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Merawat Cinta,
Lindungi Keluarga
dari Kekerasan

A

nggota GMIT di mana saja berada, kami menyampaikan
salam sehat dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus.

Selama hampir dua tahun kita dilanda pandemi Covid-19. Semua
sisi kehidupan manusia di muka bumi nyaris terdampak oleh
pandemi ini. Tidak terkecuali media. Media cetak khususnya diduga berpotensi menjadi media menularan virus karena berpindah-pindah tangan dalam proses distribusi atau pemasarannya.
Itulah sebabnya sepanjang tahun 2020, penerbitan Berita GMIT
terpaksa dihentikan sementara. Tahun 2021 situasi pandemi
tidak kunjung membaik. Akibatnya Sidang Majelis Sinode GMIT
ke-48 di Jemaat Maranatha Oebufu-Kupang memutuskan bahwa
Majalah Berita GMIT diterbitkan secara online saja.
Namun di luar dugaan awal April 2021, NTT dilanda Siklon Seroja yang banyak menyita waktu dan fokus perhatian pelayanan di
UPP Komunikasi dan Informasi yang membidangi Majalah Berita
GMIT.
Oleh sebab itu, kami berupaya agar dua edisi terakhir Majalah
Berita GMIT yakni September-Oktober dan November-Desember
2021 dapat diterbitkan.
Sehubungan dengan perayaan Bulan Keluarga, Hari Pasutri,
HUT GMIT dan Reformasi maka pada edisi September-Oktober
ini kami memberi perhatian pada isu peningkatan kekerasan
berbasis gender dengan merujuk pada laporan catatan tahunan
Rumah Harapan GMIT 2020.
Di samping itu ada pula kisah mengenai pendeta GMIT perempuan pertama yang bergelar sarjana teologi yakni Pdt. Margaritha
Francis-Noelik. Saat ini beliau berusia 87 tahun. Selamat Membaca.
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Budaya

Kunjungan ke Pura
Pdt. W. Akkerman
(Kisah ini dikutip dari buku “Alor Punya Cerita: Kisah-kisah Mengharukan Masuknya Injil ke Alor, ed. Dr. Ebenhaizer I. Nubantimo 7/10, Satya Wacana University Press, hal. 303-306)

T

anggal 28 November 1925, dengan perahu saya
bertolak ke pulau Pura untuk memenuhi janji saya
kepada jemaat yang pada kunjungan saya di bulan Oktober tidak dapat dibaptis dan baru bisa dibaptis
pada kunjungan saya bulan November, sekaligus melakukan kunjungan ke beberapa kampung di pegunungan.
Saat saya tiba sudah ada beberapa kepala kampung yang berkumpul untuk menyambut saya. Mereka
juga mengirim pesan kepada kepala-kepala kampung
lainnya dan juga orang-orang tentang kehadiran saya.
Belum lama saya berada di darat kepala-kepla
kampung itu membawa patung-patung naga yang selama ini mereka sembah untuk dibakar karena mereka
tidak percaya lagi kepada patung-patung itu. Apalagi
sekarang mereka akan dibaptis menjadi orang sarani.
Jadi mereka senang sekali kalau saya bersedia membuang berhala-berhala itu ke dalam api. Orang-orang ini
sudah saya baptis atas permintaan mereka pada bulan
Oktober setelah kira-kira dua tahun mereka menghadiri
ibadah minggu dan setia mengikuti katekisasi.
Saya senang sekali menerima permintaan mereka
memusnahkan patung-patung itu. Bersama para guru
dan anak-anak sekolah kami menuju kampung Limarahing yang terletak di atas gunung. Saya mengajukan
pertanyaan kepada penduduk yang berkumpul, kapan
mereka mau memusnahkan berhala-berhala yang me-
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reka bawa kepada saya. Mereka tidak terlalu suka melakukan itu tetapi anak-anak sekolah sangat bersemangat mengumpulkan berhala-berhala itu. Beberapa jam
kemudian patung-patung berupa buaya, burung, anjing,
sudah membentuk satu tumpukan besar. Ada juga bermacam batu, peti, dengan aneka stiker.
Mereka juga membawa saya keluar kampung ke
sebuah batui berukuran kira-kira 1 meter berbentuk
persegi empat. Batu itu dinamai tebengwar, yang menurut guru bersangkut paut dengan sakit dan kematian
pada kaum perempuan pada saat melahirkan dan yang
akan menikah. Kalau hal itu terjadi maka orang-orang
akan membunuh seekor kambing di atas batu itu dan
dagingnya dijadikan sesajen sebagai kurban perdamaian. Penduduk menggulingkan batu ini lalu dipukul sampai pecah.
Mereka semua kelihatan puas karena pemusnahan itu berjalan tanpa ada insiden. Setelah anak-anak
sekolah menyanyikan lagu dalam empat suara, pengucapan doa dan permohonan dari Tuhan untuk melindungi jemaat Kristen yang masih bayi ini kami bergerak ke gedung sekolah di mana akan diadakan ibadah
jemaat. Gedung itu penuh sesak, bahkan halamannya
pun dipenuhi manusia. Mereka ingin mendengar injil
dari pendeta. Saya berdiri berdesak-desakan di depan
pintu di belakang sebuah meja kecil. Inilah mimbar ter-

baik satu-satunya yang ada di seluruh pulau itu.
Pagi itu saya berbicara tentang Juruselamat kita
yang penuh kuasa dan berhala-berhala yang mati dan
tidak punya daya, mengenai arti baptisan dan bagaimana penerima baptisan harus hidup sebagai anak-anak
Allah.
Semua mendengar dengan penuh perhatian. Penerjemah saya, guru E. Tulihere, yang membangun sekolah ini dan menikah dengan perempuan Pura sehingga ia fasih bahasa setempat.
Ada beberapa ratus orang yang pagi itu menerima
baptisan. Mereka berjanji untuk setia mengikuti Juruselamat dan terus melayaninya sampai mati. Usai ibadah
datang beberapa kepala kampung dan meminta saya
membuang berhala-berhala mereka. Saya memang
cape sekali tetapi saya ingat bahwa besi harus ditempa
pada saat sedang panas. Jadi betapapun lelah, kami
berangkat ke kampung Doruabang dan Lahabang. Di
sana kami memusnahkan lagi berhala-berhala.
Sementara saya bicara dengan semua yang hadir, seorang bapak yang sangat tua menyerang saya
dengan berkata, “Yah, tetapi kalau kami sakit apakah
kami boleh membawa persembahan di atas batu te-

bengwar?” Saya jawab, hanya kepada Allah saja kitab
awa semua persoalan dan menunjukan kepadanya
bahwa dia harus melakukan itu seperti yang dia lihat
pada ibadah pagi tadi. Dia tertawa dan berkata, “Betul,
saya memang tidak berpikir sampai ke situ.”
Tentu sulit meyakinkan orang tua yang berpikir primitif. Tetapi Allah yang juga adalah Bap akita mengetahui kesulitan dan kelemahan kita. Itu saya lihat dari
wajah orang tua tadi setelah saya menaikan doa. Dia
merasakan sesuatu dalam hatinya, ketika mendengar
saya menyebut namanya dalam doa. Allah hadir begitu
dekat dalam hidupnya.
Utusan Injil yang baru diangkat P. Millu yang bekerja di kampung dekat puncak gunung menceriotakan
kepada saya bahwa penduduk sudah membangun
sebuah gedung dan setiap hari minggu orang-orang
dari kampung sekitar datang ke gedung itu, jumlahnya
sangat banyak. Saya berjanji dalam waktu dekat akan
mengunjungi kampung itu. Allah kiranya memberkati
pekerjaan kami, benih yang ditabur itu pastilah akan
memberi buah berlimpah 10 kali, 30 kali 100 kali lipat
untuk kemuliaan nama-Nya. (De Timor Bode, No. 120,
April 1926)

Rileks

Makanan Gosong Tidak Menyakiti Siapapun
Dr. Abdul Kalam (1931-2015), Presiden India periode
2002-2007, berkata:
“Waktu aku masih kecil, ibuku memasak makanan untuk
kami. Suatu malam dia membuat makan malam setelah
seharian bekerja keras.
Ibu meletakan sepiring ‘sabzi’ dan roti gosong di depan
ayahku.
Aku menunggu untuk melihat apakah ada respon negatif
terhadap roti gosong itu.
Ternyata ayahku tenang saja. Ia makan roti itu dan bertanya padaku bagaimana hari-hari di sekolah.
Aku tidak ingat apa yang kukatakan padanya malam itu.
Yang aku ingat persis adalah ibu meminta maaf kepada
ayah karena roti yang gosong itu.
Aku tak akan pernah lupa yang ayah katakan:
“Sayang, aku sesekali suka roti gosong.”

Malamnya, aku mencium ayah dan mengucapkan
selamat malam. Aku bertanya apa ayah benar-benar
menyukai roti gosong itu.
Ayah memelukku dan berkata, “Ibumu melalui hari yang
berat dengan pekerjaan hariannya dari bangun sampai
tidur lagi dan ibu tentu benar-benar lelah.
Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun. Kata-kata
kasarlah yang akan menyakiti.”
“Kau tahu ‘Nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang
tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna.
Ayah pun bukan lelaki sempurna dan telah belajar menerima ketidaksempurnaan itu.”
“Apa yang telah aku pelajari selama bertahun-tahun
adalah menerima kesalahan satu sama lain dan memilih
untuk merayakan hubungan.”
Sumber cerita: @HafidzAlattas
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Artikel Tematis

