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KRONOLOGI PERISTIWA 
Musibah Siklon Seroja melanda sebagian besar wilayah pelayanan GMIT pada 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. Pada 6 April 2021, sejumlah anggota GMIT 
berkumpul di Pastori Ketua Sinode yang mempunyai genset (ada listrik), berbagi informasi, dan mulai 
bergerak menanggapi bencana. Pada 8 April 2021, TTSS terbentuk sebagai respons GMIT terhadap 
dampak Siklon Seroja. 
 

DAMPAK BENCANA 
Banyak orang mengalami luka ringan hingga berat, meninggal dunia, dan hilang. Keluarga-keluarga 
mengungsi, bersama anak-anak, orang sakit, lansia, ibu hamil dan difabel. Tempat-tempat beribadah, 
sekolah, perkantoran, rumah sakit, pasar, saluran air, sarana jalan dan jembatan, jaringan listrik, 
telepon dan internet mengalami kerusakan. Siklon Seroja juga menyebabkan kehilangan dan kematian 
hewan; pohon-pohon tumbang; rumah hunian dan bangunan lainnya rusak parah; dan lahan pertanian, 
alat nelayan, dan sumber mata pencaharian lain rusak.  
 
 

TERDAMPAK DATA AKUMULATIF s/d 28 Mei 2021 
(Catatan: Tidak ada perubahan sejak 20 Mei 2021) 

 
DAMPAK PADA MANUSIA 

 
Meninggal Dunia   27 
Hilang                        3  
Luka-luka                45  
Pernah Mengungsi:    
      4.939 org 

                               1.334 KK 

 
DAMPAK PADA BANGUNAN 

 
Rumah huni   21,457 
Gedung gereja    311 
Pastori                    94 
Sekolah GMIT       29 

DAMPAK PADA SUMBER 
MATA PENCAHARIAN     

                                                   
Sawah                1757 
  Kebun               1201 
  Ternak                751 
  Nelayan               196 
  Pekerjaan Lain   381 

LAPORAN SITUASI (SITREP) #12, 21–28 
Mei 2021 

TIM MS GMIT TANGGAP SIKLON SEROJA 
(TTSS) 

Guest House di sisi utara Kantor Sinode GMIT 
Jln. S. K. Lerik, Kota Baru, Kupang NTT 85228 

 
 

 
 



 
 

GAMBARAN DAMPAK TERPILIH BERBASIS KLASIS s/d 28 Mei 2021 
(Catatan: Tidak ada perubahan sejak 20 Mei 2021, tetapi yang digambarkan di sini 

beberapa golongan dampak lain yang berbeda dari yang tampil di Sitrep #11) 
 

 

  



 

SITUASI TERKINI 
Masyarakat Pulau Sabu menyebut hujan musiman yang terjadi pada pertengahan 

Mei sebagai ajji tutu ajju (hujan usai potong ranting kayu bakar). Hujan ini biasanya 
disyukuri sebab dalam kalender adat ini saatnya masyarakat selesai memotong ranting 
pohon untuk persediaan bahan bakar yang dibutuhkan selama musim memasak gula pada 
bulan Juni sampai September. Tetapi tahun ini, ajji tutu ajju disambut dengan kesedihan 
karena banyak rumah yang belum diperbaiki menyusul Siklon Seroja. Rencana pemerintah 
untuk memberi bantuan dana rehabilitasi rumah warga belum terealisasi, padahal semua 
orang membutuhkan perlindungan ketika hujan turun. 

Bagi masyarakat Sabu, turunnya hujan musiman ini juga mengingatkan tentang 
pohon-pohon lontar sebagai sumber gula Sabu. Sementara untuk memperbaiki bangunan 
yang rusak, seperti rumah huni, pastori dan gedung gereja, kebutuhannya bukan hanya 
seng. Dalam keadaan dimana jumlah bangunan yang perlu diperbaiki sangat banyak 
sehingga kebutuhan kayu sangat tinggi maka pohon-pohon lontar terancam ditebang untuk 
bahan bangunan. 

Tahun ini NTT bakal mengalami juga bencana kekeringan meteorologis yang luas. 
Media RADARNTT, 21 Mei 2021, memuat berita tentang pemutakhiran data Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kupang, yang 

menunjukkan bahwa tujuh kabupaten di NTT telah berada di tingkat awas kekeringan 
meteorologis, yaitu: Sikka, Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote 
Ndao, dan Kupang. Sementara itu, 12 kabupaten/kota berada di tingkat siaga, yaitu: Alor, 
Belu, Ende, Kota Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo, Sumba Barat, 
Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara 

<radarntt.co/news/2021/7-kabupaten-di-ntt-level-awas-kekeringan-meteorologis/>. Sektor 
pertanian, yang sedang terpuruk usai Siklon Seroja, sekarang berhadapan dengan ancaman 
kekeringan. Selain berdampak pada pertanian dengan sistem tadah hujan, kekeringan 
berdampak juga pada pengurangan ketersediaan air tanah sehingga menyebabkan 
kelangkaan air bersih serta meningkatnya potensi kebakaran. Peringatan dini meteorologis 
mendorong kita melakukan langkah antisipasi, seperti hemat penggunaan air bersih 
budidaya pertanian yang tidak membutuhkan banyak air, waspada kebakaran hutan, lahan 
dan semak.   

