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BAB IV 

Diakonia dan Warung Tiberias  

 Seperti kita ketahui bersama, bahwa kemiskinan adalah sebuah masalah yang amat sangat 

penting untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak dan elemen masyarakat termasuk di 

dalamnya adalah gereja. Mengapa kemiskinan menjadi masalah yang amat penting dan 

membutuhkan banyak perhatian, karena kemiskinan bukanlah akibat dari kehendak jelek orang 

miskin itu sendiri, misalnya malas atau judi, melainkan akibat strukturisasi proses-proses 

ekonomi, politik, sosial, dan ideologis, bahwa masyarakat dibelenggu faham-faham yang 

menutup-nutupi ketidakadilan dan kemiskinan dan memperlihatkannya sebagai faktor-faktor 

objektif belaka. Perlu digaris bawahi, bahwa ada tiga sebab mengapa manusia pada umumnya 

dan gereja pada khususnya berkewajiban moral terhadap masalah kemiskinan, yaitu: 

(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 orang adalah akibat ketidakadilan sosial, maka orang 

miskin berhak menuntut suatu perubahan. 

Pada intinya kita sebagai orang Kristen dan gereja berkewajiban untuk sedapat-dapatnya 

menghilangkan sebab-sebab kemiskinan, khususnya untuk membongkar struktur proses-proses 

ekonomis dan struktur-struktur kekuasaan yang melestarikan ketidakadilan sosial.1 

                                                
 1 J. B. Banawiratma (Ed), Kemiskinan dan Pembebasan…, 37-39. 
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Disamping itu mengapa gereja ditekankan untuk memperhatikan masalah kemiskinan. 

Karena di dalam kitab suci orang Kristen yang menjadi pedoman hidup orang Kristen itu sendiri, 

di dalamnya banyak terdapat ayat-ayat yang mengajarkan kepada umatNya untuk mempedulikan 

orang miskin. Dalam hal ini gereja diperingatkan secara langsung untuk benar-benar 

mempedulikan orang miskin, karena orang miskin merupakan 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 hadir untuk berpihak kepada 

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

mempedulikan dan berpihak kepada yang lemah, maka kehadiran gereja tidak memiliki makna.  

Agar pemikiran di atas menjadi relevan, setidaknya gereja harus didorong untuk hidup 

dalam kesederhanaan. Dan wujud dari rasa solidaritas gereja kepada orang-orang miskin yang 

masih belum terentaskan di Indonesia ini adalah gereja harus melakukan kritik internal secara 

terus-menerus terhadap berbagai aktivitas dan pelayanannya yang hanya menonjolkan 

kemeriahan, namun tidak berdampak kepada perubahan sikap dan sensitivitas jemaat terhadap 

berbagai persoalan kemiskinan di masyarakat. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang 

sedemikian kompleks ini, gereja dituntut bergerak secara proaktif dan rendah hati bersedia 

bekerja sama dengan umat beragama lainnya dalam menanggulangi kemiskinan. Dan disaat yang 

sama pula gereja perlu terus-menerus menyuarakan kritik profetisnya terhadap berbagai 

penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya ketidakadilan, terampasnya hak-hak masyarakat, dan 

terhadap sistem yang menindas dan memiskinkan manusia. 
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Dan yang perlu digarisbawahi pula, bahwa gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan di 

bumi. Untuk itu gereja harus turut berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan, bukan 

hanya sekedara memberikan sembako pada hari raya Natal atau perayaan-perayaan gerejawi 

lainnya. Yesus harus dijadikan teladan dalam menyikapi masalah ini, agar kita tidak hanya 

menjadi penonton dan penaggap dari sebuah wacana kemiskinan. 

Dengan melihat dan mengetahui kondisi kemiskinan yang terjadi di Salatiga, GKI 

Salatiga juga menunjukkan perhatian dan kepeduliannya melalui kegiatan “warung Tiberias” 

yang dibentuk oleh bebarapa orang warga gereja yang memiliki konsern dan kepedulian terhadap 

masalah ini dengan memberi bantuan kepada orang-orang miskin yang berada disekitar gereja, 

seperti tukang becak, kuli panggul di pasar, pengemis anak jalanan dan siapa saja yang ingin 

menerima bantuan atau merasa membutuhkan bantuan, berupa makanan yang sudah disediakan 

tim terlebih dahulu. Memang usaha ini tidak langsung menyentuh masalah yang paling mendasar 

dari kemiskinan. Dan ini adalah salah satu upaya untuk membantu orang miskin memenuhi salah 

satu dari sekian banyak kebutuhan hidup manusia (orang miskin).  

