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Halo JOYers dan Sahabat JOY, gimana kabar hari ini? 

Tepat 20 Oktober 2019, ketika menuliskan KBS ini adalah hari pelantikan presi-

den kita, semoga situasi Negara makin aman dan terkendali baik di pusat mau-

pun daerah. 

Doa kami para pekerja JOY,  di tengah kesibukan pekerjaan, pelayanan dan ke-

hidupan pribadi maupun keluarga, kita terus diberi kepekaan oleh Allah yang 

berinisiatif menyapa kita melalui beragam 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.  

 

Salam satu Spirit, JOY Spirit , Jesus First Others Second You Third 
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Menjadi Calon Staff JOY 

Syalom… 

Saya Oya Citra, leader  di Choir Ministry.  Saya berasal dari 

NTT dan baru saja lulus bulan Juli 2019 kemarin  dari salah 

satu kampus swasta di Yogyakarta. Sangat bersyukur buat  

kesempatan yang sudah  Tuhan berikan kepada saya untuk 

melayani Tuhan dan teman-teman di JOY FELLOWSHIP Indo-

nesia. Saya sendiri bergabung di persekutuan JOY sejak ta-

hun 2016. Singkat ya!  

Membuat keputusan menjadi pekerja full time di JOY bukan-

lah hal mudah mengingat ketika itu saya sangat bergumul 

mengikuti kata hati saya ataukah keinginan orang tua dan 

keluarga.  Sampai keputusan itu diambil, saya terus dibuat 

gelisah setiap hari sampai akhirnya saya merasa lelah 

dengan diri saya sendiri. Setiap kali dalam doa, saya bertan-

ya kepada Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan dalam 

hidupku. Namun tidak ada jawaban apa pun sampai suatu 

saat saya didorong untuk mengikuti doa pagi di Student Cen-

ter. 

Waktu itu, saya sedang tidak ingin kemana-mana, namun 

ada bisikan-bisikan yang menyuruh saya harus ikut doa pagi. 

Akhirnya pergilah saya ikut doa pagi dan saat itu juga Tuhan 

menjawab doa saya melalui sharing firman dari salah satu 

kakak staf. Firman Tuhan pagi itu berbunyi : ‘ jikalau kamu 

mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah Ku ‘.  

Kata-kata itu seperti langsung menampar saya.  

Saya disadarkan waktu itu bahwa Tuhan inginkan saya untuk 

melakukan perintahNya untuk saat ini yaitu melayani  Dia 

melalui JOY. Ada dorongan untuk melakukannya meskipun 

sempat kawatir dan takut untuk memasukan CV karena me-

rasa banyak keterbatasan yang saya miliki. Namun Tuhan 

ingatkan lagi melalui khotba di gereja bahwa Allah yang ku 

sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Dia mampu untuk 

menolong saya melewati semua termasuk melewati 

perasaan terbatas yang ada di dalam diri saya.  

Rhema yang terus menguatkan saya adalah bahwa yang 

harus saya lakukan yakni melakukan bagian yang sudah Tu-

han percayakan pada saya dan selebihnya itu urusan Tuhan. 

Hal itu sangat memberkati dan menguatkan saya.  

Akhirnya saya memberanikan diri untuk memasukan CV di 

HRD. Jumat, 4 Oktober 2019 lalu, saya bergabung sebagai 

calon staff dan dipercayakan untuk melayani di manage-

ment department menemani Robby  dan Kak Wuri yang 

menjadi karyawan . Selain di Management Department, saya 

juga diberi kepercayaan untuk menjadi coach di salah satu 

cellgroup di UAJY—Babarsari yakni CG Kris.  