Situasi masyarakat yang mengalami dampak berlapis akibat serentetan bencana 
mendorong kita menemukan pola rekonstruksi yang lebih ramah lingkungan. Bukan hanya 
rumah dan gedung tetapi juga sistem ekologi di NTTperlu diperbaiki. 
 

PERKEMBANGAN RESPONS GMIT 
1. 24 Mei 2021: Pertemuan TTSS dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur (GKI 

Jatim) dilakukan dalam rangka evaluasi bantuan GKI Jatim kepada masyarakat 
terdampak di Sabu dan Rote pada pertengahan April 2021. GKI Jatim berkomitmen 
untuk berjejaring membantu masyarakat terdampak Siklon Seroja. 

2. 24 Mei 2021: Pertemuan TTSS dengan Habitat for Humanity dilakukan dalam rangka 
diskusi kerjasama dalam perbaikan rumah huni masyarakat terdampak Siklon 
Seroja, termasuk pelatihan para tukang bangunan untuk konstruksi rumah tahan 
bencana.   

3. 26 Mei 2021: Dekan Fakultas Teknik dan Ketua Program Studi Arsitektur Universitas 
Katolik (Unika) Widya Mandira Kupang turut hadir dalam pertemuan TTSS dengan 
Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Provinsi NTT. Curah pendapat tentang renovasi 
kerusakan bangunan gedung gereja di NTT melahirkan komitmen kerjasama tripartit 
antara MS GMIT, IAI Prov. NTT, dan Unika Widya Mandira Kupang. Salah satu 
agenda kerjasama ini adalah pelatihan tukang bangunan di beberapa teritori 



pelayanan GMIT.  
4. 26 Mei 2021: Berdasarkan hasil diskusi antara TTSS dan Direktur Preservasi 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) renovasi gedung 
kantor Majelis Sinode (MS) GMIT segera dikerjakan sambil menunggu material lain 
tiba dari Surabaya. Renovasi kantor MS GMIT ini merupakan bantuan Kementerian 
PUPR. 

5. 28 Mei 2021: Pertemuan internal TTSS dalam rangka persiapan Monitoring, 
Evaluation and Learning (MEAL) tiap seksi TTSS pada tanggal 2-3 JUni 2021.  

 
 

KEBUTUHAN MENDESAK 
• dukungan doa, dampingan psiko spiritual, dan Alkitab 

• material bangunan (seng dan paku), BBM, minyak tanah 

• uang tunai, sembako, susu, air mineral, termos, alat-alat dapur 

• pakaian seragam dan buku pelajaran (SD, SMP, SMA), alat permainan anak-anak  

• panel listrik tenaga surya dan accu, senter tenaga surya  

• pelayanan medis, obat-obatan, masker, hand sanitizer, pakaian hasmat (APD Covid-19) 

• benih padi, jagung, dan palawija 

• penggantian surat penting: KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Baptis, dll. 
 
CATATAN: Sejak 10 Mei 2021, TTSS tidak lagi menyalurkan bantuan pakaian layak pakai. Kalau 
ada yang mau menyumbang pakaian, itu bisa dibawa langsung ke jemaat-jemaat. 

Persembahkan bantuan berupa uang 
melalui: 

   BNI, #1192908672 
Nama: TANGGAP BENCANA GMIT 
Swift Code: BNINIDJAKPA BRI,  
#2002-01-003847-53-0 

Persembahkan bantuan natura Anda 
ke Posko MS GMIT: 

Guest House, di sisi utara Kantor Sinode GMIT 
Jln. S. K. Lerik, Kota Baru, Kupang, NTT, 85228 
 
Kontak: 

• Pdt. Yulian Widodo: 0813 3939 7683 

• Bpk. Deky Faah: 0852 3911 0989 



 
GAMBARAN GOLONGAN TERPILIH PENYALURAN BANTUAN  

BERBASIS KLASIS s/d 25 MEI 2021 

 

 

 

 

 



 
 
 

GALERI FOTO 

 
 

Bijak mengelola situasi: Jemaat Talitakumi Raekore, Klasis Sabu Barat Raijua, 
memanfaatkan sisa bangunan sebagai tempat kegiatan jemaat.  

 

 
 

Tanda Persaudaraan: Gereja Kristus Tuhan ikut menanggung dampak Siklon Seroja melalui kerjasama 
pengeboran sumur di samping rumah pastori Jemaat GMIT Ekklesia Tamalabang, Klasis Pantar Timur. 



 

 

 
 

Melayani bersama kaum professional: Pertemuan TTSS dan MSH GMIT  
dengan Ikatan Arsitektur Indonesia Prov. NTT, pada 26 Mei 2021. 

 
 

Bantuan dari jemaat desa: 
Sumbangan jagung dari Jemaat Imanuel Babuin, Klasis Amanuban Tengah Selatan,  

tiba di Posko TTSS pada  19 Mei 2021. 