Tahun 2020
Rumah Harapan
GMIT Tangani 132
Kasus Kekerasan
dan Perdagangan
Orang

F

ebruari 2018, Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)
mendirikan Rumah Harapan GMIT (RH GMIT) sebagai
wujud kepedulian gereja terhadap persoalan ketidakadilan gender, perlindungan anak serta perdagangan orang
di NTT maupun di Indonesia pada umumnya.
Sepanjang 4 tahun kehadirannya, RH GMIT telah mendampingi ratusan kasus kekerasan, baik kekerasan terhadap perempuan, anak maupun perdagangan orang. Hal
itu terbaca dalam catatan pendampingan yang dilaporkan
setiap tahun, di mana terlihat angka kekerasan mengalami
peningkatan yang sangat signifikan.
Tahun 2018, RH GMIT menangani 9 kasus kekerasan
seksual, 7 kasus KDRT dan 7 kasus Perdagangan Orang, 5
kasus ingkar janji nikah, 5 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lainnya. Totalnya 33 kasus.
Tahun 2019, jumlah kasus yang ditangani meningkat
menjadi 118 kasus. Angka ini meliputi: 24 kasus kekerasan terhadap anak, 24 kasus kekerasan terhadap perempuan, 15 kasus perdagangan orang dan 55 kasus tindak
pidana perdagangan orang.
Sedangkan tahun 2020, RH GMIT menangani 132 kasus atau meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Jumlah
ini terdiri dari 54 kasus kekerasan berbasis gender yakni
20 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 5 kasus Ingkar Janji Kawin, 15 kasus kekerasan terhadap anak
dan 14 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa. Sementara untuk Kasus Perdagangan orang/Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang kembali dalam kondisi meninggal dunia (pendampingan kargo) sejumlah 74 orang dan Tindak
Pidana Perdagangan Orang 4 kasus. Totalnya 78 kasus.
Pola Kasus Kekerasan
Pola kekerasan yang diidentifikasi Rumah Harapan
GMIT mengacu kepada kategori-kategori tertentu yang dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Pertama-tama pola
kasus dipetakan dengan melihat profil korban/penyintas
berdasarkan jenis kelamin, dan usia. Tujuannya untuk
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mendapat gambaran siapa korban berdasarkan jenis kelamin dan usia. Kedua, pola bentuk kekerasan diidentifikasi agar dapat menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan
apa yang paling sering terjadi atau dialami oleh korban/
penyintas. Ketiga dan keempat, pola hubungan korban/penyintas dengan pelaku serta ranah atau lingkup terjadinya
kekerasan. Kedua kategori ini dimaksudkan untuk melihat
bagaimana hubungan pelaku dengan korban; apakah pelaku dikenal atau tidak dan menjelaskan ranah atau lingkup
yang paling berisiko bagi korban/penyintas.
Pada tahun 2020 terhitung sebanyak 58 perempuan
(84.13%) dan 10 laki-laki (15.87%) mendapat layanan di
Rumah Harapan GMIT. Kasus KDRT dan Ingkar Janji Kawin
yang didampingi 5 (100%) korbannya perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dewasa 14 orang, Kekerasan
terhadap anak korban perempuan 14 orang (93%) sedangkan laki- laki 1 (7%). Kasus perdagangan orang, perempuan 3 orang (75%) sedangkan laki- laki 1 (25%) orang. Kasus pendampingan PMI/Kargo, perempuan sejumlah 19
(26%), laki- laki 55 (74%).
Perempuan dalam semua rentang usia, rentan mengalami tindakan kekerasan. Usia yang paling banyak menjadi korban yaitu 11-18 tahun 13 (22%) orang, 19-25 tahun
13 (22%) kasus, 31-40 tahun 13 (22%) orang. Diikuti korban yang berusia antara 26-30 tahun 6 (10%) orang, kemudian usia 41-50 tahun 4 (7%) orang, usia 51-60 tahun
2 (3%) orang.
Catatan penting bahwa Kekerasan terhadap anak
secara prosentase sama besarnya dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa. Ini menunjukkan bahwa anakanak sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan seksual.
Bentuk Kekerasan, Relasi Korban dan Pelaku
Bentuk kekerasan fisik yang dialami korban perempuan (istri) seperti pemukulan, penganiayaan berat; kekerasan psikis seperti penghinaan, makian, diusir dari rumah;

kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual
terhadap istri saat istri dalam kondisi lelah, belum siap
melakukan hubungan seksual; penelantaran: tidak memberikan nafkah kepada istri, sementara istri tidak bekerja.
Istri yang menjadi korban kekerasan mengalami beberapa
bentuk kekerasan sekaligus.
Kasus kekerasan yang umumnya terjadi pada anak
dalam bentuk kekerasan seksual. Inilah bentuk kasus kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak, yaitu percabulan dan perkosaan, korbannya 10 orang anak. Bentuk
kekerasan lainnya yaitu penganiayaan anak; kekerasan
psikis seperti dibuli, diajak menonton video porno, dan dimaki.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dalam
bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan dan percabulan
sejumlah 5 kasus; kekerasan fisik seperti penganiayaan,
pemukulan tidak dinafkahi sebanyak 4 kasus. Kasus Ingkar Janji Kawin yang didampingi sejumlah 4 kasus. Kasus
Ingkar Janji Kawin yaitu kasus yang terjadi, dimana seorang
perempuan dan laki- laki berpacaran dan ketika perempuan hamil laki- laki tidak ikut bertanggung jawab.
Grafik di atas memperlihatkan 50 (92%) kasus kekerasan terjadi dalam relasi yang saling mengenal dekat.
Relasi keluarga seperti suami-istri 17 kasus, ayah–anak 6
kasus, ibu-anak 1 kasus, paman-ponaan 1 kasus, saudara 1 kasus. Selain relasi keluarga, terdapat relasi dengan
tetangga sebanyak 13 kasus dan relasi dengan pacar sebanyak 9 kasus. Sementara relasi yang tidak saling kenal
4 (8%) kasus. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam relasi-relasi yang dekat yang di dalamnya terdapat relasi kuasa, dimana ada pihak yang dikuasai dan menguasai. Relasi dalam keluarga terwujud dalam relasi suami-istri, orang
tua dan anak yang memposisikan sebagai istri, dan anak
sebagai kelompok yang rentan sehingga mudah mengalami tindakan kekerasan.
Korban kekerasan berbasis gender berusia di bawah
18 tahun sebanyak 21 (39%) orang dengan rentang usia
4 sampai dengan 18 tahun. Mayoritas anak mengalami
kekerasan seksual dan penelantaran. Perempuan dewasa
yang rentan terhadap tindakan kekerasan rentang usianya
19-25 tahun dan 31-40 tahun sebanyak 26 (48%). Usia ini
umumnya berada dalam relasi suami-istri yang mengalami
KDRT, diikuti dengan kasus Ingkar Janji Kawin dalam relasi
pacaran. Catatan penting bahwa anak-anak sangat rentan
terhadap tindakan kekerasan seksual dan penelantaran
oleh orang tua.
Perempuan dewasa lebih banyak tidak memiliki pekerjaan yang mendatangkan penghasilan, lebih banyak
mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan
diranah domestik yang tidak dibayar. Sementara, anak
yang menjadi korban adalah semuanya berstatus pelajar.
Adapun prosentasi pekerjaan korban adalah: usia anak:
6 orang (10,34%), pelajar 14 orang (24,14%), mahasiswa
6 orang (10,34%), ibu rumah tangga 13 orang (22,41%),
asisten rumah tangga 2 orang (3,45%), pekerja bangunan
1 orang (1,72%), aparatur sipil negara 3 orang (5,17%), pe-

gawai honorer 1 orang (1,72%), karyawan swasta 1 orang
(1,72%), tokoh agama 1 orang (1,72%), guru honorer 3
orang (5,17), belum bekerja 7 orang (12,07%
Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan
anak telah berdampak buruk pada kehidupan mereka baik
secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi.
• Fisik seperti: lebam dibagian tubuh tertentu dan lukaluka. Seorang pendeta perempuan yang mengalami
KDRT kepalanya dipukul, badannya ditendang hingga lebam, demikian pula seorang perempuan yang
bekerja di perusahaan swasta dianiaya oleh 2 orang
laki-laki hingga kepala pecah karena itu harus dijahit
sebanyak 13 jahitan
• Seksual seperti: rusak alat reproduksi, korban hamil
sebagai akibat dari ingkar janji kawin, terjadinya juga
kehamilan yang tidak diinginkan sebagai dampak dari
perkosaan. Seorang anak perempuan yang didampingi terkena penyakit Infeksi Menular Seksual – keputihan
• Psikis seperti: korban dan keluarga malu karena
menjadi bahan pergunjingan di masyarakat, korban
dipersalahkan karena dianggap tidak bisa menjaga
diri, korban yang belum menikah distigma sebagai
“perempuan bekas” karena sudah tidak perawan
lagi. Korban juga merasa cemas, takut terutama pada
orang baru dan laki- laki. Hal ini tergambar ketika korban diperiksa di Kepolisian. Peremuan korban KDRT
cenderung menjadi kasar dalam berbahasa. Bahkan
ada yang melakukan kekerasan terhadap anaknya.
• Ekonomi seperti: perempuan korban dan keluarga
harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan, mengeluarkan biaya untuk transportasi untuk proses
pengurusan kasus, bagi orang tua dan keluarga yang
bekerja sebagai buruh harian meninggalkan pekerjaannya untuk beberapa waktu sehingga tidak mendapatkan penghasilan dan juga beban ganda bagi
keluarga karena anak yang dilahirkan dari ingkar janji
kawin dan akibat perkosaan.
• Dampak pada aspek pendidikan: korban merasa malu
sehingga tidak bersekolah, untuk waktu tertentu korban tidak mengikuti pelajaran di sekolah karena harus
mengikuti proses hukum dan proses pemulihan. Guru
biasanya tidak memberikan pelajaran pengganti. ***
(Artikel ini dikutip dari Buku Catatan Pendampingan
Rumah Harapan GMIT Tahun 2020)
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Sejarah

Perayaan HUT ke- 91 Tahun
Jemaat Kokbaun
Berita GMIT, Tuhan punya banyak cara memperkenalkan diri
kepada umat-Nya termasuk memakai seseorang yang punya
latar belakang kehidupan yang buruk untuk memuliakan
nama-Nya. Rasul Paulus adalah salah satu contoh. Tetapi,
Paulus bukan satu-satunya. Banyak sekali sosok seperti Paulus dipakai Tuhan dalam sejarah keselamatan di dunia.

