 90. 

15Harun Hadiwijono, Iman kristen, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 362. 

16M.H Bolkestein, Azas-azas Hukum Gereja. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1956 ), 15 
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I.7.2. Hakikat Gereja 

 Gereja adalah persekutan orang-orang yang menjawab panggilan karya penyelamatan 

Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan ini hendak dikatakan bahwa Kristus adalah sentral 

bagi gereja. Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah “Tubuh Kristus”.  Gereja adalah 

persekutuan orang-orang yang menjawab panggilan karya penyelamatan Allah di dalam 

Yesus Kristus. Dengan ini hendak dikatakan bahwa gereja ada bukan sepenuhnya sebagai 

hasil inisiatif Allah. Bahwa gereja ada, adalah juga ditentukan oleh jawab manusia, sebab 

penentuan itu juga tergantung pada sikap manusia itu sendiri,  untuk menolak atau menerima 

panggilan karya penyelamatan itu. Peristiwa penyelamatan itu tidak akan terjadi dengan 

sendirinya tanpa ada jawab dari manusia. Dan jawab ini akan nampak atau terwujud ketika 

gereja melaksanakan tugas panggilannya. Dengan ini hendak dikatakan juga, bahwa gereja 

tidak dapat dikatakan sebagai gereja, kalau ia tidak melaksanakan tugas panggilannya/fungsi 

dan kedudukannya.17 

 Melayani atau pelayanan merupakan salah satu dari “Tri tugas panggilan Gereja”. 

Namun sering kali melayani diartikan sebatas hal hidup ritual saja. Seakan-akan keberadaan 

gereja hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan ritual saja, seperti ibadah, kebaktian, 

liturgi dan doa. Memang hal-hal yang bersifat ritual penting untuk manusia, khususnya 

manusia Indonesia dalam menghadapi masalah kehidupan dunia nyata yang keras. Akan hal 

ini jauh lebih besar dari kebutuhan manusia akan ritual (ibadah, kebaktian, liturgi dan doa). 

Maka menurut Singgih, pelayanan gerejawi jangan disempitkan oleh hal-hal yang bersifat 
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ritual. Karena keimanan kita harus meliputi dunia yang nyata dan keras ini bukan terbatas 

pada dunia ritual. Pelayanan gerejawi yang sempit menunjukkan iman kita yang sempit.18 

 Selain pelayanan yang sudah disempitkan maknanya dalam hal ritual, baik secara 

langsung ataupun tidak langsung dibanyak gereja yang mendapat perhatian lain ialah bidang 

kelembagaan-organisatoris (yang kuat) sebagaimana yang kini dimiliki oleh gereja-gereja 

yang sudah lama berdiri (sebagai contoh HKBP & GPIB). Ini terlihat dari pranata-pranata 

yang bersifat hierarkis-birokratis. Gereja yang hanya memperkuat aspek ritual dan 

kelembagaan ini akan dapat menyebabkan gereja lupa bahwa gereja bukan bertujuan pada 

dirinya sendiri, melainkan menyatakan kemuliaan Allah (“kerajaan Allah”). Idealnya “Tri 

tugas panggilan Gereja” harus dijalankan secara sinergis tidak ada pemberatan kepada satu 

unsur tertentu sehingga mengabaikan yang lain, semisal penekanan hanya pada segi 

organisasi, maka segi ritual dan etis akan disoroti melalui kaca mata organisatorisnya saja 

sehingga jika ada acara ritual dari luar gereja akan langsung disalahkan. Sementara itu segi 

etis dilihat dalam kerangka menunjang organisasi gereja, bukan untuk mementingkan 

kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jika gereja terlalu menekankan segi ritual (mengabaikan 

segi institusional-etis) akan mengakibatkan semua aktivitas lain hanya dipandang dari segi 

ritual sehingga orang dapat tidak perlu mendaftar sebagai anggota gereja yang penting hadir 

dalam kebaktian dan ritualnya saja. Kecenderungan inilah yang banyak terjadi pada gereja-

gereja sehingga segi etis terabaikan dan tidak diperhitungkan. Pelayanan diakonia yang 

