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S
elamat Natal. Kiranya Natal 2021 menggerakan kita untuk

memperkuat persaudaraan sebagai persekutuan beriman

di dalam Yesus Kristus.

Kita bersyukur Tuhan mengantar kita dengan selamat memasuki

bulan ke-12 tahun 2021. Secara lokal khusus di wilayah pelayanan

GMIT kita menghadapi bencana berlapis akibat Siklon Seroja pada

awal April dan gelombang kedua pandemi Covid-19 pada

pertengahan tahun yang juga melonjak secara nasional.

Puji Tuhan di akhir tahun angka pasien Covid-19 melandai kendati

di sejumlah negara muncul ancaman varian baru Omicron namun

masih cukup terkendali di negara kita. Dampak luas bencana ini

mendorong PGI dan KWI menyepakati tema Natal 2021: "Cinta

Kasih Kristus Yang Menggerakkan Persaudaraan" (1 Petrus 1:22).

Dalam edisi Berita GMIT November-Desember ini, tema ini

dielaborasi dalam kolom artikel tematis yang ditulis oleh Pdt.

Marthen Adu dan khotbah oleh Pdt. Dr. Adriana Tunliu. Dua tulisan

ini menolong kita berefleksi tentang makna solidaritas Allah dengan

manusia, manusia dengan sesamanya serta manusia dengan

alam semesta.

Ada juga kisah menarik tentang Ama Jabo. Ia seorang penyandang

disabilitas yang bertubuh pendek atau cebol. Keterbatasan fisik

ini tidak menyurutkan semangatnya untuk hidup mandiri dengan

membuat bengkel dan tambal ban motor di Airnona-Kupang.

Bagi Ama Jabo, perjuangan hidup untuk mandiri tak lain adalah

cara memberi makna pada Natal. Sebab Yesus lahir di tengah-

tengah manusia terutama untuk memberi kekuatan bagi mereka

yang lemah seperti dirinya untuk bangkit.

Di kolom kaleidoskop, kami menampilkan galeri foto kegiatan-

kegiatan selama 2021 di lingkup sinode, klasis dan jemaat. Semoga

liputan-liputan dalam edisi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Selamat Natal 25 Desember 2021 dan Selamat menyongsong

tahun baru 2022. Tuhan memberkati. r
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Budaya

M
engasah atau mengikir gigi (raho ngutu, bhs.

Sabu) dilakukan di Sabu dalam hubungan

dengan usia layak menikah sekitar usia 15-16

tahun. Bagi anak perempuan berlaku ketentuan bahwa

giginya haruslah diasah sebelum datang menstruasi kali

pertama. Dengan demikian acara ini masuk dalam

paket ritus pernikahan, karena tanpa mengasah gigi

belum akan dipikirkan kemungkinan pernikahan. Orang-

orang yang belum mengasah giginya juga menjadi

bahan tertawaan atau olok-olokan. Terhadap anak laki-

laki disebut mone kodjo, sedangkan untuk anak

perempuan banni kodjo yang artinya memiliki gigi

seperti kuda.

Mengasah gigi adalah hal yang sangat umum dan

popular di Sabu. Gigi bagian depan baik geraham atas

maupun bawah dari perempuan, semuanya dikikir. Bagi

laki-laki justru sebaliknya, yang diasah adalah gigi di

sudut dan gigi geraham. Perempuan yang gigi geraham

atasnya saja yang diasah sementara bawahnya tidak,

diibaratkan anjing yang menggigit kambing.

Gigi bagian atas perempuan diasah dengan

menggunakan batu asah yang halus sementara gigi

bagian bawah menggunakan kikir. Selain dua perkakas

tadi, tukang asah juga menggunakan air yang dicampur

dengan garam. Di dalam air itu ditaruh isi dari pelepah

kelapa dan belakangan ini juga satu logam uang

setengah gulden. Tetapi dulu kebiasaan ini belum

dikenal. Sebelum tindakan dilakukan pasien diminta

untuk mengunyah kayu damar endeh supaya saat operasi

berlangsung dia tidak menggigit perkakas yang dipakai.

Tempat pelaksanaan asah gigi adalah di rumah

pasien. Operasi di luar rumah adalah terlarang karena

orang merasa kuatir bila angin bertiup. Si pelaku operasi

akan memperoleh satu ekor ayam sebagai upah dari

pekerjaannya.

Saya juga mencari tahu alasan mengapa gigi

diberi warna hitam dan jawaban berikut inilah yang

saya peroleh. Orang menghitamkan giginya supaya

ulat-ulat kecil tidak merusaknya. Juga supaya mereka

tidak sakit gigi dan juga supaya gigi kelihatan indah.

Pewarna yang dipakai untuk membuat gigi menjadi

hitam adalah ei hegirri.  ***

Budaya Mengasah Gigi di Sabu

Foto: NET
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Sejarah

Y
oseph Medlicott Scriven lahir di Irlandia pada

tanggal 10 September 1819. Keluarganya kaya

sehingga ia mendapat pendidikan yang baik.

Tahun 1842 ia tamat dari universitas Trinity College

Dublin. Ia hendak melangsungkan pernika hannya

dengan seorang gadis Irlandia yang cantik. Harapan

masa depan Yoseph Scriven sangat baik.

Akan tetapi sehari sebelum pernikahannya,

kekasihnya tenggelam dalam sebuah kecelakaan dan

meninggal dunia. Pemuda itu sangat sedih. Di samping

itu ia juga mulai menghadapi masalah dengan

keluarganya, sebab ia mengikuti agama yang tidak

disetujui mereka.

Akhirnya pada tahun 1845, diusia 25 tahun, ia

pindah ke Kanada. Ia memilih tempat tinggal dalam

sebuah pondok di pinggiran sebuah danau. Ia memilih

hidup dengan cara yang sangat sederhana dan

menggunakan uangnya dan usahanya untuk menolong

orang-orang miskin. Ia mencari anak-anak yatim piatu

untuk ditolong. Ia bekerja sebagai tukang kayu bagi

janda-janda miskin. Bahkan ia memberikan pakaiannya

kepada orang-orang yang lebih memerlukan daripada

dirinya.

Sekitar 10 tahun tinggal di Kanada, ibunya sakit

dan meninggal dunia. Yoseph tidak bisa pulang ke

kampung halaman untuk menguburkan jenasah ibunya.

Ia menuliskan sebuah syair yang diberi judul "Berdoa

Tanpa Henti" untuk sang ibu yang sangat dikasihinya,

demikian:

What a friend we have in Jesus

All our sins and griefs to bear

What a privilege to carry

everything to God in prayer.

Scriven menulis dua kutipan syair itu lalu, yang

satu di kirimkan ke ibunya dan yang satu lagi ia simpan

dan kemudian ia lupa tentang hal itu.

Beberapa tahun kemudian Yoseph jatuh sakit. Ada

seorang sahabat merawatnya. Di dalam kamar tidurnya,

sahabatnya itu menemukan kutipan syair karangannya.

Ia senang akan syair itu dan menanyakan kepada

Scriven tentang asalnya. Ia lalu menjelaskan latar

belakang penulisan syair itu. Yoseph lalu mengatakan,

Tuhan dan sayalah yang sama-sama mengerjakan

syair itu.

Sekitar tahun 1857 ia pindah ke dekat Port Hope,

Ontario, di mana ia kembali jatuh cinta dan akan

menikah, tetapi pada Agustus 1860 tunangannya tiba-

tiba jatuh sakit radang paru-paru dan meninggal. Ia

sangat sedih karena kehilangan kekasih untuk kedua

kalinya.

Pada akhir masa hidupnya Yoseph tidak punya

rumah sendiri. Sebentar ia tinggal dengan satu keluarga

kemudian pindah lagi ke keluarga yang lain dan

seterusnya.
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Pada tahun 1886, ketika ia sudah berusia 66

tahun, ia tinggal bersama seorang teman. Suatu kali ia

sakit. Pada suatu malam temannya meninggalkannya

hanya sebentar. Ketika ia kembali Scriven sudah tidak

ada. Temannya melaporkan, "Kami meninggalkannya

sekitar tengah malam. Saya menyingkir ke kamar

sebelah, bukan untuk tidur, tetapi untuk menonton dan

menunggu. Anda dapat membayangkan keterkejutan

dan kekecewaan saya ketika mengunjungi kamar yang

saya temukan kosong.

Semua pencarian gagal menemukan jejak orang

yang hilang, sampai beberapa saat setelah tengah hari

tubuhnya ditemukan di dalam sungai di dekat rumahnya

dalam keadaan tak bernyawa dan dingin dalam

kematian.

Apakah ia terantuk sebab pikiran dan

tubuhnya sudah lemah? Ataukah

kesedihannya sudah menyebabkan ia

bunuh diri dengan cara yang dialami oleh

kekasihnya dahulu dalam kecelakaan di

Irlandia 40 tahun lalu?

Tidak seorang pun tahu. Tetapi

teman-teman dan tetangga Yoseph

Scriven tahu pasti bahwa ia

adalah seorang yang baik hati.

Meskipun perilakunya kadang

aneh dan mengherankan,

akan tetapi ia selalu

berusaha menolong orang-orang miskin. Tetangga-

tetangga lalu mendirikan tugu baginya di desa tempat

dia tinggal di Kanada. Tugu itu dikenal sebagai tugu

penghiburan bagi seorang tukang kayu yang sedih.

Dia dimakamkan di sebelah tunangan keduanya di

Bewdley.

Dikemudian hari, tepatnya tahun 1868 Charles

C. Converse (1834-1918) seorang ahli hukum

sekaligus ahli musik dari Massachusetts-Amerika

Serikat, menciptakan musik untuk syair dari lagu ini

dan ia menjadi terkenal.

Tahun 1875, Ira D. Sankey, seorang penyanyi

dan pengarang lagu-lagu rohani terkenal menyusun

sebuah buku nyanyian dan menyerahkan ke penerbit

untuk dicetak. Saat itu ia melihat sebuah buku

nyanyian Sekolah Minggu yang salah satu lagunya

adalah lagu What a Friend We Have in Jesus.

Sankey lalu kembali ke penerbit dan meminta

salah satu nyanyian di batalkan dan diganti dengan

lagu ini. Ketika buku nyanyian itu diterbitkan, banyak

orang di dunia sangat menyukai dan merasa

dikuatkan dengan lagu ini. Lagu ini menghibur dan

mengajak setiap orang yang menyanyi atau

mendengarkannya untuk membawa beban

penderitaan mereka kepada Tuhan dalam doa yang

sungguh-sungguh. ***

(sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/

Joseph_M._Scriven, Cerita-cerita dari lagu-lagu

rohani, William McElrath)***
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1 Petrus 1:22-25 dan Lukas 2:14-20

Artikel Tematis

Natal berarti kerahiman cinta kasih Allah melahirkan

manusia sejati. Maria adalah ibu-Nya, Yusuf adalah

ayah-Nya, kandang domba, palungan, kain lampin

adalah saksi bisu dan para gembala, orang-orang

majus adalah  saksi hidup.

Yohanes membahasakannya sebagai Logos. LAI

menerjemahkannya dengan Firman. Pada mulanya

adalah Firman …. Makna penggunaan kata Yunani

Logos  dalam  konteks ini memiliki kaitan erat dengan

kata Ibrani “davar” yang menunjuk kepada penyataan

ilahi. Artinya Kelahiran Yesus mengandung makna

yang Ilahi menjadi insani. Dalam kata-kata Yohanes

firman itu telah menjadi daging”. And the Word became

flesh, Allah telah menjadi manusia, Allah benar-benar

telah menjadi manusia bahkan Allah menjadi sangat

manusiawi. Karena itu Natal adalah sebuah peristiwa

inkarnasi. Kata Yunani sarks (daging/manusia) punya

kaitan dengan kata Ibrani basar, yang menunjuk

kepada kelemahan dan ketidakberdayaan manusia.

Kita ingat kata-kata Yesus kepada murid-murid di

taman Getsemani, “roh memang penurut tetapi daging

lemah”. Jadi inkarnasi berarti Allah melalui Yesus

Kristus memasuki pusaran “pathos” kelemahan,

ketidakberdayaan dan kehinaan manusia karena dosa.

Dan itu terjadi melalui sosok seorang bayi mungil

yang lahir dalam sebuah kandang domba di

Bethlehem. Saya selalu katakan sehina-hinanya, kita

tidak terlahir sehina Yesus dalam palungan dan

kandang domba. Kita bukan anak kandang, kita anak

rumah. Karena kita tidak terlahir dalam kehinaan

kandang dan palungan. Tetapi lihat, Dia yang penuh

dengan kemuliaan merelakan diri- Nya terlahir dalam

kehinaan kandang dan palungan hewan. Jadi Natal

menjadi simbol Allah memasuki pusaran pathos,

lembah kelemahan, kehinaan dan ketidakberdayaan

manusiawi. Saya kutip pikiran Rasul Paulus dalam

Filipi 2:6-7:

“Ia ... yang walaupun dalam rupa Allah, tidak

mengaanggap kesetaraan dengan Allah  itu sebagai

milik yang harus dipertahankan, melainkan telah

mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa

seorang hamba.”

Apa yang dianggap manusia mustahil justru

menjadi mungkin oleh Allah dalam peristiwa natal di

Bethlehem. Sebab kisah Natal itu bukan hanya kisah

tentang Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, tetapi juga kisah

tentang kandang domba, palungan dan kain lampin.

Bukan hanya kisah tentang kesederhanaan tetapi

Cinta kasih Kristus yang
menggerakan Persaudaraan

Pdt. Marthen Adu, M.Th

Apa makna Natal? Salah satu jawaban atas pertanyaan ini saya rumuskan sebagai Deus

Humanissimus. Allah yang amat manusiawi. Artinya Natal bukan sekedar Allah menjadi

manusia tetapi bahkan menjadi amat manusiawi. Ia benar-benar menjadi manusia

secara hakiki yakni menyelam sampai ke dasar pathos manusia. Apa makna Natal?

Salah satu jawaban atas pertanyaan ini saya rumuskan sebagai Deus Humanissimus.

Allah yang amat manusiawi. Artinya Natal bukan sekedar Allah menjadi manusia tetapi

bahkan menjadi amat manusiawi. Ia benar-benar menjadi manusia secara hakiki yakni

menyelam sampai ke dasar pathos manusia.
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lebih dari itu adalah kehinaan sang bayi natal.

Lalu pertanyaan penting yang muncul di sini

adalah: mengapa hal itu terjadi? Mengapa Ia

meninggalkan kemuliaan sorgawi lalu memasuki

lembah kehinaan (pathos) manusia? Terhadap

pertanyaan ini penulis Injil Yohanes dengan tegas

menjawab: “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia

ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang

tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya

tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal”

(Yoh.3:16). Satu-satunya alasan inkarnasi menjadi

mungkin karena Allah mengasihi manusia dan dunia.

Seberapa besar Allah mengasihi manusia? Yohanes

mengatakan: “karena begitu besar …” “Karena begitu

besar …” artinya karena terlalu besar dan tak terkatakan.

F. M. Lehman menggubahnya dalam lagu yang

berjudul: The Love of God; yang diterjemahkan dalam

NKB 17 dengan judul: Agunglah kasih Allah-ku. Dalam

ayat 1 dikatakan bahwa karena keagungan kasih Allah

maka Sang Putra menjelma yakni Kristus Yesus. Dalam

ayat 3 dikatakan: Andaikan laut tintanya dan langit jadi

kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun

pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih

mulia dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya.

Inkarnasi juga mengandung makna Yesus menjadi

Imanuel. Imanuel bukan hanya sekedar Allah beserta

kita, tetapi lebih dalam lagi yakni Allah menjadi salah

satu saudara di antara kita. Sebab jika rahim

perempuan adalah ibu, dalam arti yang sesungguhnya,

maka semua yang lahir dari rahim perempuan adalah

bersaudara dan Yesus adalah salah satu saudara kita

yang juga lahir dari rahim Maria. Inilah jalan inkarnasi

yaitu supaya Ia benar-benar menjadi manusia dan

bahkan menjadi sesama saudara bagi kita. Melalui

jalan inkarnasi inilah kita semua beroleh anugerah

menjadi anak-anak Allah. Maka jalan kemanusiaan

Yesus adalah cara Allah mengikatsatukan

semua manusia menjadi sesama

saudara dengan Yesus yakni

menjadi anak- anak Allah. Di

dalam persekutuan dengan

Yesus sang Anak Allah maka kita pun dapat berseru

kepada Allah: “ya Abba, ya Bapa!” (Rm. 8:15).

Dalam konteks pemaknaan natal seperti inilah kita

perlu belajar tentang cinta kasih Yesus sebagai sumber

inspirasi dan daya penggerak bagi kita di dalam

mengasihi orang lain sebagai saudara. Pertama,

Solidaritas. Merayakan natal sesungguhnya adalah

merayakan solidaritas Allah terhadap manusia. Saya

kutip 2 Kointus 8:9, “Karena kamu telah mengenal kasih

karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh

karena kamu, menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya

kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya.” Ajaib

bukan? Bagaimana mungkin? Maka kata yang cocok

untuk keajaiban ini adalah solider. Allah solider dengan

manusia. Solidaritas Allah dengan manusia dalam diri

Yesus sang bayi natal itulah yang membuat diri-Nya

meninggalkkan kesetaraan-Nya dengan Allah,

mengosongkan diri-Nya bahkan mengambil rupa

seorang hamba yang lebih rendah daripada kita. Di

sinilah letak misteri kasih Allah yang tidak dapat

dijelaskan dengan kata-kata. Tentang kita dan Natal

Yesus, saya sering mengatakan begini: sehina-hinanya

kita, serendah-rendahnya kita toh kita tidak terlahir

serendah dan sehina Yesus. Kita masih terlahir secara

terhormat di rumah sakit atau di rumah-rumah kita,

bukan di kandang binatang. Kita bukan anak kandang,

tetapi kita anak rumah. Tetapi lihatlah Yesus: Ia yang

Maha Kudus, Maha Mulia dan maha-maha yang

lainnya, justru terlahir dalam kandang domba yang hina

dan kotor. Terlahir jauh dari tempat terhormat. Apakah ini

kebodohan? Oh... tidak! Ini hikmat! Dan di sinilah letak

keagungan natal yang sesungguhnya. Apa itu?

Solidaritas Allah bagi manusia. Jadi Natal artinya Allah

solider dengan manusia secara total, utuh, tanpa saldo

dan tak tersisa. Keagungan Natal terletak pada

kenyataan bahwa Allah turun dari takhta-Nya

menjadi sama, bahkan lebih rendah dari

manusia karena solidaritas-Nya

yang ajaib. Saya beritahu

anda; Jangan pernah
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Rileks

NASRUDIN pung hidup miskin. Tapi dia sonde perna

mengeluh. Justru dia pung bini yang mengeluh sonde

barenti-barenti.

“Beta hanya mau melayani Tuhan,” kata Nasrudin.

“Nah lu minta lu pung upah di Tuhan su,” comel dia pung

bini.

Nasrudin langsung lari pi kintal ko tikam lutut dan batareak

kuat-kuat, “Tuhan e, kasi beta pung upah seratus ribu su!”

Dengar begitu ju, ada satu tetangga sengaja ambil doi

seratus ribu ko lempar kasi Nasrudin. Liat doi jatuh di dia

pung muka, Nasrudin langsung ambil ko bangun lari pi

dalam rumah sambil batareak, “We…ternyata beta ini

batul-batul Tuhan pung hamba yang paling bae. Tuhan su

kasi beta pung upah.”

Takuju, itu tetangga datang katumu Nasrudin dan minta

kembali dia pung doi. Nasrudin tolak mantah-mantah. Dia

bilang itu doi Tuhan yang kasi, tagal pas dia minta, saat itu

ju doi jatoh di dia pung muka.

Karna sonde mau kasi kembali doi, itu tetangga marah

dan pi lapor hakim. Tapi Nasrudin sonde mau pi

menghadap deng alasan dia sonde punya kuda deng

pakian bagus. Kalau dia pi dengan pakian dadolek pasti

hakim pikir dia orang yang sonde bae.

Jadi, itu tetangga kasi pinjam dia jas deng kuda badan

bagus satu. Begitu baru Nasrudin mau pi menghadap di

pengadilan.

Waktu sidang, hakim tanya, “Nasrudin, lu omong su.

Sebenarnya cerita yang benar karmana?

“Tuan Hakim, beta pung tetangga nih su gila,” jawab

Nasrudin.

“Lu pung bukti apa bahwa dia gila,” hakim tanya.

“Tuan Hakim bisa cek sendiri sa. Ini orang pikir semua

barang dia pung milik. Coba tanya sang dia, jas yang beta

pake dengan kuda yang tadi beta bawa itu pasti dia bilang

dia pung samua. Apalagi itu doi?”

Takuju itu tetangga nae darah dan batareak, “Memang

betul, jas yang lu pake deng itu kuda beta pung samua. Lu

jang putar balek!”

Dengar begitu ju hakim pikir, memang Nasrudin omong

betul. Hanya orang gila sa yang mengaku-mengaku bahwa

pakian di orang lain pung badan ju itu dia pung barang. Hakim

lalu putus perkara deng kasi menang Nasrudin.

Nasrudin pulang dengan hati senang dan puas. Sementara

dia pung tetangga dongkol dan makan hati. ***

Tampang Necis Itu Perlu

berbicara tentang solidaritas, kalau anda tidak mau turun

dari takhta. Sebab solidaritas sejati itu menuntut manusia

turun dari takhtanya dan menjadi sesama yang setara.

Itulah yang kita lihat dalam solidaritas Allah kepada

manusia melalui Natal. Jadi merayakan Natal itu artinya

kita merayakan cinta kasih Kristus melalui solidaritas Allah

terhadap manusia. Apakah itu cukup? Belum! Karena

baru satu sisi. Itu baru sisi vertikalnya! Bagaimana dengan

sisi horizontalnya? Di sinilah letak sisi crucial-nya yakni

perayaan natal mesti juga dipahami sebagai momentum

perayaan cinta kasih terhadap sesama dalam bentuk

solidaritas.