I

ni juga yang terjadi di Kokbaun-Amanatun, sekitar satu
abad yang lalu. Tepatnya tahun 1930. Menurut cerita warga di Kokbaun, Yohanis Tsu, adalah pemberita Injil pertama
dari warga lokal di wilayah ini. Yohanis adalah seorang kriminal yang ditangkap dan dipenjara di Nusa Kambangan oleh
Belanda.
Usai menjalani hukuman, bekas narapidana ini bertemu
Piter Middelkop, Pendeta Belanda yang bekerja di Timor sejak tahun 1923. Middelkoop akrab dengan budaya Timor. Di
kalangan orang Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Middelkoop dikenang sebagai sosok yang lebih Timor dari
orang-orang Timor sendiri.
Singkat cerita, Yohanis mendapat sebuah alkitab dari
Middelkoop dan dengan kitab suci itu, ia membantu Middelkoop memberitakan Injil kepada saudara-saudaranya yang
masih beragama suku di Amanatun.
13 Oktober 1930, rumah gereja pertama dibangun di
kampung Tmuik. Dikemudian hari Jemaat ini diberi nama
Imanuel Tmuik. Menurut cerita warga, setelah rumah gereja
berbentuk lopo ini berdiri, setiap hari Sabtu warga dari kampung Sono dan Lotas ikut bergabung dengan warga di Tmuik
bernyanyi, berdoa dan menari menanti hari Minggu untuk beribadah. Mereka sangat bersukacita menjadi anggota persekutuan yang baru.
Karena luasnya pelayanan di Timor, Pendeta Middelkoop
baru bisa mengunjungi jemaat Tmuik di Amanatun setiap 3
bulan. Ini adalah kesempatan yang sangat dinanti-nantikan
oleh warga. Mereka rindu mendengar pengajaran dan cerita-cerita Injil dari kaesmuti (Timor: Orang kulit putih) dalam
bahasa Timor.
Tahun 1957, Middelkop kembali ke Belanda. Ia digantikan oleh Pendeta Lidok. Sebelumnya tahun 1951, atau
20 tahun masa pelayanan Middelkoop, warga yang memilih
menjadi Kristen bertambah banyak sehingga dibangunlah ru-
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mah-rumah gereja di beberapa tempat. Proses pembentukan
jemaat-jemaat baru ini terbilang unik. Mereka membongkar
rumah gereja di Tmuik dan tiang-tiangnya dibagi-bagikan kepada jemaat-jemaat sebagai tanda Injil diteruskan ke tempat
yang baru.
Tiang induk dan papan nama gereja diberikan kepada
warga di kampung Santain. Dua tiang dipindahkan ke Kuasila, dan dua tiang diberikan kepada kampung Bokong.
Di Santain, rumah gereja didirikan di Oe Santain dengan
nama Ora Et Labora. Lalu, tahun 1954 rumah gereja ini dipindahkan ke permukiman jemaat di Naibie. Dalam persidangan
jemaat, nama Ora et labora diganti dengan Alikin yang berarti menetaskan. Alasan mereka menggunakan nama ini oleh
karena dari jemaat inilah lahir beberapa jemaat baru yakni;
Pniel Benabe, Petra Makenbala, Imanuel Furuk. Dua jemaat
terakhir ini kini menjadi bagian dari wilayah pelayanan Klasis Malaka. Lalu, Jemaat Pniel Benabe, membentuk lagi dua
jemaat baru yakni; Gunung Hermon Obaki dan Siloam Kuanaek.
Di tahun 1951 itu, berdiri pula gedung gereja di Oefatu.
Tapi gedung gereja ini terbakar dan dibangun baru di Kuanaek hingga sekarang.
Sementara itu Mata Jaemat Ualeko Kuasila berkembang
lagi menjadi tiga Jemaat dan 1 pos pelayanan yakni; Maranatha Moef, Bukut Sion Pini, Betlehem Oken, dan Pos Pelayanan
Kota Daud Kuanoe.
Saat ini, Jemaat Kokbaun berjumlah 9 Jemaat yang terdiri dari 8 Mata Jemaat dan 2 pos pelayanan dengan Jemaat
pusatnya adalah Pniel Benabe. Kesembilan Jemaat ini berada dalam wilayah Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor
Tengah Selatan (TTS) dan dilayani hanya oleh satu orang pendeta yakni Pdt. Dina Tobe.
Mensyukuri HUT ke-91 Jemaat Kokbaun, Jemaat menggelar kebaktian syukur pada 15 Oktober 2021, dihadiri Ketua
Majelis Sinode GMIT, Pdt. Mery Kolimon dan Bupati TTS, Pieter Tahun.
Menyampaikan suara gembala pada perayaan tersebut, Pdt. Mery mengajak jemaat terutama kaum muda agar
menghargai dan melestarikan budaya Timor sebagaimana dilakukan oleh Pendeta Middelkoop serta menghidupi nilai-nilai
iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. ***

Perspektif

HUT GMIT DAN
REFORMASI
2021:
Menjadi Gereja
yang Hidup,
Bertumbuh &
Berbuah
Pdt. Mery Kolimon

M

erayakan
ulang tahun adalah karunia khusus untuk orang hidup. Orang yang mati tak lagi merayakan ulang tahun, hanya orang yg
hidup yang merayakan ulang tahun. Pada
orang hidup ada karunia untuk mengingat, mengurai
kepedihan, menyebut syukur, dan merayakan kehidupan. Di ulang tahun, kita bersyukur untuk hidup, pertumbuhan dan untuk karunia buah-buah kehidupan.
Hari ini sebagai GMIT, kita bersyukur Tuhan mengijinkan gereja kita untuk masih hidup. Tapi apakah
kita adalah gereja yang bertumbuh, dan berbuah? Apa
artinya menjadi gereja yang hidup? Apa artinya menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah? Menjadi gereja yang hidup berarti kita mesti tetap melekat pada
pokok kehidupan, yaitu Allah sendiri. Kita hanya bisa
menyebut gereja kita sebagai gereja yang hidup kalau
kita menerima daya kehidupan dari Tuhan, Sumber Kehidupan. Hidup gereja tidak berasal dari sumber apapun, kecuali Tuhan. Bukan kepemimpinan yang hebat,
bukan jumlah anggota yang banyak, bukan besarnya
asset yang menentukan suatu gereja dikatakan gereja
yang hidup. Hal-hal itu penting namun bukan merupa-

kan sumber kehidupan gereja. Sumber kehidupan gereja adalah Allah Tritunggal sendiri.
Gereja yang bertumbuh dan berbuah itu adalah
gereja yang matang secara spiritual. Mereka tekun
berdoa, membaca Alkitab, memahami maknanya dan
menghidupinya hari demi hari. Gereja yang bertumbuh
dan berbuah adalah persekutuan yang mencari jalan
agar semua kelompok usia dapat terjangkau oleh pemberitaan Injil dan diasuh dalam kerohanian yang baik.
Gereja yang bertumbuh itu bertambah juga secara jumlah. Kesaksian mereka dipercaya, orang mengalami kasih Tuhan melalui hidup mereka dan tertarik bersekutu bersama mereka dalam iman, harapan, dan kasih.
Gereja yang hidup, bertumbuh, dan berbuah adalah
gereja yang anggota-anggotanya tidak tergantung alkohol, seks bebas, judi; juga tidak melakukan kekerasan
pada sesama dan merusak alam. Gereja yang makin
matang dalam usia mengasuh jemaat-jemaat menge-
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nali apa yang lebih utama dalam hidup.
Gereja yang hidup, bertumbuh, dan berbuah itu
adalah gereja yang anggotanya peduli satu terhadap
yang lain. Di gereja kita belajar untuk melepaskan keegoisan kita. Di gereja kita dipanggil menjadi saudara
satu bagi yang lain, apapun latar belakang kita. Di gereja kita belajar memahami orang lain, saling mendahulukan kepentingan bersama. Kalau ada yang masih mau
ngotot dengan pendapat dan pandangan pribadi, mau
menang sendiri, merasa benar sendiri, dia perlu belajar lagi hakikat bergereja. Gereja adalah persekutuan
orang percaya, di mana tiap-tiap orang entah tua atau
muda, kecil atau besar, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, memiliki nilai yang sama sebagai keluarga Allah. Gereja yang hidup, bertumbuh, dan
berbuah itu juga menjadi berkat bagi sekeliling mereka.
Gereja itu tidak hidup untuk dirinya sendiri dan mengusahakan kebaikan persekutuannya sendiri, melainkan
berkomitmen menghasilkan juga buah-buah kebaikan
bagi dunia di sekelilingnya.
Gereja yang hidup itu berbagi kabar baik kepada
sesama dan seluruh ciptaan kata dan perbuatan. Pemberitaan itu berlangsung di mimbar-mimbar gereja, dalam ibadah-ibadah kita secara tatap muka maupun online. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan
pemberitaan kita melampaui tembok-tembok gereja.
Gereja yang hidup, bertumbuh, dan berbuah itu mau
terus menerus belajar: memahami perubahan dunia
dan mengartikulasikan pemberitaan kasih Allah dalam
perubahan dunia itu. Gereja yang hidup itu memberi
perhatian pada dan mendukung sekolah-sekolah milik
gereja di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi.
Gereja yang hidup, bertumbuh dan berbuah itu juga
siap berdialog dengan denomonasi dan agama-agama
lain. Dialog merupakan ruang untuk bersaksi tentang
kasih Allah yang kita alami dalam perssekutuan kita,
sekaligus ruang belajar mengenai rahmat Allah dalam
pengalaman orang lain sebab Allah dan karyaNya tak
bisa dibatasi hanya dalam gereja kita.
Gereja yang hidup, bertumbuh, dan menghasilkan
buah itu aktif dalam pembangunan bangsa yang adil
dan makmur. Mereka giat membangun kesejahteraan bangsanya, bahu membahu dengan semua warga
bangsa yang lain. Gereja yang hidup terlibat aktif dalam
upaya penanggulangan bencana, mendampingi jemaat yang terdampak pandemi dan Seroja, berbagi iman,
kasih, dan harapan. Gereja yang hidup, bertumbuh dan
berbuah tidak hanya mau menerima bantuan, tetapi
juga aktif mengorganisir dukungan kemanusiaan. Mereka tidak hanya sibuk membangun tembok-tembok
gedung dan berpuas dengan administrasi gereja yang
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rapi. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berbagi kebaikan. Gereja yang berbuah adalah gereja yang
menjadi berkat bagi sesama manusia dan juga bagi
alam. Gereja yang hidup, bertumbuh dan berbuah akan
mencari jalan agar kemiskinan ekstrem, perdagangan
orang dan kekerasan berbasis jender dapat dientaskan
betapapun sulitnya. Gereja yang hidup, bertumbuh dan
berbuah tidak bekerja sendiri melainkan berjejaring
dengan banyak pihak untuk mencari jalan agar keselamatan yang utuh diberitakan, diperjuangkan dan dinyatakan. Gereja yang hidup, bertumbuh, dan berbuah
tidak akan tenang dan terus mencari jalan keluar ketika
angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, stunting, gizi buruk, jumlah orang terinveksi Covid, yang belum divaksin, dan angka kematian ibu dan bayi masih
tinggi di lingkungannya.
Gereja yang bertumbuh dan berbuah adalah gereja
yang menata dirinya rapi tersusun, diikat menjadi satu.
Persekutuan itu belajar tentang tata gereja, memahami
makna tata gereja itu dan melaksanakan dengan tekun sebagai tanda ketaatan pada Allah. Mereka tidak
sekedar terpaku pada kata-kata dari aturan gereja namun menghidupi nilai penataan gereja yang merangkul
kehidupan dan persaudaraan. Gereja yang hidup, bertumbuh, dan berbuah menata pelayanan gereja secara
terbuka, partisipatif, dan bertanggung-jawab. Hidupnya
menunjukkan kejujuran, keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.
Gereja yang bertumbuh dan berbuah tidak menyimpan kepahitan masa lalu. Mereka sadar sejarah
bisa saja termasuk konflik, permusuhan, dan kemarahan. Gereja adalah orang berdosa yang dibenarkan.
Kita bisa membuat kesalahan, namun kita juga beroleh
anugerah pembenaran. Gereja yang bertumbuh tidak
terpenjara dalam kegetiran hari kemarin, melainkan
belajar dari sejarah yang pahit untuk hidup yang lebih
damai dan berkeadilan di masa kini: berdamai dengan
diri sendiri, dengan mereka yang pernah melukai dan
dilukai, berdamai dengan Tuhan. Gereja yang bertumbuh berkomitmen untuk tidak terpenjara dalam dendam masa lalu, melainkan membangun jembatan perjumpaan dan pemahaman untuk memuliakan Tuhan
yang adalah Bapa bagi semua.

