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Halo JOYers dan Sahabat JOY, tidak terasa bulan  kedua di tahun 

2019 sudah berlalu lebih dari dua minggu. Sejak #Genre2019, kami 

kembali menyapa kakak-kakak sekalian di dalam KBS ini. Bersyukur 

di tengah cuaca yang panas di sepanjang hampir sebulan ini, Tuhan 

terus memelihara kita sekalian.  

 

Bersyukur di tengah kesibukan pekerjaan, pelayanan dan ke-

hidupan pribadi maupun keluarga kita, Allah berinisiatif menyapa 

kita melalui berragam cara termasuk melalui waktu berkualitas kita 

dengan-Nya yakni Quiet Time.  

Semoga Kasih Tuhan terus kita rasakan dan alami dalam hidup kita 

masing-masing setiap hari.  
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Perdana yang Penuh Warna 

Di Genre tahun ini saya dipercaya mendampingi 

divisi acara. Tanggal 17 November, bersama panitia acara 

lainnya: Putri, Dwi, Oya dan Gian, kami mulai berdiskusi 

tentang konten acara diantaranya ice breaker, experiential 

learning games, angel-angelan, buku acara, dll. Selain Dwi, 

menjadi panitia acara adalah pengalaman perdana bagi 

saya dan tiga teman lainnya. Hal pertama yang kami 

lakukan adalah membuat timeline selama dua bulan 

kedepan. 

Ditengah-tengah kesibukan ujian dan tugas akhir, 

teman-teman panitia acara sangat semangat melakukan 

bagian mereka. Saya bersyukur bisa ditularkan energi positif 

dalam pertemuan-pertemuan kami. Sambil persiapan ide 

untuk experiential games dari Daniel kami bersama-sama  

 

belajar tentang Daniel dan juga memutuskan untuk 

quiet time dari kitab Daniel. Dalam persiapannya tidak selalu 

berjalan lancer, tetapi satu sama lain saling mengingatkan. 

Melayani teman-teman di Genre selama 4 hari 3 

malam adalah sukacita besar bagiku pribadi. Melihat ada 

banyak teman-teman baru yang hadir dan berkesempatan 

belajar bersama melalui 8 sesi yang disampaikan oleh pak 

Son, juga belajar melalui games dan aktifitas didalam ke-

lompok menambah warna yang indah di pengalaman per-

dana ini. Banyak hal baru yang saya dapat, bagaimana 

membangun kerja sama dan delegasi tugas, selain itu mem-

buka pandanganku tentang cerita dalam kitab Daniel 

dengan pemahaman yang benar. Genre tidak hanya 

menambah pengetahuanku, tetapi kerohanianku terus di-

dorong untuk bertumbuh dan diisi. Terima kasih, Genre 

2019. Hit them with the truth! (Agnes) 

#Update Pekerja 

 Seperti yang diinformasikan di KBS sebelumnya, 

diakhir tahun 2018, JOY mendapat tambahan amunisi 1 

orang calon staff baru. Ria (leader UKDW/Bethesda) 

sudah resmi menjadi calon staff sejak 7 Desember tahun 

kemarin. Akan tetapi karena proses penerimaan calon staff 

hampir bersamaan dengan berakhirnya tanggal 

operasional JOY 2018, maka pelatihan calon staff baru 

dimulai pada pertengahan Januari kemarin.  

Pelatihan calon staff kali ini 

tidak hanya diikuti oleh Ria 

saja. Tiga assisten staff JOY 

(Agnes, Astry, Geti) juga 

diwajibkan mengikuti 

pelatihan pembekalan calon 

Staff. Mengingat bahwa 

beban tanggung jawab 

mereka sama hal saja 

dengan staff lainnya. Mereka perlu dibekali dalam hal 

mendampingi mahasiswa.  

 

 

Selain Ria, ada tambahan kar-

yawan, yaitu Megan (alumni 

Babarsari). Selama 6 bulan ia 

akan membantu di bagian 

teknis Management Departe-

ment dan juga membantu Villy 

di Mass Meeting.  

 Tolong terus doakan proses pelatihan calon staff yang 

rencananya akan berlangsung hingga pertengahan Juni 

nanti. Diakhir pelatihan, akan ada evaluasi khusus untuk 

Ria. Doakan para peserta pelatihan supaya bisa banyak 

belajar dan berhikmat dalam membagi tugas dan 

pelayanan karena sifat pelatihannya adalah on the job 

training. Mereka mendapatkan pelatihan diadakan sembari 

menjalankan tanggung jawab di departemen masing-

masing. Doakan juga para pengajar pelatihan, supaya 

diberi hikmat dalam mempersiapkan setiap materi 

pelatihan. Bersyukur untuk 2 alumni pekerja, Mas Barkah 

dan Bang Renol, yang bersedia bergabung sebagai 

pengajar serta meluangkan waktu mereka untuk mengisi 

para assisten staf dan calon staff.  (Presti) 



 

Seputar Student Center 

Kabar terbaru tentang SC saat saya menulis KBS ini,  SC dalam 
keadaan bersih dan nyaman. Seperti biasa pak sugeng dengan 
semangatnya membersihkan SC, beberapa hari yang lalu pohon-
pohon di SC sudah dipangkas dan rumput-rumput dibersihkan. 
Barang-barang yang rusak dan tidak bisa diperbaiki di loak agar 
SC bisa ditata dengan rapi. Saat ini di SC ada anjing tetangga 
yang sering datang namanya guguk, guguk sering datang dan 
menjaga SC kalau ada orang yang jarang dilihatnya dia akan 
menggonggong. 