Kedua: Kesederhanaan. Kalau kita perhatikan

baik-baik cerita kelahiran Yesus dalam Injil Lukas,

maka sebenarnya, Maria, kandang domba, palungan

dan kain lampin itu menempati posisi yang sangat

sentral. Cerita Natal itu adalah juga cerita tentang

kesederhanaan Maria, kadang domba, palungan dan

kain lampin. Karena itu setiap kali kita merayakan

Natal, jangan tertarik atau tenggelam dalam keindahan

gemerlapan pohon Natal lalu lupa kesederhanaan

Natal mula-mula. Kandang itu tidak mewah dan

palungan itu tidak mulia. Ini simbol kesederhanaan.

Dan inilah keagungan Natal yaitu kesederhanaan. Para

pelaku Natal juga adalah orang-orang sederhana.

Yusuf itu memang keturunan bangsawan dari Daud,

tetapi keturunan bangsawan yang jatuh miskin dan

tidak masuk hitungan. Maria juga begitu. Tidak masuk

hitungan. Tetapi Natal membuktikan kepada kita

bahwa orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan

manusia justru dihitung oleh Allah. Mendapat belas

kasihan Allah. Artinya gaya hidup yang dipermuliakan

adalah gaya hidup sederhana. Sebab hanya orang-

orang mau hidup sederhanalah yang bisa solider. Oleh

karena itu maka perayaaan Natal hanya bisa bermakna

kalau ada kesediaan untuk solider dengan gaya hidup

sederhana di dalam mewujudkan cinta kasih Kristus

terhadap saudara- saudara kita.  ***
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B
anyak hal telah ditulis tentang penderitaan para

perempuan dan anak pada masa konflik, namun

penuturan tentang peran perempuan dalam

perang dan berbagai bentuk kekerasan yang mereka

alami serta tindakan agensi mereka masih belum banyak

dibicarakan setidaknya di konteks Indonesia. Selama ini

yang kita baca di berbagai pemberitaan media, novel, dan

film adalah pendikotomian penggambaraan para laki-laki

sebagai pelaku dan para perempuan sebagai korban

yang pasif, lemah dan tidak berdaya.

Untuk itu saya menyambut hangat kehadiran buku

"Perempuan, Konflik dan Perdamaian" yang memberi

perhatian khusus kepada pengalaman para perempuan

di tiga tempat terjadinya konflik yaitu Poso, Ambon dan

Atambua. Melalui buku ini kita belajar dengan jelas

bahwa ternyata perempuan memainkan peran yang

signifikan pada masa konflik dan bahkan setelah itu.

Mereka adalah para pejuang, pemimpin masyarakat,

organisator yang mengkoordinir teman-teman senasib di

tempat pengungsian, aktivis, pekerja, petani, pedagang,

dan peran lainnya.

Dan tidak seperti narasi-narasi konflik lainnya yang

cenderung untuk menggarisbawahi tema-tema umum

guna meminimalisir dampak kekerasan yang terjadi

selama masa konflik maka buku ini dengan berani

melawan arus dan dengan gamblang menuturkan

kembali berbagai cerita teror dan upaya-upaya

perjuangan para perempuan yang penuh risiko untuk

mempertahankan kehidupan. Sebagai pembaca, saya

akui bahwa membaca buku ini tidaklah mudah; selama

proses membaca buku ini saya harus berhenti berkali-

kali, menarik napas panjang dan menghapus air mata

ketika diperhadapkan dengan berbagai pengalaman

berat yang dihadapi para perempuan di tiga tempat ini.

Namun keberanian para perempuan ini untuk melakukan

Review Buku

Perempuan, Konflik,
& Perdamaian"

Perspektif

apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan

diri sendiri dan anggota keluarga mereka serta

mengupayakan perdamaian bagi komunitas mereka

membuat saya selalu kembali kepada buku ini. Saya ingin

terus mendengar suara para perempuan itu yang secara

aktif bergerak di level akar rumput guna melakukan

aktivitas-aktivitas membangun perdamaian tersebut.

Terima kasih kepada tim peneliti dan para editor

buku ini karena telah mengorganisir tema-tema dalam

bentuk penyampaian yang lugas, mudah dibaca dan

dipahami. Melalui upaya anda sekalian, cerita para

perempuan tersebut tidak saja didengar namun juga

membuat upaya-upaya penting para perempuan ini

dikenal dan diakui. Nanti dalam buku ini kita kita juga

menemukan bahwa ada juga perempuan yang terlibat

secara langsung sebagai pelaku kekerasan pada masa

konflik. Namun jika selama ini penggambaran tentang

perempuan pelaku kekerasan dalam konflik masih relatif

sedikit sehingga alasan mengapa keterlibatan

perempuan dalam tindakan-tindakan kekerasan masih

kurang dipahami maka cerita tentang salah seorang

perempuan yang menjadi pelaku di dalam buku ini

memberikan kepada kita sebuah jendela untuk

memahami alasan ia harus melakukan hal-hal tersebut.

Kita diajak untuk memahami bagaimana bahasa perang

yang sangat maskulin menjadi alternatif untuknya untuk

meluapkan dendam, kekecewaan dan kepedihan

menghadapi kekacauan yang dialami.

Ketika membaca buku ini saya teringat dengan

pertanyaan Spivak dan Mohanty (2003) tentang "siapa

yang mewakili perempuan dunia ketiga yang termarginal?

Dan dari titik geografis mana mereka diposisikan?" Di sini

mereka mengatakan bahwa perempuan "dunia ketiga"

harus mewakili diri sendiri, menghasilkan pengetahuan

mereka sendiri dan menulis ulang sejarah mereka. Dan

buku ini bagi saya merupakan upaya yang luar biasa bagi

perempuan di zona konflik untuk berbicara bagi diri

mereka sendiri, menghasilkan pengetahuan mereka

sendiri dan jika nantinya pengetahuan tersebut dianalisis

dari lokasi geografis manapun, suara para perempuan

tersebutlah yang akan berbicara dan membimbing kita

semua. Kalaupun nanti kita mendengar suara editor

sekali-sekali muncul dengan analisa mereka, sebenarnya

upaya itu bertujuan untuk memperjelas dan berdialog

dengan para perempuan tersebut. Bagi saya, suara para

perempuan tetap nyaring terdengar. Tidak ada yang bisa

menghentikan mereka.

Penting pula untuk dicatat di sini bahwa berdasarkan

narasi-narasi yang kita baca dalam buku ini maka

nyatalah bahwa setiap perempuan memiliki pengalaman

 Pdt. Ira Mangililo
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yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh

usia, kelas, dan latar belakang etnis dan

agama. Meskipun demikian, kita melihat

adanya kesamaan dalam pengalaman-

pengalaman mereka yaitu bahwa selama

masa konflik, mereka semua menanggung

beban yang lebih berat dari kaum laki-laki

untuk merawat dan memelihara anggota

keluarga yang selamat termasuk anak-

anak. Mereka juga menanggung beban

yang berat untuk memastikan

ketersediaan makanan dan tempat

berlindung. Pergeseran tanggung

jawab sosial yang biasanya

dilakukan oleh para laki-laki kepada

para perempuan ini dan

kemampuan para perempuan

untuk menerima perubahan ini

dan memikul beban itu dengan bahu

mereka telah menunjukkan ketangguhan perempuan

untuk beradaptasi dengan situasi-situasi sulit. Dan

peranan ini tidak berhenti sampai di situ saja; melalui

narasi-narasi yang ada kita membaca bagaimana para

perempuan ini bahkan meningkatkan peranan mereka di

ranah publik, untuk mengusahakan perdamaian dengan

cara membuka jaringan-jaringan komunikasi yang

penting yang kadang membahayakan diri mereka sendiri.

Di sini kita melihat bahwa perempuan yang biasanya tidak

memiliki kesempatan untuk memainkan peranan sebagai

pemimpin sebelum masa konflik kemudian mengambil

peran ini. Namun berbeda dengan para laki-laki yang

memainkan peran untuk menciptakan peperangan, para

perempuan ini justru berjuang untuk memadamkan

konflik dengan cara-cara yang organik namun justru

terbukti efektif. Kehadiran berbagai kelompok perempuan

selama dan setelah konflik yang banyak bergerak di

bidang pendidikan (sekolah perempuan) dan juga

pelatihan-pelatihan menunjukkan upaya-upaya nyata

pembangunan perdamaian guna meningkatkan

pendapatan ekonomi keluarga yang saling

memberdayakan bukan hanya di antara komunitas

mereka namun juga di antara komunitas yang saling

bermusuhan; meningkatkan kemampuan perempuan

untuk berparsipasi dalam upaya-upaya politik untuk

menciptakan perdamaian di antara pihak yang bertikai;

meningkatkan jumlah perempuan yang dengan penuh

percaya diri tampil sebagai pemimpin dalam masyarakat;

dan dengan demikian meningkatkan kesempatan para

perempuan untuk menantang budaya-budaya institusi

maskulin yang telah mendominasi kehidupan dan

menciptakan budaya baru menggantikan budaya patriarki

yang memecah belah. Namun di sini cerita tentang

peranan para perempuan dari Poso

sebelum kedatangan

kekeristenan, perempuan

sebenarnya adalah pemimpin

agama/imam dan juga

perempuan bijak yang memberi

keputusan pada hal-hal penting

di kampungnya maupun

sekitarnya; Satu hal yang saya

pelajari di sini adalah tentang

bagaimana para perempuan ini

belajar menggunakan ruang pribadi

atau ruang domestik mereka sebagai

ruang untuk saling memberdayakan.

Misalnya melalui aktivitas berjualan

ikan relasi yang dulu sempat putus

diwarnai ketakutan dan kecurigaan

kemudian dipulihkan lagi. Perjumpaan

yang awalnya penuh risiko menjadi

perjumpaan yang memulihkan.

Namun seperti yang telah dikatakan juga

dalam buku ini bagian analisa, kita harus selalu berhati-

hati ketika mengatakan bahwa kemampuan perempuan

untuk membangun perdamaian berasal dari sifat cinta

damai yang merupakan bawaan dari para perempuan itu

sendiri sehingga menimbulkan kesan bahwa perempuan

tidak berusaha menciptakan perdamaian itu melainkan

sifat itu lahir dengan sendirinya. Hal ini patut dikritisi

karena pada kenyataannya ada juga perempuan yang

menjadi pelaku kekerasan. Selain itu, dalam buku ini kita

belajar bahwa perdamaian tidak tercipta dengan mudah

melainkan melalui upaya keras yang penuh risiko. Di sini

dorongan untuk mengupayakan perdamaian lahir dari

pengalaman penindasan di mana mereka merasakan

bagaimana susahnya hidup berpindah-pindah dari satu

tempat ke tempat lain, tidak memiliki tanah dan tidak

memiliki penghasilan yang menjadi sumber kehidupan

mereka. Dengan demikian, tekad untuk menjadi mediator

guna mengatasi akar penyebab kekerasan dengan cara

non-kekerasan adalah pilihan merdeka para perempuan

sendiri yang memiliki visi kehidupan yang lebih damai dan

sejahtera bagi generasi-generasi selanjutnya. Dan di sini

sekali lagi, mereka melakukan upaya-upaya perdamaian

itu dengan cara-cara yang melekat dengan diri mereka

sendiri yaitu melalui aktivitas keseharian mereka seperti

berdagang dll. Namun pada gambaran yang lain, kita

menemukan sejumlah perempuan juga yang masih

dalam perjuangan untuk menemukan kedamaian itu

masih harus terus berjuang dengan identitas diri yang

tercabut dari tanah kelahiran. Kerinduan pada negeri

tercinta yang tidak bisa didiami karena kondisi yang tidak

memungkinkan menjadi beban tersendiri bagi para
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Untuk itu adalah penting untuk

mendengar cerita para perempuan dari

"seberang" agar kita dapat belajar dan

dengan berani mengatakan seperti para

perempuan dalam buku ini,

"cukup sudah, stop."

perempuan eks pengungsi.

Imaginasi untuk menciptakan kehidupan yang

damai yang nantinya diwariskan kepada generasi

selanjutnya merupakan suatu hikmat dan kebajikan yang

berasal dari kekuatan jiwa dan pikiran para perempuan

tersebut. Menarik untuk dicatat bahwa ukuran kedamaian

bagi para perempuan yang mengalami konflik adalah

ketika mereka hidup bebas

dari rasa takut akan tidak

terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan dasar mereka

seperti makanan, pakaian,

akses terhadap air bersih,

obat-obatan, pembalut bagi

perempuan, popok anak,

biaya perawatan kesehatan,

biaya sekolah anak-anak, dll.

Di sini jelas bahwa dalam

pikiran sederhana mereka,

para perempuan ini sadar

bahwa kedamaian hanya

tercipta ketika ada pemerataan

proses pembangunan yang lebih

luas di mana orang memiliki

akses pada kebutuhan dasar

mereka. Untuk itu, perdamaian dan pembangunan

terkait satu sama lainnya dan untuk memperoleh hal-hal

mendasar itu maka perdamaian harus dibangun. Dan

saya juga mencatat bagaimana buku ini mengatakan

bahwa perdamaian yang bertahan dalam jangka panjang

akan tercipta ketika ia dibangun berdasarkan keadilan

bagi semua; dan ini dapat dimulai juga melalui

pemulihan relasi antara pelaku dan korban di mana

pelaku mengaku perbuatannya dan menunjukkan adanya

sikap penyesalan dan tekad untuk berubah.

Dalam hal spiritualitas saya juga mencatat

bagaimana konflik yang memakan banyak korban

kemudian semakin memperdalam pemahaman para

perempuan ini tentang relasi mereka dengan Tuhan sang

Pencipta. Di antara rumah-rumah yang telah rata dengan

tanah, di antara tubuh-tubuh manusia yang berserakan

mati terbunuh kita belajar lagi untuk menghayati

panggilan kita sebagai imago dei, diciptakan serupa dan

segambar dengan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang

persis dilakukan Tuhan yaitu menghadirkan kebenaran

dan keadilan serta damai sejahtera di muka bumi. Ketika

manusia melupakan itu dan menggunakan energinya

untuk melakukan tindakan kekerasan dan penghancuran

sesama manusia maka harga yang harus dibayar ternyata

sangat mahal. Tidak ada yang menang, semua sama-

sama kalah. Maka para perempuan di zona konflik

memanggil kita, seperti layaknya "lady wisdom" dalam

kitab Amsal yang ada bersama Allah pada saat penciptaan

untuk kembali ke fitrah atau citra diri kita yang mula-mula

yaitu meneladani Allah yang rahmani dan rahimi. Allah

yang melahirkan dan mengasihi manusia bukan karena

agama mereka tetapi karena mereka adalah manusia.

Satu hal yang saya sayangkan adalah bahwa kita

tidak sempat mendengar suara perempuan

korban yaitu yang berada di Timor Leste. Ketika

mendengar penuturan para istri yang suaminya

adalah bagian dari kelompok milisi dan telah

memerkosa banyak perempuan

tidak bersalah

maka saya pikir

adalah penting

untuk lebih

banyak menggali

tentang kisah teror

tersebut. Hal ini

terutama untuk

semakin menggali

bagaimana metode

pemerkosaan dipakai

sebagai senjata

sistematis dalam

perang yang

digunaka oleh

para laki-laki

untuk

mempermalukan

d a n mengalahkan laki-

laki dari pihak lawan. Untuk itu

adalah penting untuk mendengar cerita para perempuan

dari "seberang" agar kita dapat belajar dan dengan berani

mengatakan seperti para perempuan dalam buku ini,

"cukup sudah, stop."

Akhirnya banyak selamat untuk para peneliti dan

para editor yang telah menghasilkan buku yang layak

dipakai di berbagai ruang kehidupan kita, baik di ruang

kelas maupun di ruang belajar yang lainnya. Saya

sendiri akan memakai buku ini di mata kuliah saya

Teologi dan HAM. Untuk saya pribadi, buku ini menjadi

pengingat untuk menantiasa menghargai dan

mempertahankan apa yang telah saya miliki saat ini

baik di konteks rumah tangga, lingkungan sekitar

maupun rumah bangsa. Apa yang kita miliki itu baik

dan murni. Perbedaan visi dan cara hidup bukan

ancaman melainkan kekayaan. Lebih baik menjaga

apa yang sudah kita miliki dan merawat baik-baik

jangan sampai terjebak dalam konflik dan menyesal

seumur hidup. ***
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Selamat Natal 2021 bagi jemaat Tuhan semua.

Kiranya kasih Kristus menggerakkan persaudaraan

dunia & damai sejati dari Allah besertamu.

Kita di Kupang, beberapa waktu yang lalu

dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang ibu dan

anaknya. Kemudian, kita menjadi saksi sejumlah aksi

damai menuntut keadilan bagi korban yang dilakukan

oleh banyak orang, yang mungkin tidak pernah kenal

sebelumnya, tapi bersedia berjuang bersama. Kira-kira

apa yang menggerakkan mereka?

Mungkin jawaban sederhananya adalah peduli,

care. Tapi, kata itu juga ada di balik narasi Natal Yesus –

Allah peduli. Bagi orang-orang Kristen di segala tempat

dan waktu, inilah alasan berbagai perayaan Natal kita.

Namun apakah maknanya? Ini pertanyaan kunci tiap kali

peristiwa Natal Yesus ini kita hidupkan kembali. Tahun

ini mari merenung: Apakah makna Natal Yesus bagi

dunia kita yang terluka karena Pandemic Covid-19, bagi

satu dunia yang tercabik-cabik akibat berbagai krisis dan

bencana?

Penginjil Lukas dalam episode yang kita baca

mencatat bahwa karya Allah yang memesona di dalam

Kristus awalnya datang kepada kita melalui peran orang-

orang sederhana. Mereka hidup di margin. Maria dan

Yusuf dari Nazaret hanya mendapatkan kandang

binatang pada malam yang kudus itu. Di sana bayi

mereka, sang Kristus, dilahirkan. Lalu, ada para gembala

di padang, yang tak bernama. Mereka peduli dan mau

ambil resiko dengan melakukan perjalanan ke

Bethlehem untuk menyaksikan khabar baik yang telah

mereka terima. Dan benar, Sang Juruselamat dunia

sudah lahir.

Selain kepedulian, di dalam Yesus juga nyata

solidaritas Allah terhadap dunia yang bergumul dengan

dosa. Allah berbelarasa dengan manusia dan

membaharui seluruh ciptaan. Ia tidak ingin ciptaanNya

binasa. Apakah ini masih bermakna bagi kita kini?

Narasi Natal Yesus itu memesona, membuat penasaran

dan menantang pendengar-nya untuk membuat pilihan-

pilihan yang tidak selalu mudah dalam hidupnya.

Dalam bacaan yang ke-2, Petrus dalam suratnya

menasehati orang-orang Kristen untuk hidup dalam

semangat, jiwa, roh yang mencerminkan identitas

mereka sebagai para pengikut Kristus. Karena itu,

mereka juga kerap dituntut untuk membuat pilihan-

pilihan yang tidak selalu mudah.

Penerima surat Petrus adalah jemaat Kristen di

Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia.

Mereka bukan orang asli, ana tana, tapi para pendatang

dan perantau yang tersebar di pedalaman kota-kota

tersebut. Mereka merupakan kaum kelas rendah dan

oleh masyarakat diperlakukan sebagai “orang asing”

tanpa hak apa pun. Identitas mereka sebagai pengikut

Kristus juga jadi alasan perlakuan tidak adil yang

mereka terima. Mereka jadi sasaran fitnah dan

pengucilan karena meninggalkan atau memisahkan diri

dari keluarga dan masyarakat umum demi Kristus.

Mereka mengalami diskriminasi dan penganiayaan.

Siapa yang mau bela? Jumlah mereka sangat sedikit

dan tidak punya pengaruh.

Petrus menegaskan bahwa orang-orang Kristen

harus tetap berpegang kepada Yesus dan teladan-Nya

dalam situasi apa pun: baik maupun buruk, suka

maupun duka, selamat maupun menderita. Ketika

Yesus dicaci maki, tidak membalas dengan mencaci

maki; ketika menderita, Ia tidak mengancam, tapi

menyerahkan kepada Allah, yang menghakimi dengan

adil (2:23). Mereka tidak dianjurkan untuk mencari-cari

penderitaan atau mengagung-agungkan penderitaan.

Tidak, tapi apa opsi yang harusnya dipilih dalam situasi

tersebut adalah seperti yang Yesus sudah teladankan.

Demikian juga, ketika ada di antara jemaat

Belarasa Allah
Dalam Peristiwa Natal

Khotbah

Lukas 2:13-20 & 1 Petrus 1:22-25

Pdt. Dr. Adriana Dukabain-Tunliu
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tersebut yang mengalami penderitaan, maka mereka

harus senasib-sepenanggungan, demikian menurut

Petrus. Belarasa, itulah kata yang lebih

akrab dengan kita. Belarasa itu bukan

sekedar perasaan, tapi kompetensi etis

yang bersumber pada iman dan berbuah

pada tindakan, bahkan gerakan untuk

bantu sesama, khususnya mereka yang

paling membutuhkan, secara nyata.

Dalam berbelarasa, mereka perlu

meneladani kasih Yesus. Macam apa

itu? Dalam naskah Yunani, kata yang

dipakai untuk teks ini adalah

philadelphian. Kata ini merupakan

bentuk akusatif dari philadelphia. Kata ini tersusun dari

dua kata phileo/philia yang berarti kasih/mengasihi,

dan adelphos yang berarti saudara; maka kata ini

dalam bahasa hari-hari kotong bilang “sayang batúl

sang kotong pung sodara.”