Tolong doakan supaya saya semakin terbuka bagi rencana 

Tuhan, dibentuk melalui pelatihan calon staff JOY terlebih 

lewat pengalaman hidup sehari-hari dengan Allah, 

Terima kasih. Tuhan berkati. [Oya] 



 

 

Dalam setahun ini, ada beberapa leader yang telah lulus dan/atau diwisuda. Berikut adalah daftar leader tersebut : 

 

Nama Lengkap: Sangra Suni 

Nama Panggilan: Sandra 

Asal : Kupang Nusa Tenggara Timur 

Kuliah di  : AMA YPK 

Jurusan & Angkatan: 

Administrasi Manejemen Rumah Sakit Angkatan 

2016 

Melayani Sebagai Leader Sejak :2017- September 

2019  

Melayani salah satu Cell Group di blok O 

 

 

Nama Lengkap: Oya Citra Rohani Takene 

Nama panggilan: Oya 

Asal : Kupang Nusa Tenggara Timur 

Kuliah di : AMA YPK 

Jurusan : Manajemen administrasi RS 

Melayani sebagai Leader sejak : Akhir tahun 2018 

– September 2019  

Melayani di choir ministry 

 

Nama Lengkap: Triana P Situmorang 

Nama panggilan: Putri 

Asal : Manokwari 

Kuliah di : UAJY 

Jurusan : Arsitektur 2013 

Melayani Sebagai Leader sejak  :  April 2017- 

sekarang 

 Melayani di equipment ministry 

 

Nama Lengkap: Dwi Bonitha Sibagariang 
Nama panggilan: Dwi/Uwik 
Asal : Curup, Bengkulu 
Kuliah : UKDW 
Jurusan & angkatan:  Arsitektur 2014 
Melayani sbg Leader sejak kpn : 15 Mei 2017 – 

Agustus 2019 

  

Melayani salah satu Cell Group di UKDW 



 

 

 

Nama Lengkap: Yanuaria Krista Jedadu 

Nama panggilan: Rista 

Asal : Manggarai, NTT 

Kuliah di : UKDW 

Jurusan : Biologi  2015 

Melayani sebagai Leader sejak : senin, 12 Agustus 2019 – 

Sekarang 

 Melayani  salah satu Cell Group di UKDW 

 

Nama Lengkap: Natalia Sibagariang 

Nama panggilan: Nata 

Asal: Curup, Bengkulu 

Kuliah : UKDW 

Jurusan  angkatan: Biologi 2015 

Melayani sebagai Leader sejak  : 29 Juli 2019 – Sekarang 

 Melayani di Dance Ministry 

  

Nama Lengkap: Frelagia Romana Carvalho de Jesus 

Nama panggilan: Oni 

Asal : Timor Leste 

Kuliah : UKDW 

Jurusan & angkatan:  Arsitektur 2014 

Melayani sebagai Leader sejak  : November 2017 – September 

2019  

Melayani salah satu Cell Group di UKDW 

  

 

Nama Lengkap: Adetia Ginting 
Nama panggilan: Adet 
Asal : Riau 
Kuliah : Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 
Jurusan : Teknik Mesin 2016 
Melayani sebagai Leader sejak :  Juni 2019 – Oktober 
2019 
Melayani di Music Ministry 

 

Nama Lengkap : Ester Apulia Ankaduesra Simamora 
Panggilan : Ester 
Asal : Padang 
Kuliah di : UAJY 
Jurusan : Ekonomi Pembangunan 2015 
Melayani sebagai Leader sejak :  Oktober  2018 – Ok-
tober 2019 
Melayani  salah satu Cell Group di UKDW 
  



 

 Mass Meeting New Project ( MMNP ) 

 

Salah satu fokus JOY di tahun 2019 selain Teachable 

Spirit dan Online Ministry adalah Regenerasi dimana 

untuk mewujudkan hal itu maka Mass Meeting De-

partment mengadakan beberapa project yang dapat 

dipakai untuk sarana penjangkauan mahasiswa- maha-

siswa yang ada di Yogyakarta yang biasa di sebut 

dengan Mass Meeting New Project ( MMNP ). 

Beberapa project yang telah terlaksana di tahun 2019 

ini yaitu : FUTSAL JOY yang  bulan July kemarin se-

dangkan Kegiatan Donor Darah telah telah terlaksana 

di bulan Agustus bertepatan dengan hari Ke-

merdekaan Indonesia.  

Kami masih memiliki 1 project yang belum terealisasi-

kan dan rencananya akan dilaksanakan pada bulan 

November depan. Khusus untuk project ini, di 

rencanakan dalam bentuk open air  yaitu berupa 

Outbond yang dimana lokasi kegiatannya  akan ber-

tempat di wilayah sekitar kota Yogyakarta. Diharapkan 

lewat kegiatan ini dapat menarik minat mahasiswa – 

mahasiswa untuk bergabung di persekutuan JOY. 

