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BAB III 

Warung Tiberias dan Unsur Diakonianya 

III.1.  GKI Salatiga 

III.1.1. Sejarah Berdirinya GKI Salatiga1 

 Menurut sumber-sumber yang ada pada tahun 1900 di kota Salatiga sudah ada sedikitnya 

25 orang Tionghwa, diantaranya sdr. Liem Yok Sing, Ny. TioYan Ging yang setiap hari minggu 

mengadakan kebaktian di bawah pimpinan seorang zendeling bernama JASPER. Kebaktian ini 

diadakan di rumahnya di jalan Kotamadya. Disamping zendeling Jasper ada juga zendeling lain 

yang memimpin kebaktian khusus untuk orang-orang suku Jawa. Kebaktian ini diadakan di jalan 

Bringin dan setiap minggunya dikunjungi oleh rata-rata 20 orang. Nama zendeling itu adalah 

KAMP. Setelah zendeling Jasper meninggal, murid-muridnya menggabungkan diri dengan 

zendeling Kamp. Pada tahun 1928 zendeling Kamp juga meninggal dan digantikan oleh 

zendeling van Der VEEN. Kemudian pada tahun 1930 zendeling van Der Veen  juga 

meninggalkan kota Salatiga ke Ungaran, untuk bekerja sebagai dosen di sekolah Theologia. 

Sebagai gantinya datang zendeling H. BAK, namun jumlah anggota berkurang lebih dari 60 

orang. Pada tahun 1932 zendeling ini dapat membuka Gereja di jalan Kotamadya, yang sekarang 

dipakai oleh Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU). 

 Setelah zendeling H. Bak meninggal dunia, maka kebaktian sementara dipimpin oleh Pdt. 

Liem Yok Hie dan saudara Liem Yok Sing yang adalah salah seorang anggota jemaat. Liem Yok 

Sing adalah seorang pegawai perusahaan Belanda yang rajin membaca Alkitab. Kemudian oleh 

karena ketekunan dan pengetahuannya akan Alkitab, maka beliau diminta oleh pimpinannya 

untuk berhenti bekerja, namun tetap digaji secara penuh untuk tugas Pekabaran Injil. Pada tahun 
���������������������������������������� �������������������

1Arsip GKI Salatiga 
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1920 beliau menjadi tua-tua pengajar di Gereja Zending di Mlaten Semarang, yang berbahasa 

Melayu. Kemudian tahun 1932 beliau memulai suatu kumpulan Pekabaran Injil, khusus 

golongan Tionghwa. Kumpulan-kumpulan ibadah diadakan di gedung Gereja di Mlaten 

Semarang. Dan beliau ditahbiskan menjadi pendeta pada tahun 1935. 

 Zendeling yang kemudian meneruskan pekerjaan H. Bak adalah zendeling 

MITTELSTADT. Namun disayangkan zendeling ini tidak lama melayani di Salatiga, karena pada 

tahun 1938 dia kembali ke Jerman. Setelah itu, selama kurang lebih dua tahun tidak ada yang 

menggantikannya. Oleh karena itu sejak pra-Perang Dunia sampai dengan tahun 1940 jemaat 

dipimpin oleh sdr. TJOA TJIN TAOW (Baselia Meruta) selaku guru injil. Akan tetapi tahun 

1941 beliau pindah dari Salatiga, yang pada tanggal 30 Juli 1941 diganti oleh sdr. Tan Ik Hay 

(Iskak Gunawan). Sebelumnya beliau adalah guru injil di Yogyakarta. Setelah melayani lebih 

kurang dua tahun, pada tanggal 20 Januari 1943 beliau ditahbiskan sebagai pendeta pertama, 

yang pada waktu itu bernama JEMAAT TIONGHWA KIE TOK KAUW HWEE SALATIGA. 

Jemaat ini kemudian berkembang menjadi jemaat GKI Salatiga sampai sekarang. 

Pada masa pendudukan Jepang kegiatan Sekolah Minggu (SM) di jalan Sukowati 

mendapat gangguan. Pada setiap kali dilakukan kebaktian SM para guru SM disiram air oleh 

tentara Jepang. Oleh sebab itu kegiatan SM dipindahkan ke jalan Yos Sudarso. Tetapi setelah 

Jepang angkat kaki, maka kegiatan SM kembali lagi ke jalan Kotamadya. 

Pasca PD II pergolakan politik masih berlangsung. Pada tahun 1947 Belanda menyerbu 

wilayah Salatiga, sehingga banyak penduduk yang mengungsi ke luar kota (Solo dan 

Yogyakarta). Rombongan pengungsi tersebut baru bisa kembali secara bertahap mulai tanggal 23 

Maret 1948. Karena berbagai sebab, anak-anak yang mengungsi tidak mendapatkan pendidikan. 

Melihat situasi ini tergeraklah hati Ny. Lo Khoen Giok untuk menolong mereka dengan 
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memberikan pelajaran di rumahnya. Semakin hari jumlah murid bertambah. Melihat 

perkembangan yang positif ini kemudian Pdt. Tan Ik Hay membahasnya bersama dengan mantan 

gurunya, yaitu Tn. H.J Bar, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pengajaran 

Jawa Tengah. Atas persetujuan Kepala Dinas Pengajaran tersebut, maka proses belajar-mengajar 

dikembangkan dan diperbantukan oleh sdr. S. Pasaribu selaku inspektur. Karena melihat 

perkembangan yang positif ini, maka dibukalah Hollands Chinese Zending School yang 

menggunakan gedung Zending School di jalan Sukowati 47. Kemudian ditunjuklah Tn. Pen 

sebagai Kepala Sekolah.  

Kemudian terjadilah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Hindia-Belanda ke 

pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu bahasa Belanda yang semula menjadi bahasa 

pengantar diganti dengan bahasa Indonesia. Demikian juga dengan nama sekolah berubah 

menjadi SEKOLAH RAKYAT VI KRISTEN TIONGHWA SALATIGA. Sementara itu karena 

penyebab yang tidak pasti dan jelas Tn. Pen kembali ke Nederland, dan guru-guru yang lainnya 

pun  meminta untuk berhenti mengajar, maka proses belajar-mengajar pun sedikit terganggu. 

