
Halo, perkenalkan saya Lenny Pinoa salah satu 

Leader di ranch Babarsari serta anggota dari EQ Ministry. 

Saya bersyukur bisa jadi bagian dari persekutuan ini. Saya 

bersyukur karena bisa bertumbuh dan bertemu Kristus dis-

ini.  

kerja sama dengan gereja-gereja dan lembaga 

pelayanan mahasiswa di Jogja dan gereja dari 

Korea [Sooyoungro Church]. Acaranya akan 

dilakukan selama dua hari yakni tanggal 26 & 

27 Juli nanti di gedung gereja GBI Aletheia. 

JOY secara khusus mendapat bagian untuk 

mengkoordinir para konselor yang akan mem-

follow-up mereka yang merespon altar call 

nanti. Berkaitan dengan event ini maka JFM 

dalam minggu tersebut akan ditiadakan dan 

kita mengalihkan semua JOYers untuk datang 

bergabung 

dalam 

acara ini. 

Bersamaan 

dengan 

pengeleng-

garaan 

event 

tersebut 

diatas, tiga 

orang staf 

senior 

[Sopar, 

Riana dan 

Gina] akan 

berangkat 

ke Korea 

untuk 

menghadiri acara konferensi yang diadakan 

JOY Mission dalam rangka anniversary yang ke 

60. Kemudian setelah itu kami akan mengikuti 

Mission Korea 2018 dan akan kembali ke tanah 

air pada tanggal 13 Agustus mendatang. 

Sekarang ini kami sedang mempersiapkan do-

kumen untuk mengurus keperluan Visanya. 

Semoga prosesnya bisa berjalan lancar. 

Demikian dulu kabar yang bisa kami bagi-

kan buat para sahabat, kiranya Tuhan Yesus 

senantiasa berkenan memakai komunitas JOY 

selama liburan ini untuk menjadi “rumah 

baru” bagi calon mahasiswa yang sedang men-

cari kampus, tempat untuk kuliah ditahun 

ajaran yang baru di kota Jogja ini. 

Up-date seputar JOY 
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kabar  
bagi sahabat 

Salam sejahterah buat para sahabat di-

manapun berada dan kiranya rahmat Tuhan me-

nemani dalam kesibukan masing-masing. Semoga 

liburan bersama selama lebaran kemaren mem-

buat para sahabat punya waktu bersama para 

handai taulan. Kalo saya lihat di facebook ada be-

berapa sahabat alumni memasang foto-foto 

kegiatan mereka selama liburan. Persekutuan JOY 

juga tidak mengadakan aktifitas rutin dalam 

minggu tersebut, pekerja JOY juga ambil cuti ber-

sama. Mahasiswa kita juga ada yang liburan di 

Jogja saja, sehingga mereka bisa bantu giliran un-

tuk piket menjaga Student Center kita. 

Beberapa kampus tempat JOYers kuliah su-

dah ada yang libur dan beberapa masih sedang 

ujian akhir semester, dan ada mahasiswa kita juga 

yang akan mengikuti program KKN di luar kota 

Jogja. Selama liburan antar semester ini memang 

terasa aktifitas JOY agak sepi orangnya karna 

sudah ada yang liburan di kampung halaman. 

Di bulan Juli nanti JOY ikut menjadi panitia 

bersama acara ibadah penyegaran iman maha-

siswa dan anak muda di Jogja. Event ini diberi 

nama Saranghaeyo Jogja dan diselenggarakan atas 

 

Sharing 

materi sym-

posium  by 

Agnes & 

Villy 
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Dengan berakhirnya semester genap beberapa 

kampus di Jogja berakhir pula pelatihan regular 

periode 3. Pada tanggal 8 Juni kemarin ada 6 

orang yang diwisuda 101 dan resmi menjadi 

JOYer. Selain itu ada 3 teman yang juga diwisuda 

201 dan menjadi bagian dari active member JOY.  

Bersyukur selama pelatihan periode 3 tetap 

banyak JOYer yang menyelesaikan pelatihannya 

meski di tengah-tengah persiapan UAS beberapa 

kampus. Beberapa kelas lain yang sudah dibuka di 

pelatihan regular terakhir adalah 102 (Hidup 

Baru), 107 (How to do Quiet Time), 210 (How 

to do Bible Study) dan 310h (7 Letters of John). 