Tolong doakan untuk proses realisasi kegiatan baik 

berupa proses pencarian tempat & kebutuhan dana 

agar dapat tercukupi. Doakan juga semoga banyak ma-

hasiswa- mahasiswa baru yang terjangkau dan banyak 

JOYers yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. [Gloria] 

 

Update Pekerja (formasi baru) 

Merupakan  suatu  ucapan  syukur  yang  besar  bagi 

persekutuan  JOY  ketika  jajaran  pekerja  mengalami 

penambahan anggota lagi. 

Setelah melewati beberapa bulan pelatihan, ditanggal 9 

September kemarin, Ria dan Geti sudah diangkat resmi 

sebagai staff JOY. Selain Roby dari CG Babarsari yang sudah 

bergabung sebagai karyawan di manajemen departemen 

hingga Februari 2020, di bulan Oktober ini kita kedatangan 1 

orang pekerja baru. Oya yang sebelumnya merupakan 

leader Choir dan sudah menyelesaikan studinya dibulan Juli 

kemarin melayangkan lamaran untuk menjadi pekerja di 

persekutuan JOY. Setelah melalui proses psikotes dan 

wawancara, Oya akhirnya diterima sebagai calon staff sejak 

4 Oktober lalu. Dia akan melayani sebagai pekerja di 

manajemen  menemani  Roby  dan  Wuri  dan  akan 

mendampingi 1 cell group  yakni CG Kris di Babarsari.  

Tolong doakan untuk proses adaptasi dengan formasi yang 

baru ini. Serta terus doakan untuk kebutuhan pekerja 

terutama pekerja laki-laki supaya pendampingan JOYer 

cowok juga bisa lebih maksimal.  

Saat ini formasi pekerja di persekutuan JOY adalah sebagai 

berikut: 

CMD     : Riana, Gina, Ria, Oya 

MMD    : Geti, Presti, Gloria  

Manajemen  : Gina, Wuri, Roby, Oya 

HRD    : Presti 

 

Sekian update formasi baru pekerja di JOY. [Presti] 

 



Welcoming JOY UAJY Students of 2019 

Mengevaluasi welcoming party tahun 2018, yang 

cukup mendatangkan banyak mahasiswa baru tetapi 

tidak ada yang bergabung secara menetap di JOY, 

maka untuk welcoming party tahun ini, dipikirkan 

bagaimana caranya agar bonding dengan mahasiswa 

baru. Di welcoming party 2018 mahasiswa baru lebih 

pasif, sehingga kontak dengan mereka sangat sedikit. 

Pada awalnya ada usul mengadakan open air, seperti 

piknik bersama dengan mengundang mahasiswa baru 

secara gratis. Acara open air pernah dilakukan JOY di 

awal-awal berdiri, di tahun 98-an. Ketika rapat board 

pun ide ini sempat dilontarkan dan mendapat 

persetujuan dari anggota board. Pada saat mengada-

kan rapat perdana, ada masukan dari teman-teman 

mahasiswa, termasuk mahasiswa angkatan 2018, bah-

wa mahasiswa sekarang berbeda dengan mahasiswa 

dulu, tidak akan mau diajak piknik dengan orang yang 

baru dikenal, lebih baik di kost dengan HP mereka, wa-

laupun acaranya gratis. Mereka sendiri berpendapat, 

jika mereka sendiri di posisi anak baru, mereka tidak 

akan mau ikut. Setelah berbagi pendapat, akhirnya 

kami memutuskan untuk tidak mengadakan piknik di 

luar kampus, tetapi tetap mengadakan acaranya di 

kampus, tetapi acara yang dikemas harus berbeda 

dengan tahun lalu. Acara yang dikemas harus membu-

at peserta lebih aktif, selain itu harus dipikirkan cara 

followup yang lebih efektif dan tepat. 