Namun berkat kesigapan Pdt. Tan Ik Hay yang berhasil menarik Sdr. Lie Tik Bie, yang pada 

waktu itu menjadi Kepala Sekolah Rakyat VI Masehi Poncol Semarang untuk memimpin dan 

dibantu Sdr. Liem Kiet Nio, Ny. Liem Pik Ghee serta Sdr. Astiah, sehingga proses belajar-

mengajar pun kembali berjalan lancar. Setiap tahun ajaran baru jumlah murid bertambah. 

Kemudian berkat perantaraan Tn. Jsc van der Walls, maka sekolah bisa mendapatkan pinjaman 

uang dari Nederland, dan kemudian dibangunlah gedung sekolah baru yang terdiri dari enam 

kelas yang terletak di belakang tanah yang akan dibangun Gereja (sekarang GKI Salatiga Jl. 

Jenderal Sudirman 111b). Dan akhir tahun 1953 sekolah pindah dari jalan Kotamadya (sekarang 

Jl. Sukowati) ke jalan Solo (sekarang Jl. Jenderal Sudirman 111b). 
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Gedung gereja di jalan Kotamadya (sekarang Jl. Sukowati) juga dipakai oleh gereja Jawa 

secara bergantian. Melihat kondisi yang demikian mulailah dipikirkan untuk membangun gedung 

gereja baru yang pada tanggal 29 Januari 1955 dilakukanlah peletakkan batu pertama oleh Pdt. 

Tan Ik Hay, berlokasi di jalan Jenderal Sudirman 111b tersebut yang juga satu area dengan 

sekolah. Arsitek bangunan gereja bernama Oen Poo Hauw (mahasiswa yang memiliki prestasi 

tertinggi di ITB pada masa itu dan dikirim ke USA). Namun arsitek ini tidak mau menerima 

bayaran untuk arsitektur yang sudah dibuatnya, karena beliau ingin melayani dengan tulus. 

Gedung gereja selesai dibangun dan diresmikan penggunaannya oleh Pdt. Tan Ik Hay pada 

tanggal 30 Desember1959 dengan mengambil tema “Biarlah mata Tuhan menilik rumah ini 

siang dan malam...” (I Raj 8:29a). Penempatan gedung gereja baru tersebut ditandai dengan 

pertambahan jumlah jemaat yang sangat pesat (1941: ± 60 orang; 1959: 400 orang). 

Tiba masanya ketika Pdt. Tan Ik Hay bersama Pdt. Basuki Probowinoto dari GKJ 

Salatiga pada tahun 1955 mencetuskan gagasan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi untuk 

pendidikan guru, yang berujung pada berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) 

Salatiga, yang merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). 

Tetapi cukup disayangkan pada tanggal 3 Maret 1959 beliau pindah ke GKI Ngupasan, 

Yogyakarta sebagai gembala di sana. Sejak kepindahan beliau sekitar lima bulan gereja tanpa 

gembala jemaat, tetapi kemudian diutuslah Pdt. Go Eng Tjoe (Paulus Sudirgo) dari jemaat GKI 

Purwokerto. Sampai pada akhirnya. Tanggal 12 Januari 1966 beliau pindah ke GKI Pengapon 

Cirebon. Selanjutnya tanggal 23 Juni 1966 Pdt. Paulus Widhihandoyo (Tan Tjioe Gwan) 

memimpin GKI Salatiga sampai Emiritus, hingga masanya GKI Salatiga diminta untuk membina 

kelompok persekutuan di daerah Karangkepoh. 
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 Namun sebelum beliau memasuki masa Emiritus diutuslah Drs. The Koen Bik untuk 

memasuki masa orientasi di GKI Salatiga, yang akhirnya ditahbiskan sebagai Pendeta GKI 

Salatiga pada tanggal 31 Juli 1979 oleh Pdt. Paulus Widhihandoyo. 

Pdt. The Koen Bik banyak memunculkan pelayanan, di antaranya: 

∗ Pemahaman Alkitab 

∗ Perayaan pekan-pekan, seperti Pekan Keluarga, Pekan Paskah, dan Natal Wilayah 

∗ Pelayanan diakonia (khususnya beasiswa) 

∗ Retreat untuk calon babtisan (setelah Katekisasi) 

∗ Variasi liturgi kebaktian pada hari-hari raya Kristiani, dan 

∗ Pelayanan pastoral kepada warga gerejalanjut usia dan sakit. 

Pdt. The Koen Bik melayani di GKI Salatiga sampai beliau memasuki masa Emiritus, meskipun 

beliau sempat diminta oleh Jemaat GKI di Jakarta untuk menjadi gembala, tetapi mengingat 

pengalaman dan kenangan yang beliau dapatkan selama melayanai di GKI Salatiga akhirnya 

beliau memutiskan untuk tetap melayani di GKI Salatiga sampai masa Emiritus. 

 Pada tanggal 1 September 1989 Pdt. The Koen Bik ikut ambil bagian dalam pelayanan 

oekunemis di Presbyterian Church di USA. Beliau melayani di First Presbiterian Church di 

Fremont, Oiho, Amerika Serikat. Rencana beliau selanjutnya setelah itu adalah meneruskan 

perjalanan ke Jerman dan Prancis. Hal itu dilakukan dalam rangka melakukan studi banding 

dalam hal peninjauan untuk memperoleh bekal dalam hal peningkatan pelayanan di Indonesia 

khusunya jemaat GKI Salatiga. Namun baru satu bulan melayani, tepatnya tanggal 1 Oktober 

1989 beliau meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Secara keseluruhan, pelayanan Pdt. 

The Koen Bik adalah selama sepuluh tahun dua bulan. 
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 Setelah kepergian Pdt. The Koen Bik, maka GKI Salatiga mengalamai kekosongan. Oleh 

karena itu Pdt. Iman Santoso dipercayakan untuk menjadi pendeta Konsulen. Kemudian dalam 

rangka mencari seorang pendeta dipanggillah Bapak Yahya Wijaya S.Th untuk memasuki masa 

perkenalan yang kemudian ditahbiskan menjadi pendeta pada tanggal 20 September 1991. 

adapun ide yang muncul dari kepemimpinannya adalah membentuk beberapa komisi baru 

sebagai badan yang membantu Majelis Jemaat, sehingga komisi yang ada pada masa itu menjadi 

12 komisi. Selain itu beliau juga mengusulkan agar warga jemaat terlibat dalam liturgi pada 

kebaktian minggu. Dari sinilah cikal bakal munculnya Liturgos di GKI Salatiga. 