Selama bulan Juni-Juli belum akan ada kegiatan 

pelatihan, namun dalam waktu dekat akan ada 

psikotes untuk calon staf yang baru. Bersyukur 

salah satu leader dari Maguwo mengajukan lama-

ran until menjadi salah satu bagian dari pekerja 

JOY.  

Kak Gina juga akan kembali bergabung kembali 

sebagai pekerja di bulan Juli, oleh karena itu di 

waktu yang dirasa sedang tidak hectic ini, diharap-

kan juga sebagai kesempatan untuk penyesuaian 

bagi kak Gina Dan staff JOY lainnya.  

Kami masih terus 

berharap masih ada 

JOYer/Leader yang 

terpanggil untuk me-

lakukan pelayanan 

sebagai full time staff. 

Tetaplah terus 

doakan untuk ini. 

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  

 

 

Kelas pelati-

han reguler 

 

Berita ICT  [ Information Communication & Technology ] 

Berhubung beberapa orang Crew Multime-

dia sedang liburan dan masih dijogja maka ren-

cananya akan menggunakan kesempatan ini 

untuk membuat karya bersama dengan  minis-

try lain, bisa dalam bentuk film pendek atau 

video klip. Sedangkan untuk crew yang me-

layani tiap JFM akan menyesuaikan dengan ket-

ersediaan anggota ministry sebagai petugas 

lapangan. 

Sementara teman-teman publishing untuk 

mengantisipasi masa liburan ini akan mengatur 

ulang jadwal petugas sebagai tim redaksi untuk 

menerbitkan bulletin yang rutin selama ini agar 

tetap bisa terbit tiap minggunya. 

 

 

Crew 3M sedang 

rapat evaluasi 
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Berita CELL GROUP 
Proses regenerasi leader yang ideal 

adalah beberapa bulan sebelum leader lulus, 

sudah ada pergantian leader. Sehingga leader 

sebelum dapat mendampingi leader yang 

baru. Proses regenerasi terus menjadi per-

juangan di dalam CG. Ada beberapa kejadian 

yang membuat proses regenerasi mengalami 

kendala. Jika proses regenerasi tidak berjalan 

denga baik ada beberapa jalan keluar yang 

dilakukan adalah merger (menggabungkan 

dua CG) dan cangkok leader. Cangkok 

leader artinya CG yang 

tidak memiliki leader, di 

beri leader dari CG yang 

lain.  

Ria merupakan salah 

satu leader CG di UKDW, 

beberapa bulan yang lalu 

sudah menyelesaikan stu-

dinya, sementara itu tim 

inti di CGnya belum siap 

untuk menjadi leader.  

Rencana awal CG ini akan 

di merger, tetapi puji Tu-

han, Tuhan memberikan 

jalan keluar yang lain. 

Awalnya coach tidak meli-

hat ada kesempatan jika 

dilakukan cangkok leader, 

tetapi ternyata Tuhan 

membuka kesempatan itu. Ester merupakan 

salah satu tim inti di babarsari, memberani-

kan diri mengambil tanggung jawab yang Tu-

han berikan kepadanya dengan bersedia di 

cangkokkan ke CG Ria. Es-

ter, merupakan tim inti di 

CG Vera. Saat Vera lulus, 

leader yang menggantikan 

adalah Yosua. Yosua dan 

Ester merupakan mahasiswa 

seangkatan, jadi kecil ke-

mungkinan Ester akan 

memiliki kesempatan men-

jadi leader secara posisi. 

Dari sisi pelatihan pun ester 

tinggal satu pelatihan saja 

yang harus ia ikuti. Setelah 

dilakukan one to one dan 

masa adaptasi selama 1 bu-

lan, kami melihat Ester siap 

untuk menjadi seorang 

leader. Bersyukur untuk 

hatinya di dalam CG, walau-

pun itu tidak mudah, karena harus memimpin 

CG yang bukan dari CG nya dan beda kam-

pus. Doakan untuk masa penyesuaian ester 

dan juga teman-teman di CG Ria. Doakan 

terus untuk proses regenerasi yang ada di 

CG-CG, untuk tim inti yang disiapkan. 