Kiranya Roh Tuhan memberi kita daya
menjadi gereja yang hidup, bertumbuh,
dan berbuah.
Kupang, 31 Oktober 2021

Ruang Lingkup

In Memoriam:

32 Pendeta GMIT Meninggal Dunia

T

ahun 2021 adalah tahun penuh dukacita bagi Gereja Masehi Injili di
Timor (GMIT). Betapa tidak, sejak Januari sampai Oktober 2021,
rata-rata sebulan 3 orang pendeta meninggal dunia. Totalnya sebanyak 31
orang. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah GMIT.

Dari jumlah tersebut 15 orang meninggal dunia dalam tugas dan 17 orang berstatus pendeta emeritus. Dari segi gender, pendeta laki-laki yang berpulang ke rumah
Tuhan sebanyak 19 orang dan perempuan berjumlah 13 orang.
Kecuali Pdt. Merlin Molina-Kande yang meninggal dunia karena bencana
siklon Seroja, semua hamba Tuhan ini tutup usia karena sakit dan usia tua. Beberapa di antaranya akibat terinfeksi Covid-19. Berikut nama-nama para hamba
Tuhan dimaksud.

9 Januari
Pdt. Arni Kitu-Neolaka

13 Januari
Pdt. Nicolas Yanche Auw
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20 Januari

23 Januari
Pdt. Rudolf Banunaek

Pdt. Emr. Eklopas Menda

3 Februari

Pdt. Junus Stefanus Boboy

Pdt. Lorry Foeh

6 Maret
Pdt. Emr. Lorens Maniley

23 Maret
Pdt. Emr. Magdalena Umpenawany

5 April
Pdt. Merlin Molina-Kande
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2 Maret

13 Maret
Pdt. Mariana Solu-Ke Rihi

27 Maret
Pdt. Oktovina Metboki-Nalle

18 April
Pdt. Emr. Aletha Bolla-Gela

1 Mei

8 Mei
Pdt. Andrias Mauleti

Pdt. Marjusi Liufeto

14 Juni

18 Juni
Pdt. Imelda Waang

Pdt. Happy Gorang-Nenotek

5 Juli
Pdt. Emr. Thobias Arnolus Messakh

2 Agustus
Pdt. Yetty Radja Pono-Sine

22 Agustus
Pdt. Emr. Yance Nayoan

15 Juli
Pdt. Emr.Yohanes Tarully

12 Agstus
Pdt. Emr. Heinrich Fanggidae

23 Agustus
Pdt. Marthinus Nawakota
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24 Agustus
Pdt. Emr. Roos Foenay-Sereh

8 September
Pdt. Emr. Octovianus Tunliu

19 September
Pdt. Emr. Lamekh Landena, PFA

2 Oktober

1 September
Pdt. Emr. Abner Wabang

17 September
Pdt. Emr. Benyamin Tudu

30 September
Pdt. Emr. Wellem Viktor Bay

6 Oktober
Pdt. Emr. Jacob Laa

Pdt. Emr. Yulius Kalawali

23 Oktober
Pdt. Emr. Benyamin Alfons Bani
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29 Oktober
Pdt. Sescalenda Tetikay Patipelohy

Khotbah
Tema Renungan:

“Dipilih oleh Allah untuk
Memulihkan Kehidupan Keluarga”
Nas Alkitab: Mazmur 28
(Pdt. Nicolas St. E. Lumba Kaana)

S

uara Gembala Majelis Sinode GMIT dalam rangka
perayaan bulan keluarga tahun 2021 memberi pesan bahwa pandemi Covid-19 menjadi alarm yang
mengingatkan kita agar kembali ke rumah. Belajar, bekerja dan beribadah di rumah menjadi pilihan terakhir untuk
membatasi penularan virus yang mematikan.
Pengalaman itu menegaskan peran keluarga sebagai
basis pemulihan dan pertumbuhan kehidupan. Mazmur
28 berbicara tentang Allah yang melindungi. Kita berefleksi atas mazmur tersebut untuk pemulihan fungsi keluarga
sebagai sarana perlindungan kehidupan yang dianugerahkan Allah. Kiranya keluarga-keluarga kita segera berpulih sehingga dapat diandalkan dalam rangka pemulihan
umat, bangsa dan semesta dari dampak bencana.
Mazmur 28, oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI),
diberi judul “Tuhan perisaiku”. Untuk memahami Mazmur
ini, saya membingkainya menjadi dua bagian, yaitu bagian ayat 1-5 dan bagian ayat 6-9. Bagian pertama, berisi
ungkapan kecemasan Daud. Seruan Daud ketika menghadapi gangguan dan ancaman dari orang-orang fasik di
sekitarnya. Beberapa ciri orang fasik disebutkan: pelaku
kejahatan, orang-orang yang kelihatan ramah kepada teman-temannya tetapi hati penuh kejahatan, orang-orang
yang tidak mengindahkan pekerjaan dan perbuatan tangan Tuhan. Situasi yang dihadapi Daud mendesaknya
untuk berseru kepada Allah.
Jika Allah berdiam diri terhadapnya maka ia seperti
orang yang turun ke dalam liang kubur: sendirian, terkucil
dari orang lain, diselimuti kegelapan, tidak berdaya dan
hancur. Dapat dikatakan bahwa berseru, minta tolong kepada Allah adalah cara Daud untuk mempertahankan hidup di tengah himpitan kesulitan. Daud memahami Allah
sebagai gunung batu baginya. Serangan kejahatan yang
mematikan dari para musuh tidak bisa menembus gunung batu perlidungan. Dari bagian ini kita belajar untuk
menjadi keluarga yang selalu mendekat kepada Allah dan
tunduk di hadiratNya. Melalui ibadah, kontemplasi dan refleksi yang mendalam kita menyelami makna kehidupan
di tengah bencana yang Allah kehendaki.
Bagian kedua, ayat 6-9 berisi tanggapan Daud atas
pertolongan Tuhan baginya. Ada perubahan, dari kecemasan menjadi kegembiraan. Hati Daud sedang beria-ria,
penuh nyanyian syukur atas pertolongan Allah. “Terpujilah

Tuhan”, demikian kata Daud
di ayat 6, “karena Ia telah
mendengar suara permohonanku”. Dua istilah yang
dipakai untuk menggambarkan perlindungan Allah,
yaitu “kekuatan” dan “perisai”. Kekuatan berarti tenaga atau daya untuk bergerak dan beraktivitas.
Sebagai kekuatan maka
Tuhan tidak membiarkan Daud berdiam diri, melainkan
menggerakkan dan memberdayakannya untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan. Perisai adalah sejenis
perlengkapan perang yang terbuat dari tembaga, untuk
mempertahankan diri dari serangan senjata musuh. Sebagai perisai Tuhan memberi perlindungan yang dinamis,
funsional dan komunal. Perikop ini ditutup dengan seruan
Daud agar Allah menyelamatkan, memberkati, menggembalakan dan mendukung umatNya.
Kita belajar dari Mazmur 28 tentang dua motif perlindungan Allah. Pertama, motif mendekat kepada Allah.
Ada saat di mana kita begitu lemah, tidak punya apa pun
dan siapa pun untuk memfasilitasi dan menolong kita
menghadapi kesulitan. Pada saat itu kita dapat mengandalkan Allah sebagai Penolong. Sebagai gunung batu
dan benteng perlindungan, Allah memberi pertolongan
yang sempurna. Kedua, motif menggerakkan dan memberdayakan. Tuhan menolong kita menghadapi kesulitan
dengan cara yang dinamis dan kreatif. Menurut saya, dua
motif perlindungan Allah itu menyatu pada ungkapan ajakan Juruselamat di Matius 11:28. Tuhan Yesus mengajak
orang-orang kecil yang sedang cemas, yang letih lesu dan
berbeban berat, agar datang kepadaNya guna mendapatkan kelegaan. Dikatakan dengan jelas bahwa tindakan
kecil, sederhana dan ringan jika dikerjakan dengan lemah
lembut dan rendah hati akan berdampak perubahan yang
sangat berarti.
Kita belajar dari Mazmur 28 untuk pemulihan fungsi
keluarga bahwa keluarga yang beriman kepada Allah terpanggil untuk aktif beribadah dan bersolidaritas bagi sesama dan sekitar. Sebagaimana Daud, kita dapat berseru
kepada Tuhan agar menolong keluarga kita mendekat
kepada Allah guna merubah ancaman menjadi peluang
bertindak dan merubah kesulitan menjadi kesempatan
berkreasi. Amin.
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Kesaksian

Margaretha Gertruida Noelik:
Pendeta Perempuan GMIT Pertama
Yang Bergelar Sarjana Teologi

Tidak banyak warga Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) mengenal pendeta
perempuan berusia 87 tahun ini. Bahkan di kalangan para pendeta sekalipun.
Padahal, ia adalah pelaku sejarah di GMIT. Namanya Margaretha Gertruida
Noelik.