 GKI Salatiga juga melakukan beberapa pendewasaan Bajem. Salah satunya adalah GKI 

Bajem Tegalrejo, yang kemudian menjadi jemaat GKI Tegalrejo pada tahun 1966. Sedangkan 

pada masa bakti Pdt. Yahya Wijaya sampai pada tahun 1988, beliau mendapatkan kesempatan 

untuk belajar ke luar negeri. Setelah itu menjadi pengajar di UKDW Yogyakarta. Dari kepergian 

beliau, akhirnya Pdt. Iman Santoso dari Parakan yang juga sebelumnya menjadi pendeta 

konsulen di GKI Salatiga bersedia untuk menjadi gembala jemaat GKI Salatiga terhitung 25 Mei 

1998. 

 Pada tahun 1966 MJ GKI Salatiga mencoba untuk membentuk sebuah jemaat dewasa di 

daerah Soka. Oleh karena itu MJ GKI Salatiga membentuk komisi PI untuk mewujudkan rencana 

ini. Pada tanggal 6 September 1998 dibuat kebaktian umum perdana di Pos PKP Soka, yang 

dilakasanakan di rumah salah seorang jemaat GKI Salatiga, yaitu dikeluarga Pramudya yang 

beralamatkan di Perumahan Soka Lembah Hijau, Jl. Merdeka Utara I/B-10. Ini berlangsung 

untuk sementara sambil menunggu gedung gereja pemanen didirikan. Sementara itu ibadah 

Sekolah Minggu diadakan dikeluarga Agus Purnomohadi yang beralamat di Jl. Merdeka Utara 

I/C-11. Kebaktian umum perdama dipimpin oleh Pdt. Iman Santoso. Dan sesudah kebaktian 
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dilanjutkan dengan acara kata sambutan oleh MJ GKI Salatiga, Ketua Panitia Pos PKP Soka, 

camat (diwakilkan) dan ketua RT setempat dan acara diakhiri dengan makan bersama. 

 Kegiatan gerejawi berupa Pemahaman Alkitab (PA) diadakan satu minggu sekali, setiap 

hari selasa pukul 17.00 WIB bertempat di rumah-rumah Jemaat secara bergantian. Kegiatan 

gerejawi lainnya adalah antara lain:  

∗ Persekutuan Doa Malam (kebaktian perdana, 8 April 1999) 

∗ Paduan Suara   (kebaktian perdana, 10 April 1999) 

Dan kemudian kegiatan-kegiatan gerejawi ini semakin berkembang serta muncul dan 

berkembang juga kegiatan gerejawi baru lainnya 

 Demikianlah secara singkat sejarah berdiri dan berkembangnya GKI Salatiga beserta 

Bajem, yang kemudian berkembang menjadi jemaat mandiri melalui proses pendampingan, atau 

lebih dikenal dengan “pendewasaan”. Dan masih sampai pada saat ini gembala yang melayani di 

GKI Salatiga adalah Pdt. Iman Santoso. 

III.2. Warung Tiberias  

III.2.1. Pemahaman Warung Tiberias mengenai Diakonia dan Kemiskinan (di 

Salatiga) 

 Warung Tiberias tidak hanya membantu warga gereja yang kurang mampu tetapi 

masyarakat yang tidak mampu yang ada di sekitar gereja, seperti tukang becak, tukang parkir, 

pengemis, anak jalanan dan sebagainya 

 Tim warung Tiberias cukup mengetahui apa itu diakonia, sesuai dengan perjalanan dan 

perkembangannya. Dan juga cukup memahami kondisi kemiskinan yang ada di Salatiga, dilihat 

dari tingkat pengangguran, pengemis, anak jalanan, dan lain-lain yang ada di sekitar gedung GKI 

Salatiga, ataupun yang ada di Salatiga secara umum. Seiring dengan perjalanan waktu, maka 



�

�

��

diakonia juga mengalami perubahan, mengikuti perubahan nilai-nilai dan keadaan sosial yang 

terjadi di dalam masyarakat. Pada awalnya awalnya diakonia yang dikenal hanyalah berupa 

diakonia sebatas memberi makan, uang, pakaian ataupun materi-materi lainnya untuk memenuhi 

sebagian kecil dari sekian banyak kebutuhan pokok manusia (orang miskin) dan bersifat 

insidental. Kegiatan diakonia ini dikenal dengan diakonia karikatif.2  

Namun kemudian berkembang pada pemikiran bahwa jangan hanya memberi roti kepada 

mereka yang lapar, karena besok mereka akan datang kembali untuk meminta roti, Tetapi 

berikanlah mereka pancing atau cangkul, agar mereka bisa mengusahakan apa yang mereka 

butuhkan secara mandiri. Diakonia ini dikenal dengan diakonia reformatif,3 atau dengan kata 

lain, diakonia ini mendidik orang untuk lebih mandiri. Namun diakonia ini dinilai oleh para 

pakar atau pemikir masalah kemanusiaan tidak cukup menyentuh akar dari permasalahan 

kemiskinan. Karena bagaimana mungkin mengusahakan kebutuhan hidup mereka secara mandiri 

jika lahan (laut dan tanah) untuk mencari makan dan penghidupan  sudah dikuasai oleh para 

pemilik modal (kapitalis). Diakonia reformatif dianggap juga dianggap tidak cukup menyentuh 

masalah kemiskinan.  

Diakonia yang kemudian berkembang pada masa kini adalah diakonia transformatif, 

yang tidak hanya sekedar memandirikan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi 

lebih dari pada itu, ialah untuk membuka mata pikiran mereka akan hak-hak hidup yang patut 

mereka dapatkan secara bebas, seperti tanah, laut dan sumber daya alam lainnya. Diakonia ini 

akan mendewasakan mereka untuk dapat menikmati segala akses kehidupan yang seharusnya 

bisa mereka dapatkan secara bebas dan mengusahakannya sendiri. Jadi dengan kata lain diakonia 

���������������������������������������� �������������������
2Josef. P. Widyatmadja, Diakonia Sebagai..., 109-112 

3Ibid, 113 



�

�

��

ini membantu mereka yang terbelenggu rantai kemiskinan untuk membuka mata pikiran mereka 

akan struktur kemiskinan yang selama ini dibuat oleh penguasa-penguasa modal yang menguasai 

hampir seluruh sumber daya alam yang ada, agar pemerataan dapat terjadi dan semua orang 

berhak menikmati/mengolah sumber daya alam yang sudah tersedia. Inilah diakonia yang 

dianggap tepat untuk membantu si miskin keluar dari ruang kemiskinnannya.4 

 Inilah tipe-tipe diakonia yang juga dipahami oleh orang-orang yang terlibat secara aktif di 

dalam kegiatan warung Tiberias. Mereka menyadari bahwa tipe diakonia yang dipahami atau 

dijalankan dalam warung Tiberias sebenarnya tidak cukup menyentuh akar permasalahan yang 

paling mendasar dari kemiskinan. 