Cell Group 

babarsary-

merayakan 

ulang tahun 

salah seo-

rang anggo-

tanya 

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  
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K A B A R  B A G I  S A H A B A T  

Bersyukur untuk setiap dukungan dari para 

alumni maupun pendukung baik lewat doa mau-

pun dana sehingga kebutuhan dana operasional 

maupun dana staff pada bulan Mei kemarin dapat 

terpenuhi. Dukungan bulan Mei lebih banyak 

dialokasikan untuk pembelian aset yang berupa 

AC dan komputer untuk mendukung kegiatan 

operasional JOY dan maintenance Student Cen-

ter JOY. Sedangkan untuk dana staff sebagian 

besar menggunakan dana taktis untuk pemenu-

han kebutuhan bulan Mei. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan 

Juni baik dana operasional maupun dana staff 

adalah sebesar Rp 36.423.000,- dengan pem-

bagian dana operasional sebesar Rp 17.098.000,- 

dan dana staff sebesar Rp 19.325.000,-. 

Realisasi anggaran kegiatan operasional un-

tuk bulan Mei bisa di lihat di tabel berikut. Jika 

teman-teman alumni ingin mendapatkan laporan 

keuangan yang lebih rinci silahkan menghubungi 

Wuri selaku admin JOY. 

Terimakasih untuk 

semua alumni yang sudah 

dengan setia mendukung 

persetujuan JOY dalam dana maupun doa. Tu-

han Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, dan 

pelayanannya. 

Berikut nama-nama alumni yang mendukung 

sepanjang bulan Mei (Per 30 Mei), bagi yang be-

lum tercantum namanya, mohon konfirmasi 

kepada kami. 

Terimakasih kepada: Kak Beny, Kak Ayu, 

Mas Barkah, Kak Novi, Kak Beatrix, Kak Chey, 

Kak Godlif, Kak Nancy, Kak Shinta, Kak Rini, 

Kak Lala, Kak Agi, Kak Stevanny, Kak Emon, Kak 

Nico, Mbak Iput, Mas Ario, Kak Eky, Kak Nova, 

Kak Desy, Bang Rey, Kak Lasmaida, Kak Rich-

ard, Kak Gina, Mas Gugun, Mbak Denny, Kak 

Rona, Kak Artha, Kak Harry, Kak Fensy, Kak 

Olan, Kak Vidri, Kak Samuel, Kak Wens,  NN, 

NN. 

Dana  

Operasional  

selama bulan 

April 2018 

 

 
Dana Staff 

April 2018 



H A L A M A N  — 5  

Berita MASS MEETING  

Mengucap syukur untuk semangat JOY-

ers untuk melayani Tuhan lewat setiap bakat 

yang dimiliki. Walaupun bulan Juni ini se-

bagian besar JOYers sedang ujian akhir se-

mester, tetapi mereka 

antusias untuk datang 

setting dan JFM. Ibadah 

rutin setiap hari Jum’at 

ini selalu berjalan den-

gan baik. Jumlah ke-

hadiran rata-rata 80 orang. Beberapa alumni 

staff yang ada di Jogja juga terlibat untuk 

sharing firman Tuhan di JFM. 

Pertemuan-pertemuan ministry setiap 

sabtu (ministry-day) juga berjalan dengan 

seru dan akrab. Kesembilan ministry kreatif 

yang ada terus aktif mengadakan pertemuan-

pertemuan untuk mengasah bakat dan talenta 

anggota dan pastinya menjadi sarana fellow-

ship dan menghidupkan suasana di student 

center JOY. 

Di kuartal kedua ini, ada beberapa pe-

rubahan pendampingan oleh staff di ministry. 

Villy mendampingi ministry Choir, Musik dan 

Equiptment; Agnes mendampingi ministry 

Fellowship dan MC; Presti yang sebelumnya 

mendampingi CG, saat ini menjadi staff pen-

damping di ministry Drama dan Dance; dan 

untuk dua ministry lainnya Multimedia dan 

Publishing masih didampingi oleh bang Sopar. 

