
Musibah Siklon Seroja melanda sebagian besar 
wilayah pelayanan GMIT pada tanggal 3–5 April 
2021. Hujan lebat selama beberapa hari disertai 
angin kencang mengakibatkan banjir bandang, 
longsoran tanah dan batu, serta gelombang dan 
arus laut yang dahsyat. 
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  KRONOLOGI PERISTIWA  DAMPAK  
 

 

Kepulauan NTT dalam gugusan pulau Indonesia 
 

 

Siklon Seroja menyebabkan kehilangan jiwa 
dan hewan; pohon-pohon tumbang; rumah 
hunian dan bangunan lainnya rusak parah; 
lahan pertanian, dan alat nelayan rusak. 
Banyak orang mengalami luka ringan hingga 
berat, hilang dan meninggal dunia. Keluarga- 
keluarga mengungsi, bersama anak-anak, 
orang sakit, lansia, ibu hamil dan difabel. 
Fasilitas umum seperti bangunan perkantoran, 
rumah sakit, pasar, saluran air, sarana jalan 
dan jembatan, jaringan listrik, telepon dan 
internet mengalami kerusakan. 



 

 

 
Warna yang semakin orange tua menunjukkan semakin tinggi kerusakan/kehilangan  

per klasis terdampak berdasarkan data yang telah ditabulasi. 
 
 

  SITUASI TERKINI  
 

Ada indikasi bahwa informasi mengenai dampak Siklon Seroja masih kurang 
dilaporkan, antara lain oleh sebab di banyak tempat jalur komunikasi masih belum kembali 
lancar. Salah satu contohnya adalah tambahan informasi pada saat kunjungan MSH dan staf 
Sinode GMIT ke sidang suatu klasis di TTS. Sebelumnya TTSS terima berita hanya satu titik di 
klasis tersebut yang terdampak, tetapi ternyata di klasis ini beberapa titik terdampak seperti 
sawah yang ditutupi lumpur dan ruas jalan yang rusak karena longsor. Penambahan berita 
mengenai kerusakan muncul pada saat orang berkesempatan berkumpul dan berbagai 
informasi yang belum sampai sebelumnya. Ini menunjukkan kebutuhan untuk tetap mencari 
informasi valid dari lapangan yang bisa saja memperpanjang periode darurat di beberapa 
wilayah. 

Walaupun vaksinasi Covid secara masal mulai dilaksanakan oleh pemerintah, jumlah 
kasus Covid tetap meningkat. Menurut Satgas Covid Propinsi NTT, jumlah yang konfirmasi 
sampai tanggal 27 Apr 2021 sebanyak 14.058; probable: 151; suspek: 3.589; dan kontak 
erat: 15.387 <covid19-nttprov.go.id/home>. Ada juga indikasi bahwa penularan Covid 



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

terjadi melalui penyaluran bantuan darurat. Ini menjadi tantangan besar bagi TTSS yang 
berusaha melakukan penyaluran bantuan darurat secara cepat dan lancar. 

Di wilayah Oesao, Kupang Timur ada kebutuhan mendesak akan air bersih karena 
sumber air tercemar oleh bangkai hewan yang belum sempat dikuburkan oleh pemiliknya 
yang baru kembali dari tempat pengungsian. 

 
 

  PERKEMBANGAN RESPON GMIT  
 

1. Kunjungan dan penyerahan bantuan dari perwakilan Caulfield Uniting Indonesia Church di 
Australia (Melbourne) ke Posko TTSS MS GMIT pada 24 April 2021. 

2. Penyaluran bantuan oleh TTSS MS GMIT: 
• 24 April 2021: Bantuan pangan ke Posko Jemaat Genezaret Dano Ina Oesapake, Posko 

Jemaat Elim Lasiana Klasis Kota Kupang Timur, dan Jemaat Nazareth Nilopon, Klasis Kupang 
Barat. 

• 26 April 2021: Bantuan pangan ke Klasis Fatuleu Timur dan ke Klasis Amarasi Timur. 
• Dana rehabilitasi rumah hunian disalurkan kepada 58 orang pendeta dan karyawan non 

pendeta yang melayani di Kantor MS GMIT dengan jumlahnya sebesar Rp. 96.000.000. 
3. Latihan dukungan psikologi awal bagi fungsionaris gereja berlangsung di Jemaat Imanuel 

Oenesu, Klasis Kupang Barat, pada tanggal 26 April 2021, melibatkan 52 orang diaken, pengajar, 
pemuda, dan pendeta dari 39 jemaat di Klasis Kupang Barat. 

4. Seiring perjalanan waktu, aktivitas di posko-posko darurat berangsur berkurang. Beberapa posko 
masih aktif, namun beberapa poskoh telah ditutup, sementara beberapa posko lain dibuka 
sewaktu ada bantuan darurat yang perlu disalurkan kepada warga terdampak di daerah 
setempat. 

 
 
 

  KEBUTUHAN MENDESAK  
 

• dukungan doa dan dampingan psiko spiritual 
• uang tunai, sembako, susu, air mineral, termos, alat-alat dapur 
• pakaian seragam SD, permainan anak-anak 
• material bangunan (seng dan paku), genset, sensor, BBM, terpal, tikar, WC darurat, 

minyak tanah 
• panel listrik tenaga surya dan accu, sinter tenaga surya, power bank, HP satelit 
• pelayanan medis, obat-obatan, popok bayi, pembalut 
• kit higienis: sabun, pasta gigi, masker, hand sanitizer, jeriken untuk mengangkat air 
• penggantian surat-surat penting seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat 

Baptis, dll. 



 

  GALERI FOTO  
 

 
 

Kondisi kerusakan Gedung kebaktian Jemaat 
Maranatha Matiki, Klasis Sabu Timur adalah salah 
satu tanda yang mengingatkan kita tentang 
kedahsyatan Siklon Seroja. 

 
 
 
 
 
 

 
Peserta antusias mengikuti latihan trauma 
healing bagi para fungsionaris gereja, 
bertempat di Jemaat Imanuel Oenesu pada 
tanggal 26 April 2021. 

Jalur jalan yang terputus di Desa Nekemunifeto, Kecamatan 
Molo Tengah, wilayah pelayanan Jemaat Pniel Taimanan, 

Klasis Molo Barat. Keterlambatan menyampaikan data dan 
informasi bencana disebabkan oleh kemacetan mobilisasi 

dan komunikasi antar wilayah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melalui kegiatan trauma healing anak-anak di Jemaat 
Pniel Sikumana, Klasis Kota Kupang Barat menemukan 
kembali warna-warni kehidupan pada lukisan tanaman 
dan hewan di sekitar mereka. 