III.2.2. Awal Mula Warung Tiberias  

 Warung Tiberias adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota 

gereja yang merasa peduli akan masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Salah satunya adalah “kemiskinan”. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial 

yang cukup sering mendapat perhatian dari banyak orang dan banyak lembaga-lembaga sosial 

dalam hal ini termasuk gereja (GKI-Salatiga). Memang warung Tiberias bukanlah sebuah 

program gereja yang terstruktur (yang melalui proses analisa yang mendalam, dalam 

pembentukannya). Warung Tiberias adalah kegiatan spontanitas yang dibangun oleh beberapa 

orang warga gereja yang memiliki kepedulian terhadap kemiskinan.5 

 Warung Tiberias dibentuk dan sudah mulai berjalan sejak tanggal 7 Juli 2008. Awal mula 

dibentuknya warung Tiberias bisa dikatakan terjadi secara “tidak sengaja”, karena pada mulanya 

hanya sebuah inisiatif dan dicetuskan oleh salah seorang warga gereja. Waktu itu kebetulan 

���������������������������������������� �������������������
4Ibid, 114�

5Hasil wawancara dengan dengan tim warung Tiberias, Pnt. Aries Krisyanto, 11 Agustus 2011 
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warga gereja yang lain juga sedang berkumpul di gereja. Warga gereja yang berkumpul pada saat 

itu adalah mereka yang memiliki usaha ketering dan/atau rumah makan. Akhirnya disepakatilah 

gagasan untuk membuat warung Tiberias ini. Hal yang mendasari dibentuknya warung Tiberias 

ini adalah semata-mata karena rasa kepedulian warga gereja tersebut. Mereka terdorong hatinya 

untuk membantu orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, seperti tukang-tukang becak, 

pengemis, kuli panggul yang bekerja di pasar raya Salatiga dan tukang parkir.6  

Tetapi menurut Ibu Hartini atau di gereja lebih dikenal dengan cik Tien, titik tolak dari 

kegiatan warung Tiberias ini adalah kegiatan penjualan “nasi murah”, yang dilakukan oleh gereja 

beberapa tahun yang lalu yang dilaksanakan di toko Asem (sekarang toko Lea Jeans). Tetapi hal 

yang mendasari adalah kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi.7 

Faktor lain yang  juga mendorong terbentuknya kegiatan ini adalah krisis ekonomi yang banyak 

mempengaruhi hampir seluruh perekonomian dunia, atau yang lebih dikenal dengan krisis global 

yang terjadi sekitar tiga tahun lalu. Melihat kondisi perekonomian yang semakin sulit bagi 

masyarakat menengah ke bawah sehingga membuat orang-orang yang terlibat dalam kegiatan 

warung Tiberias tergerak hatinya dan membantu lewat warung Tiberias. Selain itu ada juga 

pemikiran yang beranggapan, bahwa agar pelayanan gereja tidak hanya di dalam gereja atau 

hanya untuk warga gereja dan gereja, tetapi juga pelayanan keluar gereja, artinya pelayanan 

kepada masyarakat yang ada di sekitar gereja.8  

Pada awalnya kegiatan ini diperkirakan hanya akan berjalan selama tiga bulan. Sudah 

tiga bulan kegiatan ini berjalan, ternyata warung Tiberias masih tetap bisa berjalan seterusnya, 

���������������������������������������� �������������������
6Pnt. Aries Krisyanto, 11 Agustus 2011 

7Hasil wawancara dengan Ibu Hartini (Cik Tien), 10 September 2011 

8Hasil wawancara dengan Bpk. Agus Yosef Sugianto, 20 September 2011 
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bahkan sampai sekarang. Solitnya kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan warga jemaat yang 

merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Memang secara umum jemaat tidak 

begitu terlibat, hanya orang-orang tertentu saja.9 Awalnya kegiatan ini sempat mengalami sedikit 

masalah dalam menentukan sistem pemberian makanan. Pertama, ada usulan untuk menjual 

makan murah tetapi pada akhirnya ditetapkan untuk memberikan makanan secara gratis. 

Kemudian untuk menentukan tempat juga sempat mengalami sedikit kendala. Awalnya tim ingin 

melaksanakan kegiatan ini langsung di pasar raya Salatiga. Tetapi melihat kondisi pasar yang 

cukup sesak akhirnya dibatalkan, karena disinyalir akan mengganggu kegiatan jual beli di pasar. 

Untuk menjadikan kegiatan ini cepat berlangsung tim warung Tiberias akhirnya menentukan 

tempat di area parkir gereja (samping gedung gereja) agar juga tidak menghalangi kegiatan 

gereja yang lain.10 

 Untuk mensosialisasikan kegiatan ini, tim melakukan survei dengan terjun langsung di 

pasar untuk membagikan kupon makan gratis kepada orang-orang yang dianggap pantas 

menerima bantuan ini, seperti yang sudah penulis sebutkan di atas. Kupon adalah alat tukar 

untuk mendapatkan makanan gratis, jadi hanya orang yang mendapatkan kupon saja yang bisa 

mendapat makanan. Tetapi pada kenyataannya sistem kupon ini hanya berjalan sebanyak dua 

kali. Sistem kupon tidak cukup efektif karena pada kelanjutannya banyak orang yang tidak 

memiliki kupon tetapi ikut datang untuk mendapatkan makanan. Melihat kondisi seperti ini 

akhirnya tim memutuskan untuk tidak lagi menggunakan sistem kupon. Jadi siapa saja yang 

ingin mendapatkan makanan gratis boleh langsung datang ke GKI-Salatiga yang beralamat di 

���������������������������������������� �������������������
9Hasil wawancara dengan Bpk. Tan Bian Hien dan Ibu Kristin (istri) 8 September 2011 

10 Pnt. Aries Krisyanto, 11 Agustus 2011 
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Jendral Sudirman No. 111.11 Akhirnya sosialisasi terjadi dari mulut ke mulut oleh orang-orang 

yang sudah pernah mendapat bantuan terlebih dahulu. 