Terus berdoa untuk proses regenerasi 

di ministry karena beberapa ministry belum 

punya leader, semoga proses pendampingan 

bisa terus dilakukan dengan baik dan orang-

orang yang sudah dipersiapkan bisa menjadi 

leader-leader masa depan di persekutuan 

JOY. Tuhan memberkati kita semua. 

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  

 

 

 

Aktifitas 

kelompok di 

JFM 

Ministry day Choir 

Ministry day Music 
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Berdoa untuk JOY 
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POKOK DOA UMUM JOY  

 

1]bersyukur atas dukungan doa dan dana yang 

para alumni JOY dan para pendukung berikan, 

doakan agar Tuhan senantiasa memberkati 

pekerjaan dan keluarga mereka. Doakan agar 

semakin banyak alumni turut ambil bagian dalam 

mendukung pelayanan JOY.  

 

2] doakan untuk kebutuhan dana staf dan opera-

sional agar Tuhan mencukupkan dengan kemura-

han-Nya serta doakan agar staf diberi hikmat 

untuk merancang dan melakukan pelayanan yang 

low cost dengan hi-touch, kemudian doakan ke-

butuhan dana untuk peremajaan fasilitas yang 

rutin dipake dalam pelayanan JOY setiap ming-

gunya.  

 

3] doakan agar setiap anggota JOY yang masih di 

Jogja [tidak pulang kampung] tetap bersemangat 

untuk terlibat aktif di setiap kegiatan JOY selama 

masa liburan kuliah ini. Dan doakan JOYers yang 

sedang liburan agar mereka tetap setia melaku-

kan saat teduh dan jadi berkat bagi keluarga dis-

ana. 

 

4] doakan untuk kesempatan melakukan penjang-

kauan calon mahasiswa baru yang sedang mencari 

kampus untuk kuliah di Jogja. 

  

5] doakan keberadaan Student Center agar men-

jadi tempat meeting point bagi para JOY-ers un-

tuk berinteraksi dan menjalin relasi dengan te-

man-teman yang ada dalam friend zone mereka 

dan doakan untuk pengelolaannya agar maha-

siswa mau telibat  dalam merawat dan menjaga 

 

6] doakan kesehatan pekerja JOY dan di beri 

Tuhan hikmat agar dimampukan menjalankan 

pelayanan dengan baik.  

 

 

 POKOK DOA NEXT EVENT JOY  

 

A] Doakan untuk Rencana Core Member Camp 

yang akan diadakan pada 18-19 Agustus nanti. 

Doakan Presty dan Astry yang akan mengkoor-

dinir event ini. 

 

B] doakan untuk rencana ibadah penyegaran 

iman mahasiswa dan anak muda dijogja 

[Saranghaeyo Jogja] yang akan dilaksanakan  

pada tanggal 26 & 27 bulan juli mendatang agar 

sungguh-sungguh menjadi kesempatan kita 

bekerja sama dengan lembaga lain dalam men-

jangkau mahasiswa dan pemuda di Jogja  

  

C] Doakan Rencana Staf senior akan berangkat 

ke Seoul—Korea Selatan akhir pada bulan Juli 

hingga pertengahan agustus mendatang guna 

menghadiri undangan 

dalam rangka HUT JOY 

Mission ke 60 dan seka-

ligus untuk menghadiri 

kegiatan mission Korea 

2018. 

 

D] doakan proses pen-

gurusan IMB untuk 

gedung pertemuan yang 

rencananya akan kita 

bangun di lokasi Student 

Center JOY. 

 

 

Office : 

Jl. Seturan, Gg. Wiroto 

Mancasan Kidul No. 189E RT07/RW16 

Condong Catur, Depok, Sleman 

Yogyakarta - DIY Yogyakarta 55283 

Telp. 0274-2802035  

E-mail: joyindonesia@gmail.com 

Donasi untuk mendukung  

pelayanan JOY Fellowship 

bisa dikirim ke rekening berikut 

 

BRI 0987.010.143.06537 

 a.n. Sopar Bonggas Hutapea 

 

Mandiri 137.0004.980.468 

 a.n. Godlif PoEh 

 

BCA 037.388.1101 

a.n. Sopar Bonggas Hutapea  

--(Rek Dana Operasional) 

 

BCA 126.040.3580 

a.n. Barkah Krisdiono  

--(Rek Dana Staf) 