M

argaretha yang akrab dipanggil Githa, adalah
pendeta perempuan bergelar sarjana teologi
pertama di GMIT. Saya baru mengetahui namanya ketika membaca buku “Perempuan-perempuan di
Garis Terdepan: Kisah Pendeta dan Pekerja Perempuan Pertama di GMIT dan GKS” yang diterbitkan tahun
2015 oleh BPK Gunung Mulia. Dalam buku ini nama
Pdt. Margaretha menempati urutan ke-2 setelah Pdt.
Agustina Elisabeth Radja Haba-Nalley, yang merupakan
pendeta perempuan pertama di GMIT yang tahbiskan
pada 4 Juni 1953.
Seminggu menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke74 GMIT, saya mengunjungi Oma Githa yang tinggal di
Airnona, tak jauh dari Gereja Syalom Airnona-Kupang.
Karena belum pernah bertemu, saya bertanya
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pada salah satu tetangga dan ia menunjuk rumah berpagar yang halaman luas berjarak sekitar 50 meter
dari tempat saya berdiri. Rumah ini tampak sepi. Saya
mengetuk pintu beberapa kali dan sesaat kemudian
terdengar suara kaki dan pintu pun dibuka. Seorang
oma berambut putih dengan langkah yang agak tertatih namun masih cukup kuat dengan ramah mempersilahkan saya duduk.
Dialah Oma Githa. Wajahnya sudah keriput, tapi
suaranya terdengar jelas. Cara bertuturnya menunjukan dirinya seorang yang cerdas. Setelah memperkenalkan diri dan tujuan kedatangan saya, Oma Gita mengisahkan perjalanan hidup dan keluarganya.
“Saya lahir di Rote, di Ombok-Thie, 17 Juli 1934.
Jadi sekarang sudah berusia 87 tahun,” ujarnya me-

mulai percakapan kami. (Kampung Ombok saat ini
masuk wilayah Dengka, namun pada masa itu masih
termasuk dalam wilayah kerajaan Thie).
Githa adalah anak pertama dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Paulus Noelik dan ibunya Maria
Magdalena Meroekh. Ayah Maria adalah pendeta yang
melayani di Rote. Paulus bekerja sebagai penjaga lampu mercusuar. Ia pernah bertugas di Semau, Hanisisi,
Pulau Kelapa (dekat selat Sape), di Lirang (Timor Leste),
dan di Ba’a Rote.
Ketika usia menginjak 1 tahun, keluarga ini pindah
ke Kupang. Pada usia 6 tahun tepatnya tahun 1940,
Githa masuk sekolah dasar berbahasa Belanda bernama Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Bonipoi (kini
SD GMIT 3 Bonipoi). Tahun 1942 pecah perang dunia
II. Sekolah ditutup. Githa bersama ibu dan adik-adiknya
pindah ke Rote, tempat kelahiran sekaligus keluarga
ibunya untuk melanjutkan sekolah. Ayahnya tidak ikut
karena bertugas di Lirang.
Di Rote, mereka tinggal di Dolasi dan bersekolah di
Tudameda dan sempat pindah ke Mataboaoen sampai
kelas 5. Usai perang, keluarga ini kembali ke Kupang,
tepatnya September 1945. Sayang sekali sekolah Belanda tempat Githa belajar sebelum perang sudah
penuh dengan murid sehingga ia terpaksa pindah ke
Sekolah Rakyat (SR) di Bakunase.
Tamat SR, ia melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) (sekarang SMP 4 Kupang) dan
tamat tahun 1951. Tahun 1954, Githa menyelesaikan
pendidikan SMA yang sekarang bernama SMA Negeri
1 Kupang. Karena pendidikan Belanda itulah, maka
Githa menguasai bahasa Belanda, Inggris dan sedikit
Jerman.
Niatnya menjadi pendeta berawal dari pertemuannya dengan Pdt. J. L. Ch. Abineno.
“Saya ikut kebaktian di Gereja Syalom yang waktu
itu dipimpin oleh Pak Abineno. Itu memberi saya inspirasi untuk menjadi pendeta. Padahal, sebelumnya saya
didorong oleh keluarga untuk sekolah hukum di Universitas Gajah Mada agar menjadi hakim.”
Karena merasa tidak punya bakat menjadi hakim,
Githa meminta rekomendasi ke Sinode GMIT untuk masuk Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta. Pada September 1954 ia masuk sekolah tersebut. Di sekolah inilah,
ia mengenal seorang kakak angkatan yang bernama
sama dengan dirinya yakni Margaretha Dharma Angkuw. Di kemudian hari Pendeta Margaretha menjadi
istri dari Laksamana John Lee, salah satu pahlawan
nasional.
Tahun 1959, Githa lulus dari STT Jakarta dengan
gelar Sarjana Teologi. Gelar ini menandai sejarah baru

di GMIT. Menurutnya sebelum lulus, ia mendapat tawaran dari Prof. Muller Kruger untuk melanjutkan studi di
Belanda namun ditolak karena GMIT sangat membutuhkan tenaga pendeta.
Usai ditahbiskan menjadi pendeta di Jemaat Kota
Kupang pada 29 November 1959, Sinode GMIT berencana menempatkannya sebagai pengajar di Sekolah
Teologi SoE. Akan tetapi karena pertimbangan Jemaat
Syalom belum ada pendeta maka ia ditugaskan melayani jemaat ini. Selain mengurus jemaat, ia juga mengajar sebagia guru bahasa Jerman dan Inggris di SMA
(kini SMA 1 Kupang) dan SMEA (kini SMK 2 Kupang).
Baru tiga tahun melayani Jemaat Syalom, ia mendapat tugas baru menjadi ketua Sekolah Teologi Tarus
yang baru dibuka pada tahun 1962. Sekolah ini menggantikan Sekolah Teologi SoE yang ditutup dan pindah
ke Makasar.
Bersama Pdt. Martin D. Baldee (Belanda), Pdt. C.W
Opelaar (Belanda), Pdt. N.C. Crowe (Australia), Pdt. P.D.
Stephens (Australia), Pdt. Ngefak dan beberapa tenaga
dosen lainnya, Pdt. Githa memimpin sekolah ini sekaligus mengajar mata kuliah Perjanjian Baru. Ia mengaku
mendapat gaji sebesar 167 rupiah dari Sinode GMIT
pada dua tahun pertama dan tiga tahun selanjutnya
tidak lagi. Patut diduga penghentian gaji ini akibat Sinode GMIT tidak punya biaya. Karena itu tahun-tahun berikutnya ia bekerja tanpa gaji. Hal itu tidak menyurutkan
semangatnya sebab ia percaya pada janji pemeliharaan Tuhan dalam Matius 28.
Tahun 1967 Pdt. Githa menikah dengan Pieter Yeremias Francis. Piet adalah lulusan Institut Teknologi
Bandung (ITB) dan bekerja pada Lembaga Tenaga Atom
milik ITB. Namun ketika terjadi peristiwa G/30S/PKI tahun 1965, ada perintah wajib militer oleh pemerintah
sehingga Piet masuk tentara Angkatan Darat di bagian
KIBIRA (Kimia Biologi Radiologi).
“Setelah itu dia pikir-pikir kalau tetap jadi tentara
karirnya tidak berkembang karena bukan tentara professional sehingga ia memilih mengundurkan diri dan
melamar menjadi dosen di Univesitas Kristen Indonesia (UKI), di Jakarta sejak tahun 1968-1994,” kisah
Oma Githa tentang perjalanan karir suaminya.
Pdt. Githa akhirnya memutuskan mengikuti suaminya pindah ke Jakarta. Ia menyerahkan kembali tugasnya sebagai pimpinan Sekolah Teologi Tarus kepada
Sinode GMIT. Di UKI ia mengajar mata kuliah agama
Kristen dan Etika dari tahun 1976 hingga 2001. Tahun
2005 ia dan suaminya pindah ke Kupang.
Di usia senjanya, ibu dari Paul, Reiner dan Samuel
ini menilai tugas GMIT yang paling penting saat ini adalah memperkuat pembinaan warga gereja.
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Suara Gembala

SUARA GEMBALA MAJELIS SINODE GMIT
DALAM RANGKA PERAYAAN BULAN
KELUARGA, HARI PASUTRI, HUT GMIT, DAN
REFORMASI TAHUN 2021

K

ami menyampaikan salam kasih kepada semua
anggota GMIT di mana pun. Marilah bersyukur
atas pemeliharaan Tuhan. Hanya oleh kasih Tuhan kita dapat merayakan bulan keluarga di tahun ini.
Kiranya perayaan kita berkenan kepada Tuhan, Pemelihara kehidupan semesta.
Perayaan bulan keluarga kali ini berlangsung di bawah tema “Mengalami Pemulihan Roh Kudus dalam
Kehidupan Keluarga”. Tema ini muncul dalam situasi
di mana pandemi covid-19 belum dapat dikendalikan
ketika badai Seroja meluluh lantak sebagian besar wilayah pelayanan GMIT. Dukacita meliputi keluarga-keluarga, ketika orang-orang terkasih terpapar Covid-19
dan tidak dapat disembuhkan. Keadaan ekonomi
keluarga yang sangat sulit di masa pendemi menjadi
makin sulit ketika sumber-sumber mata pencaharian
para petani dan nelayan dihancurkan oleh keganasan
badai Seroja. Untuk membatasi penularan Covid-19
maka semua anggota keluarga melakukan aktivitas
bekerja, belajar dan beribadah di rumahnya. Tetapi badai Seroja merusak tidak sedikit bangunan rumah dan
fasilitas umum. Masa-masa awal setelah badai Seroja
dikenang sebagai masa yang sangat sulit karena sarana komunikasi dan transportasi yang menghubungkan
satu keluarga dengan keluarga lainnya tidak dapat berfungsi. Gelombang kedua pandemi terjadi pada bulan
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Juli lalu, akibat varian baru virus Corona. Hal itu menyebabkan keadaan makin buruk oleh ketakutan dan
kecemasan mengenai daya tahan keluarga-keluarga
di tengah situasi bencana berlapis.
Bencana menyadarkan kita tentang kerentanan
manusia dan alam semesta dan pertahanan yang sesungguhnya adalah kedisiplinan dan keharmonisan
hubungan di antara manusia, manusia dengan alam
dan terutama manusia dengan Tuhan. Di tengah bencana berlapis ini kita bertahan dengan cara saling
melindungi dan saling merawat berdasarkan iman
kepada Tuhan, sang Pelindung sejati. Tema ini menegaskan keyakinan dan harapan bahwa Roh Kudus
sedang berkarya memulihkan keluarga-keluarga yang
terdampak oleh bencana berlapis Pandemi Covid-19
dan badai Seroja.
Iman Kristen mengajarkan bahwa tanggung jawab untuk memelihara semesta diberikan Allah kepada manusia. Tanggung jawab itu dilakukan bukanlah
sebagai tanggung jawab individu semata, melainkan
terutama tanggung jawab bersama, sebagai satu keluarga yang utuh. Berdasarkan pemahaman tentang
“keluarga Allah” (familia Dei) maka segenap semesta
sebagai satu keluarga yang saling terhubung secara
mutlak oleh kasih Allah. Roh Kudus sedang bekerja
menolong keluarga-keluarga agar terus belajar dari