 Sistem kupon ini bertujuan supaya kegiatan warung Tiberias tepat sasaran, karena kupon 

diberikan secara langsung oleh tim kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, 

sehingga bukan orang yang secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan makannya yang 

mendapatkan bantuan. Tetapi sistem kupon sulit untuk dijalankan dan akhirnya tim tidak lagi 

memberlakukan sistem ini dan pada kenyataannya siapa saja boleh mendapatkan bantuan 

makanan gratis dari warung Tiberias ini. Meskipun sistem kupon tidak berlangsung lama atau 

pada kenyataannya ada orang-orang yang sebenarnya mampu tetapi ikut mendapatkan bantuan, 

namun secara keseluruhan dari kegiatan ini atau jika dipersentasikan ketepatan sasarannya, 

setidaknya mencapai delapan puluh persen (80% tepat sasaran).12 

III.2.3. Kegiatan Warung Tiberias 

 Kegiatan warung Tiberias sudah berlangsung selama tiga tahun, sejak dilaksanakannya 

kegiatan ini pada tanggal 7 Juli 2008 (sampai sekarang). Pada awalnya jumlah makanan yang 

disediakan adalah sebanyak 150 porsi, tetapi melihat animo masyarakat yang kurang mampu, 

maka sekarang jumlah makanan yang disediakan menjadi lebih kurang 350 porsi setiap 

minggunya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sabtu, pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 

selesai (sampai makan habis/biasanya pukul 14.30-15.00 selesai) atau seminggu sekali. Setelah 

semua makanan habis tidak ada lagi kegiatan lanjutan. Jadi sudah makan langsung pulang begitu 

saja. Alasan tim warung Tiberias tidak melakukan kegiatan lanjutan setelah makan adalah untuk 

menghindari isu kristenisasi, karena kegiatan ini juga disoroti oleh masjid Pandawa yang berada 

���������������������������������������� �������������������
11Ibid 

12Ibid  
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tepat di depan gereja. Tetapi memang kegiatan ini diawali dan diakhiri dengan doa. Jadi secara 

umum kegiatan ini hanya kegiatan makan siang saja dan tidak ada kegiatan lanjutan, kegiatan ini 

murni pelayanan dan kepedulian orang-orang yang terlibat secara aktif (dan berkesinambungan) 

di dalam warung Tiberias kepada orang-orang yang tidak mampu.13 

 Warung Tiberias bukanlah sebuah program gereja dan tidak ada panitia khusus yang 

bertanggung jawab didalamnya. Warung Tiberias benar-benar murni kegiatan pelayanan yang 

dilakukan oleh beberapa orang warga GKI yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang 

kurang mampu dan bersifat spontanitas. Perlu digaris bawahi, bahwa kegiatan ini tidak memiliki 

koordinator (penanggung jawab), semua orang yang terlibat aktif dan berkesinambungan 

tersebutlah yang bertanggung jawab. Namun ada orang yang ditunjuk untuk mengelola uang 

dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu Bpk. Tan Bian Hien. Beliaulah yang mengelola uang untuk 

keberlangsungan kegiatan ini, tetapi secara umum yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini 

adalah sebuah tim.14 Secara teknis pertanggungjawaban warung Tiberias bukan kepada gereja 

melainkan kepada seluruh warga jemaat, melalui warta jemaat setiap ibadah minggu atau 

bulanan. 

 Kegiatan warung Tiberias memang bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin terlibat di 

dalamnya. Tidak ada pengkotak-kotakan baik secara kelembagaan atau klaim pribadi, dalam arti 

mengakui bahwa kegiatan ini atas dasar inisiatif pribadi dan karena berkat inisiatif dan 

kontribusinya lah, maka kegiatan ini dapat berlangsung hingga sampai pada saat ini. Warung 

Tiberias didirikan atas dasar kepedulian dan kebersamaan dari orang-orang yang selama ini 

terlibat aktif di dalamnya. Tetapi kegiatan ini tidak melibatkan pihak lain, yang dalam hal ini 

���������������������������������������� �������������������
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14Ibid  
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adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan atau bahkan pemerintah setempat. Dan belum ada 

pemikiran atau rencana kearah itu agar kegiatan warung Tiberias dapat menjangkau masyarakat 

miskin yang lebih luas dan sistematis. Satu catatan yang perlu diingat adalah, bahwa kegiatan 

warung Tiberias menghindari pengkotak-kotakan golongan atau lembaga yang membuatnya, 

artinya dalam kegiatan ini, siapa saja boleh terlibat (secara aktif atau pun tidak aktif) baik itu 

warga gereja maupun warga gereja lain, karena warga gereja lain yang juga ikut terlibat cukup 

sering adalah warga gereja Betani.15  

 Meskipun kegiatan warung Tiberias berdampak positif, baik bagi gereja dan orang-orang 

yang menerima bantuan, namun kegitan ini juga memiliki dampak negatif bagi pihak lain, yang 

dalam hal ini adalah pengusa kecil, yang menjual makanan di pasar raya Salatiga. Para penjual 

makanan di pasar raya Salatiga mengeluhkan kegiatan warung Tiberias. Kegiatan ini dianggap 

mengurangi pendapatan mereka, karena tukang-tukang becak, kuli panggul dan lain-lain yang 

biasanya makan atau berlangganan di warung tersebut, tidak makan di sana pada hari 

pelaksanaan kegiatan. Padahal sebagian besar dari penerima bantuan warung Tiberias, dihari-hari 

biasa mereka makan siang di warung-warung tersebut bahkan menggunakan sistem bon 

�makanan yang dimakan tidak langsung dibayar atau hanya dicatat saja terlebih dahulu/hutang), 

karena dengan demikian dapat membuat penjual makanan rugi. Inilah yang menjadi keluhan dan 

juga menjadi “pekerjaan rumah” buat tim warung Tiberias 
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15Bpk. Agus Yosef Sugianto, 20 September 2011 
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A. Penjadwalan memasak, sistem pembagian makanan, dan teknis pelaksanaan 

kegiatan 

Sistem penjadwalan masak diatur sendiri oleh tim, jadi tidak ada jadwal tertentu atau 

bersifat fleksibel, koordinasi dilakukan melalui telepon dan biasanya yang mengkoordinir adalah 

cik Tien. Beliau menghubungi orang-orang yang terlibat aktif dalam tim dan menanyakan 

kepada mereka siapa yang bisa dan bersedia untuk masak. Jika tidak ada yang bisa menyediakan 

masakan, maka Cik Tien-lah yang harus memasak semuanya untuk kegiatan warung Tiberias. 