Kabar tentang Pak Sugeng, walaupun Pak Sugeng sudah lanjut 
tetapi beliau masih memiliki semangat bekerja, saat ini beliau 
dalam proses berobat jalan. Bersyukur karena Pak Sugeng sudah 
kembali sehat. Semoga Pak Sugeng boleh sehat selalu. 

Setelah wuri menyelesaikan pelayanan sebagai pekerja di man-
agement, tugas yang biasa di kerjakan oleh wuri sekarang di-
tangani oleh beberapa orang. Mengingat di management me-
merlukan orang yang khusus dibidangnya, dan saat ini diantara 
semua staff tidak ada yang berlatar pendidikan ekonomi. Kami 
terus berdoa agar Tuhan mengirimkan seseorang  sebagai 
pekerja di management.  (Geti) 

Bentuk follow up Genre di Cell Group 

Di minggu pertama setelah Genre, kegiatan cell group adalah sharing tentang apa yang di dapat di Genre. Anggota di-

dorong untuk membagikan juga apa yang menjadi komitmen yang diambil di dalam Genre. Selain untuk mengingatkan 

apa menjadi komitmen di dalam Genre, hal ini juga memberi kesempatan kepada teman yang tidak ikut Genre untuk 

mendengar apa yang terjadi dan apa yang dibicarakan di dalam Genre. Selain sharing di cell group, di JFM setelah Gen-

re, juga diadakan suasana kesaksian Genre. Harapannya melalui sharing bisa menguatkan komitmen yang sudah dibuat 

di Genre sembari mengingatkan apa yang sudah didapat. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti Genre, terutama leader 

dan tim inti di dorong untuk menonton rekaman Genre, sehingga bisa belajar juga dari kitab Daniel. Bahkan ada cell group 

yang pertemuan mentoring antara leader - tim inti dengan coachnya membahas kitab Daniel. Harapannya dengan pro-

gram mentoring dengan coach belajar kitab Daniel, membuat mereka juga tidak ketinggalan dengan teman-teman yang 

ikut Genre belajar tentang kitab Daniel. 

 Hal yang lain untuk mem follow up Genre adalah mendorong coach, leader dan tim inti dalam kesempatan pertemuan tim 

inti, one to one untuk menanyakan dan mengingatkan tentang apa yang sudah di dapat di Genre. Demikian sekilas ten-

tang bentuk follow up Genre. (Riana) 



Terimakasih untuk semua alumni yang sudah dengan setia mendukung persekutuan JOY dalam dana 

maupun doa. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. 

Berikut nama-nama alumni dan pendukung yang mendukung sepanjang bulan Januari bagi yang belum tercan-

tum namanya, mohon konfirmasi kepada kami. 

Terimakasih kepada: Kak Temi, Sarangeui Oppa, Mbak Ayu, Kak Beatrix, Mas Aryo,Bang Rey, Kak Yosie,Kak Godlif, Kak 

Flo, Kak Richard, Bang Wens, Kak Lala , Bang Jimmy,Kak Ching2, Kak Lasmaida, Kak Sinta, Kak Rini, Mas Ir, Kak Adi, 

Kak Betty, Mas Gugun, Mas Untung, Ci Lydia, Kak Rini, Kak Benny, Kak San2, Kak Nita, Bang Tarigan, Kak Nancy, Kak 

Noel,Kak Artha, KAk Sigit, Bang Harry, Bang Renol,Kak Selly, Kak Anna, Kak Rombe, Bang Leo, Bang Herbert, Kak Puri, 

Kak Lea Betty, Kak Tiwi, Kak Wuri, Kak Riki, Kak Tini, Kak Gasonk, Kak Uli, Lenny, Rini, NN, NN, NN 

dan NN. 
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MANAGEMENT DEPARTMENT 

Bersyukur untuk setiap dukungan dari para alumni maupun pendukung baik lewat doa maupun dana 

sehingga kebutuhan dana operasional maupun dana staff pada bulan Januari kemarin dapat terpenuhi. Di bulan 

kemarin pengeluaran event cukup besar karena JOY mengadakan #Genre2019 pada tanggal 22-25 Januari 

2019. Bersyukur juga untuk setiap dukungan dari kakak-kakak alumni untuk Genre. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Februari baik dana operasional maupun dana staff adalah 

sebesar Rp 38.413.000,- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp 15.038.000,- dan dana staff sebesar 

Rp 23.525.000,-. 

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Januari. Untuk 

informasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di http://joyindonesia.org/management/ 

http://joyindonesia.org/management/


Daftar Rekening 

JOY 

 

Dana Operasional 
Bank Mandiri 
an. Riana Dwi 
Jayanti  137.001.614
9599  
 
Bank BCA 
an. Sopar Bonggas 
Hutapea 
037.388.1101 
 
BNI an Gina Marna 
Klopfleisch 
0717674852 
 
Bank BRI 
an. Sopar Bonggas 
Hutapea 
0987.010.143.06537 
 
Dana Staff 
Bank BCA 
an. Barkah Krisdiono 
126.040.3580 

Pokok Doa JOY (Februari—Maret) 

 Bersyukur untuk dukungan dari setiap alumni dan pendukung setiap bulan. Berdoa 

agar doa kamis pagi bisa terus berjalan untuk mendukung alumni dan pendukung dan 

menjadi kesempatan menjalin komunikasi dan saling mendoakan. 

 Doakan agar fokus JOY di tahun ini untuk membangun teachable spirit, online ministry 

dan reach out dapat berjalan dengan baik. 

 Doakan hikmat dalam mengurus akta yayasan yang baru serta keputusan terkait  

tanah Seturan 

 Doakan agar workshop yang diadakan bisa menjadi kesempatan membekali JOYer 

juga pintu gerbang untuk menjangkau mahasiswa sekarang. 

#Gina 

 