berbagai pengalaman bencana dan berpulih dari berbagai keterpurukan melalui karya aktif yang lebih bermakna karena kedisiplinan dan keharmonisan oleh
iman kapada Allah yang tidak pernah berhenti berkarya bagi kelangsungan semesta.
Berkaitan dengan tema di atas maka kami menyerukan beberapa hal untuk diperhatikan dalam perayaan bulan keluarga tahun ini:
Pertama, jadikanlah perayaan bulan keluarga sebagai momentum untuk semakin disiplin melakukan
protokol kesehatan 5M+TV (Menggunakan masker
secara benar, Mencuci tangan dengan sabun dan air
mengalir, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Merawat imun tubuh, Tekun berdoa dan Vaksinasi). Sudah terbukti bahwa virus Corona dapat menyebabkan
kematian dan kita dapat membatasi penularan virus
itu dengan cara tiap orang disiplin melakukan protokol
kesehatan secara ketat. Hendaklah kegiatan-kegiatan kita dalam rangka perayaan bulan keluarga tidak
mengabaikan protokol kesehatan.
Kedua, maksud dari perayaan bulan keluarga
GMIT adalah untuk memperbaiki kualitas keluarga
sebagai basis bergereja. Pandemi Covid-19 menyadarkan kita tentang peran keluarga sebagai benteng
pertahanan menghadapi bencana. Salah satu tantangan menghadapi pandemi adalah ketidaksiapan
orang-orang melakukan aktivitas bekerja, belajar dan
beribadah di rumah. Selama ini rumah hanya menjadi tempat berkumpul bersama ketika kita sudah lelah
oleh segala macam aktivitas di luar rumah. Tidak sedikit orang tua yang tidak terbiasa bekerja di rumah,
anak-anak belajar hanya di sekolah dan umat hanya
beribadah di gedung gereja. Pandemi menjadi semacam alarm yang memanggil dan mendesak kita untuk
kembali ke rumah demi menjadikan keluarga sebagai
basis pemulihan dan pertumbuhan kehidupan. Kiranya perayaan bulan keluarga ini dapat menggairahkan
keluarga-keluarga agar erat dalam keakraban, utuh
dalam persekutuan dan diandalkan untuk pemulihan
umat, bangsa dan semesta dari dampak bencana.
Ketiga, dalam konteks bencana maka ibadah kar-

ya dalam rangka perayaan bulan keluarga diarahkan
kepada agenda pemulihan keluarga, baik pada lingkup
terbatas (keluarga inti) maupun pada lingkup luas (gereja dan masyarakat). Kita berdoa dan bekerja dengan
lebih giat untuk penyembuhan relasi yang sakit berupa
hubungan-hubungan yang renggang serta perselisihan
dan percekcokan. Bencana membawa kita kepada
refleksi tentang pentingnya keharmonisan hubungan,
bahwa manusia adalah makhluk yang sangat rentan
karena itu membutuhkan topangan sesama. Karya
pendamaian adalah kerya Allah. Roh Kudus sedang
bekerja melalui semua pihak, perorangan dan persekutuan, bagi penyembuhan relasi. Kiranya waktu sebulan ini cukup untuk menggairahkan kembali semangat
persekutuan di antara sesama anggota keluarga Allah.
Pada bulan Oktober ini ada beberapa ibadah khusus, yaitu Ibadah Pemulihan dari Duka Keluarga, ibadah Pasutri, ibadah HUT GMIT, dan HUT Reformasi.
Ibadah Pemulihan Keluarga Dari Duka Akibat Pandemi Covid-19 akan diselenggarakan pada 09 Oktober.
Ibadah ini dilangsungkan secara sinodal bersama keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan akibat
kematian orang terkasih yang terpapar virus Covid-19
dan tak dapat disembuhkan. Ibadah pasutri, pada
tanggal 16 Oktober. Dan Ibadah HUT GMIT ke 74 dan
HUT Reformasi ke 504, pada 31 Oktober. Demi perayaan-perayaan secara bermakna maka Majelis Sinode
telah menyiapkan beberapa bahan Bulan Keluarga sebagai panduan perayaan di lingkup jemaat, yang terdiri
dari: Khotbah dan Liturgi Kebaktian Minggu, Panduan
Kegiatan sehari Bersama Keluarga, Renungan dan PA
Keluarga, serta Bahan Pelayanan Kategorial (Anak, Pemuda, Perempuan, Kaum Bapak, dan Lanjut Usia). Tentu saja bahan-bahan ini masih perlu diolah kembali sesuai konteks dan kebutuhan di masing-masing jemaat.
Akhirnya, dengan penuh sukacita kami menyampaikan selamat menjalani bulan Keluarga, selamat
hari Pasangan Suami Istri, serta selamat Hari Ulang Tahun GMIT ke-74 dan HUT Reformasi ke-504. Selamat
berpulih melalui perayaan-perayaan di bulan keluarga
ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor
Ketua,

Sekretaris,

Pdt. Dr. Mery L.Y. Kolimon

Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th
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Kabar GMIT
Frans Reyner
Lapenangga
Pencipta
Mars GMIT
Tutup Usia

Dukung Sensus GMIT, Data
Primer 157 KK di Jemaat
Istana Kasih Talaka Beres
Dalam Tempo 3 Jam
KUPANG, Berita GMIT. Program sensus
Jemaat GMIT 2021 disambut antusias
Jemaat Istana Kasih Talaka, Klasis Kota
Kupang Barat.

D

idukung 30 pemuda sebagai enumerator, data dasar 157 Kepala
Keluarga berhasil ditabulasi oleh
Tim Sensus dari BP4S GMIT dalam tempo 3 jam.
Ketua Majelis Jemaat setempat,
Pdt. Martelda Wila Kore-Taopan mengatakan untuk mendukung kegiatan ini,
mereka sebelumnya meminta dikirimi
link Sensus Jemaat GMIT yang berisi 15
pertanyaan data dasar.
Selanjutnya para enumerator mendatangi setiap rumah anggota jemaat
dan mengumpulkan data berdasarkan
dokumen kependudukan dan lain-lain.
Setelah data terkumpul, mereka menghubungi Tim Sensus BP4S untuk membantu proses pengisian data ke dalam
aplikasi.
“Kami sangat mendukung program
sensus jemaat ini sebab ini kebutuhan
penting dalam perencanaan pelayanan.
Dan, kami senang, dalam waktu 3 jam,
data primer 157 kepala keluarga sudah
selesai,” kata Pdt. Martelda.
Simson Mnesat (23 thn), menilai
pengisian data ke dalam aplikasi tidak
sulit.
“Untuk mengisi data satu kepala
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keluarga, kami hanya butuh waktu 3-5
menit.”
Ketua BP4S GMIT, Pdt. Saneb Blegur berharap metode yang dipakai jemaat Istana Kasih Talaka ini menjadi contoh
bagi jemaat-jemaat lainnya untuk mempercepat program sensus ini.
Menurutnya, sensus ini tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan data base
di lingkup sinode tetapi juga jemaat dan
klasis, oleh karena data yang dikirim
akan ditabulasi dan hasilnya dikembalikan ke jemaat-jemaat.
Kepada seluruh anggota jemaat
GMIT, para pendeta/presbiter, Ketua
BP4S GMIT meminta perhatian untuk
berpartisipasi dalam program sensus
Jemaat GMIT yang telah dimulai dari Oktober 2021 hingga 2022 mendatang dengan menyiapkan dokumen/data yang
dibutuhkan antara lain: Nama lengkap,
nomor induk kependudukan (NIK), jenis
kelamin, tanggal lahir, golongan darah,
status keluarga, status etnis ayah & ibu,
status baptis, status sidi, status nikah,
pekerjaan, penghasilan, jaminan kesehatan, disabilitas serta bentuk & status
rumah.
Sosialisasi Sensus Jemaat GMIT di
Jemaat Istana Kasih Talaka dilaksanakan pada Sabtu, (23/10), oleh Tim Sensus dari BP4S diantaranya: Pdt. Saneb
Blegur, Silvester Ndaparoka dan Mesak
Lewedalu. ***

KUPANG, Berita GMIT. Drs. Frans Reyner Lapenangga, pencipta lagu Mars
GMIT, berpulang ke rumah Bapa di
Sorga. Mendiang tutup usia karena
sakit dalam usia 75 tahun pada Minggu, 3 Oktober 2021.