Tetapi hal semacam ini jarang sekali terjadi karena dari setiap orang yang terlibat aktif di dalam 

warung Tiberias sangat loyal dan berkomitmen terhadap kegiatan ini dan benar-benar peduli 

kepada orang-orang yang membutuhkan. Berangkat dari pemahaman inilah, maka kegiatan 

warung Tiberias bisa berjalan dalam waktu yang relatif lama. Makanan yang disediakan cukup 

bergizi dan sehat, karena diolah secara langsung oleh tim, sehingga kualitas gizi dan 

kebersihannya tetap terjaga. Makanan yang disediakan adalah  makanan yang bisa dikatakan 

jarang dikonsumsi oleh penerima bantuan, seperti ayam, daging atau ikan, telur, dan sayur-

sayuran.16 Biasanya yang wajib memberikan nasi adalah ibu Hartini (Cik Tien) dan bapak Agus 

Yosef Sugianto. Teknis pembagian makanan sudah diatur oleh tim, yaitu tim sudah menyediakan 

makanan di dalam sebuah piring yang sudah berisikan nasi dan lauk pauk, kemudian orang-orang 

yang ingin makan mengantri untuk mendapatkan makanan yang sudah disediakan terlebih 

dahulu tersebut. Bagi mereka yang ingin menambah makanannya dipersilahkan oleh tim, tetapi 

tidak boleh dibungkus atau dibawa pulang. Tim juga sudah menyediakan meja dan kursi yang 

sudah disusun memanjang untuk tempat duduk dan tempat menikmati makanan. Di kursi dan 

meja yang sudah disusun tersebutlah penerima bantuan dan seluruh orang-orang yang terlibat di 
���������������������������������������� �������������������
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warung Tiberias menikmati makanan bersama, sambil berbincang-bincang dengan para penerima 

bantuan. Meja dan kursi yang sudah disediakan tersebut biasanya dikerjakan atau dibantu oleh 

koster gereja dan diberi upah oleh tim warung Tiberias. 

Selain diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar gereja, makanan juga dibagikan 

kepada warga gereja yang kurang mampu. Melalui koordinasi dengan pengurus tiap-tiap 

wilayah. Misalnya setiap pengurus wilayah harus mendata berapa orang warga jemaat yang perlu 

mendapatkan bantuan, setelah itu pengurus wilayah tersebut melaporkan kepada tim warung 

Tiberias berapa jumlah orang warga jemaat yang perlu mendapatkan bantuan dan kemudian tim  

menyiapkan makanan (dibungkus), kemudian warga jemaat yang sudah terdata langsung datang 

kegereja pada hari pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan makanan. Jumlah makanan yang 

diberikan kepada warga jemaat yang kurang mampu disetiap wilayah sebanyak 50 orang atau 50 

bungkus. 

Selama bulan Ramadhan (1-31 Agustus 2011) kegiatan ini dihentikan sementara, karena 

untuk menghormati mereka yang menjalankan ibadah puasa terutama masjid yang ada tepat di 

depan gereja, dan dilaksanakan kembali pada tanggal 17 September 2011 dan kemudian kembali 

berjalan normal. Selama pelaksanaan kegiatan warung Tiberias, mulai dari awal sampai sekarang 

tidak ada masalah atau kendala yang benar-benar menghambat jalannya kegiatan ini. Biasanya 

kendala yang timbul hanya sebatas masalah teknis, seperti tempat dan pengganti orang yang 

masak, karena ibu-ibu yang selama ini memasak sudah cukup tua dan kapan saja bisa berhenti 

memasak untuk kegiatan ini. Pengganti yang dibutuhkan adalah orang yang mau masak tanpa 

dibayar. Itulah yang menjadi kendala, karena sulit sekali bahkan hampir tidak ada orang yang 

mau masak tanpa dibayar. Kendala internal yang pernah terjadi dan menimbulkan satu 

pembahasan baru, yaitu dari komisi Pekabaran Injil gereja, dimana komisi PI GKI Salatiga 
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menyarankan kepada tim warung Tiberias untuk mendoakan dan memberitakan firman secara 

langsung kepada orang-orang yang menerima bantuan, yang notabene adalah kaum muslim. 

Tetapi saran ini ditolak oleh semua tim karena dapat menimbulkan isu kristenisasi dan dapat 

berdampak kepada penghentian kegiatan ini dari pihak luar. Tetapi secara umum tim mengakui 

adanya unsur kesaksian dalam pelaksanaan kegiatan ini. Namun bukan kesaksian dalam bentuk 

khotbah dan sebagainya. Tim beranggapan bahwa dengan memberikan makanan secara gratis 

sudah merupakan bentuk kesaksian dari orang Kristen kepada orang yang bukan kristen.17 

Menurut ibu Hartini warung Tiberias selain kegiatan pemberian makanan ada hal lain 

yang juga penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja, karena melalui kegiatan ini hubungan 

antar warga jemaat baik yang terlibat secara aktif dan berkesinambungan maupun yang tidak 

atau sesekali terlibat menjadi harmonis. Selain hubungan antara warga gereja menjadi harmonis 

hubungan dengan masyarakat di sekitar gereja, khususnya yang menerima bantuan juga menjadi 

harmonis, karena pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pendekatan personal, 

dalam arti, bahwa para penerima bantuan juga diajak untuk berbincang-bincang sembari 

menikmati makanan. Jadi tidak hanya sekedar menerima makanan. Pendekatan semacam ini 

dapat menghilangkan kesan kesenjangan sosial atau agar mereka yang menerima bantuan merasa 

lebih dimanusiakan.18 

B. Dana dan Pembiayaan 

Sumber-sumber dana yang datang untuk menopang kegiatan ini di antaranya berasal dari 

donator luar (contoh kasus ada dari keluarga atau kerabat warga gereja dan orang yang terlibat 

di dalam tim warung Tiberias yang pernah melihat dan ikut menyaksikan kegiatan ini kemudian 

���������������������������������������� �������������������
17 Pnt. Aries Krisyanto, 11 Agustus 2011 

