
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  menyebabkan kesedihan dan duka 

atas korban jiwa dan material.  

Di wilayah terdampak ratapan warga belum 

reda, atas kehilangan yang dialami. Tidak 

sedikit kerusakan bangunan rumah huni, lahan 

pertanian dan ternak peliharaan serta sarana 

melaut warga masyarakat. Korban jiwa yang 

meninggal karena tertimpa bangunan dan 

pepohonan, terbawa banjir, arus lautan, 

tertimpa reruntuhan  batu atau tertutup 

lumpur.  Penemuan kembali para korban 

hilang disertai tangisan haru untuk yang masih 

hidup dan tangisan duka atas  yang telah 

berpulang. Di tengah kesulitan dan duka, iman 

kepada Allah yang hidup, pengharapan akan 

masa depan dan kasih persaudaraan 

bertumbuh dalam aksi solidaritas lintas batas. 
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KERUSAKAN 
INFRASTRUKTUR, DLL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
meninggal: 96 
hilang: 9 
terluka: 22 
pengungsi individu: 
5367 
pengungsi KK: 385 
(termasuk bayi, 
difabel, ibu hamil, 
lansia) 

 
 
 
 
 

rumah hunian: 2.002 
gedung gereja: 82 
pastori: 15 
sekolah GMIT: 9 
gedung pemerintah: 27 

 

 
 
 
 
 

sawah: 3  
kebun jagung: 60 
kebun kacang: 12  
pohon produktif tak 
terhitung: pinang, kemiri, 
cengkeh, vanili; kebun sayur  
alat nelayan: 8 (termasuk 3 
perahu hilang) 
hewan: 87 ekor 

jembatan: 11 
jalan putus: 4 
infrastruktur lain: 7 
tak terhitung: tanah 
longsor, pasar 
terendam air, jaringan 
listrik & Telkom macet, 
serta pipa air rusak, 
embung 

 

 
 

 
Jalur jalan, jaringan listrik dan informasi di beberapa daerah telah diperbaiki oleh 

pemerintah dan pihak terkait. Bantuan tenaga terampil dan fasilitas dari luar NTT sangat 
membantu perbaikan fasilitas publik yang rusak. Walau masih banyak kerusakan 
membutuhkan penanganan lebih lama dan fasilitas yang lebih canggih, sudah dapat 
dipastikan bahwa langkah-langkah rehabilitasi sedang dilakukan. Masyarakat terdampak 
sangat mengharapkan kehadiran para pemimpin untuk melihat dan mendengarkan secara 
langsung keadaan dan keluh kesah akibat terjangan Siklon Seroja. Kehadiran para pemimpin 
di daerah terdampak memungkinkan kebijakan negara yang tepat sebagai solusi untuk 
pemulihan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk.  

Walau penanganan kedaruratan oleh kelompok-kelompok relawan untuk tanggap 
darurat Siklon Seroja semakin gencar dilakukan, masih ada keluhan tentang korban hilang 
yang belum ditemukan. Misalnya, di daerah Pido, Klasis Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, 
upaya pencarian terhadap 17 orang hilang baru berhasil menemukan 5 orang sampai hari 
ini. Pemerintah telah membubarkan tempat pengungsian yang menampung pengungsi 
dalam jumlah besar. Akibatnya, pengungsi dipaksa pulang ke rumah masing-masing, 
padahal belum semua rumah berhasil diperbaiki agar menjadi tempat tinggal yang layak 
dihuni. 
 
 
 

• Bantuan berupa uang tunai dan natura masih disalurkan ke daerah-daerah 
terdampak, baik ditransfer melalui bank, dikirim dengan jasa pengiriman, maupun 
diantar langsung oleh Seksi Penyaluran Bantuan TTSS.  

• Rapat koordinasi MSH dengan beberapa Ketua Majelis Klasis di sekitar Kota Kupang 
dilakukan di Posko MS, guna memastikan situasi jemaat terdampak dan pengelolaan 
sumber daya untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami.  

• Majelis Sinode GMIT Harian bersama Ketua Umum PGI dan Direktur Yakoma PGI 
melakukan perkunjungan pastoral ke sejumlah posko di TTS, Kupang Timur, Amarasi 
Barat dan Rote. 

UPDATE DATA 

SITUASI TERKINI 

PERKEMBANGAN RESPON GMIT 

KERUSAKAN RUMAH/ 
GEDUNG/ASET 

KERUSAKAN MATA 
PENCAHARIAN KORBAN MANUSIA 

 



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

 

• Ketua MS-GMIT berkomunikasi dengan berbagai pihak, yaitu: media nasional untuk 
mendorong pemberitaan mengenai wilayah-wilayah terdampak yang kurang dapat 
perhatian; salah satu mitra, yaitu Gereja di Irlandia; dan Jaringan Komunikasi Kristen 
Indonesia untuk Tanggap Bencana (Jakomkris), salah satu badan ekumenis. 

• Kunjungan Pengurus Unit Bahasa dan Budaya (UBB) GMIT ke Posko MS GMIT 
menawarkan agar MS dapat menggunakan fasilitas UBB di Sabu untuk berbagai 
kebutuhan tanggap bencana di Kabupaten Sabu Raijua serta bantuan Alkitab bahasa 
daerah, relawan, dan pakaian. 
 

 
 

• dukungan doa 

• 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 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALERI FOTO 

KEBUTUHAN MENDESAK 

Puing-puing gedung kebaktian Mata Jemaat 
Persaudaraan Waga Ae, Jemaat Seba Selatan, 
Klasis Sabu Barat Raijua. 

 



Pengangkutan material bantuan ke 
Klasis Pantar Timur menggunakan 
perahu motor. 

Masyarakat sedang bergotong royong 
membersihkan jalan masuk ke gereja ketika 
kunjungan pastoral MSH di Jemaat Imanuel 

Mainang, Klasis Alor Tengah Utara,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Perahu seorang nelayan, anggota Jemaat Elim Lasiana, 
Klasis Kota Kupang Timur,   yang hilang selama dua hari 
baru ditemukan terkubur dalam pasir. 

 

Kerusakan infrastruktur listrik di seluruh NTT terlihat dengan kabel 
dan tiang yang jatuh serta gadu listrik yang terbakar. Foto ini diambil 
di Jalan Timor Raya, Oesapa, Klasis Kota Kupang Timur. 