Petrus tidak main-main atau bicara retoris di sini. Ia

segera melanjutkan dengan: “Bosong pung sayang tu

musti batamba kuat, tagal bosong pung hati barisi.”

Petrus pakai kata agapasate. Kata tersebut berasal dari

kata dasar agapao/agape yakni kasih tanpa syarat, kasih

Allah. Artinya standar kasih yang harus dimiliki oleh

orang Kristen untuk mengasihi sesamanya adalah kasih

Allah, kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban,

kasih yang memberi tanpa berharap kembali, kasih

tanpa batas. Sekali lagi: “Bosong pung sayang tu musti

batamba kuat, tagal bosong pung hati barisi,” tidak pura-

pura, tidak munafik apa lai cari nama, ko mo tenar.

Ini kali kedua kita merayakan Natal di tengah

Pandemi Covid-19. Pandemi ini sudah berdampak pada

komunitas global dengan kedekatan yang tak

terhindarkan dan dengan sedikit kesiapsiagaan di pihak

kita. Kotong pung siap-siaga sadiki ni, bukan karna

sonde tau bahayanya, tapi karna sonde mau ato malas

tau. Pandemi sudah secara dramatis mengubah

kehidupan sehari-hari tiap orang, dan dengan kuat

mengekspos kerentanan yang semua manusia sama-

sama alami, tanpa kecuali. Selain jutaan orang yang

terinfeksi secara fisik, lebih banyak lagi yang terkena

dampak psikologis, ekonomi, politik dan agama; di

propinsi kecil kita pun ibadah di ranah public masih

dibatasi, kita seakan dicabut dari ibadah-ibadah umum.

Banyak orang sepanjang 2 tahun ini telah

berjuang untuk berhadapan dengan kematian dan

kesedihan, terutama dengan ketidakmampuan untuk

ada bersama yang dikasihi di saat-saat terakhirnya;

melayat, perkabungan, pemakaman yang akrab bagi

kita seakan terhapus dan kita makin terluka. Lockdown

dan PPKM menyebabkan ekonomi dunia bertekuk lutut

dan kelaparan global berlipat ganda mengancam

karena bencana ini. Ini, pada gilirannya, berkontribusi

pada peningkatan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT). Tuntutan-

tuntutan untuk jarak fisik dan sosial

berarti isolasi bagi banyak orang.

Keputusasaan, kecemasan, dan rasa

tidak aman telah mendominasi

kehidupan kita. Virus Corona telah

memengaruhi semua – kaya, miskin,

orang tua, anak-anak, orang kota dan

desa, petani, industrialis, pekerja dan

pelajar.

Sementara seluruh umat

manusia terluka parah, pandemi telah mengingatkan

kita pada skandal kesenjangan antara yang kaya dan

yang miskin, antara yang istimewa dan yang kurang

mampu. Di banyak tempat, orang sakit, orang tua, dan

kaum difable serta orang yang terpinggirkan paling

terkena dampak pandemi ini.

Kesengsaraan manusia yang terkait dengan

Pandemi Covid-19 terjadi di tengah konteks yang lebih

luas dari penderitaan planet bumi kita.

Jeritan korban-korban human trafficking terus

disuarakan. Jeritan mereka yang hak-hak azasinya

dilanggar, termasuk orangtua, keluarga dan kerabat.

Adakah kita dengar? Kita diminta untuk mendengar

tidak hanya suara manusia yang menderita, tapi juga

tangisan berkepanjangan dari bumi dan seluruh

komunitas kehidupan di dalamnya. Ke depan kita juga

akan melihat krisis kesehatan. Ini adalah pertanda

krisis yang berkaitan dengan perubahan iklim dan

serangan terhadap keanekaragaman hayati. Tanggal

23 Desember kemarin kita dapat peringatan dini untuk

siaga bencana. Kita masih trauma dengan Seroja

kemarin. Kita sangat butuh perubahan ekologis dari

sikap dan tindakan untuk lebih peduli pada dunia kita,

dengan memperhatikan rintihan ciptaan.

Mari setelah perayaan Natal kita hari ini, dalam

hari-hari kita selanjutnya biasakanlah untuk bertanya

pada diri sendiri:

Siapa yang diabaikan?

Siapa yang telah dilukai?

Siapa yang terluka?

Kita mungkin akan dikejutkan bahwa Roh Allah

mengispirasi kita untuk lebih berbelarasa. Mari terus

kerjakan bagian kita, mari bahu-membahu untuk

berpulih. Mari bersama sambil terus percaya akan

pemulihan yang disediakan Tuhan bagi dunia yang

dikasihiNya dengan kasih yang sangat besar. TUHAN

menolong kita. Amin. r
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S
alam damai dan sejahtera bagi semua anggota

GMIT di mana pun berada. Kiranya hidup dan

pelayanan kita menjadi seperti palungan di

kandang domba Betlehem yang menjadi tempat bagi

Allah menghadirkan kasihNya yang sempurna kepada

dunia. Sungguh kita bersyukur kepada Allah yang

berkenan mengaruniakan kesempatan bagi kita untuk

sekali lagi merayakan Natal dan Tahun Baru. Perayaan

Natal dan Tahun Baru kali ini berlangsung di

tengah keprihatinan terhadap dampak

bencana berlapis. Kita mencatat

beberapa bencana yang terjadi di

tahun 2021. Di awal tahun, terjadi

gelombang pertama Pandemi

Covid-19 bersamaan dengan

siklon tropis Seroja. Di

pertengahan tahun, terjadi

gelombang kedua pandemi. Di

akhir tahun, diprediksi kita diterpa

La Nina dengan intensitas angin

kencang dan hujan.

Bencana melanda manusia dan

alam; menimbulkan kesakitan, kesedihan

dan duka. Kita belajar dari bencana bahwa alam dan

manusia adalah kesatuan yang utuh sekaligus rapuh,

yang dihidupi dan dilindungi oleh kasih Allah. Allah

mengasihi segenap ciptaan-Nya. Kelahiran Kristus adalah

tanda kasih Allah bagi seisi dunia. Kiranya Tuhan

menolong kita agar perayaan Natal dan Tahun Baru kali

ini menjadi kesaksian iman yang mempersatukan kita

untuk gerak bersama mengatasi kesulitan dan

mengantisipasi ancaman kehidupan.

Tema Natal tahun 2021 yang dirumuskan secara

bersama oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

(PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), yaitu

“Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan”

(bdk. 1 Petrus 1:22). Perayaan Natal dan Tahun Baru di

lingkungan GMIT menggunakan tema oikumenis

tersebut. Sebagaimana pesan Natal yang disampaikan

oleh PGI dan KWI, bahwa tema ini mengingatkan kita

untuk saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang

tulus dan ikhlas melalui tindakan belarasa. Dengan

demikian kelahiran Kristus menggerakkan kita untuk

mencari jalan kreatif untuk saling mengasihi sebagai cara

mewartakan keadilan dan membawa damai sejati.

Berdasarkan refleksi terhadap tema tersebut kami

menyampaikan beberapa hal kepada seluruh

anggota GMIT.

Pertama, hendaknya kita tidak

mengabaikan peringatan bahwa

sampai sekarang potensi bencana

masih cukup besar. Kita perlu

memastikan kesiapan adaptasi

dan antisipasi jika terjadi bencana

sewaktu-waktu. Sesuai informasi

dan anjuran pemerintah,

gelombang ketiga pandemi sudah

terjadi di beberapa negara. Naiknya

angka penularan covid-19

disebabkan oleh kelonggaran masyarakat

menjalankan protokol kesehatan dan

berkembangnya virus Omicron, yaitu varian baru Covid-

19. Varian ini memiliki daya tular yang sangat cepat dan

daya rusak yang lebih besar. Kita sungguh-sungguh harus

berwaspada dengan selalu disiplin. Terapkanlah protokol

kesehatan seketat mungkin dalam kegiatan-kegiatan

perayaan kita. Hal itu dilakukan dalam koordinasi dan

kerjasama yang baik dengan pemerintah serta dengan

semua pihak yang memiliki informasi, tanggung jawab,

fasilitas dan otoritas untuk menolong masyarakat dari

segala bentuk ancaman bencana.

Kedua, berhubung kewajiban untuk membatasi

jumlah peserta ibadah demi menghindari kerumunan

maka perayaan Natal di gedung kebaktian jemaat dapat

dilaksanakan beberapa kali dengan pengaturan sebaik

mungkin. Misalnya, peserta ibadah dapat

Suara Gembala

Suara Gembala Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
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menginformasikan atau mendaftar terlebih dahulu kepada

Majelis Jemaat setempat guna pengaturan dan

pengendalian peserta ibadah pada saat berada di tempat

ibadah. Apalagi jika sewaktu-waktu terjadi peristiwa

ekstrim seperti gempa bumi, angin kencang, banjir, dll.,

yang membutuhkan langkah-langkah mitigasi. Alangkah

baiknya kalau Majelis Jemaat mengadakan latihan

sederhana untuk mitigasi sebelum ibadah dimulai. Untuk

itu Majelis Jemaat dapat bekerja sama atau berkonsultasi

dengan pihak terkait seperti Badan Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi

atau lembaga lain yang berkompeten untuk mitigasi

bencana. Jika selama ibadah berlangsung terjadi hal-hal

darurat seperti hujan lebat disertai angin kencang dengan

durasi cukup lama maka Majelis Jemaat perlu

mengambil langkah penyelamatan warga, misalnya

mempersingkat ibadat dan mengorganisir tindakan

evakuasi.

Ketiga, kalender tahun gerejawi terdiri dari

serangkaian masa raya, di mana perayaan Natal dan

Tahun Baru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari

masa raya gerejawi lainnya. Masing-masing masa raya

berlangsung pada rentang waktu tertentu dan

menekankan aspek yang khas dari karya keselamatan

Allah bagi dunia. Dalam hal itu masa raya Natal dan

Tahun Baru didahului dengan masa raya Adven dan diikuti

dengan masa raya Epifani. Kami menghimbau agar

perayaan Natal dan Tahun Baru dilakukan setelah

minggu Advent keempat, pada 19 Desember 2021.

Keempat, tema perayaan Natal kali ini menekankan

kasih persaudaraan untuk berbela rasa kepada sesama

dan kepada alam. Sesuai pesan itu kita perlu

menyeimbangkan antara ibadah ritual dan ibadah karya

sebagai satu kesatuan. Allah menciptakan segala sesuatu

dengan Firman-Nya. Firman Allah juga menggerakkan

kita sebagai pendengar Firman untuk memperbaiki

(renovasi, rekonstruksi dan rehabilitasi) segala kerusakan

akibat bencana, sekaligus menata sikap dan perilaku

(pribadi dan komunitas) dalam rangka mengurangi resiko

bencana di masa depan. Sebagai tanda solidaritas Allah

bagi penderitaan manusia, kita dapat merayakan Natal

dengan cara memberi santunan kepada anak yatim,

piatu, janda, para lansia, difabel, orang sakit, korban

bencana, dll., yang membutuhkan pertolongan. Betapa

baiknya kalau kita membiasakan penggunaan bahan-

bahan kebutuhan yang ramah alam sehingga tidak

menambah kerusakan lingkungan. Kami menganjurkan

agar perayaan Natal di kalangan GMIT menggunakan

pohon hidup, bukan ranting pohon, apalagi pohon plastik,

tidak memakai kembang api atau bahan bebunyian yang

mengandung zat kimia berbahaya.

Kelima, Majelis Sinode GMIT telah menyebarkan

prosedur standar (Standard Operational Procedure/SOP)

Ibadah Natal dan Tahun Baru. Standar tersebut perlu

diterapkan secara ketat sebagai tanggung jawab iman

merawat kehidupan dan melindungi kaum rentan. Dua

gelombang Covid di tahun 2021 telah cukup

mengguncang segenap aspek kehidupan bangsa kita,

termasuk persendian ekonomi Indonesia, bahkan

ekonomi dunia. Kita bertanggungjawab bersama untuk

mencegah terjadinya gelombang ketiga, di saat

kehidupan ekonomi bangsa kita sedang berpulih.

Kesejahteraan bangsa kita menjadi juga tanggung jawab

bersama kita sebagai warga bangsa dan sekaligus

sebagai umat beriman (band. Yer. 29:7). Kita semua tentu

berharap bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru tidak

menjadi pemicu gelombang pandemi yang ketiga di

negara kita. Kedisiplinan kita semua sangat dibutuhkan.

Majelis Sinode GMIT juga telah menyebarkan juga

beberapa bahan untuk mendukung penyelenggaraan

masa raya Natal dan Tahun Baru pada semua lingkup

pelayanan GMIT. Tentunya, bahan-bahan tersebut perlu

diolah sesuai keadaan dan kebutuhan konteks setempat.

Akhirnya “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha

tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia

yang berkenan kepada-Nya”. Nyanyian malaikat di hari

kelahiran Tuhan Yesus menyemangati kita menjalani

kehidupan sebagai kesaksian iman tentang harapan

keselamatan bagi dunia. Kiranya perayaan Natal dan

Tahun Baru berlangsung dengan aman, damai dan

gembira sebagai tanggapan iman terhadap situasi dunia

sekarang ini. Selamat Natal, 25 Desember 2021 dan

Tahun Baru, 1 Januari 2022. Solideo Gloria. r
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Kabar GMIT

M
ajelis Sinode GMIT mendukung keluarga
korban pembunuhan ibu dan anak atas nama
Astrid Manafe dan Lael untuk mendapatkan

keadilan hukum.
Hal ini disampaikan Ketua Majelis Sinode (MS)

GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon, pada kunjungan pastoral di
rumah keluarga korban, Sabtu, (11/12).

“Kehilangan Astrid dan Lael adalah duka kita semua.
Seluruh warga Gereja Masehi Injili di Timor berduka
bersama keluarga dan kita minta Tuhan memberikan
keadilan untuk kedua buah hati kita,” ungkap Pdt. Mery
sambil menyerahkan sehelai sarung tenun kepada ibunda
korban, Asnat Manafe-Ma’uk.

Pemberian kain sarung tenun motif Rote itu, kata
Ketua MS GMIT, sebagai tanda duka, harapan dan
bungkusan doa segenap warga GMIT untuk tegaknya
keadilan dan kebenaran bagi korban dan keluarga.

Di hadapan kedua orang tua dan saudara laki-laki
korban yang merupakan anggota Jemaat GMIT Kota
Baru-Kupang, Pdt. Mery mengatakan perangkat-
perangkat pelayanan di GMIT seperti pengurus kaum
bapak, perempuan, pemuda, badan pelayanan keadilan
dan perdamaian, unit pastoral, unit tanggap bencana
alam dan kemanusiaan, membuka diri untuk membantu
keluarga bila dibutuhkan.Kasus pembunuhan ini kata
Pdt. Mery, melukai kemanusiaan dan menciderai juga
iman kita.  “Kami datang untuk menyampaikan rasa duka
bersama keluarga tetapi juga komitmen untuk bersama-
sama memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi
dua anak kekasih kita. Tentu para pengacara akan
menjalankan perannya, tetapi sebagai persekutuan
beriman, Bapak, Mama dan keluarga Manafe adalah
bagian dari Tubuh Kristus di GMIT. Kalau satu [anggota]
terluka kita semua terluka. Dan ketika terjadi peristiwa
seperti itu, kita bersama-sama mencari pemulihan dan
penyembuhan dari Tuhan. Dan pemulihan yang kami
pahami itu adalah keadilan dan kebenaran untuk anak
kita,” tegas Pdt. Mery.

Atas kunjungan pastoral ini, ayah dan ibu korban, Saul
Manafe dan Asnat Manafe-Ma’uk serta saudara laki-laki

Kunjungan Pastoral MS GMIT
Keluarga Korban Pembunuhan Astrid dan LaelKeluarga Korban Pembunuhan Astrid dan Lael

korban, Jack Manafe, dengan penuh rasa haru
menyampaikan terima kasih yang tulus, “Kami
tahu bahwa sampai sejauh ini sudah banyak doa
yang mendahului kedatangan Mama Kolimon
dan Bapak, Ibu semua. Tanpa doa tidak mungkin
semua seperti ini. Tiap malam kami tikam lutut,
Tuhan tolong kami. Dan, Tuhan nyatakan itu
dalam kotong pung hidup. Kami merasakan
[penyertaan-Nya] sungguh luar biasa,” ujar Jack.

Menyambung pernyataan iman yang
disampaikan anaknya, sang ayah Saul Manafe,
mengatakan melalui peristiwa ini keluarga

belajar bahwa doa tidak mungkin tanpa disertai
pengampunan.

“Setiap malam kami keluarga, anak cucu, berkumpul
di sini. Bergumul dan berdoa. Saya bilang, kalau kita hanya
berdoa tapi kalau kita tidak mengampuni orang yang
menghabisi napas anak cucu kita maka Tuhan belum bisa
menjawab. Jadi kami semua sepakat, kita mengampuni
mereka [para pelaku]. Semua setuju itu dan buktinya Tuhan
menjawab doa kami,” tutur Saul terharu.

Jawaban doa itu menurut keluarga dinyatakan
Tuhan melalui pengungkapan beberapa fakta oleh
kepolisian seperti identifikasi DNA korban dan keluarga,
dukungan masyarakat luas, bantuan hukum dari
pengacara, dan juga kunjungan Kapolda NTT dan
jajarannya ke kediaman korban beberapa waktu lalu.

Keluarga menilai kunjungan Kapolda NTT adalah
tanda kehadiran dan keseriusan negara dalam
penanganan kasus ini, sehingga mereka merasa tenang
dan berharap proses hukum berjalan seadil-adilnya
supaya peristiwa tragis ini tidak terulang lagi.

Ikut berkunjung saat itu Pdt. Henderina Taka Logo
(Ketua Badan Pembantu Pelayanan Keadilan dan
Perdamaian Sinode GMIT), Pdt. Paoina Bara Pa (Ketua
Unit Pembantu Pelayanan Tanggap Bencana Alam dan
Kemanusiaan MS GMIT), Pdt. Dina Takalapeta-Meller
(Ketua Unit Pembantu Pelayanan Pastoral MS GMIT),
Patje Tasuib (Ketua Pengurus Pemuda Sinode GMIT),
Jan Windy (Wakil Ketua III Pengurus Pemuda Sinode
GMIT), dan sejumlah pengurus lain.

Astrid Manafe (30) dan Lael (10 bulan) adalah
korban pembunuhan pada akhir Agustus lalu. Jasad
korban ditemukan pada 30 Oktober di lokasi proyek
perpipaan SPAM di Kelurahan Penkase Oeleta, Kota
Kupang dalam kondisi rusak.

Seseorang berinisial RB, mantan pacar korban,
telah menyerahkan diri ke Polda NTT pada 2 Desember.
Ia mengaku sebagai pelaku tunggal pembunuhan
tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini
masih dalam proses pengembangan polisi untuk
mengetahui motif dan kemungkinan pelaku lain.  ***
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Hal itu disampaikan Lian Gogali, koordinator

peneliti sekaligus penulis, saat menyampaikan

konferensi pers pada Minggu, (28/11) pukul 19.00

wita.

Buku setebal 506 halaman ini berisi kisah-

kisah para perempuan akar rumput maupun tokoh

agama dan budaya dalam komunitas yang

mengalami konflik di tiga wilayah Indonesia Timur:

Poso, Ambon, dan Atambua.

"Dari kisah mereka kita dapat belajar bahwa

pada saat konflik maupun pasca konflik,

perempuan harus memikul beban ganda sekaligus

hidup dengan dampak psikologis yang berat.

Namun demikian, perempuan dapat pula menjadi

subyek yang menjembatani perdamaian di antara

komunitas-komunitas yang bertikai atau

sebaliknya menjadi subyek yang memperburuk

situasi konflik tersebut," ungkap Lian yang juga

pendiri Sekolah Perempuan dan Institut

Mosintuwu untuk perempuan lintas agama di

Poso.

Menurut Lian, penelitian dan

pendokumentasian melalui buku ini, digerakkan

oleh kesadaran bahwa dalam sejarah, bahkan

sampai masa kini, Indonesia rentan terhadap

kekerasan massal yang dipicu oleh radikalisme,

terorisme, dan pemanfaatan identitas budaya dan

agama demi kepentingan politik dan konflik

sumber daya alam sehingga kehadiran buku ini

diharapkan dapat mendorong proses belajar

tentang sejarah konflik dan tumbuhnya

keberanian untuk bersuara bagi keadilan dan

perdamaian serta

mencari cara bersama menjaga Indonesia.

Pdt. Mery Kolimon, salah satu penulis yang

juga hadir dalam konperensi pers secara daring ini

mengatakan bahwa selain meliputi wilayah

penelitian yang luas dan melibatkan banyak

narasumber, para peneliti sekaligus penulis buku ini

berasal dari perempuan lintas agama dari Protestan,

Katolik dan Islam di tiga wilayah konflik tersebut.

Ia juga menaruh harapan agar kehadiran buku

ini selain mendorong upaya-upaya perdamaian

tetapi juga menumbuhkan budaya literasi

khususnya di Indonesia Timur.

Acara peluncuran dan bedah buku diadakan

secara online pada Senin, (29/11), pukul 19.00 Wita

dengan empat orang pembicara yakni; Kamala

Candrakirana (mantan Ketua Komnas Perempuan

2003-2009), John Prior, SVD (dosen STFK

Ledalero), Dr. Ira Mangililo (teolog feminis GMIT/

pengajar pada PPS UKAW), Pdt. Dr. HC.