18 Ibu Hartini, 10 September 2011 
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tergerak hatinya lalu memberikan sumbangan). Dana yang didapat sebagian juga berasal dari 

warga jemaat yang memberikan bantuan melalui persembahan perantara (persembahan yang 

diberikan pada saat kebaktian minggu dan diberikan keterangan tujuan persembahan, dan 

diumumkan dalam warta jemaat), selain dari donator dan sumbangan warga jemaat sumber dana 

juga didapatkan melalui penggalangan dana dengan menjual makanan pada hari minggu selesai 

kebaktian umum (ibadah kedua). Keuntungan yang didapat dari hasil penjualan makanan 

tersebut seluruhnya diperuntukkan ke warung Tiberias. Donasi yang diberikan tidak selalu dalam 

bentuk uang, tetapi juga berupa beras atau bahan makanan lainnya.19 

Secara umum jemaat atau gereja tidak begitu berkontribusi karena ada asumsi yang 

mengatakan bahwa kegiatan warung Tiberias akan dapat mengurangi persembahan gereja, 

jemaat tidak terlalu konsern dan tidak terlibat aktif didalamnya. Kegiatan ini tidak hanya 

memberikkan bantuan kepada orang-orang miskin yang ada diluar gereja, tetapi juga diberikan 

kepada warga gereja yang secara ekonomi juga tidak mampu, 50 bungkus diperuntukkan kepada 

warga gereja yang dianggap kurang mampu. 

Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 

600.000,00-750.000,00.  Biaya tersebut hanya untuk kebutuhan lauk pauk, bukan keseluruhan 

dana yang dikeluarkan untuk kegiatan. Sementara untuk beras dibutuhkan sebanyak lebih kurang 

30-32 kilo gram setiap minggunya. Namun terkadang pada setiap minggunya dana yang 

terkumpul tidak mencapai jumlah tersebut, sehingga tim  atau orang yang bersedia masak juga 

harus mengeluarkan dana secara pribadi, demi kelancaran kegiatan ini. Istilah yang sering 

digunakan adalah “tombok”. Dan yang memegang kendali atas dana yang dibutuhkan, baik itu 

���������������������������������������� �������������������
19Hasil wawancara dengan Bpk. Didik dan istri, 26 Agustus 2011 



�

�

��

biaya masuk atau biaya keluar dikontrol oleh bapak Tan Bian Hien. Bisa dikatakan semacam 

bendahara warung Tiberias, dibantu oleh Pnt. Aries Krisyanto. 

Secara keseluruhan tim warung Tiberias puas dengan kegiatan ini karena melihat 

kegiatan ini dapat terus berjalan walau pun tanpa sebuah organisasi yang baku. 

III.3. Hubungan Warung Tiberias dengan Lembaga Gereja  

 Meskipun secara umum kegiatan warung Tiberias tidak mendapatkan perhatian yang 

serius baik dari warga gereja (secara umum) dan gereja tetapi kegiatan ini cukup dianggap 

penting bagi pihak di luar gereja karena mereka yang mendapat bantuan merespon positif dan 

cukup apresiatif terhadap kegiatan ini. Pentingnya kegiatan ini juga dapat dilihat dari respon 

gereja terhadapnya, yaitu kegiatan warung Tiberias pernah diikut sertakan dalam semacam 

pameran diakonia yang memperlombakan kegiatan-kegiatan diakonia yang diselenggarakan 

setiap tahun oleh sinode wilayah GKI Jawa Tengah. Kegiatan itu berlangsung satu kali dalam 

setahun. Dalam hal ini sebenarnya gereja membutuhkan adalanya kegiatan warung Tiberias. 

Secara keseluruhan kegiatan warung Tiberias bermanfaat positif baik bagi gereja, warga gereja 

terlebih kepada orang-orang kurang mampu yang menerima bantuan dari warung Tiberias ini. 

Meskipun sebagian besar warga jemaat banyak yang tidak berkontribusi dan gereja pun kurang 

merespon positif kegiatan ini.20 

 Menurut tim warung Tiberias gereja tidak begitu merespon positif kegiatan ini, kegiatan 

ini juga tidak masuk kedalam program gereja, alasan mengapa kegiatan ini tidak dimasukkan 

kedalam program gereja adalah karena sifat gereja yang terlalu birokratif dalam hal penurunan 

dana dan sebagainya untuk operasional kegiatan. Jika kagiatan warung Tiberias masuk dalam 

program gereja, maka secara otomatis, pembiayaan dan dana harus disubsidi oleh gereja dan 
���������������������������������������� �������������������
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akan dapat menghambat kegiatan ini akibat rumitnya birokrasi yang ada. Oleh karena itu tim 

berinisiatif untuk tetap menjalankan kegiatan ini walau tanpa harus memasukkannya kedalam 

program gereja, dan pada kenyataannya kegiatan ini masih tetap dapat berjalan bahkan sampai 

tiga tahun. Menurut tim warung Tiberias, secara tidak langsung dan tidak begitu terlihat, gereja 

sebenarnya mendukung kegiatan ini. Pada awal berjalannya kegiatan ini ada pro dan kontra dari 

Majelis Jemaat, tetapi setelah MJ memperhatikan bahwa kegiatan ini berdampak positif bagi 

gereja, karena melalui kegiatan inilah secara langsung ataupun tidak langsung GKI Salatiga 

dikenal akan kegiatan diakonianya. Namun pada akhirnya, sekarang sebagian besar MJ 

mendukung kegiatan ini (meskipun tidak terlihat langsung). Dukungan tersirat dari sumbangan-

sumbangan No Name (NN) yang ditujukan untuk kegiatan warung Tiberias melalui persembahan 

perantara. Dan terbukti hingga sekarang kegiatan ini tetap berjalan dan tanpa mendapat kendala 

yang begitu berarti.21 

 Secara keseluruhan tim warung Tiberias setuju jika kegiatan ini disebut sebagai salah satu 

sikap gereja terhadap kemiskinan, atau juga disebut sebagai kegiatan gereja, karena memang 

orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagian besar adalah warga gereja dan juga ada MJ yang 

terlibat aktif, bahkan pendeta sangat mendukung dan melibatkan diri dalam kegiatan ini jika 

tidak ada tugas pelayanan gerejawi. 