K

ebaktian penguburan dipimpin oleh Pdt. Yeri Hawu, dari
Jemaat GMIT Rehobot Bakunase-Kupang, Rabu, 6 Oktober 2021.
Tahun 2007, lelaki kelahiran
Alor, 1 Mei 1946 ini menorehkan sejarah bagi GMIT lantaran lagu Mars
ciptaanya berjudul “Mengemban
Tugas Mulia” memenangkan Sayembara Hymne dan Mars GMIT yang
diselenggarakan oleh Majelis Sinode
GMIT.
Tiga orang Juri Sayembara Hymne dan Mars GMIT yakni Pater Piet
Wani, SVD, Petrus Riki Tukan dan Pdt.
Dr. Albinus Netti, dalam buku laporan
Panitia Lomba Sayembara Hymne
dan Mars GMIT tahun 2007 menilai
lagu ini terpilih karena memenuhi
syarat sebagai lagu Mars dan syairnya bernilai teologis yang berisi pengakuan, tugas dan panggilan GMIT.
Kendati demikian tim juri membuat beberapa perubahan pada notasi dan syair lagu itu karena pertimbangan historia teologis. Pada baris
pertama lagu asli berbunyi, “di Nusa
Tenggara Timur kau berdiri” diganti
dengan “di bumi Indonesia engkau
berdiri”. Alasannya wilayah pelayanan
GMIT tidak hanya di NTT tetapi juga
ada di NTB.
Selain itu kata “umat” diganti
menjadi “jemaat” oleh sebab menurut tim juri, “umat” menunjuk kepada
persekutuan orang percaya secara
am padahal yang dimaksud oleh panitia adalah yang sifatnya lebih khu-

sus yakni persekutuan jemaat-jemaat.
Tim juri juga
menambahkan satu
bait sehingga lagu
ini memiliki dua
bait. Syair pada bait
yang kedua dikarang oleh Pdt. Johny
E. Riwu Tadu.
Pada
2019,
dalam sebuah wawancara
dengan
media ini, mendiang
mengatakan bahwa
syair lagu mars ini terinspirasi dari Buku
Tata Dasar GMIT.
“Saya kuasai
Tata GMIT, jadi itu memudahkan saya menulis syairnya,” ungkap mantan wakil kepala sekolah SMA Negeri 4 Kupang ini.
Jack Gabriel, sahabat mendiang menuturkan bahwa
mula-mula ia mendapat informasi tentang sayembara ini dari
Frans. Kebetulan keduanya bersahabat sejak masa muda
dan sama-sama anggota Paduan Suara di Jemaat GMIT
Rehobot Bakunase. Frans bahkan meminta bantuannya
membuat melodi mars tersebut karena ia mahir memainkan
organ/keyboard.
“Lagu mars GMIT itu Frans yang susun syairnya. Karena
beta bisa main musik jadi beta yang bantu melodinya. Abis
itu kotong mulai latihan itu lagu selama kurang lebih satu
bulan.”
Pengakuan Jack tersebut memang benar. Dalam naskah asli yang dikirim kepada panitia lomba tertulis musik
oleh J. A. Gabriel.
Setelah melewati tahapan penyempurnaan termasuk
arransemen oleh Paul Widyawan lagu ini dibawa ke Sidang
Sinode ke-31 GMIT di Kalabahi-Alor dan diputuskan sebagai
Mars GMIT.
Frans adalah anak ke-7 dari pasangan Konstantin Lapenangga dan Paulina Lapenangga-Namang Boling. Ia menikah
dengan Bendelina Nisnoni pada 1978 dan dikaruniai 4 anak
yakni: Hermanus, Chrismas, Constantin dan Bifealorindah.
Frans mengawali karirnya di bidang pendidikan di
Kantor Pembinaan Olahraga Pendidikan Provinsi NTT pada
tahun 1972-1975. Selanjutnya pada tahun 1975- 1989, ia
mengajar pada SPG Negeri Kupang dan 1989-1993 diangkat
menjadi kepala sekolah SMA Negeri Seba di Sabu. Terakhir ia
ditempatkan sebagai guru SMA Negeri 4 Kupang pada tahun
1993-2006.
Selain tugas mengajar ia juga berkecimpung dalam
pelayanan gereja di Jemaat GMIT Rehobot Bakunase sejak
tahun 1982 hingga 2012.
Majelis Sinode GMIT menyampaikan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada keluarga atas jasa-jasa mendiang bagi GMIT serta turut berdukacita yang mendalam atas
berpulangnya mendiang ke rumah Bapa di Sorga. ***

Bank NTT Sumbang
500 Juta Rupiah
Bangun Aula Sidang
Sinode GMIT XXXV
KUPANG, Berita GMIT. Direktur utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho didampingi Direktur Kepatuhan, Hilarius Minggu, menyerahkan bantuan sebesar 500 juta rupiah kepada
Majelis Sinode (MS) GMIT.

B

antuan tersebut untuk mendukung pembangunan Aula
Persidangan Sinode GMIT XXXV 2023 di Sabu-Raijua.
Penyerahan simbolis berlangsung di kantor MS
GMIT dihadiri Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris MS GMIT, Pdt.
Gayus Pollin dan Pdt. Elisa Maplani, serta Ketua Panitia Persidangan Sinode GMIT Perwakilan Kupang, Thimotius Ludji,
Kamis, 2 September 2021.
Alexander Riwu Kaho mengatakan bantuan ini merupakan wujud kemitraan Majelis Sinode GMIT dengan Bank NTT.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk kemitraan dan
kerja sama dengan Sinode GMIT yang telah mempercayakan
Bank NTT sebagai mitra dalam beberapa bidang baik dalam
pengelolaan keuangan maupun pemberdayaan ekonomi jemaat,” kata Alex yang juga salah satu Wakil Ketua Panitia Persidangan Sinode GMIT.
Pdt. Gayus Pollin menyampaikan terima kasih atas dukungan dana tersebut.
Menurutnya, pembangunan aula serba guna itu selain
mendukung pelaksanaan Persidangan Sinode tetapi juga setelah itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan
bagi jemaat dan masyarakat Sabu-Raijua.
Mengenai kemajuan persiapan panitia, Thimotius Ludji
mengatakan pihaknya berencana akan melakukan peletakan
batu pertama pembangunan gedung aula serba guna pada
awal Oktober 2021.
Gedung tersebut berlokasi di desa Eimau, Kecamatan
Sabu Tengah, Klasis Sabu Timur. ***
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GMIT Latih 200 Tukang Bangunan
KUPANG, Berita GMIT, Belajar dari pengalaman bencana Siklon Seroja yang
merusak ribuan rumah di NTT awal April
2021, Majelis Sinode GMIT melalui Tim
Tanggap Siklon Seroja mengadakan pelatihan untuk para tukang bangunan di
teritori Alor, Sabu, Rote dan Kabupaten
Kupang.

O

utput dari pelatihan ini adalah
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dasar para
tukang tentang cara membangun rumah
tahan bencana sekaligus ramah alam.
Untuk kegiatan ini, Majelis Sinode
GMIT bekerja sama dengan Fakultas
Teknik (FT-Unwira) dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi NTT. Kedua lembaga ini mengutus tenaga ahli teknik sipil
dan arsitek untuk melatih para tukang di
empat teritori pelayanan GMIT tersebut
di atas.
Kedua lembaga ini memberi kontribusi dalam hal survey lokasi terdampak
bencana, analisa kerusakan, rekomendasi, narasumber pelatihan, desain bangunan tahan bencana, pengawasan, dll.
Pelatihan ini dilakukan secara online dan offline diikuti oleh 80 peserta
yang berasal dari jemaat-jemaat yang
akan dibangun rumah pastori dan gedung gereja contoh tahan bencana.
Ir. Rani Hendrikus, MS., staf dosen
FT Unwira mengatakan pihaknya sangat
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senang dengan kerjasama ini.
“Ini moment yang sangat baik bagi
kami sebagai lembaga pendidikan karena melalui moment pelatihan ini diharapkan pengetahuan minimal ini bisa
menular dari satu tukang ke tukang lain
atau dari satu generasi ke generasi lain
sehingga suatu saat masyarakat NTT
tahan terhadap ancaman bencana baik
gempa maupun Seroja,” ungkap Hendrikus, ahli struktur dan mitigasi bencana.
Sementara itu Wakil Ketua Bidang
Pendidikan dan Pengkajian IAI Provinsi
NTT, Budi Lili, MT., usai melakukan survey di sejumlah lokasi bangunan gereja
yang rusak akibat Siklon Seroja menilai
bahwa logika-logika dasar pembangunan gedung gereja oleh para tukang di
kampung-kampung sebenarnya sudah
nampak hanya saja masih kurang pada
sejumlah hal teknis dan standarisasi.
“Kekurangan utama tukang-tukang
kita adalah mereka hanya mengandalkan dan meneruskan pengalaman sebelumnya. Padahal setiap lokasi bangunan
tidak sama. Jenis tanah dan lingkungan
sekitar juga beda sehingga faktor risiko
juga beda. Jadi tidak boleh dibuat sama.
Contoh seperti di Sabu. Kedalaman fondasi cakar ayam minimal 1 meter tapi dibuat hanya 30 centimeter saja padahal
besi yang digunakan sudah memenuhi
standar. Jadi dalam pelatihan ini, hal-hal
seperti itu yang kami beri penegasan.”

Sepri Sina (36), warga jemaat Ekklesia Mokdale, desa Daeurendale, kecamatan Landu Leko, Rote Timur, mengatakan pengetahuan mereka mengenai
bangunan sangat terbatas sebab semata-mata berasal dari pengalaman belajar dengan sesama tukang di kampung.
Oleh karena itu, ia menilai pelatihan ini
sangat bermanfaat.
“Kami dapat banyak ilmu seperti
cara ikat besi, behel, sambungan kayu,
cakar ayam dan lain-lain. Selama ini kita
taruh-taruh saja yang penting jadi. Jadi
setelah kami ikut pelatihan online melalui video, kami bilang, kalau besok lusa
ada projek pemerintah di desa, kami
siap kerja dan bila perlu kami ikut tender,” ujar Sepri yang saat ini menjabat
kepala desa sekaligus anggota majelis
di Jemaat Ekklesia Mokdale.
Semangat belajar yang sama juga
diungkapkan oleh Marten Luther Blegur
Wabang, peserta dari Pantar Timur-Alor.
“Kami sangat berterima kasih kepada Sinode GMIT dan Bapak-Bapak
dosen dari Unwira yang sudah kasi kami
ilmu baru yang selama menjadi tukang
kami belum dapat. Ini program yang bagus sekali.”
Pelatihan Tukang GMIT online ini
telah dilaksanakan pada 11-12 Oktober 2021 sedangkan offline atau tatap
muka akan dilaksanakan pada bulan
November mendatang. ***

Kabar GMIT

Ciptakan Pasar Kuliner Jemaat, Pemkot
Kupang Apresiasi Klasis Kota Kupang Timur
KUPANG, Berita GMIT, Walikota Kupang
Jefri Riwu Kore menyampaikan apresiasi kepada Gereja Masehi Injili di Timor
(GMIT) khususnya Klasis Kota Kupang
Timur (K3T) atas upaya klasis ini dalam
mendorong peningkatkan ekonomi warga dengan membuka pasar kuliner.

P

asar kuliner yang dinamai “Loti
K3T” ini merupakan pasar pertama
dari enam yang direncanakan.
“Beta sangat bangga dan terharu
karena gereja ikut bantu pemerintah
kendati seharusnya ini tanggungjawab
kami,” ujar Riwu Kore saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan
yang dilaksanakan di pertigaan Jembatan Petuk, Selasa, (19/10), pukul 16.00
Wita.
Walikota Kupang menyatakan mendukung penuh upaya gereja membantu
warga yang berpendapatan rendah dan
berharap pasar serupa juga dibuka di jemaat-jemaat lainnya.
Pasar Kuliner ini dikelola oleh Jemaat GMIT Hosana Sungkaen dengan mendapat bantuan sembilan buah tenda dari
Bank NTT.
Kuliner yang dijual berupa jajanan
lokal seperti, jagung rebus, jagung bose,
nasi kuning, aneka kue, keripik, minuman, buah-buahan, dan lain-lain.
Ketua Majelis Klasis K3T, Pdt. Semuel Pandie menjelaskan bahwa nama
“Loti K3T” merupakan brand pengembangan ekonomi dari klasis ini.
Loti, yang artinya melihat secara
cermat, kata Pdt. Semuel, mengandung
pesan teologis bahwa gereja mempu-

nyai tugas melihat dan memberi perhatian serius pada pemenuhan kebutuhan
anggota-anggota jemaat terutama yang
paling lemah. Istilah loti juga merupakan
akronim dari “lompat tinggi”, yang berarti
jemaat-jemaat GMIT perlu ditolong secara ekonomi agar mampu melompat tinggi di tengah-tengah pandemi Covid-19.
Pasar kuliner dengan brand yang
sama akan dibuka dalam waktu dekat di
Jemaat Kaisarea BTN Kolhua, Marturia
Oesapa, Ekklesia Lasiana, Nazaret Oesapa Timur dan Efata Liliba.
Upaya serius K3T dalam urusan
pemberdayaan ekonomi jemaat ini tegas
Pdt. Semuel, mengingat hasil data sensus klasis 2021 menunjukan 20% dari
92 ribu anggota jemaat di wilayah K3T
berpendapatan di bawah 400 ribu rupiah per bulan.
“Sebagai Ketua Majelis Klasis sekaligus pendeta, kita tidak bisa tidur
kalau 20% jemaat kita berpendapatan di
bawah 400 ribu rupiah per bulan. Jadi,
kami mau ajak pemerintah untuk kita
sama-sama tolong saudara-saudara kita
yang terpinggirkan. Dan kami akan buktikan itu di setiap spot. Kami akan bikin
survey untuk lihat bagaimana peningkatan pendapatan jemaat di pasar-pasar
yang kami bangun supaya menjadi alat
ukur untuk kami sampaikan kepada Pak
Walikota bahwa gereja juga terlibat dalam penanggulangan kemiskinan,” ujar
Pdt. Sem.
Menyampaikan suara gembala
pada kesempatan ini, anggota Majelis
Sinode GMIT, Pnt. Fary Francis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepa-

da K3T yang telah melakukan sensus jemaat dan memanfaatkan data tersebut
untuk melihat peluang-peluang ekonomi
dan menyediakan pasar bagi warga kota
guna mengembangkan usaha.
Pnt. Fary yang saat ini menduduki
jabatan sebagai Komisaris Asabri meminta dukungan Pemkot Kupang dan
Bank NTT untuk menyediakan kredit
modal bagi warga yang usahanya berkembang.
Menurut mantan ketua Komisi V
DPR RI ini, upaya yang dilakukan K3T ini
merupakan bagian dari tugas oikonomia
di mana gereja tidak hanya hadir di mimbar tetapi juga di dapur dan pasar untuk
memberikan solusi atas persoalan jemaat.
Ia berharap upaya pemberdayaan
ekonomi jemaat di K3T ini direplikasi
oleh klasis-klasis lain di GMIT.
Luisa Mauloe dan Yumina Mananel
anggota jemaat GMIT Hosana Sungkaen mengaku senang oleh karena gereja
membuka pasar bagi mereka untuk berjualan.
“Ini tempat strategis karena setiap
sore cukup banyak orang berolahraga
dan menikmati pemandangan di sini.
Jadi, kami yakin usaha kami pasti berkembang,” ungkap Luisa.
Mereka berharap warga Kota Kupang dan sekitarnya yang berolahraga
atau sekadar menikmati keindahan
senja di Jembatan Petuk bisa menikmati pula jajanan Pasar Kuliner Loti K3T
Jemaat Hosana Sungkaen yang dibuka
setiap hari pukul 15.00 hingga 20.00
Wita. ***
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Om Koster

RT SERATUS
LOBANG

“

Batong dua ni, lebe bae bekin apa e… daripada
dudu tiap hari di dedegu di bawah pohon tambring
begini,” Ama Tana mulai korek sang BaiNdu.
“Kira-kira beking apa e… supaya Satgas Covid 19
dong jang datang togor batong dua yang su kakaluk
ni..” BaiNdu sambong.
“Beta dengar siaran gereja di radio, beta dengar
pendeta bilang katong sedang di bulan keluarga, trus
musti siap-siap masok musim hujan…Berarti katong
bekin apa yang bisa ajak bini ana…” AmaTana mulai
pancing ide dari Ba’iNdu.
“Oh, beta ada ide … tapi jang cuma ajak bini ana
sa, katong ajak basodara satu RT sa…” BaiNdu mulai
tapancing.
“Ko kira-kira mau bikin apa Ama?” AmaTana
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bolom mangarti.
BaiNdu badiri bekin babae kaen
baru omong. “Beta masih inga…itu hari
gereja dong ada minta katong samua gali lobang
di rumah sendiri, kira-kira satu kali satu meter, trus
dalam ju satu meter. Yang tanah sonde luas, boleh bekin
lobang sesuai dong ukuran tanah sa ju bae.”
AmaTana langsung sambar. “Gali lobang untuk
apa…???”
“Itu lobang tuh untuk tampung aer hujan. Selain
supaya aer sonde tergenang, itu aer berguna untuk
katong bekin stok aer supaya jang tabuang sia-sia
langsung pi laut. “BaiNdu kasi jelas.
“Itu namanya katong jebak aer. Bisa bantu ko
katong pu sumur ada aer cadangan deng katong pung
tanaman dong bisa baijo terus.” AmaTana sambonng
deng hati senang.”
Kalo begitu mari katong mulai di rumah sendiri

su…Su jadi baru katong dua pi lapor Ketua RT. Nanti
kalo paitua tanya, katong tenga makan puji kasi bukti,
yakin pak RT akan takancing.” AmaTana omong deng
semangat.
Sonde pake lama, Ba’iNdu dengan AmaTana
batapisah ko masing-masing pulang pi gali lobang.
Ba’iNdu gali lobang di muka rumah deka jalan,
supaya air dari jalan bisa malele maso di itu lobang.
Karna talalu semangat dibantu maitua deng ana-ana,
itu lobang pung dalam lari lewat, sampe satu meter
setengah.
AmaTana deng dia pung isi rumah gali lobang
di rebis rumah sekitar lima meter dari baptua pung
sumur. Sonde jao dari sumur adaa pohon nangka deng
marungga yang bapatua kasi malata sirih.
Su satu minggu dua lobang su siap. Baru AmaTana
deng Ba’iNdu sore-sore laju-laju pi RT pung rumah.
Baru ketok pintu, Pak RT su buka rumah.
“Bapa RT ni macam ke tau sa katong ada datang.”
Ba’iNdu buka suara.
“Dari jao beta su lia dua orang. Biasanya kalo
dua orang su jalan sama-sama, pasti menuju RT ang…
makanya beta ada bantu mama basiram bunga, beta
langsung masok ko buka pintu.” Pak RT omong deng
senyum-senyum.
“Ama paleng tau su… RT terbaik na…” AmaTana
omong sambel korek ame Pak RT.
“Mari masok su…Ada soal apa lai…” Pak RT
persilakan deng langsung ondersuk. Ba’iNdu deng
AmaTana batola-hela malu-malu.
Akhirnya Ba’iNdu yang jelaskan dong dua pung ide
soal setiap warga di satu RT wajib gali lobang satu kali
satu meter deng dalam ju satu meter. AmaTana akhirnya
iko tamba kasi penjelasana itu lobang pung guna untuk
satu RT.
Ketua RT angguk-angguk kapala, tapi ke kurang
yakin. AmaTana deng Ba’iNdu ba lia sambil senyum-

senyum. Dalam hati dong dua su duga Pak RT pung
reaksi.
“Begini bapa dong…” Pak RT mulai kasi tanggapan.
Dong dua pura-pura pasang muka serius.
“Itu hari, pas hari Paskah… bapa dua-dua datang
kasi ide mau bekin lampu ti’oek untuk pasang di jalan
masuk pi katong pung RT. Lampu ti’oek cukup pake
botol atau blek bekas. Semua setuju ko su bekin…
ternyata bapa berdua yang sonde bekin. Alasan dari
rumah bilang dua orang ada pi bacari botol deng blek
bekas.” Pak RT lihat Ba’iNdu deng AmaTana pung
muka langsung berubah.
Pak RT omong lanjut. “Apa yang terjadii…ternyata
warga dong katumu bapa berdua su tarjadi doi di
paklaru. Terpaksa katong sewa oto ko bawa pulang pi
rumah masing-masing.”
“Masih ingat ko?” Pak RT tanya…dong dua sonde
barani manyao. Dua-dua pasang muka kode ko satu seti
satu.
“Sudah ta’usa manyao lai…” Pak RT lanjut. Ba’iNdu
deng AmaTana hela nafas. Dalam dong dua pung hati
bilang, sial apa ko dapat KO ne…
“Sekarang begini sa… “Pak RT lanjut. “Ini kali beta
akui bapa berdua pung ide bagus. Beta setuju. Tapi
sebelum beta bekin surat edaran kasi warga semua,
bapa berdua beta kasi waktu satu minggu, pulang ko
bekin lobang di rumah masing-masing. Su jadi contoh
baru beta ajak warga ikut dua orang tua pung pung ide.
Pak RT bolom omong abis dua-dua langsung
sambung. “Siaaaaapppp bapa RT. Katong datang ne
untuk jemput bapa RT untuk lihat, katong dua pung
ide yang katong su bekin duluan.”
Pak RT akhirnya jalan komisi dua lobang yang su
jadi. Ini kali baru RT percaya. Akhirnya, RT keluarkan
surat edaran pake nama program “RT SERATUS
LOBANG di BULAN KELUARGA” Begitu masok musim
hujan, RT bebas dari air tergenang. (paulbolla)
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