Akhirnya kami memutuskan bentuk welcoming ini akan 

lebih banyak diskusi di dalam kelompok. Tema wel-

coming party tahun 2019 adalah Who Am I, menolong 

peserta untuk mengenal diri. Memang tidak mungkin 

mengenal diri dalam waktu singkat, acara kali ini bisa 

jadi ajang promosi pelatihan JOY pengenalan diri, se-

bagai salah satu bentuk follow upnya. Peserta akan 

dibagi dalam kelompok-kelompok yang diketuai oleh 

mentor yang merupakan leader atau tim inti JOY. Sela-

ma sesi peserta akan ada di kelompok tersebut. Dalam 

diskusi tersebut, akan di dorong untuk membuat ke-

lompok wa kelompok tersebut. Dengan adanya ke-

lompok wa tersebut, diharapkan menjadi kelompok 

untuk follow up setelah acara berlangsung. 

Target anak baru, kami tidak menargetkan banyak sep-

erti dua tahun belakang. Targetnya 50, dengan ca-

dangan 10, jadi ada 60 orang. Harapannya dengan 

jumlah yang lebih sedikit, kami lebih menekankan fol-

low-up dan relasi, maka ada anak-anak angkatan 2019 

yang dapat bergabung di JOY secara menetap. 

Anggaran yang kami butuhkan sekitar 3,6 juta rupiah. 

Anggaran terbesar ada di bagian konsumsi, karena 

akan disedikan makan malam untuk peserta. Acara 

akan diadakan tanggal 8 november, di hari jumat ber-

tepatan dengan acara JFM, jadi teman-teman yang 

lama pun akan ikut bergabung. 

Mohon doakan, untuk acara ini biar sungguh menjadi 

acara penjangkauan. Doakan agar ada anak mahasiswa 

baru 2019 yang bisa bergabung di JOY. Sangat penting, 

ada mahasiswa baru 2019, untuk kelangsungan 

keberadaan JOY di kampus UAJY. Terimakasih Tuhan 

memberkati [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 September (Per 30 September), 

bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami. 

Terimakasih kepada: Kak Ayu, Kak Magxi, Kak Fensy, Mas Budi & kak Yoshie, Kak Godlif, Mas Ario & kak Vera, Mbak Iput 

& Mas Bagus, Mas Ir & Mbak Denny, Bang Jimmy, Kak Tiwi, Kak Alex, Kak Mazda, Kak Deby, Kak Eka, Kak Jean, Kak 

Temi, Pendeta Ha, Kak Richard, Mas Agung, Buk Lyd, Kak Sansan, Kak Vily, Kak Julis, Kak Beatrix, Kak Benny, Kak Noel 

& kak Meti, Kak Ocha, Kak Yefta & kak Nita, Kak Riris, Kak Nancy, Kak  Helty, Kak Agi, Kak Bobby, Kak Tinnong, Kak Hen-

dra, Kak Wenef, Kak Tasia & Pak Lek, Kak Vidri, Kak Nobert, Kak Alfred, Kak Bai, Kak Samuel, Kak Anton, Kak Angela, 

Kak Artha, Mas Sigit & Kak Rona, Kak Leo, Kak Lia, Bang Tarigan, Kak Lala, Kak Fifin, Kak Lenny, Kak Amos, Kak Novi, 

Kak Yesti, Sarangeui Oppa, NN, NN, NN, NN, NN.  
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MANAGEMENT DEPARTMENT 

Hallo para kakak alumni, apa kabarnya? 

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

kebutuhan dana operasional, dana staff, maupun anniversary pada bulan September kemarin dapat terpenuhi.  

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Oktober baik dana operasional maupun dana staff adalah sebesar Rp 

40.665.778,- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp 19.583.000,- dan dana staff sebesar Rp 21.082.778,-. 

Kebutuhan dana staff lebih besar dibandingkan dengan bulan sebelumnya dikarenakan Oya diterima sebagai calon staff 

di persekutuan JOY. 

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan September. 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 (September ) 

 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 untuk kebutuhan dana staff agar terpenuhi. Bersyukur untuk tambahan satu 

pekerja lagi yakni Oya. 

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

dan reach out dapat berjalan dengan baik. 

 Doakan agar workshop dan Mass Meeting New Project bisa menjadi kesempatan 

membekali JOYer juga pintu gerbang untuk menjangkau mahasiswa sekarang. 

 Doakan untuk persiapan Welcoming Party JOY UAJY,  

 Doakan agar JOYer dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, hidupnya 

berubah oleh karena Kristus dan akhirnya menjadi saksi terutama bagi teman-teman 

mahasiswa yang tidak percaya. 

#Gina 

 