Sementara itu jika kita melihat pemaparan pada Bab III melalui hasil penelitian kepada 

orang-orang yang terlibat secara aktif dan berkesinambungan di dalam warung Tiberias dan yang 

memiliki kompetensi terhadapnya, bahwa warung Tiberias adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

beberapa orang warga gereja yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan, melalui 

pemberian makanan secara gratis kepada masyarakat di dalam dan luar gereja, seperti tukang 

becak, kuli panggul, pengemis, dan sebagainya. Dan dasar dari dibentuknya kegiatan ini adalah 

kepedulian dan Yesus yang menjadi pedoman untuk menjalankannya. Sementara itu diakonia 

dalam kegiatan ini, secara tersirat adalah diakonia karikatif yang memberi bantuan dengan cara 

memberi salah satu dari kebutuhan, yaitu makanan/ materi bagi mereka yang membutuhkan. 
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Jika kita melihat fungsi dan tugas panggilan gereja, seperti yang sudah dipaparkan diatas, 

maka kegiatan warung Tiberias (GKI Salatiga) tidak cukup menyentuh akar dari permasalahan 

kemiskinan, karena warung Tiberias adalah kegiatan gereja non-struktural yang dilakukan oleh 

warga gereja yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan, melalui pemberian 

makanan secara gratis kepada masyarakat di dalam dan luar gereja, seperti tukang becak, kuli 

panggul, pengemis, dan sebagainya. Dan dasar dari dibentuknya kegiatan ini adalah kepedulian 

dan Yesus yang menjadi pedoman untuk menajalankannya. Kegiatan ini hanya bersifat karikatif 

karena tidak ada upaya yang sistematis dan berkesinambungan. Dalam hal ini warung Tiberias 

tidak melibatkan pemerintah atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lain dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan. Memang kegiatan ini berada di dalam dan untuk masyarakat, tetapi 

tidak cukup menyentuh masalah konkret dalam masyarakat. Kegiatan ini tidak sesuai dengan 

fokus diakonia transformatif, karena manusia (orang miskin) masih menjadi objek, bukan subjek. 

Kegiatan ini bersifat karikatif, dan didorong oleh rasa belas kasihan (kepedulian), bukan 

keadilan, tidak menstimulir partisipasi manusia dan tidak memamakai analisis sosial dalam 

memahami sebab-sebab kemiskinan. 

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kegiatan ini bisa dikatakan sebagai 

program gereja? Meskipun orang-orang yang terlibat aktif dan berkesinambungan di dalamnya 

tidak berkebaratan jika kegiatan ini dianggap sebagai kegiatan gereja. Apabila memang warung 

Tiberias ingin dikatakan sebagai kegiatan gereja, harusnya kegiatan ini dimasukkan kedalam 

program gereja, sehingga menjadi lebih terstruktur dan sistematis, agar jangkauan dan dampak 

yang dihasilkannya jauh lebih besar dari yang sudah dihasilkan sejauh ini. Warung Tiberias 

adalah sebuah gerakan kemanusiaan yang cukup membantu orang miskin ditengah-tengah 

kesulitan di bangsa ini. Seharusnya ketika melihat, prospek, perkembangan dan dampak positif 
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dari kegiatan warung Tiberias, gereja sebagai perpanjangan tangan Tuhan di bumi, turut berperan 

dan bersikap proaktif di dalamnya. Gereja harus menjadi motor penggerak bagi kegiatan ini, dan 

ikut memajukan kegiatan ini kearah yang lebih sistematis dan berkesinambungan, agar kegiatan 

warung Tiberias menghasilkan sebuah dampak yang lebih transformatif, dan para penerima 

bantuan tidak hanya menjadi objek tetapi subjek yang mampu mengembangkan kemanusiaannya 

secara utuh akan hak-hak hidup yang seharusnya didapatkan secara layak, adil dan merata, 

sehingga manusia yang berada dikondisi hidup miskin tidak lagi terbelenggu oleh struktur yang 

tidak adil. 

Jelas terlihat, ketika kita melihat gerakan yang dilakukan warung Tiberias, bahwa 

gerakan ini hanya sebuah gerakan diakonia yang karikatif sifatnya (diakonia karikatif), karena 

kegiatan ini hanya berupa kegiatan pemberian makanan secara gratis kepada orang-orang miskin 

yang berada disekitar gereja, sedangkan diakonia transformatif itu sendiri menekankan suatu 

tindakan yang lebih serius menanggulangi kemiskinan, yaitu dengan upaya yang lebih sistematis 

dan berkesinambungan, yang lebih melibatkan banyak pihak, seperti LSM, lembaga kemanusian 

lainnya dan pemerintah, sehingga dengan demikian gereja (warung Tiberias) dapat melihat 

masalah yang mendasar dari kemiskinan, dan dapat membongkar struktur dan sisitem yang 

membelenggu rakyat untuk bisa mengembangkan kemanusiaannya secara utuh dan terbebaskan 

oleh ketidakadilan yang selama ini diciptakan oleh para penguasa modal. Selain itu diakonia 

transformatifmemiliki fokus yang jelas dan berpihak kepada rakyat kecil, yaitu menjadikan 

rakyat (manusia) sebagai subjek dari sejarah, bukan objek; tidak karikatif, tetapi preventif; tidak 

didorong oleh rasa belas kasihan, tetapi keadilan; menstimulir partisipasi rakyat; dan memakai 

alat analisis sosial dalam memahami sebab-sebab kemiskinan. Jadi fokus ini benar-benar 

mengutamakan sisi keadilan bagi rakyat kecil dan membantu mereka untuk lebih 
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mengembangkan kemanusiaannya secara utuh. Dan partisipasi dari mereka yang terbelenggu 

struktur yang tidak adil cukup menentukan hasil dari diakonia ini. 

 Melihat kondisi yang terjadi di dalam warung Tiberias, dalam hal ini hubungan dengan 

gereja sebagai lembaga, apakah warung Tiberias layak dikatakan sebagai diakonia gereja. 

Penulis merasa tidak, karena jika ingin dikatakan sebagai diakonia gereja, harusnya kegiatan ini 

masuk kedalam program gereja yang lebih terstruktur dan sisitematis dalam pengorganisasian 

dan pelaksanaannya, sehingga jangkauan dan jumlah orang yang mendapat bantuan dari kegiatan 

ini dapat lebih banyak, dan hasil atau dampak yang dihasilkannya lebih transformatif. Selain itu 

gerakan ini juga tidak melibatkan warga gereja secara umum, hanya beberapa orang saja yang 

terlibat aktif dan bekesinambungan. Sementara itu sebagian besar dari warga jemaat tidak terlibat 

aktif, mungkin hal ini disebabkan karena kurang atau sedikitnya pemahaman tentang diakonia 

yang sebenarnya (transformatif). 

 Ada ketidakjelasan dalam hal kesinambungan kegiatan ini. Memang wareung Tiberias 

sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama (± 3 tahun), tetapi karena kegiatan ini 

bersifat spontan dan tidak memiliki pengorganisasian yang baku, artinya tidak ada jangka waktu 

yang ditentukan, jadi sewaktu-waktu bisa saja kegiatan ini berhenti begitu saja, disebabkan oleh 

karena berkurangnya jumlah, mungkin saja karena kejenuhan atau berkurangnya kontribusi dari 

penyumbang yang terlibat selama ini. Hal ini secara tidak langsung dapat membuat para 

penerima bantuan bisa kecewa, jika kegiatan ini dihentikan secara sepihak, akibat tidak adanya 

kesinambungan dari kegiatan ini. 

 Gereja juga tidak begitu banyak berperan, kontribusi gereja tidak banyak, hanya sebatas 

masalah-masalah teknis. Seharusnya gereja lebih memperhatikan kegiatan ini, karena memang 
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pada dasarnya gerakan ini baik dan berguna atau sedikit membantu untuk orang-orang tidak 

mampu yang ada di sekitar gereja. Melihat hal ini seharusnya gereja mengambil sikap 

terhadapnya. Di sinilah momentum yang tepat bagi gereja menunjukkan fungsi dan tugas 

panggilannya dan sebagai perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Melalui gereja-lah karya 

penyelamatan Allah diwujudkan. 

 Isu kristenisasi yang pada awal pernah terjadi di warung Tiberias bisa saja diwaktu yang 

akan datang terjadi kembali. Memang sekarang hal itu sudah lagi menjadi masalah saat ini, tetapi 

akibat dari tidak terpadunya pengorganisasian kegiatan ini dapat menimbulkan isu kristenisasi 

karena ada pihak-pihak yang tidak sepaham degan warung Tiberias atau mungkin kerena keirian 

melihat keberhasilan yang dicapai warung Tiberias sejauh ini melalui animo dan respon posotif 

dari para penerima bantuan. 

 Meskipun upaya untuk merealisasikan diakonia yang transformatif membutuhkan proses 

dan waktu yang panjang, setidaknya ada sedikit upaya yang serius dari gereja untuk memainkan 

perannya dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang terjadi disekitar gereja. Sehingga 

fungsi dan tugas panggilan gereja yang sebenarnya bisa nampak dan gereja benar-benar 

mamaknai tugas dan panggilannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Jadi dengan 

demikian kesejahteraan bagi rakyat miskin dan tertindas bisa terwujud. 

  