 Memang secara keseluruhan warung Tiberias tidak dapat menyentuh masalah 

kemiskinan, tetapi setidaknya kegiatan ini berangkat dari rasa kepedulian dan rasa untuk 

memanusiakan manusia, untuk membentuk kegiatan ini tim tidak menggunakan data statistik 

populasi penduduk miskin tetapi dengan kesadaran dan kepedulian, bahwa masih banyak orang 

yang tidak mampu yang berada disekitar gereja dan membutuhkan bantuan. Dalam kegiatan 
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warung Tiberias, peran gereja terlihat dari bersedianya gereja memberikan tempat untuk 

melaksanakan kegiatan ini dan itu dianggap tim sudah merupakan sebuah dukungan yang positif. 

Boleh dikatakan, bahwa warung Tiberias adalah salah satu bentuk manifestasi pelayanan GKI 

Salatiga kepada masyarakat, khususnya mereka yang miskin, serta fungsi dan tugas panggilan 

gereja dalam hal diakonia. 

 Warung Tiberias sudah berjalan selama tiga tahun. Namun untuk kelanjutan atau 

kesinambungannya tidak dapat dipastikan akan terus berjalan atau hanya untuk sampai beberapa 

tahun saja, tetapi yang diinginkan dari setiap orang yang terlibat aktif dalam kegiatan ini sejak 

awal, bahwa kegiatan warung Tiberias akan terus berjalan. Keberlanjutan kegiatan ini dilihat dari 

kesediaan orang-orang yang terlibat atau dilihat dari kontribusi orang-orang yang selama ini 

menyumbang, karena memang ketersediaan dana sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan 

warung Tiberias.  

 Pada awalnya memang kegiatan ini sempat mendapat respon yang negatif, karena ada 

anggapan yang mengatakan, bahwa tujuan dari warung Tiberias adalah untuk mengkristenkan 

orang-orang yang menerima bantuan, anggapan ini muncul dari masjid Pandawa yang berada 

tepat di depan gereja, bahkan mereka sempat mempengaruhi beberapa orang tukang becak untuk 

tidak menerima bantuan dari warung Tiberias. Tetapi pengaruh yang diberikan ditampik oleh 

tukang becak tersebut, karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan tudingan yang 

dilontarkan, bahkan tukang becak tersebut secara tidak langsung melakukan pembelaan 

(pembenaran) kepada warung Tiberias dengan mengatakan untuk tidak menjelek-jelekkan orang 

Kristen. Tetapi kemudian setelah pihak masjid melihat secara langsung kegiatan warung Tiberias 
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mereka sadar dan dapat menerima, sehingga sekarang merespon positif kegiatan warung 

Tiberias, tanggapan negatif ini hanya terjadi pada setahun pertama berjalannya kegiatan.22 

 Respon negatif  tidak hanya datang dari luar gereja, tetapi juga dari dalam gereja. Majelis 

Jemaat sempat menganggap bahwa kegiatan warung Tiberias akan mengganggu kegiatan 

gerejawi lainnya dan dapat mengganggu keuangan gereja, tetapi setelah melihat perkembangan 

dan dampak yang dihasilkan begitu positif baik untuk gereja maupun masyarakat luar gereja, 

akhirnya MJ menyetujui dan sekarang ikut mendukung kegiatan ini. Kegiatan warung Tiberias, 

selain berdampak positif juga menjadi pembelajaran bagi gereja lain, beberapa gereja yang 

pernah mencontoh kegiatan ini adalah gereja GKI Magelang (hanya beberapa bulan pelaksanaan) 

dan GKI Bringin Semarang yang sudah melaksanakannya sejak setahun terakhir ini. 

 Meskipun demikian, sejauh ini tim belum memikirkan untuk melibatkan lebih banyak 

pihak atau memperluas cakupan dan jangkauan dari kegiatan warung Tiberias. Dalam kegiatan 

ini juga tidak ada target yang ingin dicapai atau ada misi tertentu yang menggerakkannya. Dan 

yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota yang terlibat aktif. Warung Tiberias bisa juga 

dikatakan cukup menjangkau masyarakat luas dalam konteks Salatiga, sebagai contoh banyak 

orang-orang yang berasal dari desa-desa sekitar yang berprofesi sebagai tukang becak membawa 

anggota keluarganya untuk makan di warung Tiberias. Melihat perjalanannya tim setuju jika 

warung Tiberias dikatakan sebagai pelayanan/kegiatan sosial. Dasar diakonia yang dipahami dari 

kegiatan ini adalah diakonia karikatif. Persetujuan yang diberikan oleh MJ atau tidak adanya 

protes dari mereka menurut tim sudah merupakan bentuk dukungan, ditambah lagi dengan 

adanya semacam perwakilan dari MJ yang terlibat secara aktif dari awal sampai sekarang, yaitu 

Pnt. Aries Krisyanto selaku bendahara gereja yang juga merupakan orang yang bertanggung 
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jawab dalam hal pengelolaan keuangan di warung Tiberias selain Bpk. Tan Bian Hien. Namun 

memang tim warung Tiberias tidak bertanggung jawab atau memberi pertanggung jawaban 

(laporan) kepada MJ, tetapi kepada seluruh warga jemaat seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya. 

 Secara umum kegiatan ini memiliki hubungan timbal-balik dengan gereja. Hubungan 

timbal-balik ini dilihat dari respon positif yang ditunjukkan gereja sejauh ini melalui persetujuan 

dan ketersediaan tempat pelaksanaan kegiatan, juga terlibatnya salah seorang MJ yang juga 

memiliki peran penting baik di gereja maupun warung Tiberias. Sementara melalui kegiatan ini 

nama gereja semakin dikenal dalam bidang diakonia, dan juga diikut sertakannya warung 

Tiberias dalam kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh sinode GKI Jawa Tengah. 

 Jadi melalui keterangan di atas dapat saya simpulkan, bahwa warung Tiberias adalah 

kegiatan gereja non struktural yang dilakukan oleh warga gereja yang memiliki kepedulian 

terhadap masalah kemiskinan dan orang-orang miskin, melalui pemberian makanan secara gratis 

kepada masyarakat di dalam dan luar gereja (tukang becak, kuli panggul, pengemis, dsb). Dan 

dasar dari dibentuknya kegiatan ini adalah kepedulian dan Yesus sebagai pedoman untuk 

menjalankannya, sementara itu diakonia yang dipahami adalah diakonia karikatif yang memberi 

bantuan dengan cara memberi salah satu dari sekian banyak kebutuhan hidup, yaitu makanan 

atau materi bagi mereka yang membutuhkan. �


