
Musibah Siklon Seroja melanda sebagian besar 
wilayah pelayanan GMIT, pada tanggal 3–8 
April 2021. Hujan lebat  selama beberapa hari, 
disertai angin kencang, mengakibatkan banjir 
bandang, longsoran tanah dan batu, serta 
gelombang dan arus laut yang dahsyat. 
Musibah ini  menimbulkan kesedihan dan 
duka atas korban jiwa dan kerugian material.  

Siklon seroja menyebabkan pohon-pohon 
tumbang, rumah hunian dan bangunan 
lainnya rusak parah, lahan pertanian, 
ternak peliharaan, dan alat nelayan rusak. 
Banyak orang mengalami luka ringan 
hingga berat, hilang dan meninggal dunia. 
Keluarga-keluarga mengungsi, bersama 
anak-anak, orang sakit, lansia, ibu hamil 
dan difabel. Fasilitas umum seperti 
bangunan perkantoran, rumah sakit, 
pasar, saluran air, sarana jalan dan 
jembatan, jaringan listrik, telepon dan 
internet mengalami kerusakan.  
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Warga eks pengungsi akibat Siklon Seroja yang telah kembali ke rumah masing-masing sibuk 
membereskan tempat tinggal (rumah dan pekarangan) dari sisa-sisa lumpur dan debu untuk 
digunakan kembali. Masyarakat bergotong royang antar keluarga dan antar kampung untuk 
saling menolong memperbaiki bangunan rumah yang rusak, baik dengan bahan bantuan 
dari luar, maupun dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal. Masyarakat sibuk juga 
merapikan dan membersihkan area sekitar mereka dari batang-batang pohon tumbang yang 
berserakan dan dari bangkai-bangkai ternak yang telah membusuk. 

Di Kabupaten Sabu-Raijua, yang mengalami kerusakan parah, penyaluran bantuan masih 
sangat terbatas karena kapal yang melayani pelayaran dari dan ke Sabu belum beroperasi 
secara normal. Perahu-perahu kayu yang biasanya dipakai untuk pelayaran lokal mengalami 
kerusakan parah. Sementara itu, terjadi kelangkaan bahan bangunan seperti seng dan paku.  
Di tengah upaya bangit dari dampak Siklon Seroja, Gugus Tugas Penanganan Covid Nasional 
melaporkan bahwa terjadi peningkatan kasus orang terinfeksi Covid-19. Dengan demikian 
perlu kewaspadaan dini dan penerapan protokol untuk cegah penularan Covid-19.  
 
 
 

  

• TTSS MS-GMIT yang kerjasama dengan para mitra, antara lain Himpunan Psikologi 
Indonesia (Himpsi), Persatuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia 
(Pelkesi), World Vision Internasional (WVI), dan Jaringan Komunikasi Kristen 
Indonesia untuk Tanggap Bencana (Jakomkris) melaksanakan pelayanan pastoral dan 
trauma healing bagi jemaat-jemaat GMIT yang terdampak. 

• Pada 17–18 April, MSH GMIT bersama Ketua Umum PGI dan Direktur Yakoma PGI 
melakukan perkunjungan pastoral ke klasis-klasis GMIT di Sabu-Raijua, 
menggunakan fasilitas helikopter dari BPBD NTT. Inilah tim pertama dari luar yang 
mengunjungi masyarakat terdampak di Pulau Raijua. Pulau Raijua mengalami 
kerusakan parah dan terisolir: belum ada listrik, dan belum ada perahu atau kapal 
yang masuk/keluar. 

• Radio Suara Kasih (GMIT) beroperasi kembali dengan perangkat antena pemancar 
darurat dan fasilitas terbatas. Sebelumnya, tiang antena setinggi 60 meter patah dan 
perangkat siaran rusak. Dibutuhkan penggantian enam ruas tower antena yang 
patah, kabel antena yang putus, dan aksesori penguat daya siar.  

• Pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) NTT bertemu 
dengan Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, di Pastori Ketua MS GMIT, Tuak Daun 
Merah, Kupang. Pertemuan tersebut mengidentifikasi gereja-gereja di NTT yang 
terdampak Siklon Seroja dan pola penyaluran bantuan secara terkoordinasi.  

• Seksi Data TTSS mulai menyusun data dari klasis-klasis tentang kerusakan properti 
gereja termasuk gedung kebaktian, pastori, sekolah GMIT, dan rumah milik pendeta.  

• Ketua dan Sekretaris Majelis Sinode Gereja Toraja berkunjung ke Posko TTSS MS-
GMIT pada tanggal 19 April 2021. Ini merupakan kunjungan pertama dari pimpinan 
gereja mitra di luar NTT. 
 
 
 
 

SITUASI TERKINI 

KEBUTUHAN MENDESAK 

PERKEMBANGAN RESPON GMIT 



Persembahkan bantuan Anda melalui:  
BNI, #1192908672 
Nama: TANGGAP BENCANA GMIT 
Swift Code: BNINIDJAKPA 
BRI, #2002-01-003847-53-0 
Nama: TIM TANGGAP BENCANA  COVID-19 MS GMIT 
 

 

• dukungan doa dan dampingan psiko spiritual 

• uang tunai, sembako, susu, air mineral, termos, alat-alat dapur  

• pakaian seragam SD, permainan anak-anak 

• material bangunan, genset, sensor, BBM, terpal, tikar, WC darurat, minyak tanah  

• panel listrik tenaga surya dan accu, power bank, HP satelit 

• pelayanan medis, obat-obatan, popok bayi, pembalut 

• kit higienis: sabun, pasta gigi, masker, hand sanitizer, jeriken untuk mengangkat 
air 

• penggantian surat-surat penting seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, 
Surat Baptis, dll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALERI FOTO 

13 unit rumah di Jemaat  Betania-Nefo,  Klasis Amarasi Barat akan direlokasi karena 
luluh lantak oleh longsoran.  

 
 

Perbedaan 
kondisi rumah 
panggung dan 
rumah bukan 

panggung ketika 
terjadi banjir  di 
Klasis Malaka. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kearifan yang perlu dilestarikan: rumah 
tradisional lebih respon bencana, di 
jemaat Ledemanu-Seba Selatan,  
Klasis Sabu Barat Raijua .  

 

Bantuan yang terkumpul di Posko Jemaat Rehobot 
Malaipea, Klasis Alor Tengah Selatan. Jemaat GMIT di 
daerah yang tidak terdampak memberi  dukungan 
kepada warga di daerah terdampak. 

 

Kebaktian tanpa bangku pada Minggu, 18 April 2021 di Jemaat Elim 
Naibonat, Klasis Kupang Timur. Bangku gereja hilang terbawa banjir.  

 


