GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(GBM GPI dan Anggota PGI)

MAJELIS SINODE

Jln. S. K. Lerik, Kota Baru Telp. (0380) 8438-423 Fax. (0380) 831182
KUPANG – NTT – 85228
E–mail: infocom.gmit@yahoo.com, Website: www.sinodegmit.or.id

TIM MS GMIT TANGGAP SIKLON SEROJA
LAPORAN SITUASI (SITREP), #2, 11 APRIL 2021

KRONOLOGI KEJADIAN

DAMPAK

Cuaca ekstrim mulai pada Sabtu, 3 April
2021 jam 8 pagi dan paling mencekam
pada jam 1 dini hari sampai pagi hari
Senin, 5 April 2021. Hujan disertai angin
kencang menyebabkan banjir, tanah
longsor, gelombang besar, dan banyak
pohon tumbang di seluruh NTT.

Ribuan orang mengungsi; ratusan orang
hilang atau meninggal. Gedung-gedung,
jalan dan jembatan, jaringan listrik dan
Internet rusak. Layanan publik di banyak
wilayah mengalami kesulitan atau macet
total. Kelangkaan beberapa bahan kebutuhan
dasar seperti seng, BBM, dan sembako
menyebabkan peningkatan harga secara
signifikan. Di Kota Kupang stok genset
habis. Badai Seroja menimbulkan kerugian
kompleks dan menyebabkan trauma
masyarakat.

UPDATE DATA

KERUSAKAN
RUMAH/GEDUNG/
ASET
954 homes
19 GMIT churches
4 GMIT schools
8 govt. buildings

KORBAN
MANUSIA
91 meninggal
8 hilang
14 terluka
3215 menungsi
termasuk bayi,
difabel, ibu
hamil, lansia

KORBAN HEWAN
48 sapi, babi,
ayam, anjing

KERUSAKAN
KEBUN/
SAWAH/DLL
(jmlh bidang)
3 sawah
14 kebun jagung
8 kebun kacang
pohon produktif
tak terhitung:
pinang, kemiri,
cengkeh, vanili;
kebun sayur;
pukat & 3 perahu
hilang

INFRASTRUKTUR
& KERUSAKAN
LAIN
9 jembatan
tak terhitung:
jalan putus,
tanah longsor,
pasar terendam
air, jaringan
listrik & Telkom,
serta pipa air
rusak

KONDISI SAAT INI
Di Kota Kupang, listrik dan jaringan Internet mulai hidup kembali di beberapa tempat.
Bantuan dari dalam maupun luar NTT mulai dibagi ke wilayah terdampak berat seperti Sabu.
Sejumlah posko di gereja masih menampung pengungsi yang belum bisa kembali ke rumah
karena rumahnya belum bisa diperbaiki. Helikopter pemerintah dan kapal Angkatan Laut
disediakan untuk pergi ke wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Penting dicatat bahwa
perhatian pemerintah nasional saat ini lebih terfokus pada wilayah di Pulau Flores seperti
Adonara dan Lembata. Banyak perhatian oleh semua pihak dibutuhkan juga untuk wilayahwilayah terpencil seperti Pantar (Alor); Nuse, Dana, dan Ndau (Rote); Raijua (Sabu), dan desadesa di Kabupaten Kupang seperti Tetebudale, Amarasi Barat dan desa-desa di Amfoang.
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Distribusi bantuan: Rp. 120 juta ke Alor; Rp. 20 juta ke masing-masing klasis: Kota
Kupang, Kota Kupang Timur, dan Sulamu; bahan bantuan dibawa ke Klasis Kupang
Barat, Amarasi Barat, dan Amanuban Selatan. Hari ini, 5 relawan berangkat ke Sabu
dengan kapal Angkatan Laut mengantar 2 ton beras, 100 terpal, dan bantuan lain.
Komunikasi tentang distribusi bantuan darurat dibangun dengan klasis-klasis di Rote,
Malaka, dan Amfoang, tiga wilayah terdampak sangat berat dan belum banyak
diperhatikan.
40 posko GMIT melayani jemaat dan masyarakat di sekitarnya.
Klasis-Klasis Kota Kupang, Kupang Timur, Malaka, TTU, Lobalain, Alor Tengah Utara,
Alor Timur Laut, Teluk Alor Barat Laut, dan Teluk Kabola (Alor) mengumpulkan
bantuan (tunai dan makanan) untuk distribusi ke anggota jemaat di klasis-klasis
mereka dan untuk klasis lain yang lebih terdampak

KEBUTUHAN MENDESAK







dukungan doa
uang tunai
sembako, susu, air mineral, pakaian
material bangunan, genset, terpal, tikar, WC darurat, minyak tanah
pelayanan medis, obat-obatan, popok bayi, pembalut
kit higienis: sabun, pasta gigi, masker, hand sanitizer

Persembahkan bantuan anda:
2002-01-003847-53-0
a.n. TIM TANGGAP BENCANA MS GMIT

GALERI FOTO

Gedung Gereja, Mata Jemaat Efata Nada,
Jemaat Bodae Barat, Klasis Sabu Timur

Pohon tersayang di muka Kantor Sinode GMIT,
Walikota, Kota Kupang

Padi di wilayah Klasis Rote Barat Daya
dirusakkan Siklon Seroja.

Jemaat Imanuel Adiabang,
Klasis Pantar Timur

Lima relawan GMIT siap mengantar
bantuan ke Sabu dengan Kapal RI

Flyer Posko Klasis Timor Tengah Utara; sampai
sekarang terdaftar sejumlah 43 posko GMIT, baik
posko jemaat maupun posko klasis.