Jacklevyn F. Manuputty (penggerak perdamaian di

Ambon dan Sekum PGI) dan moderator Christien

Hutubessy. ***

JPIT Luncurkan BukuJPIT Luncurkan BukuJPIT Luncurkan BukuJPIT Luncurkan BukuJPIT Luncurkan Buku
Senin, (29/11), Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT),

sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang

memberi perhatian pada isu perempuan akan meluncurkan

sebuah buku berjudul "Perempuan, Konflik, dan

Perdamaian: Tuturan Perempuan Korban dan Penyintas

Konflik dan Perdamaian di Poso, Ambon dan Atambua".
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Ketua MS GMIT, Pdt. Mery

Kolimon melalui suara gembala

pada acara penandatanganan MoU

(Memorandum of Understanding)

atau nota kesepahaman, Jumat, (5/

11), mengatakan kerja sama ini

merupakan wujud respon teologis

gereja dalam kaitan dengan edukasi

dan mitigasi bencana.

Sebagaimana kisah pencurahan

Roh Kudus kepada murid-murid yang

dihantui ketakutan pasca kematian

dan kebangkitan Yesus, Pdt. Mery

menerangkankan bahwa Tuhan juga

memberi daya Ilahi-Nya kepada

Gereja di tengah-tengah ancaman

bahaya. Oleh sebab itu pelayanan

gereja tidak boleh berhenti pada masa

tanggap darurat melalui distribusi

bantuan kepada para korban

melainkan harus melakukan langkah

strategis dan bersifat jangka panjang

agar dapat meminimalisir risiko

bencana yang berulang.

Upaya strategis ini ditempuh

dengan salah satunya membuat

program pelatihan tukang yang

melibatkan 200 orang tukang

bangunan di teritori Sabu, Rote, Alor

dan Kabupaten Kupang dengan

narasumber berasal dari Fakultas

Teknik Unwira dan IAI-NTT. Hasil yang

diharapkan adalah selain penguatan

kapasitas para tukang itu sendiri tapi

juga mereka terlibat dalam

pembangunan rumah pastori di klasis

Sabu Barat, Sabu Timur, Rote Timur

dan Alor Tengah Selatan serta

pembangunan gedung gereja di Klasis

Rote Barat Daya dan Amarasi Timur.

Menyampaikan sambutan pada

acara ini, Rektor Unwira, Pater Dr.

Philipus Tule, SVD, menyampaikan

terima kasih kepada MS GMIT yang

telah menginisiasi kerja sama ini.

"Dengan nota kesepahaman yang kita

kukuhkan secara legal ini memper-

kenalkan kepada publik, gereja dan

pemerintah NTT bahkan Indonesia

bahwa kita tidak hanya menunggu

[bencana] tetapi kita punya niat untuk

rekonstruksi dan juga menyiapkan

mental masyarakat agar sedari awal

siap menghadapi bencana."

Menurut Pater Philipus, akibat

keterbatasan sumber daya

pengetahuan dan dana di kampung-

kampung maka kadangkala

pembangunan gedung-gedung

gereja tidak disertai gambar desain.

Oleh sebab itu ia mendorong para

dosen di Fakultas Teknik Arsitektur

untuk mendukung kerja sama ini

termasuk memanfaatkan kearifan-

kearifan lokal dalam rancang bangun

rumah atau gedung gereja tahan

bencana.

Sementara itu Ketua IAI-NTT

yang juga dosen di Fakultas Teknik

Unwira, Ir. Robertus Rayawulan, MT.,

dalam sambutannya mengatakan

bahwa moment kerjasama ini

langka dan mahal, sebab bencana

Siklon Seroja yang mengakibatkan

banyak kerugian baik materil

maupun korban jiwa ini justru

mempertemukan ketiga lembaga ini

untuk memperdayakan umat dalam

menghadapi bencana.

Tindak lanjut dari MoU ini adalah

para pihak bersinergi dalam

pembangunan rumah pastori dan

gedung gereja tersebut di atas. Fakultas

Teknik Unwira dan IAI-NTT akan

mengawal dan memastikan standar

konstruksi rumah tahan bencana dan

GMIT mendukung dengan dana dan

sumber daya lokal lainnya.

Untuk pembangunan rumah dan

gedung gereja contoh tahan bencana

tersebut, besok Minggu, (7/11) akan

dimulai peletakan batu pertama

pembangunan gedung gereja Jemaat

Kanaan Oesena, Klasis Amarasi

Timur, Kabupaten Kupang dan juga

peletakan batu pertama

pembangunan rumah pastori di

Jemaat Persaudaraan Wagga Ae-

Klasis Sabu Barat dan rumah pastori

Jemaat Ephata Nada-Klasis Sabu

Timur. Sedangkan di Rote Timur dan

Rote Barat daya menyusul pekan

depan. ***

MS GMIT Teken MS GMIT Teken MS GMIT Teken MS GMIT Teken MS GMIT Teken MoUMoUMoUMoUMoU
Bangun Rumah Tahan BencanaBangun Rumah Tahan BencanaBangun Rumah Tahan BencanaBangun Rumah Tahan BencanaBangun Rumah Tahan Bencana
Pengalaman bencana Siklon Seroja yang merusak ribuan rumah

di NTT pada awal April 2021, mendorong Majelis Sinode Gereja

Masehi Injili di Timor (MS GMIT) menginisiasi kerja sama dengan

Universitas Widya Mandira (Unwira) dan Ikatan Arsitek Indonesia

Provinsi NTT (IAI-NTT) untuk kepentingan pembangunan rumah

pastori dan gedung gereja contoh tahan bencana.
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Demikian ungkap Joice Tubuludji, SKM, M.Kes,

Kepala Bidang SDMK mewakili Kadis Kesehatan,

Kependudukan, dan Pencatatan Sipil NTT dalam

sambutannya pada Peluncuran dokumen Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan HIV-AIDS dan

ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) GMIT.

Joice mengatakan, SOP Pelayanan HIV-AIDS dan

ODHA yang GMIT terbitkan tersebut terbilang lengkap

karena sudah mengatur sejumlah infomasi penting

tentang HIV-AIDS seperti: definisi, pencegahan, bahaya,

panduan pastoral dan pemulasaran jenasah ODHA.

Apresiasi senada juga diberikan oleh Pimpinan

LSM Perjuangan, Emu Lisnahan yang terharu saat

mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada GMIT

yang telah mendukung pelayanan kepada para ODHA

termasuk dengan hadirnya SOP ini.  "Ini mimpi saya dari

dulu. Sebelumnya, banyak teman kami yang meninggal

dunia tapi gereja tidak ambil pusing. Ketika pendeta

berkhotbah, ia bicara tentang kejelekan orang yang

meninggal, bahkan pendeta berada jauh dari peti

jenasah. Itu sangat menyakitkan," ujar Emu dengan mata

berkaca..

"Saya senang dengan hadirnya SOP ini, karena bila

suatu saat saya meninggal dunia, saya tidak diperlakukan

seperti teman-teman ODHA sebelumnya. Sebagai warga

GMIT dan pimpinan LSM Perjuangan, saya sangat

berterima kasih kepada Sinode GMIT khususnya Pemuda

GMIT yang telah mendukung pembangunan dua kamar

rumah singgah untuk kami," lanjutnya

Acara peluncuran sekaligus penjemaatan

berlangsung di kantor Majelis Sinode (MS) GMIT, dan

dilaksanakan bertepatan dengan Hari AIDS sedunia,

yang jatuh pada Senin, (1/12). Launching SOP tersebut

SOP HIV-SOP HIV-SOP HIV-SOP HIV-SOP HIV-
AIDS GMITAIDS GMITAIDS GMITAIDS GMITAIDS GMIT
Tuai ApresiasiTuai ApresiasiTuai ApresiasiTuai ApresiasiTuai Apresiasi
"Atas nama pemerintah Provinsi NTT,

kami menyampaikan terima kasih dan

apresiasi setinggi-tingginya kepada

Sinode GMIT, yang sudah menginisiasi

buku SOP Pelayanan HIV-AIDS dan

ODHA. Ini peran dan komitmen yang luar

biasa dan bisa menjadi contoh pembelajaran

yang baik untuk lintas agama yang lain,"

juga dihadiri Ketua

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

AIDS-NTT, dr. Husein Pangkratius, dan sejumlah

relawan, aktivis serta pemerhati, dan sejumlah ODHA.

Sementara itu Ketua UPP Tanggap Bencana Alam

dan Kemanusiaan (TBAK) MS GMIT, Pdt. Paoina Bara

Pa dalam kegiatan tersebut menjelaskan, penerbitan

SOP sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan

gereja kepada para ODHA yang kerap masih

mengalami stigma dan diskriminasi layaknya orang

yang berpenyakit kusta pada zaman Tuhan Yesus.

Terkait pemanfaatan SOP ini, Dr. Imelda Manurung,

relawan UPP TBAK MS GMIT mengharapkan para

pemimpin jemaat di lingkup Jemaat, Klasis dan Sinode

menjadikannya sebagai bahan edukasi bagi kelompok

katekisasi sidi, pastoral pra nikah (calon pengantin), para

ODHA dan anggota-anggota jemaat agar mawas diri,

bersedia melakukan tes HIV, patuh menjalani

pengobatan ARV, dan tidak diskriminatif.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA) AIDS-NTT, dr. Husein

Pangkratius mengingat, jumlah ODHA terus meningkat

dan telah menyebar di seluruh kabupaten kota di NTT,

karenanya dia mengajak rohaniawan terutama di GMIT

untuk terlibat aktif sebagai Warga Peduli AIDS (WPA).

Menurutnya, para pendeta, penatua, diaken, adalah

WPA yang paling dekat dan dipercaya oleh umat

sehingga mempunyai peran sangat penting dalam

penanggulangan HIV-AIDS.

Data ODHA periode 1997 - Maret 2021

sebanyak 7.662 orang (3.759-HIV dan 3.903 AIDS),

dengan angka kematian sebanyak 1.443 orang.

Korban terbanyak adalah Ibu Rumah Tangga (IRT)

yakni 1.718 orang. Sedangkan dari segi kategori

umur, kelompok usia 25-49 merupakan yang tertinggi

sebanyak 5.993 orang, disusul usia 20-24 sebanyak

931 orang dan terendah adalah kelompok usia di

bawah 1 tahun sebanyak 31 orang. ***

SOP HIV-SOP HIV-SOP HIV-SOP HIV-SOP HIV-
AIDS GMITAIDS GMITAIDS GMITAIDS GMITAIDS GMIT
Tuai ApresiasiTuai ApresiasiTuai ApresiasiTuai ApresiasiTuai Apresiasi
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Kunjungan GPIB Mupel Jakarta Selatan

Rombongan yang dipimpin Pdt. Abraham
Ferdinandus, Ketua Mupel Jakarta Selatan, tiba di
Kupang, Kamis pagi, (25/11).  Sore harinya mereka
bertemu pimpinan Majelis Sinode (MS) GMIT bersama
Tim Tanggap Bencana Siklon Seroja di Kantor MS
GMIT. Sebelumnya mereka bertemu Gubernur NTT,
Viktor Laiskodat, yang merupakan anggota Jemaat GPIB
Kharisma Tanah Kusir.

Pdt. Marthinus Tetelepta, Ketua 1 Mupel GPIB
Jakarta Selatan dalam pertemuan ini mengutarakan
bahwa kunjungan ini merupakan tanda kasih dan
persaudaraan mereka atas bencana Siklon Seroja yang
menimpa NTT khususnya GMIT. Ketika terjadi bencana
pada awal April, kata Pdt. Tetelepta, mereka rindu
bertemu dan ingin berbagi kasih dengan saudara-
saudara di GMIT namun terhalang oleh eskalasi
pandemi Covid-19 di Jakarta sepanjang bulan-bulan
sebelum ini.

"Kami adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
saudara-saudara yang mengalami Seroja di GMIT.
Waktu itu kami mau datang bukan karena mau bawa
sesuatu tapi terutama kami mau ikut merasakan apa
yang dialami saudara-saudara kami di Timor, namun
tertunda karena pandemi."

Mewakili 10 Jemaat di Mupel Jakarta Selatan, Pdt.
Tetelepta menyampaikan terima kasih atas penerimaan
yang hangat dan juga kesempatan untuk belajar dari
pengalaman dan karya-karya pelayanan GMIT dalam
merespon bencana. Ia berharap kunjungan ini tidak
bersifat insidentil saja tetapi terutama bagaimana
membangun karya pelayanan berkelanjutan yang lebih
luas dan intens antara GPIB dan GMIT.

Usai penyampaian pesan kesan oleh Pdt. Tetelepta,

Kunjungan GPIB Mupel Jakarta Selatan
Sebanyak 16 orang presbiter terdiri dari

pendeta, penatua, diaken dari Gereja

Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB)

Musyawarah Pelayanan (Mupel) Jakarta

Selatan mengunjungi GMIT.

dilanjutkan dengan penyerahan bantuan diakonia bencana
Seroja senilai 75 Juta Rupiah oleh bendahara GPIB Mupel
Jakarta Selatan, Penatua John Rompas kepada Pdt. Mery
Kolimon yang didampingi bendahara Tim Tanggap
Bencana Siklon Seroja MS GMIT Pdt. Lucia Billik.

Ketua MS GMIT menyampaikan terima kasih yang
tulus atas kehadiran sekaligus bantuan dari semua
jemaat GPIB khususnya Mupel Jakarta Selatan yang telah
menyatakan rasa persaudaraan dan solidaritas dengan
saudara-saudara seiman di GMIT.

Pada kesempatan ini Pdt. Mery yang juga Ketua Tim
Tanggap Bencana Siklon Seroja menyampaikan
penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan
GMIT dalam menangani bencana Seroja selama
maupun pasca tanggap darurat. Menurutnya peringatan
BMKG mengenai bencana hidrometeorologis yang
diprediksi lebih sering terjadi di NTT mendorong GMIT
untuk tidak berhenti pada distribusi sembako di masa
tanggap darurat saja melainkan dilanjutkan dengan
program strategis lainnya yakni edukasi, rehabilitasi dan
rekonstruksi sehingga jemaat-jemaat lebih siap dan
tangguh menghadapi bencana.

Upaya-upaya strategis tersebut antara lain
melakukan beragam pelatihan seperti; menejemen posko
dan pengurangan risiko bencana, dukungan psikologi
awal, pemberdayaan ekonomi, pelatihan tukang sekaligus
pembangunan rumah pastori dan gedung gereja contoh
ramah alam dan tahan bencana.

Rombongan yang berkunjung terdiri dari: Pdt.
Abraham Ferdinandus dan istri Ibu Lussy (Jemaat Efata
Blok M), Pdt. Nova Linda Manahampy (Jemaat Ekklesia),
Pdt. Pdt. Sandra Sormin-Sihasale (Jemaat Ekklesia), Pdt.
Herman Piterz, Pdt. Devi Bawole Dantji (Jemaat Sumber
Kasih), Pdt. Herlin Kunu (Jemaat Setia Budi), Pdt. Marthinus
Tetelepta dan istri Ibu Margaret Tetelepta, (GPIB Kharisma)
Pdt. Melkianus Nguru dan istri Pdt. Amperyiana Nguru,
(Jemaat Gideon), Pdt. Simon Hans Raprap (Jemaat
Markus), Prof. John FoEh dan istri Ibu Rita (Jemaat
Kharisma), Pnt. John Rompas (Jemaat Markus), Dkn.
Batseba Latuperisa dan Dkn. Yohanes Kasto. ***
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Kesaksian

Natal Bagi Ama Doja
Jiners Fernando Riwu Djata, lahir dengan

kondisi tubuh berbeda. Tumbuh kembang

tubuhnya tidak proporsional sesuai

usianya. Perawakannya pendek. Idealnya

tinggi badan normal orang dewasa di

Indonesia berkisar 168 centimeter. Jiners

hanya setinggi 100 centimeter. Namun

bagi Jiners, disabilitas bukan alasan untuk

menyesali hidup dan patah semangat.

Sebab, kuasa Tuhan tidak kurang dalam

hidup seseorang hanya karena ia punya

keterbatasan fisik.

Dasar iman itulah yang mendorong Ama Doja,

sapaan akrab Jiners merantau ke Kupang, 15 tahun

yang lalu.

"Beta anak kesepuluh. Beta lahir dengan kondisi,

minta maaf, cacat. Setelah tamat SMP, beta punya

orang tua sonde ada biaya jadi beta berhenti

sekolah. Terus, beta jual bensin. Tapi beta pung

usaha bangkrut karna orang utang. Jadi beta kasitau

Mama, beta mau cari hidup di Kupang. Mama kasi

ijin," kenang pria asal Sabu Timur ini.

Ama Doja lahir di Bodae, Sabu Timur, 4 Novem-

ber 1983. Ayahnya bernama Cristian Riwu Djata

(alm.) dan ibu, Rahel Ngahu Kale. Ia anak bungsu.

Sembilan orang saudaranya lahir dengan tubuh

normal. Ia sendiri yang berbeda.

Kondisi cacat (disabilitas) yang dimaksud Ama

Doja dalam istilah medis disebut dwarfisme.

Biasanya disebut cebol. Dwarfisme bukanlah

penyakit, melainkan kelainan pertumbuhan tulang

akibat mutasi genetik. Menurut sejumlah literatur,

tinggi rata-rata orang dengan kondisi dwarfisme

adalah 122 centimeter.

Mengantongi ijin dari sang ibu, ia mengaku nekat

naik kapal fery menuju Kupang tanpa tiket. Tiba di

Kupang, ia tinggal dengan kakak kandungnya di

Airnona. Ia

mulai pikir

bagaimana

cara bisa

mandiri.

Sekali

waktu ia

mendapat

tawaran

pekerjaan

dari seorang

kenalan untuk menjaga

sekaligus berjualan sayur di Pasar Oeba. Upahnya,

50 ribu rupiah seminggu. Jumlah itu kalau dibagi 7

hari berarti upahnya hanya 7 ribu per hari. Padahal

ia harus bayar ongkos ojek, 5 ribu rupiah dan bemo

2 ribu rupiah untuk pulang pada siang hari.

"Setiap hari beta bangun jam dua tengah malam

lalu berangkat pi Pasar Oeba naik ojek. Sampai jam

setengah tiga langsung beta jaga dan jual sayur

sampai jam 9 pagi. Kalau rame bisa sampai jam 10

baru beta pulang."

Meski nyaris tak menikmati jam-jam efektif tidur

malam, anggota Jemaat GMIT Kemah Ibadah

Airnona ini tetap setia dan menekuni tugasnya

selama 5 tahun. Ini ia lakukan demi komitmennya

untuk tidak bergantung hidup pada orang lain.

Baginya, hidup adalah berdoa dan bekerja. Tidak

ada doa dan kerja keras yang sia-sia di mata Tuhan.

Semuanya pasti Tuhan perhitungkan menurut waktu

Tuhan.

Tahun 2012, sebuah peristiwa mengubah

hidupnya. Saat pulang dari Pasar Oeba, di dalam

bemo yang ditumpangi ia bertemu dengan seseorang

yang memperkenalkan diri sebagai pegawai Dinas

Sosial Provinsi NTT. Orang itu menanyakan
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alamatnya dan menawarkan bantuan pelatihan.

Setelah minta ijin keluarga, Ama Doja

mempersiapkan diri untuk ikut pelatihan yang

ditanggung biayanya oleh Dinas Sosial Provinsi

NTT. Tempatnya di Makasar. Ini kesempatan yang

mendebarkan karena untuk pertama kalinya ia akan

naik pesawat terbang. Ini moment yang tidak

pernah ia bayangkan selama hidupnya.

"Beta rasa takut. Beta sonde pernah bayangkan

kalau suatu saat beta akan naik pesawat."

Tiba di Makasar, Ama Doja dan 3 orang teman

disabilitas dari Kupang, masuk asrama. Mereka

bergabung dengan sejumlah teman lain dari seluruh

Indonesia. Selama dua tahun mereka tinggal di

asrama dan mengikuti pelatihan. Masing-masing

memilih jenis pelatihan yang diminati. Ama Doja

memilih otomotif khusus kendaraan roda dua. Itu

mimpinya. Menjadi montir.

Dua tahun berlalu dengan cepat. Masa pelatihan

selesai dan mereka pulang ke daerah asal masing-

masing. Ama Doja merasa sudah punya cukup

bekal untuk memulai usaha sendiri. Ia buka usaha

tambal ban dan jualan bensin eceran di tepi jalan.

Tahun 2015, datang lagi peluang untuk pelatihan

yang sama. Namun, beda tempat. Pelatihan tahap

dua ini bertempat di Cibinong, Jawa Barat. Ia pun

berangkat lagi mengikuti pelatihan ini dan selesai

2017.

Kembali ke Kupang usai pelatihan tersebut,

Ama Doja mendapat modal usaha dari Dinas

Sosial. Modal itu dipakainya untuk membeli satu

unit mesin kompresor yang kapasitasnya lebih besar

untuk usaha tambal ban. Ia menyewa sepetak

tanah di Jln. Alfons Nisnoni dan membuka

usahanya sejak tahun 2017.

"Beta su tiga tahun buka tambal

ban dan jual bensin di sini. Satu

hari bisa dapat untung 50 ribu.

Beta sonde malu. Memang ini

beta pung keinginan dari dulu.

Harus mandiri. Karena orang

tua hidup susah, beta sonde boleh bikin tambah

susah. Beta harus berjuang," ujarnya yakin.

Kendati usahanya lancar tapi bukan tanpa

masalah. Ibarat roda, hidup kadang untung, kadang

malang. Ada saja orang-orang berniat jahat dan

merugikannya. Tahun 2020 lalu, dia mengaku kena

hipnotis dan uang 2,8 juta dalam tasnya raib.

"Tahun lalu ada satu bapak dan ibu, singgah beli

bensin. Itu ibu turun mau beli bensin. Dia dekati

beta dan tepuk beta pung bahu, dan tiba-tiba beta

hilang kesadaran. Setelah dong su jalan baru beta

sadar dan beta periksa tas, ternyata uang dua juta

delapan ratus ribu di dalam beta pung tas yang beta

gantung di leher hilang. Trus baru-baru ini, ada lagi

satu anak pernah datang pinjam uang. Dia bilang

mau ganti, tapi sonde ganti. Jadi pas hari minggu,

beta bawa nazar pi gereja. Biar nanti dong urusan

dengan Tuhan."

Tahun 2021 ini Ama Doja sangat bersyukur

karena Tuhan memberinya seorang pasangan

hidup. Namanya Diana Leo. Inilah berkat terindah

dalam hidupnya. Mereka menikah bulan Oktober

2021 yang lalu. Pada perayaan Natal 2021 ini, Ama

Doja bersyukur Tuhan menyertai perjalanan hidup

dan keluarganya.

"Natal itu Tuhan Yesus lahir. Lahir buat orang-

orang seperti beta juga. Supaya biar kotong pung

keadaan begini tapi sonde malu berusaha." ***
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B
a'i Ndu dapat tugas kasi kata sambutan di

acara Natal lingkungan. Bapatua cari bahan

dari basodara satu lingkungan, supaya

pesannya ba'isi. Bapatua undang beberapa orang

dudu bacarita di dedegu di bawah pohon tambaring di
muka ruma. Ada tua, ada ana muda.

Pas ujan ju ujan ada kasi napas sediki ko

matahari kastunju muka. Dalam satu dua minggu ujan

sonde putus-putus. Tambah deng angin, guntur kilat ju

bikin orang dong taku kaluar rumah. Ba'iNdu ajak

sekitar lima orang sa. Soalnya bapatua taku nanti

langgar prokes.

Ba'iNdu pi pasar beli ubi kayu tanah merah.

Maitua Sulabei dapa tugas rubus, ada ju yang goreng

untuk tolakan deng teh kopi masing-masing satu

ceret. Kopi pake alia, deng teh khusus teh marungga.

Pas sore-sore samua su bakumpul. Domi yang
ana muda dari SoE yang kos di itu lingkungan buka

suara dahulu. "Ada apa ow, ko bapa ajak katong ne?"

"Bagini basodara deng ana muda dong, amper

dua bulan ne… samua kukuru'u di rumah. Mau jalan

basalamat natal dan taon baru ju masih ada imbauan

ppkm dari pamarentah. Memang masih ada yang

jago-jago ko tetap bajalan. Alasan hanya pi tali parut

sa. Tapi be rasa lebe banya yang di rumah sa…"

"Di rumah, batong hanya nonton tivi, dengar

radio, deng kalo sempat na lari pi beli koran. Di

katong pung lingkungan, kira-kira basodara dong ada
perhatian pi kejadian apa ow. Batong dudu ni, reken

pi bakasi selamat deng babagi kabar.

"Nona aktivis yang carita dahulu sa. Beta dapa

lia nona yang ada baiko demontrasi, ada babakar

lilin." Domi tunju pi Nona Logo, Ama Tobo pung

ponakan.

Samua lia pi nona Logo. Ada bapa Umbu, ada

bapa Arka dari Alor deng sobat setia Ama Tobo yang

ada frei jual ikan, karena ikan talalu mahal.

"Iya bapa Ba'iNdu. Kaka Domi omong tuh

betul." Nona Logo langsung basuara. Trus ko

langsung carita. "Beta bagabung deng kawan-kawan
demo soal kasus pembunuhan Astri deng dia pung

ana masi kici, nama Lael. Dia masi balita. Talalu

bikin hati manusia sakit. Sonde bisa terima. Katong

bakar lilin tanda prihatin."

"Dia lama ilang dari rumah karena ada yang pi

jemput di tenga jalan. Cari pi basodara pung rumah

sonde katumu. Takuju orang kerja proyek pipa aer

dong nae kana plastik besar, ternyata isinya mayat

dua orang. Polisi bawa pi rumah sakit ko test

ternyata cocok deng berita ilang Astri deng dia pung

anak." Nona Logo cerita garis besar.
"Beta ada baca itu berita di hape, bilang dia

pung pelaku su dapa. Dia pung keluarga dong antar

pi Bapa Kapolda." Domi langsung sambung.

"He, kanapa sonde serahkan diri di Polres

Kupang Kota yang punya wilayah. Bawa pi Kapolda

langsung maksudnya apa?" Ama Tobo heran.

"Itu su bapa… Ini kasus pembunuhan ne talalu

sadis. Bilang dia pung pelaku tuh Astri pung bekas

pacar. Dong su lama putus, tapi diam-diam masih

bakatumu, sampe ada anak. Pokoknya latar

belakang ada urusan cinta-cinta. Bilang pelaku pung

bini ju terlibat karena tau dia pung laki ada maen api
di blakang-blakang." Nona Logo tambah lai.

"Oh, jadi adi nona dong demo untuk kastunju

kepedulian itu kasus, sekaligus kasi ingat polisi dong

ko urus itu kasus lurus sesuai hukum, jang sampe

maso angin. Bagitu ko?" Bapa Arka kasi tegas lai pi

nona Logo.

"Iya bapa." Nona Logo angguk kapala sa.

"Sekaligus kasi ingat katong perempuan dong hidup

lebe bae, trus katong mau kasi inga para orang tua

deng basodara dong semua ko biar sibuk apa macam

ju jang sampe sonde perhatian pi anak cucu." Nona
Logo tambah lai.

"Beta senang lia ana muda sekarang yang kritis

dan berani bersuara. Demo asal aman dan damai,

memang katong perlu, supaya Pamarenta, termasuk

polisi tentara dong laksanakan dong pung tugas

batul-batul. Supaya jang sampe masih ada cerita soal

petugas dong suka maso angin kalo urus masalah.

Keadilan deng kebenaran jadi ilang. Masyarakat di

posisi korban trus." Bapa Umbu iko buka suara.

"Beta ju lia di tivi. Di Jawa ada kasus tentara

pangkat kolonel deng dua ana bua kopral nae oto,

tabrak motor nyong deng nona bagonceng. Dong
turun angkat bukan bawa pi rumah sakit. Diam-diam

dong bawa pi buang di kali. Padahal yang nyong

bolom mati. Amper satu bulan baru orang katumu

banjir bawa dong dua terdampar di pantai. Jao

sakali." Ba'iNdu tambah.

"Ini talalu sadis batul.  Orang su sonde ada hati

Om Koster
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manusia lai." Bapa Arka tambahdeng gigi asam

sampe bulu badan badiri.

"Itu kasus kekerasan biar Pemarenta,

polisi tentara dong urus dia pung dudu badiri

sesuai hukum sampe kebenaran muncul

deng orang rasa ada keadilan. Katong ta'usa

bacampur yang su jadi bagia tugas aparat."

Tambah Bapa Arka.

"Dari dua contoh kasus yang semua

orang baomong ne, sepertinya cocok deng

katong pung tema Natal. tahun 2021." Bapa

Arka kasi belok.

"Setuju bapa!" Domi angguk-angguk

kepala. Trus dia bilang, "Katong pung

pemimpin gereja Protestan dan Katolik su

sepakat tema Natal ini taon 'Cinta kasih

Kristus yang menggerakkan Persaudaraan.

Ini dua contoh kasus jadi bukti bahwa sonde

ada cinta kasih lai, apalai persaudaraan. Orang bisa

begitu jahat, berani bunuh sesama, sonde ada rasa

kemanusiaan lai."

"Itu tema tuh yang kasi katong ide untuk

bersikap andia ko katong demo. Kalo hanya bilang

kasian sa, sonde ada guna. Katong sonde kenal Astri

deng Lael. Katong ju sonde ada hubungan darah

sebagai saudara. Katong pung hati tergerak atas

dasar kemanusiaan, sebagai sesama manusia." Nona

Logo tambah.

"Orang hidup basodara tuh dasarnya memang

musti datang dari hati. Musti ada cinta kasih. Katong

mau hidup basayang satu deng lain, bisa deng bantu

sesama deng cara sekecil apapun supaya bisa bikin

orang laen bisa lebih bae lai." Bapa Umbu kasi tegas.

Ba'iNdu buka suara kasi conto. "Memang ada

orang kantara ke ada basayang, kantara ke peduli ke

sodara. Ternyata itu hanya trik sa. Ada dia pung

mau. Kantara babae karena ada udang dibalik batu.

Su dapa dia pung mau, dia sonde toe lai. Tapi ini

bukan singgung Nona Logo ow…" Nona Logo hanya

senyum sa.

Bapa Arka langsung  sambung. "Makanya baca

babae  itu tema. Bukan sekedar ada cinta kasih

sa…tapi cinta kasih Kristus, bukan cinta kasih yang

laen. Cinta kasih Kristus itu intinya ada pengorbanan.

Orang mangaku punya cinta kasih, tapi kalo sonde

rela berkorban, omong kosong. Sonde bisa begitu."

No Logo iko batamba deng semangat. "Cinta

kasih tuh satu paket deng rela berkorban, bahkan

dia pung nyawa ju dia pertaruhkan.  Orang laen

lebe utama dari dia pung nyawa. Itu yang Kristus

kasi tunjuk. Beta rasa itu maksud tema Natal 2021.

Makanya orang Kristen tuh harus punya cinta kasih

Kristus, Kristus pake garis bawah, sonde pandang

suku, agama, kaya miskin, orang kecil orang besar.

Samua sama dimata Tuhan. Katong harus

terpanggil pi bantu karena ada cinta kasih Kristus."

"Beta pot deng Nona Logo pung aksi. Mulai

deng demo dulu, abis itu baru ator rencana ko kawal

itu kasus sampe tuntas." Domi puji sambil lia pi

Nona Logo yang idong mulai kembang.

Ba'iNdu iko panas. "Katong pung hati Kristus su

kelihatan. Praktek cinta kasih, saling peduli, saling

babantu dan berkorban nyata waktu NTT kena Badai

Seroja. Dari seluruh penjuru dunia kirim bantuan. Di

sini sendiri ju mengalir bantuan.  Ada bantuan barang,

dan uang.  Ada yang kirim tim ahli untuk urus orang

yang trauma karna rumah deng harta benda ilang

lenyap. Orang-orang terkasih mati. Ada banyak sekali

orang peduli. Luar biasa bukti kasih sayang katong

lihat deng mata kapala sendiri."

Ba'iNdu tarek napas baru lanjut. "Tapi

aduuuh… beberapa bulan kemudian, ada kejadian

yang bikin harga kemanusiaan kembali ke titik nol.

Orang bisa bunuh orang lain dengan cara sadis, dan

masih berusaha sembunyi ko sonde ada yang tahu.

Ana balita yang sonde berdosa ju diunuh?  Kira-kira

dong bisa idup tenang ko?"

Samua mulai semangat basambong kasi

pendapat. Tapi karna su deka ayam mau nae pohon,

matahari ju mulai turun, satu persatu minta diri.

Ba'iNdu senyum puas su dapa bahan untuk kata

sambutan.  Bapatua mau pake tema natal deng

kasus-kasus sadis yang bikin heboh untuk tegur cara

hidup basodara dalam satu lingkungan. Ba'iNdu

dapa ingat ayat kunci di kitab Amsal 27 ayat 5,

bilang "Lebe bae teguran yang nyata-nyata,

daripada kasih yang tasambunyi."  (paulbolla)

ilustrasi: Enyth.Repro/Net
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Laporan Keuangan

DATA REALISASI APB - MS TA 2021 MAJELIS SINODE GMIT

PERIODE OKTOBER 2021

Tahun 2020

Kode

Mata dlm bulan Oktober 2021

Anggaran Jumlah % TAG Jumlah Jumlah % TAG % TTR

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Pendapatan : 1 93.807.791.490,94  100,00       75.340.439.827,58  80,31         20.153.011.944,43     75.340.439.827,58  80,31         100,00       

1. Rutin : 1.1 70.531.400.000,00  75,19         54.035.139.338,68  76,61         -                              54.035.139.338,68  76,61         71,72         

1. 10% Rutin 1.1.1 18.000.000.000,00  19,19         16.428.687.799,00  91,27         -                              16.428.687.799,00  91,27         21,81         

2. 20% Sisa Lebih APBJ Akhir TA 1.1.2 65.000.000,00         0,07           66.013.896,00         101,56       -                              66.013.896,00         101,56       0,09           

2. Sentralisasi Gaji Pokok : 1.2 52.466.400.000,00  55,93         37.540.437.643,68  71,55         -                              37.540.437.643,68  71,55         49,83         

1. Kontribusi Sentralisasi Gaji Pokok 1.2.1 42.000.000.000,00  44,77         33.310.807.500,00  79,31         -                              33.310.807.500,00  79,31         44,21         

2. Kotak Persembahan Khusus SGP 1.2.2 150.000.000,00       0,16           29.767.000,00         19,84         -                              29.767.000,00         19,84         0,04           

3. Individu 1.2.3 400.000.000,00       0,43           178.639.894,00       -            -                              178.639.894,00       -            0,24           

4. Lembaga (APB MS / Kantor Sinode) 1.2.4 4.550.000.000,00    4,85           408.856.500,00       8,99           -                              408.856.500,00       8,99           0,54           

5. Persembahan Khusus Karyawan (Klasis) 1.2.5 4.916.400.000,00    5,24           3.249.860.000,00    66,10         -                              3.249.860.000,00    66,10         4,31           

6. 30% dari Persembahan Rp. 1.000,- GMIT 1.2.6 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

7. Lain-lain (Bunga Bank SGP) 1.2.7 450.000.000,00       0,48           362.506.749,68       80,56         -                              362.506.749,68       80,56         0,48           

3. Bunga Bank/Koperasi (Rutin) 1.3 200.000.000,00       0,21           75.224.632,53         37,61         -                              75.224.632,53         37,61         0,10           

4. Lain-lain (Bencana Alam, Pendidikan, dll) 1.4 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

5. Yapenkris (2% Dana Pendidikan) 1.5 3.600.000.000,00    3,84           1.886.343.641,00    52,40         -                              1.886.343.641,00    52,40         2,50           

6. Usaha Dana : 1.6 1.250.000.000,00    1,33           946.742.750,00       75,74         -                              946.742.750,00       75,74         1,26           

1. Hasil Pengelolaan Aset 1.6.1 500.000.000,00       0,53           346.742.750,00       69,35         -                              346.742.750,00       69,35         0,46           

2. Dukungan BPP & UPP 1.6.2 750.000.000,00       0,80           600.000.000,00       80,00         -                              600.000.000,00       80,00         0,80           

3. Lain-lain 1.6.3 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

7. Sumbangan / Bantuan : 1.7 900.000.000,00       0,96           5.200.000,00           0,58           -                              5.200.000,00           0,58           0,01           

1. Gereja Sahabat Dalam Negeri 1.7.1 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

2. Gereja Sahabat Luar Negeri 1.7.2 300.000.000,00       0,32           -                          -            -                              -                          -            -            

3. Pemerintah 1.7.3 600.000.000,00       0,64           -                          -            -                              -                          -            -            

4. Lain-lain (Individu/Lembaga) 1.7.4 -                          -            5.200.000,00           -            -                              5.200.000,00           -            0,01           

8. Dana Pinjaman : 1.8 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

1. Pembangunan Fisik 1.8.1 -                          -                          -            -                              -                          -            -            

2. Modal BUM GMIT 1.8.2 -                          -                          -            -                              -                          -            -            

3. Dana Cadangan 1.8.3 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

Jumlah ( 1 - 8 ) 76.481.400.000,00  81,53         56.948.650.362,21  74,46         -                              56.948.650.362,21  74,46         75,59         

9. Pembangunan : 1.9 75.000.000,00         0,08           63.183.600,00         84,24         -                              63.183.600,00         84,24         0,08           

1. 10% Pembangunan 1.9.1 75.000.000,00         0,08           63.183.400,00         84,24         -                              63.183.400,00         84,24         0,08           

2. Usaha Dana 1.9.2 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

3. Lain-lain 1.9.3 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

10. Lain-lain (Pos Kontra) 1.10 500.000.000,00       0,53           1.481.645.921,97    -            -                              1.481.645.921,97    -            1,97           

11. Dana T it ipan Gaji 1.11 750.000.000,00       0,80           349.974.000,00       46,66         -                              349.974.000,00       46,66         0,46           

Jumlah ( 1 - 11 ) 77.806.400.000,00  82,94         58.843.453.784,18  75,63         -                              58.843.453.784,18  75,63         78,10         

12. Saldo Awal 1.12 16.001.391.490,94  14,36         16.496.985.943,40  103,10       20.153.011.944,43     16.496.985.943,40  103,10       21,90         

1. Dana Rutin / Pendidikan / dll 7.194.800.065,11    -            7.690.394.517,57    -            6.735.059.874,92       7.690.394.517,57    -            10,21         

2. Dana Cadangan SGP 8.806.591.425,83    -            8.806.591.425,83    -            13.417.952.069,51     8.806.591.425,83    -            11,69         

Total ( 1 - 12 ) 93.807.791.490,94  100,00       75.340.439.727,58  80,31         20.153.011.944,43     75.340.439.727,58  80,31         100,00       

No. Mata Anggaran 

Anggaran Tahun 2020 R  E  A  L  I  S  A  S  I

Jumlah % TTAG
s/d September 2021 s/d bln Oktober 2021

2

II. Be lanja : 2 93.807.791.490,94  100,00       75.340.439.727,58  80,31         -                              55.187.427.783,15  58,83         100,00       

1. Majelis Sinode Harian 2.1 780.000.000,00       0,83           570.700.000,00       73,17         -                              570.700.000,00       73,17         1,03           

2. Klasis 2.2 6.216.000.000,00    6,63           4.123.350.000,00    66,33         -                              4.123.350.000,00    66,33         7,47           

3. Jemaat 2.3 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

4. BPP : 2.4 9.500.000.000,00    10,13         7.430.269.693,00    78,21         -                              7.430.269.693,00    78,21         13,46         

1. BP3S 2.4.1 60.000.000,00         0,06           7.481.400,00           12,47         -                              7.481.400,00           12,47         0,01           

2. BDG 2.4.2 7.200.000.000,00    7,68           6.000.000.000,00    83,33         -                              6.000.000.000,00    83,33         10,87         

3. BP4S 2.4.3 60.000.000,00         0,06           27.707.500,00         46,18         -                              27.707.500,00         46,18         0,05           

4. PTT GMIT 2.4.4 60.000.000,00         0,06           1.500.000,00           2,50           -                              1.500.000,00           2,50           0,00           

5. Panit ia2 (termasuk Badan Hukum & Perdamaian) 2.4.5 60.000.000,00         0,06           -                          -            -                              -                          -            -            

6. Badan Pmbrdayaan Aset  & Pgmbgan Ekonomi 2.4.6 60.000.000,00         0,06           5.153.500,00           8,59           -                              5.153.500,00           8,59           0,01           

7. Yayasan / PT  / Panitia lainnya 2.4.7 1.000.000.000,00    1,07           750.287.775,00       15,32         -                              750.287.775,00       75,03         1,36           

8. BP Pendidikan (Yapenkris 2% Dana Pendidikan) 2.4.8 1.000.000.000,00    1,07           1.235.272.600,00    123,53       -                              1.235.272.600,00    123,53       2,24           

9. Program BPP Pendidikan (Rutin) 2.4.9 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

5. Gaji : 2.5 54.378.166.450,00  57,97         37.630.491.644,00  69,20         -                              37.630.491.644,00  69,20         68,19         

1. Sentralisasi Gaji Pokok 2.5.1 50.311.000.000,00  53,63         35.857.479.894,00  71,27         -                              35.857.479.894,00  71,27         64,97         

2. Karyawan Kantor MS 2.5.2 3.181.166.450,00    3,39           1.743.911.750,00    54,82         -                              1.743.911.750,00    54,82         3,16           

3. Karyawan Daftar Tunggu 2.5.3 150.000.000,00       0,16           2.500.000,00           1,67           -                              2.500.000,00           1,67           0,00           

4. Lain-lain (Honor Vikaris/Cinderamata BPP/UPP/Kary. Non Pdt)2.5.4 736.000.000,00       0,78           26.600.000,00         3,61           -                              26.600.000,00         3,61           0,05           

6. Perawatan Karyawan : 2.6 75.000.000,00         0,08           31.560.000,00         -            -                              31.560.000,00         -            0,06           

1. Program Kesehatan 2.6.1 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

2. Bantuan Kesehatan 2.6.2 65.000.000,00         0,07           31.560.000,00         -            -                              31.560.000,00         -            0,06           

3. Lain-lain 2.6.3 10.000.000,00         -                          -            -                              -                          -            -            

7. Kantor : 2.7 330.000.000,00       0,35           313.337.245,43       94,95         -                              313.337.245,43       94,95         0,57           

1. Inventaris & Sertifikasi 2.7.1 75.000.000,00         0,08           172.644.000,00       230,19       -                              172.644.000,00       230,19       0,31           

2. ATK / Barang Habis Pakai 2.7.2 70.000.000,00         0,07           18.476.350,00         26,39         -                              18.476.350,00         26,39         0,03           

3. Listrik / Air / Telepon 2.7.3 85.000.000,00         0,09           37.335.050,00         43,92         -                              37.335.050,00         43,92         0,07           

4. Lain-lain 2.7.4 100.000.000,00       0,11           84.881.845,43         84,88         -                              84.881.845,43         84,88         0,15           
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8. Sidang / Rapat : 2.8 375.000.000,00       0,40           176.755.600,00       47,13         -                              176.755.600,00       47,13         0,32           

1. Sidang Sinode 2.8.1 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

2. Sidang Majelis Sinode 2.8.2 300.000.000,00       0,32           165.300.000,00       55,10         -                              165.300.000,00       55,10         0,30           

3. Rapat Majelis Sinode Harian 2.8.3 25.000.000,00         0,03           -                          -            -                              -                          -            -            

4. Lain-lain 2.8.4 50.000.000,00         0,05           11.455.600,00         22,91         -                              11.455.600,00         22,91         0,02           

9. Pemeliharaan : 2.9 532.500.000,00       0,57           16.205.000,00         3,04           -                              16.205.000,00         3,04           0,03           

1. Pemeliharaan Bangunan 2.9.1 450.000.000,00       0,48           -                          -            -                              -                          -            -            

2. Pemeliharaan Kendaraan 2.9.2 75.000.000,00         0,08           7.905.000,00           10,54         -                              7.905.000,00           10,54         0,01           

3. Pemeliharaan Inventaris / Peralatan 2.9.3 7.500.000,00           0,01           8.300.000,00           110,67       -                              8.300.000,00           110,67       0,02           

10. Perjalanan : 2.10 335.000.000,00       0,36           109.804.284,00       32,78         -                              109.804.284,00       32,78         0,20           

1. Mutasi / Penempatan 2.10.1 200.000.000,00       0,21           31.006.000,00         15,50         -                              31.006.000,00         15,50         0,06           

2. Lain-lain (Visitasi MSH/BPP/UPP) 2.10.2 135.000.000,00       0,14           78.798.284,00         58,37         -                              78.798.284,00         58,37         0,14           

-  Ketua 2.10.2.1 25.000.000,00         0,03           10.478.784,00         41,92         -                              10.478.784,00         41,92         0,02           

-  Wakil Ketua 2.10.2.2 20.000.000,00         0,02           20.297.500,00         101,49       -                              20.297.500,00         101,49       0,04           

-  Sekretaris 2.10.2.3 20.000.000,00         0,02           21.549.000,00         107,75       -                              21.549.000,00         107,75       0,04           

-  Wakil Sekretaris 2.10.2.4 20.000.000,00         0,02           14.741.000,00         73,71         -                              14.741.000,00         73,71         0,03           

-  Bendahara 2.10.2.5 20.000.000,00         0,02           -                          -            -                              -                          -            -            

-  Anggota MSH/BPP/UPP (Mewakili MSH) 2.10.2.6 30.000.000,00         0,03           11.732.000,00         39,11         -                              11.732.000,00         39,11         0,02           

11. Diakonia : 2.11 142.500.000,00       0,15           157.000.000,00       110,18       -                              157.000.000,00       110,18       0,28           

1. Karitatif : 2.11.1 142.500.000,00       0,15           157.000.000,00       110,18       -                              157.000.000,00       110,18       0,28           

-  Bantuan Cinderamata / Penghargaan 2.11.1.1 35.000.000,00         0,04           40.000.000,00         114,29       -                              40.000.000,00         114,29       0,07           

-  Bantuan Duka 2.11.1.2 5.000.000,00           0,01           8.000.000,00           160,00       -                              8.000.000,00           160,00       0,01           

-  Bantuan Bencana Alam 2.11.1.3 100.000.000,00       0,11           100.000.000,00       -            -                              100.000.000,00       -            0,18           

-  Lain-lain 2.11.1.4 2.500.000,00           0,00           9.000.000,00           -            -                              9.000.000,00           -            0,02           

2. Transformatif 2.11.2 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

3. Reformatif 2.11.3 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

12. Iuran / Sumbangan : 2.12 257.000.000,00       0,27           88.400.000,00         34,40         -                              88.400.000,00         34,40         0,16           

1. Iuran 2.12.1 252.000.000,00       0,27           88.400.000,00         35,08         -                              88.400.000,00         35,08         0,16           

2. Sumbangan 2.12.2 5.000.000,00           0,01           -                          -            -                              -                          -            -            

13. Program : 2.13 870.000.000,00       0,93           954.520.300,00       109,71       -                              954.520.300,00       109,71       1,73           

1. UPP Kategorial : 2.13.1 60.000.000,00         0,06           43.500.000,00         72,50         -                              43.500.000,00         72,50         0,08           

-  Bidang Perempuan dan PAR 2.13.1.1 30.000.000,00         0,03           21.000.000,00         70,00         -                              21.000.000,00         70,00         0,04           

-  Bidang Kaum Bapak / Pemuda 2.13.1.2 30.000.000,00         0,03           22.500.000,00         75,00         -                              22.500.000,00         75,00         0,04           

2. UPP Personil : 2.13.2 390.000.000,00       0,42           198.139.500,00       50,81         -                              198.139.500,00       50,81         0,36           

-  Penempatan / Mutasi 2.13.2.1 30.000.000,00         0,03           4.683.000,00           15,61         -                              4.683.000,00           15,61         0,01           

-  Bidang Penilaian Kinerja 2.13.2.2 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                              -                          -            -            

-  Bidang Pendidikan & Pengembangan 2.13.2.3 30.000.000,00         0,03           35.956.500,00         119,86       -                              35.956.500,00         119,86       0,07           

-  Beasiswa 2.13.2.4 300.000.000,00       0,32           157.500.000,00       52,50         -                              157.500.000,00       52,50         0,29           

3. UPP Pastoral 2.13.3 30.000.000,00         0,03           11.805.300,00         39,35         -                              11.805.300,00         39,35         0,02           

4. UPP Teologi & PWG : 2.13.4 60.000.000,00         0,06           4.926.000,00           8,21           -                              4.926.000,00           8,21           0,01           

-  Bidang Teologi 2.13.4.1 30.000.000,00         0,03           2.610.500,00           8,70           -                              2.610.500,00           8,70           0,00           

-  Bidang PAG 2.13.4.2 30.000.000,00         0,03           2.315.500,00           7,72           -                              2.315.500,00           7,72           0,00           

5. UPP Fungsional & PI / PD / Muger 2.13.5 60.000.000,00         0,06           16.000.000,00         26,67         -                              16.000.000,00         26,67         0,03           

-  Bidang Persekutuan Doa 2.13.5.1 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                              -                          -            -            

-  Bidang Liturgi 2.13.5.2 30.000.000,00         0,03           16.000.000,00         53,33         -                              16.000.000,00         53,33         0,03           

6. UPP Umum & Kerumahtanggaan 2.13.6 30.000.000,00         0,03           3.959.500,00           13,20         -                              3.959.500,00           13,20         0,01           

7. UPP Infokom 2.13.7 60.000.000,00         0,06           3.070.000,00           5,12           -                              3.070.000,00           5,12           0,01           

-  Bidang Infokom 2.13.7.1 30.000.000,00         0,03           3.070.000,00           10,23         -                              3.070.000,00           10,23         0,01           

-  Bidang Perpustakaan 2.13.7.2 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                              -                          -            -            

8. UPP Kemiteraan 2.13.8 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                              -                          -            -            

9. UPP Tanggul Bencana Alam & Kemanusiaan 2.13.9 30.000.000,00         0,03           673.120.000,00       2.243,73    -                              673.120.000,00       2.243,73    1,22           

10. UPP Perbendaharaan 2.13.10 120.000.000,00       0,13           -                          -            -                              -                          -            -            

-  Bidang Keuangan 2.13.10.1 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                              -                          -            -            

-  Bidang Penggajian 2.13.10.2 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                              -                          -            -            

-  Bidang Harta Milik 2.13.10.3 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                              -                          -            -            

-  Bidang Kolportase 2.13.10.4 30.000.000,00         -            -                          -            -                              -                          -            -            

14. Pinjaman 2.14 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

15. Penyertaan Modal  2.15 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

16. Cadangan / Abadi 2.16 1.000.000.000,00    1,07           500.000.000,00       50,00         -                              500.000.000,00       50,00         0,91           

17. Lain-lain 2.17 500.000.000,00       0,53           23.040.000,00         -            -                              23.040.000,00         -            0,04           

Jumlah ( 1 - 17 ) 75.291.166.450,00  80,26         52.125.433.766,43  69,23         -                              52.125.433.766,43  69,23         94,45         

18. Pembangunan : 2.18 75.000.000,00         0,08           686.160.582,00       914,88       -                              686.160.582,00       914,88       1,24           

1. Jemaat / Klasis 2.18.1 75.000.000,00         0,08           89.027.500,00         118,70       -                              89.027.500,00         118,70       0,16           

2. Tanah / Bangunan (Sinode) 2.18.2 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

3. Lain-lain (BPP / UPP) 2.18.3 -                          -            -                          -            -                              -                          -            -            

19. Lain-lain (Pos Kontra) 2.19 500.000.000,00       0,53           1.572.251.384,72    314,45       -                              1.572.251.384,72    314,45       2,85           

20. Dana T itipan Gaji 2.20 500.000.000,00       0,53           803.582.050,00       -            -                              803.582.050,00       -            1,46           

Jumlah ( 1 - 20 ) 76.366.166.450,00  81,41         55.187.427.783,15  72,27         -                              55.187.427.783,15  72,27         100,00       

21. Saldo Akhir 2.21 17.441.625.040,94  18,59         20.153.011.944,43  115,55       -                              -                          -            -            

1. Dana Rutin / Pendidikan / dll 2.21.1 6.439.633.615,11    6,86           6.735.059.874,92    104,59       -                              -                          -            -            

2. Dana Cadangan SGP 2.21.2 11.001.991.425,83  11,73         13.417.952.069,51  121,96       -                              -                          -            -            

Total ( 1 - 21 ) 93.807.791.490,94  100,00       75.340.439.727,58  80,31         -                              55.187.427.783,15  58,83         100,00       



30

Kode

Mata dlm bulan November 2021

Anggaran Jumlah % TAG Jumlah Jumlah % TAG % TTR

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Pendapatan : 1 93.807.791.490,94  100,00       81.728.180.123,40  87,12         20.255.408.918,36         81.728.180.123,40  87,12         100,00       

1. Rutin : 1.1 70.331.400.000,00  74,97         59.998.320.258,78  85,07         -                                  59.998.320.258,78  85,31         73,41         

1. 10% Rutin 1.1.1 18.000.000.000,00  19,19         18.105.119.400,00  100,58       -                                  18.105.119.400,00  100,58       22,15         

2. 20% Sisa Lebih APBJ Akhir TA 1.1.2 65.000.000,00         0,07           71.298.588,00         109,69       -                                  71.298.588,00         109,69       0,09           

2. Sentralisasi Gaji Pokok : 1.2 52.266.400.000,00  55,72         41.821.902.270,78  79,71         -                                  41.821.902.270,78  80,02         51,17         

1. Kontribusi Sentralisasi Gaji Pokok 1.2.1 42.000.000.000,00  44,77         37.179.520.000,00  88,52         -                                  37.179.520.000,00  88,52         45,49         

2. Kotak Persembahan Khusus SGP 1.2.2 150.000.000,00       0,16           32.275.000,00         21,52         -                                  32.275.000,00         21,52         0,04           

3. Individu 1.2.3 200.000.000,00       0,21           179.139.894,00       -            -                                  179.139.894,00       -            0,22           

4. Lembaga (APB MS / Kantor Sinode) 1.2.4 4.550.000.000,00    4,85           443.995.000,00       9,76           -                                  443.995.000,00       9,76           0,54           

5. Persembahan Khusus Karyawan (Klasis) 1.2.5 4.916.400.000,00    5,24           3.613.030.000,00    73,49         -                                  3.613.030.000,00    73,49         4,42           

6. 30% dari Persembahan Rp. 1.000,- GMIT 1.2.6 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

7. Lain-lain (Bunga Bank SGP) 1.2.7 450.000.000,00       0,48           373.942.376,78       83,10         -                                  373.942.376,78       83,10         0,46           

3. Bunga Bank/Koperasi (Rutin) 1.3 200.000.000,00       0,21           82.466.085,25         41,23         -                                  82.466.085,25         41,23         0,10           

4. Lain-lain (Bencana Alam, Pendidikan, dll) 1.4 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

5. Yapenkris (2% Dana Pendidikan) 1.5 3.600.000.000,00    3,84           2.079.446.614,00    57,76         -                                  2.079.446.614,00    57,76         2,54           

6. Usaha Dana : 1.6 1.250.000.000,00    1,33           983.153.750,00       78,65         -                                  983.153.750,00       78,65         1,20           

1. Hasil Pengelolaan Aset 1.6.1 500.000.000,00       0,53           383.153.750,00       76,63         -                                  383.153.750,00       76,63         0,47           

2. Dukungan BPP & UPP 1.6.2 750.000.000,00       0,80           600.000.000,00       80,00         -                                  600.000.000,00       80,00         0,73           

3. Lain-lain 1.6.3 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

7. Sumbangan / Bantuan : 1.7 900.000.000,00       0,96           5.200.000,00           0,58           -                                  5.200.000,00           0,58           0,01           

1. Gereja Sahabat  Dalam Negeri 1.7.1 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

2. Gereja Sahabat  Luar Negeri 1.7.2 300.000.000,00       0,32           -                          -            -                                  -                          -            -            

3. Pemerintah 1.7.3 600.000.000,00       0,64           -                          -            -                                  -                          -            -            

4. Lain-lain (Individu/Lembaga) 1.7.4 -                          -            5.200.000,00           -            -                                  5.200.000,00           -            0,01           

8. Dana Pinjaman : 1.8 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

1. Pembangunan Fisik 1.8.1 -                          -                          -            -                                  -                          -            -            

2. Modal BUM GMIT 1.8.2 -                          -                          -            -                                  -                          -            -            

3. Dana Cadangan 1.8.3 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

Jumlah ( 1 - 8 ) 76.281.400.000,00  81,32         63.148.586.708,03  82,57         -                                  63.148.586.708,03  82,78         77,27         

9. Pembangunan : 1.9 75.000.000,00         0,08           71.419.850,00         95,23         -                                  71.419.850,00         95,23         0,09           

1. 10% Pembangunan 1.9.1 75.000.000,00         0,08           71.419.650,00         95,23         -                                  71.419.650,00         95,23         0,09           

2. Usaha Dana 1.9.2 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

3. Lain-lain 1.9.3 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

10. Lain-lain (Pos Kontra) 1.10 500.000.000,00       0,53           1.616.859.621,97    -            -                                  1.616.859.621,97    -            1,98           

11. Dana Titipan Gaji 1.11 750.000.000,00       0,80           394.328.000,00       52,58         -                                  394.328.000,00       52,58         0,48           

Jumlah ( 1 - 11 ) 77.606.400.000,00  82,73         65.231.194.180,00  83,84         -                                  65.231.194.180,00  84,05         79,81         

12. Saldo Awal 1.12 16.201.391.490,94  14,36         16.496.985.943,40  103,10       20.255.408.918,36         16.496.985.943,40  101,82       20,19         

1. Dana Rutin / Pendidikan / dll 7.394.800.065,11    -            7.690.394.517,57    -            6.167.168.121,75           7.690.394.517,57    -            9,41           

2. Dana Cadangan SGP 8.806.591.425,83    -            8.806.591.425,83    -            14.088.240.796,61         8.806.591.425,83    -            10,78         

Total  ( 1 - 12 ) 93.807.791.490,94  100,00       81.728.180.123,40  87,12         20.255.408.918,36         81.728.180.123,40  87,12         100,00       

II. Belanja : 2 93.807.791.490,94  100,00       81.728.180.123,40  87,12         -                                  61.472.771.205,04  65,53         100,00       

1. Majelis Sinode Harian 2.1 780.000.000,00       0,83           632.725.000,00       81,12         -                                  632.725.000,00       81,12         1,03           

2. Klasis 2.2 6.216.000.000,00    6,63           4.733.350.000,00    76,15         -                                  4.733.350.000,00    76,15         7,70           

3. Jemaat 2.3 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

4. BPP : 2.4 9.500.000.000,00    10,13         8.785.047.022,00    86,19         -                                  8.785.047.022,00    92,47         14,29         

1. BP3S 2.4.1 60.000.000,00         0,06           7.481.400,00           12,47         -                                  7.481.400,00           12,47         0,01           

2. BDG 2.4.2 7.200.000.000,00    7,68           6.000.000.000,00    83,33         -                                  6.000.000.000,00    83,33         9,76           

3. BP4S 2.4.3 60.000.000,00         0,06           27.707.500,00         46,18         -                                  27.707.500,00         46,18         0,05           

4. PTT  GMIT 2.4.4 60.000.000,00         0,06           1.500.000,00           2,50           -                                  1.500.000,00           2,50           0,00           

5. Panitia2 (termasuk Badan Hukum & Perdamaian) 2.4.5 60.000.000,00         0,06           -                          -            -                                  -                          -            -            

6. Badan Pmbrdayaan Aset  & Pgmbgan Ekonomi 2.4.6 60.000.000,00         0,06           5.153.500,00           8,59           -                                  5.153.500,00           8,59           0,01           

7. Yayasan / PT / Panitia lainnya 2.4.7 1.000.000.000,00    1,07           862.932.022,00       86,29         -                                  862.932.022,00       86,29         1,40           

8. BP Pendidikan (Yapenkris 2% Dana Pendidikan) 2.4.8 1.000.000.000,00    1,07           1.880.272.600,00    188,03       -                                  1.880.272.600,00    188,03       3,06           

9. Program BPP Pendidikan (Rutin) 2.4.9 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

5. Gaji : 2.5 54.378.166.450,00  57,97         41.743.541.644,00  76,77         -                                  41.743.541.644,00  76,77         67,91         

1. Sentralisasi Gaji Pokok 2.5.1 50.311.000.000,00  53,63         39.778.679.894,00  79,07         -                                  39.778.679.894,00  79,07         64,71         

2. Karyawan Kantor MS 2.5.2 3.181.166.450,00    3,39           1.935.761.750,00    60,85         -                                  1.935.761.750,00    60,85         3,15           

3. Karyawan Daftar Tunggu 2.5.3 150.000.000,00       0,16           2.500.000,00           1,67           -                                  2.500.000,00           1,67           0,00           

4. Lain-lain (Honor Vikaris/Cinderamata BPP/UPP/Kary. Non Pdt) 2.5.4 736.000.000,00       0,78           26.600.000,00         3,61           -                                  26.600.000,00         3,61           0,04           

6. Perawatan Karyawan : 2.6 75.000.000,00         0,08           43.560.000,00         -            -                                  43.560.000,00         -            0,07           

1. Program Kesehatan 2.6.1 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

2. Bantuan Kesehatan 2.6.2 65.000.000,00         0,07           43.560.000,00         -            -                                  43.560.000,00         -            0,07           

3. Lain-lain 2.6.3 10.000.000,00         -                          -            -                                  -                          -            -            

7. Kantor : 2.7 330.000.000,00       0,35           355.492.970,32       107,73       -                                  355.492.970,32       107,73       0,58           

1. Inventaris & Sert ifikasi 2.7.1 75.000.000,00         0,08           174.979.500,00       233,31       -                                  174.979.500,00       233,31       0,28           

2. ATK / Barang Habis Pakai 2.7.2 70.000.000,00         0,07           20.446.350,00         29,21         -                                  20.446.350,00         29,21         0,03           

3. Listrik / Air / Telepon 2.7.3 85.000.000,00         0,09           46.126.800,00         54,27         -                                  46.126.800,00         54,27         0,08           

4. Lain-lain 2.7.4 100.000.000,00       0,11           113.940.320,32       113,94       -                                  113.940.320,32       113,94       0,19           

8. Sidang / Rapat : 2.8 375.000.000,00       0,40           178.105.600,00       47,49         -                                  178.105.600,00       47,49         0,29           

1. Sidang Sinode 2.8.1 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

2. Sidang Majelis Sinode 2.8.2 300.000.000,00       0,32           165.300.000,00       55,10         -                                  165.300.000,00       55,10         0,27           

3. Rapat Majelis Sinode Harian 2.8.3 25.000.000,00         0,03           -                          -            -                                  -                          -            -            

4. Lain-lain 2.8.4 50.000.000,00         0,05           12.805.600,00         25,61         -                                  12.805.600,00         25,61         0,02           

9. Pemeliharaan : 2.9

DATA REALISASI APB - MS TA 2021

MAJELIS SINODE GMIT

PERIODE NOVEMBER 2021

No. Mata Anggaran 

Anggaran Tahun 2020 R  E  A  L  I  S  A  S  I

Jumlah % TTAG
s/d Oktober 2021

2

s/d bln November 2021
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9. Pemeliharaan : 2.9 532.500.000,00       0,57           30.361.600,00         5,70           -                                  30.361.600,00         5,70           0,05           

1. Pemeliharaan Bangunan 2.9.1 450.000.000,00       0,48           14.156.600,00         -            -                                  14.156.600,00         -            0,02           

2. Pemeliharaan Kendaraan 2.9.2 75.000.000,00         0,08           7.905.000,00           10,54         -                                  7.905.000,00           10,54         0,01           

3. Pemeliharaan Inventaris / Peralatan 2.9.3 7.500.000,00           0,01           8.300.000,00           110,67       -                                  8.300.000,00           110,67       0,01           

10. Perjalanan : 2.10 335.000.000,00       0,36           183.255.934,00       54,70         -                                  183.255.934,00       54,70         0,30           

1. Mutasi / Penempatan 2.10.1 200.000.000,00       0,21           52.591.000,00         26,30         -                                  52.591.000,00         26,30         0,09           

2. Lain-lain (Visitasi MSH/BPP/UPP) 2.10.2 135.000.000,00       0,14           130.664.934,00       96,79         -                                  130.664.934,00       96,79         0,21           

-  Ketua 2.10.2.1 25.000.000,00         0,03           27.286.584,00         109,15       -                                  27.286.584,00         109,15       0,04           

-  Wakil Ketua 2.10.2.2 20.000.000,00         0,02           27.653.300,00         138,27       -                                  27.653.300,00         138,27       0,04           

-  Sekretaris 2.10.2.3 20.000.000,00         0,02           34.733.150,00         173,67       -                                  34.733.150,00         173,67       0,06           

-  Wakil Sekretaris 2.10.2.4 20.000.000,00         0,02           17.227.500,00         86,14         -                                  17.227.500,00         86,14         0,03           

-  Bendahara 2.10.2.5 20.000.000,00         0,02           2.314.000,00           11,57         -                                  2.314.000,00           11,57         0,00           

-  Anggota MSH/BPP/UPP (Mewakili MSH) 2.10.2.6 30.000.000,00         0,03           21.450.400,00         71,50         -                                  21.450.400,00         71,50         0,03           

11. Diakonia : 2.11 142.500.000,00       0,15           162.000.000,00       113,68       -                                  162.000.000,00       113,68       0,26           

1. Karitat if : 2.11.1 142.500.000,00       0,15           162.000.000,00       113,68       -                                  162.000.000,00       113,68       0,26           

-  Bantuan Cinderamata / Penghargaan 2.11.1.1 35.000.000,00         0,04           45.000.000,00         128,57       -                                  45.000.000,00         128,57       0,07           

-  Bantuan Duka 2.11.1.2 5.000.000,00           0,01           8.000.000,00           160,00       -                                  8.000.000,00           160,00       0,01           

-  Bantuan Bencana Alam 2.11.1.3 100.000.000,00       0,11           100.000.000,00       -            -                                  100.000.000,00       -            0,16           

-  Lain-lain 2.11.1.4 2.500.000,00           0,00           9.000.000,00           -            -                                  9.000.000,00           -            0,01           

2. Transformatif 2.11.2 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

3. Reformatif 2.11.3 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

12. Iuran / Sumbangan : 2.12 257.000.000,00       0,27           88.400.000,00         34,40         -                                  88.400.000,00         34,40         0,14           

1. Iuran 2.12.1 252.000.000,00       0,27           88.400.000,00         35,08         -                                  88.400.000,00         35,08         0,14           

2. Sumbangan 2.12.2 5.000.000,00           0,01           -                          -            -                                  -                          -            -            

13. Program : 2.13 870.000.000,00       0,93           996.110.500,00       114,50       -                                  996.110.500,00       114,50       1,62           

1. UPP Kategorial : 2.13.1 60.000.000,00         0,06           43.500.000,00         72,50         -                                  43.500.000,00         72,50         0,07           

-  Bidang Perempuan dan PAR 2.13.1.1 30.000.000,00         0,03           21.000.000,00         70,00         -                                  21.000.000,00         70,00         0,03           

-  Bidang Kaum Bapak / Pemuda 2.13.1.2 30.000.000,00         0,03           22.500.000,00         75,00         -                                  22.500.000,00         75,00         0,04           

2. UPP Personil : 2.13.2 390.000.000,00       0,42           233.503.300,00       59,87         -                                  233.503.300,00       59,87         0,38           

-  Penempatan / Mutasi 2.13.2.1 30.000.000,00         0,03           4.683.000,00           15,61         -                                  4.683.000,00           15,61         0,01           

-  Bidang Penilaian Kinerja 2.13.2.2 30.000.000,00         0,03           5.263.800,00           17,55         -                                  5.263.800,00           17,55         0,01           

-  Bidang Pendidikan & Pengembangan 2.13.2.3 30.000.000,00         0,03           35.956.500,00         119,86       -                                  35.956.500,00         119,86       0,06           

-  Beasiswa 2.13.2.4 300.000.000,00       0,32           187.600.000,00       62,53         -                                  187.600.000,00       62,53         0,31           

3. UPP Pastoral 2.13.3 30.000.000,00         0,03           11.805.300,00         39,35         -                                  11.805.300,00         39,35         0,02           

4. UPP T eologi & PWG : 2.13.4 60.000.000,00         0,06           4.926.000,00           8,21           -                                  4.926.000,00           8,21           0,01           

-  Bidang T eologi 2.13.4.1 30.000.000,00         0,03           2.610.500,00           8,70           -                                  2.610.500,00           8,70           0,00           

-  Bidang PAG 2.13.4.2 30.000.000,00         0,03           2.315.500,00           7,72           -                                  2.315.500,00           7,72           0,00           

5. UPP Fungsional & PI / PD / Muger 2.13.5 60.000.000,00         0,06           16.000.000,00         26,67         -                                  16.000.000,00         26,67         0,03           

-  Bidang Persekutuan Doa 2.13.5.1 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                                  -                          -            -            

-  Bidang Liturgi 2.13.5.2 30.000.000,00         0,03           16.000.000,00         53,33         -                                  16.000.000,00         53,33         0,03           

6. UPP Umum & Kerumahtanggaan 2.13.6 30.000.000,00         0,03           7.285.900,00           24,29         -                                  7.285.900,00           24,29         0,01           

7. UPP Infokom 2.13.7 60.000.000,00         0,06           3.070.000,00           5,12           -                                  3.070.000,00           5,12           0,00           

-  Bidang Infokom 2.13.7.1 30.000.000,00         0,03           3.070.000,00           10,23         -                                  3.070.000,00           10,23         0,00           

-  Bidang Perpustakaan 2.13.7.2 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                                  -                          -            -            

8. UPP Kemiteraan 2.13.8 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                                  -                          -            -            

9. UPP T anggul Bencana Alam & Kemanusiaan 2.13.9 30.000.000,00         0,03           676.020.000,00       2.253,40    -                                  676.020.000,00       2.253,40    1,10           

10. UPP Perbendaharaan 2.13.10 120.000.000,00       0,13           -                          -            -                                  -                          -            -            

-  Bidang Keuangan 2.13.10.1 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                                  -                          -            -            

-  Bidang Penggajian 2.13.10.2 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                                  -                          -            -            

-  Bidang Harta Milik 2.13.10.3 30.000.000,00         0,03           -                          -            -                                  -                          -            -            

-  Bidang Kolportase 2.13.10.4 30.000.000,00         -            -                          -            -                                  -                          -            -            

14. Pinjaman 2.14 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

15. Penyertaan Modal  2.15 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

16. Cadangan / Abadi 2.16 1.000.000.000,00    1,07           1.000.000.000,00    100,00       -                                  1.000.000.000,00    100,00       1,63           

17. Lain-lain 2.17 500.000.000,00       0,53           27.130.000,00         -            -                                  27.130.000,00         -            0,04           

Jumlah ( 1 - 17 ) 75.291.166.450,00  80,26         58.959.080.270,32  77,51         -                                  58.959.080.270,32  78,31         95,91         

18. Pembangunan : 2.18 75.000.000,00         0,08           109.027.500,00       941,55       -                                  109.027.500,00       145,37       0,18           

1. Jemaat  / Klasis 2.18.1 75.000.000,00         0,08           109.027.500,00       145,37       -                                  109.027.500,00       145,37       0,18           

2. Tanah / Bangunan (Sinode) 2.18.2 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

3. Lain-lain (BPP / UPP) 2.18.3 -                          -            -                          -            -                                  -                          -            -            

19. Lain-lain (Pos Kontra) 2.19 500.000.000,00       0,53           1.572.251.384,72    314,45       -                                  1.572.251.384,72    314,45       2,56           

20. Dana T it ipan Gaji 2.20 500.000.000,00       0,53           832.412.050,00       -            -                                  832.412.050,00       -            1,35           

Jumlah ( 1 - 20 ) 76.366.166.450,00  81,41         61.472.771.205,04  80,50         -                                  61.472.771.205,04  80,50         100,00       

21. Saldo Akhir 2.21 17.441.625.040,94  18,59         20.255.408.918,36  116,13       -                                  -                          -            -            

1. Dana Rutin / Pendidikan / dll 2.21.1 6.439.633.615,11    6,86           6.167.168.121,75    95,77         -                                  -                          -            -            

2. Dana Cadangan SGP 2.21.2 11.001.991.425,83  11,73         14.088.240.796,61  128,05       -                                  -                          -            -            

Total ( 1 - 21 ) 93.807.791.490,94  100,00       81.728.180.123,40  87,12         -                                  61.472.771.205,04  65,53         100,00       

Catatan  :

*  TT AG      :   T erhadap Total Anggaran

*  TAG         :  Terhadap Anggaran

*  TT R          :  Terhadap T otal  Realisasi

Kupang, 30 November 2021

Majelis Sinode GM IT

Wakil Ketua, Bendahara,

Pdt. Gayus D. Pollin, S.Th Pnt. Mariana R. Bire, MM
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TA. 2020 Januari 2021 Februari 2021 Maret 2021 April 2021 Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Agustus 2021 September 2021 Oktober 2021 Nov ember 2021Desember 2021 Total
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Kota Kupang -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         1 -                         
2 Kupang T imur -                         -                         -                         -                         -                         225.000                 220.000                 88.000                   -                           150.000                 149.000                 150.000                 -                         2 982.000                 
3  Sulamu 2.572.000              -                         -                         -                         -                         27.000                   8.000                     -                         46.500                     -                         -                         -                         -                         3 81.500                   
4 Amabi Oefeto Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         4 -                         
5 Kupang Barat 202.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         5 -                         
6 Kota Kupang Barat -                         -                         -                         -                         4.812.800              -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         6 4.812.800              
7 Kupang Tengah 1.046.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         7 -                         
8 Kota Kupang Timur 15.799.700            -                         48.500                   100.000                 6.996.600              3.766.600              435.400                 4.512.500              -                           -                         2.691.250              -                         -                         8 18.550.850            
9 Fatuleu Barat 1.118.500              -                         -                         319.000                 -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         9 319.000                 

10 Fatuleu T imur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         10 -                         
11 Amarasi Barat 249.500                 85.000                   -                         69.000                   -                         150.000                 -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         11 304.000                 
12 Amarasi Timur 235.700                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         12 -                         
13 Amfoang Utara 503.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         13 -                         
14 Amfoang Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         14 -                         
15 Semau 3.029.000              944.650                 2.518.000              -                         586.000                 693.000                 552.500                 325.000                 284.900                   372.000                 430.000                 261.500                 -                         15 6.967.550              
16 Rote Barat Daya 279.000                 69.000                   -                         53.000                   23.000                   44.000                   118.000                 -                         90.000                     80.000                   48.000                   60.000                   -                         16 585.000                 
17 Rote Barat 589.000                 -                         23.000                   319.000                 30.000                   25.000                   37.000                   20.000                   -                           15.000                   216.000                 -                         -                         17 685.000                 
18 Rote Barat Laut 4.273.950              924.500                 569.500                 138.000                 430.500                 406.500                 852.500                 743.000                 1.177.700                831.500                 582.000                 1.236.000              -                         18 7.891.700              
19 Rote Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         19 -                         
20 Rote Tengah -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         20 -                         
21 Pantai Baru -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         21 -                         
22 Lobalain -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         22 -                         
23 Sabu Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         23 -                         
24 Sabu Barat 16.416.375            912.700                 927.000                 -                         -                         -                         -                         1.691.000              559.000                   1.626.600              2.256.000              2.360.000              -                         24 10.332.300            
25 F lores 823.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         25 -                         
26 Sumbawa -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         26 -                         
27 Belu 4.447.800              -                         -                         -                         125.000                 245.000                 257.500                 -                         -                           -                         -                         -                         -                         27 627.500                 
28 Malaka 365.400                 54.000                   30.000                   26.500                   13.000                   30.000                   379.000                 274.500                 117.000                   142.000                 213.000                 159.000                 -                         28 1.438.000              
29 TTU -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         29 -                         
30 Soe -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         30 -                         
31 Soe Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         31 -                         
32 Amanuban Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         32 -                         
33 Amanuban Timur Selatan 65.000                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         33 -                         
34 Kuanfatu -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         34 -                         
35 Amanuban Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         35 -                         
36 Amanuban Tengah Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         36 -                         
37 Amanuban Tengah Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         37 -                         
38 Amanatun Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         38 -                         
39 Amanatun Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         39 -                         
40 Amanatun Timur -                         -                         -                         -                         -                         247.000                 -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         40 247.000                 
41 Mollo Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         41 -                         
42 Mollo Timur 3.219.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         42 -                         
43 Mollo Utara 2.850.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         43 -                         
44 Alor Barat Laut 4.295.500              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         44 -                         
45  Teluk Kabola -                         -                         -                         521.000                 -                         -                         1.115.000              447.000                 -                           -                         -                         414.000                 -                         45 2.497.000              
46 Alor Timur 2.337.000              656.000                 770.000                 443.500                 259.000                 354.000                 390.000                 350.000                 420.000                   410.000                 373.000                 404.000                 -                         46 4.829.500              
47 Alor Timur Laut 9.092.700              957.500                 1.142.250              861.000                 769.500                 840.700                 658.500                 719.000                 714.000                   -                         -                         1.246.600              -                         47 7.909.050              
48 Alor Tengah Selatan 1.131.700              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         725.000                 -                         -                         48 725.000                 
49  Alor Tengah Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         49 -                         
50  Alor Barat Daya 2.367.800              -                         643.500                 635.000                 573.000                 586.000                 762.500                 488.000                 442.500                   385.000                 553.000                 717.500                 -                         50 5.786.000              
51  Pantar Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         51 -                         
52  Pantar Barat -                         -                         2.500.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         52 2.500.000              
53 Belum Jelas Penyetor -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         220.000                   -                         -                         -                         -                         53 220.000                 

Total 77.308.625            4.603.350              9.171.750              3.485.000              14.618.400            7.639.800              5.785.900              9.658.000              4.071.600                4.012.100              8.236.250              7.008.600              -                             78.290.750            

Kupang, Desember 2021

Majelis Sinode GMIT

No. No.

TAHUN 2021

Nama Klasis
10% Pembangunan

KLASIS se-GMIT
DATA REALISASI 10% PEMBANGUNAN TA. 2020 & TA. 2021

TA. 2020 Januari 2021 Februari 2021 Maret 2021 April 2021 Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Agustus 2021 September 2021 Oktober 2021 Nov ember 2021Desember 2021 Total
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Kota Kupang 3.635.496.440       316.423.850          384.796.610          108.203.400          175.950.750          233.757.900          323.833.700          270.348.300          278.299.500          254.404.811          265.846.290          375.153.950          -                         1 2.987.019.061       
2 Kupang Timur 523.321.000          128.175.750          -                         -                         220.000                 48.856.300            2.200.000              47.593.150            113.008.950          59.004.000            60.706.200            52.651.600            -                         2 512.415.950          
3  Sulamu 214.824.000          31.730.000            -                         19.886.200            -                         14.854.700            32.743.500            -                         25.286.500            41.611.500            -                         -                         -                         3 166.112.400          
4 Amabi Oefeto Timur 70.680.400            10.975.400            -                         20.479.700            15.526.700            13.819.750            10.710.800            -                         17.261.850            11.019.450            15.128.700            14.849.700            -                         4 129.772.050          
5 Kupang Barat 609.763.906          59.756.810            67.241.910            41.538.660            35.949.420            34.485.534            44.664.200            54.177.450            52.328.350            -                         68.736.250            59.191.200            -                         5 518.069.784          
6 Kota Kupang Barat 643.839.400          73.118.550            -                         122.100.550          50.262.150            50.435.000            47.678.900            82.318.150            63.244.800            38.716.850            -                         -                         -                         6 527.874.950          
7 Kupang Tengah 626.493.600          130.989.400          51.063.500            37.628.300            31.610.100            63.315.300            65.742.500            -                         97.167.350            74.162.300            29.524.250            91.770.700            -                         7 672.973.700          
8 Kota Kupang Timur 1.490.562.040       168.343.800          53.680.550            87.943.400            113.584.590          156.227.995          126.371.550          123.822.100          87.289.950            117.515.600          129.809.750          153.094.450          -                         8 1.317.683.735       
9 Fatuleu Barat 450.602.520          -                         55.126.470            67.928.300            -                         68.681.820            42.579.500            41.886.000            37.182.590            99.133.050            38.742.000            65.862.800            -                         9 517.122.530          

10 Fatuleu Timur 278.754.319          59.944.752            28.418.800            16.662.850            -                         17.292.250            31.963.250            21.851.850            26.270.650            51.602.410            25.733.800            23.343.550            -                         10 303.084.162          
11 Amarasi Barat 407.513.200          54.146.650            36.770.950            29.879.450            26.353.900            32.886.000            40.077.550            40.773.800            37.233.550            35.375.600            34.885.000            48.207.650            -                         11 416.590.100          
12 Amarasi Timur 390.758.600          -                         38.194.650            -                         103.968.400          -                         -                         96.476.600            -                         -                         121.147.700          -                         -                         12 359.787.350          
13 Amfoang Utara 204.542.100          -                         35.100.000            27.813.500            -                         1.817.900              32.407.000            25.715.000            -                         45.019.000            -                         30.900.000            -                         13 198.772.400          
14 Amfoang Selatan 300.937.285          47.559.700            25.340.995            20.135.200            19.372.420            21.473.300            28.022.450            23.824.200            21.484.200            21.591.950            34.346.150            43.536.100            -                         14 306.686.665          
15 Semau 232.035.000          21.975.950            28.044.500            11.825.300            16.804.100            16.588.150            19.998.150            18.362.300            18.290.650            25.518.000            20.465.500            22.478.700            -                         15 220.351.300          
16 Rote Barat Daya 359.982.200          49.243.500            -                         23.535.500            18.323.000            24.239.500            60.767.000            22.415.500            25.926.000            27.170.500            28.693.500            32.852.000            -                         16 313.166.000          
17 Rote Barat 168.206.200          25.158.000            12.233.000            12.655.100            13.294.100            13.992.000            16.194.700            13.831.000            10.661.500            14.521.000            13.487.000            16.810.500            -                         17 162.837.900          
18 Rote Barat Laut 445.444.170          87.548.650            32.421.800            25.993.250            30.867.250            25.380.000            41.387.500            28.907.450            34.217.550            37.648.450            34.995.050            50.714.700            -                         18 430.081.650          
19 Rote Timur 83.413.000            29.054.500            18.220.000            6.798.500              9.904.500              15.360.000            11.754.500            9.822.500              13.170.130            9.212.100              25.246.200            18.778.000            -                         19 167.320.930          
20 Rote Tengah 109.229.500          19.759.000            18.297.500            9.742.000              7.066.500              10.543.500            12.137.500            8.422.000              9.367.500              14.095.500            7.204.500              15.400.500            -                         20 132.036.000          
21 Pantai Baru 268.271.810          34.528.100            22.744.655            11.555.200            19.133.463            17.130.770            20.224.350            21.354.700            16.896.450            24.460.500            22.792.500            24.678.900            -                         21 235.499.588          
22 Lobalain 187.956.750          7.188.300              68.620.557            -                         -                         -                         -                         31.600.000            -                         30.000.000            40.411.900            -                         -                         22 177.820.757          
23 Sabu Timur 298.698.900          54.391.000            47.100.000            17.328.600            -                         33.411.800            24.642.000            26.663.000            22.339.500            29.856.000            19.378.500            24.043.900            -                         23 299.154.300          
24 Sabu Barat 442.096.575          46.839.450            44.385.150            27.148.800            31.615.800            25.341.600            43.226.900            25.377.300            21.152.200            35.325.100            38.244.300            45.915.900            -                         24 384.572.500          
25 Flores 676.484.149          187.186.993          32.508.750            43.777.100            72.419.400            60.438.376            66.379.405            54.522.420            22.477.600            54.177.400            63.509.911            65.243.581            -                         25 722.640.936          
26 Sumbawa 89.918.296            11.608.550            -                         6.622.900              8.752.550              11.532.450            12.839.700            10.062.700            7.723.650              -                         13.938.000            13.650.000            -                         26 96.730.500            
27 Belu 445.379.850          99.282.500            17.741.750            55.313.250            44.472.300            24.240.450            50.007.450            46.464.650            48.544.650            44.394.550            47.971.500            54.088.950            -                         27 532.522.000          
28 Malaka 133.365.400          21.201.000            12.577.500            11.861.500            11.508.500            14.293.000            13.982.000            15.022.500            13.060.500            13.567.000            14.751.500            16.909.000            -                         28 158.734.000          
29 TTU 175.352.550          20.130.000            14.015.000            12.190.700            15.018.500            14.731.500            16.151.500            15.925.000            15.124.500            14.566.000            15.156.500            16.479.000            -                         29 169.488.200          
30 Soe 1.091.475.425       128.029.000          37.654.000            45.858.000            55.879.000            79.331.000            78.319.000            57.301.500            75.387.000            98.887.000            62.121.000            75.684.500            -                         30 794.451.000          
31 Soe Timur 295.897.600          62.600.000            18.843.500            31.194.500            24.272.500            25.795.000            50.940.000            39.564.500            18.914.500            31.633.500            28.008.500            33.045.500            -                         31 364.812.000          
32 Amanuban T imur 185.794.900          20.401.500            36.571.500            46.763.500            48.226.500            43.265.500            21.469.000            12.218.000            26.921.740            30.576.000            12.548.500            13.449.000            -                         32 312.410.740          
33 Amanuban T imur Selatan 130.720.150          -                         21.245.000            20.942.000            14.854.000            18.548.000            15.335.000            18.499.000            16.543.100            16.504.350            12.676.500            17.831.200            -                         33 172.978.150          
34 Kuanfatu 37.308.000            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         34 -                         
35 Amanuban Selatan 433.976.400          66.986.500            41.779.500            33.771.500            37.504.500            68.659.500            49.955.000            40.086.000            42.447.000            59.081.000            38.505.500            55.847.000            -                         35 534.623.000          
36 Amanuban Tengah Utara 363.219.650          46.449.500            22.501.100            14.317.500            3.500.000              44.621.800            27.092.000            17.204.900            14.564.650            56.077.300            27.304.500            34.198.000            -                         36 307.831.250          
37 Amanuban Tengah Selatan 115.269.500          7.089.850              -                         14.468.000            14.313.600            11.630.450            14.457.100            -                         11.422.500            -                         20.768.900            15.352.300            -                         37 109.502.700          
38 Amanatun Selatan 112.184.000          14.404.850            14.373.500            18.987.200            9.988.500              12.341.600            15.892.900            6.861.400              13.273.500            3.427.200              13.377.500            11.491.000            -                         38 134.419.150          
39 Amanatun Utara 45.342.270            8.894.650              -                         -                         13.117.900            13.089.440            10.117.500            17.701.000            10.729.500            14.699.050            -                         19.988.150            -                         39 108.337.190          
40 Amanatun Timur 45.617.150            5.798.300              3.343.400              6.089.600              4.447.000              5.452.800              11.660.900            4.875.400              12.669.900            6.253.250              5.209.000              3.159.800              -                         40 68.959.350            
41 Mollo Barat 387.167.300          42.793.650            33.717.650            27.627.750            28.334.450            34.955.300            -                         65.526.250            29.572.650            41.941.200            25.170.800            38.082.250            -                         41 367.721.950          
42 Mollo T imur 130.407.500          -                         -                         -                         -                         53.050.000            -                         -                         34.550.000            -                         11.000.000            11.550.000            -                         42 110.150.000          
43 Mollo Utara 178.929.300          37.264.400            28.997.381            20.291.500            21.282.050            11.997.200            25.158.600            19.420.000            20.178.700            23.009.850            17.255.200            18.611.700            -                         43 243.466.581          
44 Alor Barat Laut 650.186.800          91.469.000            52.177.200            44.744.650            44.357.500            54.055.850            26.339.750            56.641.450            46.387.000            19.033.500            47.340.500            54.591.000            -                         44 537.137.400          
45  Teluk Kabola 286.206.050          103.874.600          45.608.000            27.038.500            -                         -                         30.319.350            34.832.000            45.032.400            29.970.750            -                         73.499.600            -                         45 390.175.200          
46 Alor Timur 141.353.300          37.031.300            12.062.500            10.504.600            9.804.900              8.356.550              16.547.300            10.827.400            13.429.900            12.354.950            12.137.750            15.521.400            -                         46 158.578.550          
47 Alor Timur Laut 159.271.150          21.200.000            16.180.000            8.469.000              10.899.000            13.032.200            18.009.400            13.525.700            17.639.050            -                         15.607.550            35.491.800            -                         47 170.053.700          
48 Alor Tengah Selatan 161.834.820          28.455.000            21.941.000            14.549.500            14.327.900            16.656.000            21.963.200            -                         19.155.000            19.105.000            17.690.000            34.315.000            -                         48 208.157.600          
49  Alor Tengah Utara 300.624.620          85.086.200            34.248.220            30.312.760            32.457.500            33.081.600            42.554.050            36.808.100            35.108.300            -                         36.075.950            40.015.300            -                         49 405.747.980          
50  Alor Barat Daya 160.005.100          -                         15.170.350            15.307.100            14.571.000            26.805.100            22.734.000            31.980.150            20.321.300            20.883.000            16.497.800            21.957.500            -                         50 206.227.300          
51  Pantar Timur 124.359.500          62.388.000            -                         16.000.000            -                         30.000.000            -                         -                         -                         54.900.000            -                         47.950.000            -                         51 211.238.000          
52  Pantar Barat 252.811.770          22.496.500            22.095.800            15.703.950            -                         -                         38.013.500            29.300.000            8.000.000              20.000.000            -                         21.525.000            -                         52 177.134.750          
53 Belum Jelas Penyetor 399.389.350          67.489.000            202.831.202          670.000                 2.155.000              4.598.000              400.000                 9.966.000              2.900.000              63.345.050            26.283.700            48.658.250            -                         53 429.296.202          

Total 20.153.274.765     2.756.461.955       1.825.985.400       1.340.158.320       1.276.271.193       1.674.449.735       1.775.965.105       1.700.678.370       1.670.158.310       1.845.350.571       1.676.431.601       2.118.420.581       -                             19.660.331.141     

No. Nama Klas is
10% Rutin

No.

DATA REALISASI 10% RUTIN TA. 2020 & TA. 2021
KLASIS se-GMIT

TAHUN 2021

DATA REALISASIDATA REALISASIDATA REALISASIDATA REALISASIDATA REALISASI

Lampiran 1

Lampiran 2
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TA. 2020 Januari 2021 Februari 2021 Maret 2021 April 2021 Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Agustus 2021 September 2021 Oktober 2021 November 2021Desember 2021 Total
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Kota Kupang -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         1 -                         
2 Kupang T imur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         2 -                         
3  Sulamu -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         3 -                         
4 Amabi Oefeto Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         4 -                         
5 Kupang Barat 375.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5 -                         
6 Kota Kupang Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         6 -                         
7 Kupang Tengah -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         7 -                         
8 Kota Kupang Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         8 -                         
9 Fatuleu Barat 2.365.500              -                         -                         1.540.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         62.500                   -                         -                         9 1.602.500              

10 Fatuleu T imur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         10 -                         
11 Amarasi Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         11 -                         
12 Amarasi Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         12 -                         
13 Amfoang Utara 1.727.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         13 -                         
14 Amfoang Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         14 -                         
15 Semau -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         15 -                         
16 Rote Barat Daya 86.000                   -                         -                         -                         -                         15.000                   35.000                   -                         28.000                   20.000                   15.000                   22.000                   -                         16 135.000                 
17 Rote Barat 285.000                 -                         150.000                 -                         234.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         17 384.000                 
18 Rote Barat Laut -                         -                         190.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         18 190.000                 
19 Rote Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         19 -                         
20 Rote Tengah -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         20 -                         
21 Pantai Baru -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         21 -                         
22 Lobalain 750.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         22 -                         
23 Sabu Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         23 -                         
24 Sabu Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         24 -                         
25 F lores -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         25 -                         
26 Sumbawa -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         26 -                         
27 Belu -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         27 -                         
28 Malaka -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         28 -                         
29 TTU -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         29 -                         
30 Soe -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         30 -                         
31 Soe Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         31 -                         
32 Amanuban Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         32 -                         
33 Amanuban Timur Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         33 -                         
34 Kuanfatu -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         34 -                         
35 Amanuban Selatan 2.601.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         35 -                         
36 Amanuban Tengah Utara 2.388.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         36 -                         
37 Amanuban Tengah Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         37 -                         
38 Amanatun Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         38 -                         
39 Amanatun Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         39 -                         
40 Amanatun Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         40 -                         
41 Mollo Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         41 -                         
42 Mollo Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         42 -                         
43 Mollo Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         43 -                         
44 Alor Barat Laut -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         44 -                         
45  Teluk Kabola -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         45 -                         
46 Alor Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         46 -                         
47 Alor Timur Laut -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         47 -                         
48 Alor Tengah Selatan 1.094.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         48 -                         
49  Alor Tengah Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         49 -                         
50  Alor Barat Daya -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         50 -                         
51  Pantar Timur 400.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         51 -                         
52  Pantar Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         52 -                         
53 Belum Jelas Penyetor -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         53 -                         

Total 12.071.500            -                             340.000                 1.540.000              234.000                 15.000                   35.000                   -                             28.000                   20.000                   77.500                   22.000                   -                             2.311.500              

Kupang, Desember 2021

Majelis Sinode GMIT

Persembahan Rp. 1.000,- GMIT

KLASIS se-GMIT

Nama KlasisNo. No.

TAHUN 2021

DATA REALISASI PERSEMBAHAN Rp. 1.000,- GMIT TA. 2020 & TA. 2021

TA. 2020 Januari 2021 Februari 2021 Maret 2021 April 2021 Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Agustus 2021 September 2021 Oktober 2021 Nov ember 2021Desember 2021 Total
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Kota Kupang 2.948.200              -                         15.332.400            -                         4.750.000              -                         12.494.857            -                         -                         -                         -                         -                         -                         1 32.577.257            
2 Kupang Timur 5.000.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         2 -                         
3  Sulamu 1.400.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         3 -                         
4 Amabi Oefeto Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         4 -                         
5 Kupang Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5 -                         
6 Kota Kupang Barat 3.451.300              -                         -                         8.137.800              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         6 8.137.800              
7 Kupang Tengah 2.000.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         7 -                         
8 Kota Kupang T imur 14.119.500            -                         3.030.777              -                         1.653.750              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         8 4.684.527              
9 Fatuleu Barat 2.819.638              -                         -                         959.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         9 959.000                 

10 Fatuleu Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         10 -                         
11 Amarasi Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         11 -                         
12 Amarasi Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         12 -                         
13 Amfoang Utara 1.565.800              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         13 -                         
14 Amfoang Selatan 150.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         14 -                         
15 Semau 1.800.000              -                         2.635.900              -                         897.750                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         15 3.533.650              
16 Rote Barat Daya -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         16 -                         
17 Rote Barat 85.000                   -                         290.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         17 290.000                 
18 Rote Barat Laut -                         -                         4.401.800              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         18 4.401.800              
19 Rote Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         19 -                         
20 Rote Tengah 1.576.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         20 -                         
21 Pantai Baru -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         21 -                         
22 Lobalain 7.482.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         22 -                         
23 Sabu Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         23 -                         
24 Sabu Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         24 -                         
25 Flores 415.500                 -                         2.376.262              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         25 2.376.262              
26 Sumbawa -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         3.517.692              -                         -                         26 3.517.692              
27 Belu -                         -                         -                         -                         -                         2.263.200              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         27 2.263.200              
28 Malaka 1.706.000              133.000                 689.000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         28 822.000                 
29 TTU -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         29 -                         
30 Soe 1.058.800              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         30 -                         
31 Soe Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         1.767.000              -                         -                         31 1.767.000              
32 Amanuban Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         32 -                         
33 Amanuban Timur Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         33 -                         
34 Kuanfatu -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         34 -                         
35 Amanuban Selatan 2.150.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         35 -                         
36 Amanuban Tengah Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         1.598.000              -                         -                         -                         36 1.598.000              
37 Amanuban Tengah Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         37 -                         
38 Amanatun Selatan -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         38 -                         
39 Amanatun Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         39 -                         
40 Amanatun Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         40 -                         
41 Mollo Barat -                         1.998.400              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         41 1.998.400              
42 Mollo T imur 2.895.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         42 -                         
43 Mollo Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         43 -                         
44 Alor Barat Laut -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         44 -                         
45  Teluk Kabola -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         45 -                         
46 Alor Timur -                         -                         1.930.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         46 1.930.000              
47 Alor Timur Laut -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         47 -                         
48 Alor Tengah Selatan 3.526.400              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         48 -                         
49  Alor Tengah Utara -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         49 -                         
50  Alor Barat Daya 938.200                 -                         223.600                 56.000                   56.200                   31.200                   30.000                   30.000                   -                         -                         -                         -                         -                         50 427.000                 
51  Pantar Timur -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         4.000                     -                         -                         -                         51 4.000                     
52  Pantar Barat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         52 -                         
53 Belum Jelas Penyetor -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         53 -                         

Total 57.087.338            2.131.400              30.909.739            9.152.800              7.357.700              2.294.400              12.524.857            30.000                   -                             1.602.000              5.284.692              -                             -                             71.287.588            

Kupang, Desember 2021

Majelis Sinode GMIT

20% Sisa Lebih APBJ
No. Nama Klasis No.

KLASIS se-GMIT
DATA REALISASI 20% SISA LEBIH APBJ TA. 2020 & TA. 2021

TAHUN 2021

Lampiran 3

Lampiran 4
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TA. 2020 Januari 2021 Februari 2021 Maret 2021 April 2021 Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Agustus 2021 September 2021 Oktober 2021 Nov ember 2021Desember 2021 Total
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Kota Kupang 188.548.320          8.904.500              13.030.000            7.955.000              6.413.000              10.521.800            18.532.000            9.054.000              14.623.000            8.494.000              12.186.000            22.382.200            -                         1 132.095.500          
2 Kupang Timur 77.470.950            17.678.500            -                         -                         5.193.800              51.000                   9.699.050              45.000                   19.886.300            8.215.500              15.290.600            9.130.800              -                         2 85.190.550            
3  Sulamu 31.924.100            -                         -                         -                         -                         2.162.000              1.557.500              -                         4.565.000              -                         -                         -                         -                         3 8.284.500              
4 Amabi Oefeto Timur 12.081.750            2.817.350              -                         5.077.650              3.049.650              2.566.300              1.962.800              -                         3.257.950              2.291.250              2.788.750              2.724.350              -                         4 26.536.050            
5 Kupang Barat 83.936.856            -                         10.157.082            5.632.532              5.713.894              5.825.534              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5 27.329.042            
6 Kota Kupang Barat 61.965.840            9.214.750              -                         15.286.950            6.629.000              7.995.800              6.584.900              9.591.100              8.007.950              5.270.000              -                         -                         -                         6 68.580.450            
7 Kupang Tengah 1.550.000              -                         -                         -                         -                         -                         16.771.600            -                         4.418.000              5.317.500              1.456.000              3.274.000              -                         7 31.237.100            
8 Kota Kupang Timur 76.233.850            7.829.500              2.731.200              5.952.500              5.837.000              4.082.000              9.578.300              7.347.000              5.776.500              9.283.300              8.761.000              9.314.000              -                         8 76.492.300            
9 Fatuleu Barat 61.948.870            -                         6.537.500              10.029.010            -                         5.066.468              5.593.500              5.884.100              4.996.218              6.911.650              5.365.000              9.120.200              -                         9 59.503.646            

10 Fatuleu Timur 43.377.944            11.621.380            4.401.810              2.984.040              -                         4.779.090              5.928.200              4.558.910              3.875.780              11.343.880            4.373.844              5.309.710              -                         10 59.176.644            
11 Amarasi Barat 23.322.950            4.076.800              2.580.750              2.168.850              1.897.350              2.388.550              3.070.300              2.360.900              2.612.500              2.376.900              2.301.100              2.924.350              -                         11 28.758.350            
12 Amarasi Timur -                         -                         41.520.600            -                         3.159.500              -                         -                         8.013.950              -                         -                         9.332.850              -                         -                         12 62.026.900            
13 Amfoang Utara 32.174.620            -                         6.000.000              5.332.000              -                         363.800                 5.031.000              3.894.000              -                         7.134.500              -                         4.516.000              -                         13 32.271.300            
14 Amfoang Selatan 43.152.661            7.668.638              3.816.333              3.512.665              2.984.760              3.617.246              5.138.879              3.145.054              3.479.932              3.550.653              6.090.117              5.436.817              -                         14 48.441.094            
15 Semau 31.099.050            3.390.000              3.953.600              2.140.500              2.478.100              2.816.500              2.949.350              3.012.700              3.108.350              3.913.000              8.886.500              3.124.100              -                         15 39.772.700            
16 Rote Barat Daya 48.563.500            7.801.500              -                         3.767.000              2.681.500              3.709.500              9.602.000              3.895.500              5.329.000              3.748.000              4.947.000              5.760.000              -                         16 51.241.000            
17 Rote Barat 20.268.020            3.283.300              1.502.500              1.703.920              1.691.320              1.778.000              2.050.300              1.630.500              1.562.000              1.726.500              1.733.000              2.214.000              -                         17 20.875.340            
18 Rote Barat Laut 41.781.450            14.939.550            4.687.300              4.913.250              5.731.300              10.601.080            8.028.200              5.557.240              6.290.100              7.021.550              6.615.210              9.766.920              -                         18 84.151.700            
19 Rote Timur -                         -                         -                         -                         390.000                 -                         240.000                 230.000                 475.000                 410.000                 540.000                 -                         -                         19 2.285.000              
20 Rote Tengah 18.540.500            2.213.000              1.291.000              1.141.000              1.411.000              3.202.500              2.236.000              1.720.000              1.778.000              1.986.500              -                         2.577.000              -                         20 19.556.000            
21 Pantai Baru 17.205.600            2.888.150              2.285.410              1.654.990              2.421.860              3.336.343              3.393.370              3.285.270              2.552.280              4.049.990              3.469.600              3.666.210              -                         21 33.003.473            
22 Lobalain 31.365.339            1.935.300              7.455.101              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         22 9.390.401              
23 Sabu Timur 52.442.240            10.428.000            9.745.720              3.389.100              -                         8.301.160              4.515.000              5.240.500              4.423.500              5.859.540              3.807.500              4.735.180              -                         23 60.445.200            
24 Sabu Barat 72.398.162            6.753.910              6.909.540              1.285.000              773.000                 688.000                 8.680.960              5.072.180              4.265.980              6.537.120              6.476.760              7.855.480              -                         24 55.297.930            
25 Flores 98.522.167            28.174.726            6.088.410              3.946.708              14.090.640            11.462.575            12.958.781            10.735.684            4.335.520              10.706.280            12.241.082            9.141.076              -                         25 123.881.482          
26 Sumbawa -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         26 -                         
27 Belu 35.957.400            4.725.330              1.811.570              3.054.300              3.697.200              2.942.000              4.571.390              3.977.450              4.571.190              3.443.310              4.141.800              5.346.350              -                         27 42.281.890            
28 Malaka 23.116.050            3.577.500              2.445.500              1.959.500              1.955.000              2.421.000              2.489.500              2.822.500              2.345.500              2.207.500              2.605.000              3.016.000              -                         28 27.844.500            
29 TTU 37.389.500            4.601.000              2.597.000              2.444.500              2.971.000              2.949.000              3.441.000              3.216.500              3.089.000              2.994.000              3.294.500              3.641.000              -                         29 35.238.500            
30 Soe 178.610.950          24.480.500            7.824.000              9.009.500              11.683.500            15.820.500            14.763.500            11.133.000            11.238.500            19.394.000            12.667.500            15.175.000            -                         30 153.189.500          
31 Soe Timur 49.662.500            8.821.500              3.695.000              11.426.500            5.161.500              5.094.000              9.342.000              7.173.500              3.592.500              5.744.500              5.345.500              6.042.000              -                         31 71.438.500            
32 Amanuban Timur 29.343.700            2.695.500              4.619.000              6.087.500              3.871.500              75.000                   162.000                 -                         2.665.910              2.193.500              2.269.500              2.398.000              -                         32 27.037.410            
33 Amanuban Timur Selatan 12.178.390            -                         3.167.000              3.751.000              1.805.500              2.558.000              2.090.500              2.445.500              2.851.900              1.793.150              1.635.500              2.538.300              -                         33 24.636.350            
34 Kuanfatu -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         34 -                         
35 Amanuban Selatan 74.090.000            6.513.500              11.461.000            3.937.000              7.819.000              6.485.500              5.848.500              4.258.000              6.733.500              5.218.000              3.439.500              5.112.500              -                         35 66.826.000            
36 Amanuban Tengah Utara 61.060.750            4.917.000              3.351.400              1.942.000              70.000                   6.109.500              4.088.500              4.047.100              2.651.000              10.360.200            4.135.700              4.061.500              -                         36 45.733.900            
37 Amanuban Tengah Selatan 19.306.500            1.354.300              -                         2.589.500              4.925.800              2.846.100              2.042.000              -                         2.182.500              -                         4.107.700              3.129.050              -                         37 23.176.950            
38 Amanatun Selatan 26.442.650            2.364.000              2.124.000              3.396.300              1.889.000              2.413.400              2.452.100              1.384.600              3.057.500              714.300                 2.779.000              2.058.500              -                         38 24.632.700            
39 Amanatun Utara 9.026.050              1.654.390              6.828.818              3.011.150              -                         2.562.060              1.870.030              3.375.180              2.107.200              2.771.511              -                         3.142.500              -                         39 27.322.839            
40 Amanatun Timur 6.257.400              506.400                 306.600                 1.204.400              576.500                 1.174.600              1.250.800              433.200                 517.200                 815.050                 1.002.600              383.900                 -                         40 8.171.250              
41 Mollo Barat 77.929.044            7.633.100              6.162.250              4.847.550              5.098.950              6.551.800              -                         12.217.300            5.336.350              7.897.500              4.546.700              7.348.450              -                         41 67.639.950            
42 Mollo Timur 2.625.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         42 -                         
43 Mollo Utara 12.707.610            2.106.000              2.854.304              637.970                 970.200                 899.540                 1.739.500              1.226.200              1.895.500              1.646.530              1.070.000              1.294.540              -                         43 16.340.284            
44 Alor Barat Laut 125.800.800          17.229.000            10.169.000            8.467.530              8.599.000              10.197.370            11.767.550            11.125.900            8.955.500              10.382.500            9.319.500              10.478.500            -                         44 116.691.350          
45  Teluk Kabola 65.833.450            -                         558.000                 -                         -                         -                         -                         -                         551.000                 -                         -                         5.351.000              -                         45 6.460.000              
46 Alor Timur 25.276.500            4.289.700              2.169.400              1.717.000              1.477.800              1.828.300              2.439.850              2.244.400              2.022.300              1.704.900              2.353.200              2.422.700              -                         46 24.669.550            
47 Alor Timur Laut 21.783.750            3.143.000              2.514.200              1.698.200              1.868.000              1.867.000              2.604.000              2.266.000              2.614.500              -                         1.993.500              4.936.250              -                         47 25.504.650            
48 Alor Tengah Selatan 3.233.000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         48 -                         
49  Alor Tengah Utara 52.650.600            16.500.450            6.871.050              5.993.640              6.485.690              6.669.500              8.088.940              7.250.810              6.848.940              -                         7.092.300              8.008.150              -                         49 79.809.470            
50  Alor Barat Daya 20.773.800            -                         2.238.000              2.803.000              2.093.000              -                         6.033.500              4.512.930              -                         3.077.000              2.617.060              3.658.000              -                         50 27.032.490            
51  Pantar Timur 32.032.000            14.974.000            -                         5.000.000              -                         6.600.000              -                         -                         -                         14.500.000            -                         -                         -                         51 41.074.000            
52  Pantar Barat 20.071.400            4.000.000              4.443.300              2.887.890              -                         -                         -                         5.000.000              -                         7.000.000              -                         5.050.000              -                         52 28.381.190            
53 Belum Jelas Penyetor 91.056.370            6.402.500              887.000                 252.000                 277.000                 528.000                 -                         722.500                 2.205.000              320.000                 25.000                   2.740.170              -                         53 14.359.170            

Total 2.284.089.903       294.107.524          223.791.248          175.990.595          145.841.814          183.907.416          231.187.150          185.106.158          187.651.350          220.325.064          193.102.973          230.304.753          -                             2.271.316.045       
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