selama ini terjadi bersifat insidental (bingkisan Natal, kerja bakti, paskah, dan terbatas pada 

warga rimatan). Sejatinya diakonia harus meluas kearah yang lebih bersifat 

berkesinambungan dalam suatu program yang menyentuh masalah konkret dalam 

masyarakat. Jadi, gereja benar-benar berada di dalam dan untuk masyarakat. Gereja ada 
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dalam dunia tapi bukan dari dunia. Kalau pelayanan hanya dianggap sebagai aspek ritual atau 

alat untuk membantu organisasi gereja, maka pelayanan tidak akan pernah menjadi pelayanan 

sosial yang menjangkau masyarakat luas.19 

I.7.3. Tugas dan panggilan gereja20 

Gereja merupakan wujud jawab manusia atas panggilan Allah untuk masuk dalam 

karya penyelamatan-Nya. Karya penyelamatan yang dimaksud adalah karya Allah di dalam 

diri manusia Yesus Kristus, yang telah mengorbankan diri-Nya untuk keselamatan manusia 

yang berdosa. Sebagai yang telah diselamatkan, gereja terpanggil untuk terlibat dalam karya 

penyelamatan Allah bagi dunia dan manusia. Di sinilah kita dapat memahami gereja yang 

adalah tujuan dan sekaligus sarana di dalam karya penyelamatan. “Tri tugas panggilan 

gereja”, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani. Di dalam menjalankan “Tri tugas panggilan” 

inilah gereja dapat dilihat apakah dia dapat benar-benar dikatakan sebagai gereja. Gereja 

dapat dikatakan sebagai gereja apabila dia dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan yang 

telah menjadi ketetapan Allah yaitu sebagai sarana dalam karya penyelamatan Allah untuk 

dunia dan umat manusia. Oleh karena itu setiap orang yang menyatakan diri tergabung dalam 

persekutan gereja, baik pemimpin ataupun warga jemaat biasa, harus mengerti apa 

sebenarnya gereja yang diimaninya, sehingga dari sini dapat dimengerti apa fungsi 

kedudukannya dalam gereja.  

Dalam laporan survei menyeluruh gereja di Indonesia oleh lembaga penelitian dan 

studi DGI di ungkapkan juga bahwa: “Pengertian teologis rohani mengenai gereja adalah 

���������������������������������������� �������������������
19Ibid, 24-28 

20F. Ukur dan F.L. Cooley,Jerih dan Juang: laporan nasional survei menyeluruh gereja di Indonesia,(Jakarta: 
Lembaga Penelitian dan Studi-DGI, 1979), 117 
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merupakan faktor yang menentukan isi, arah, tujuan dan nyawa kepada seluruh tubuh itu”. 

Dengan demikian, pengertian teologis rohani merupakan unsur pokok yang tidak dapat 

diabaikan oleh gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya. 

1.7    Sistematika Penulisan 

Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, signifikansi penulisan, metodologi penulisan dan 

sistematika penulisan yang menjadi kerangka umum penulisan penelitian ini. 

Bab II berisi kerangka teoritis mengenai kemiskinan dan makna kehadiran gereja, 

serta diakonia (pelayanan) pemberdayaan gereja terhadap kemiskinan di Salatiga, khusus 

GKI Salatiga. 

Bab III berisi tentang sikap dan kegiatan pelayanan warung Tiberias terhadap 

kemiskinan khususnya disekitar GKI Salatiga 

Bab IV berisi analisa kritis tentang pelayanan gereja tersebut terhadap kemiskinan 

(pemberian makan kepada orang-orang miskin dan implementasi pelayanan GKI Salatiga dan 

program warung Tiberias yang memberi makan orang-orang miskin) dengan melihat fungsi, 

tugas dan panggilan gereja yang sebenarnya 

Bab V berisi penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian 

kesimpulan akan dikaitkan pada dua hal, yakni evaluasi terhadap pelayanan GKI Salatiga 

terhadap kemiskinan yang terjadi dan evaluasi dari keseluruhan penelitian ini. Sedangkan 

saran meliputi hal-hal yang menurut hemat penulis perlu diperhatikan oleh gereja maupun 

lembaga Fakultas Teologi UKSW.�


