
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.  

Bersyukur karena teman-teman joyers selalu mendukung saya, dan juga para kakak alumni maupun pendu-

kemandirian JOY Indonesia untuk seterusnya 

segera akan menjadi kenyataan. Bersyukur 

sekali atas kemurahan keluarga mas Gugun 

dan kak Godlif yang bersedia menjadi host 

yang menyediakan akomodasi selama stay di 

Jakarta untuk kami.  

Membekali JOYErs agar menjadi alumni 

yang mumpuni adalah menjadi perhatian kita 

bersama. melalui Workshop Personal Branding 

yang barusan kami lakukan, diharapkan 

menolong mempersiapkan mereka untuk 

menghadapi tantangan ketika mencari peker-

jaan di tempat yang mereka impikan. Terima 

kasih banyak buat mbak Gina yang telah be-

sedia berbagi ilmu dalam event ini. 

Sejak JOY memulai aktivitas di awal tahun 

beberapa kegiatan rutin ministry belum begitu 

terjadwal dengan baik karena masih liburan 

ataupun ada serentetan kegiatan besar JOY 

yang melibatkan mereka . Namun setelah itu 

semua rutinitas ministry mulai berjalan seperti 

biasanya lagi.  

Tuhan sungguh murah hati, di awal tahun 

ini keuangan JOY sangat tercukupi pada wak-

tunya. Beberapa kegiatan bisa dilakukan den-

gan lancar dan beberapa  fasilitas juga bisa kita 

adakan, semua karena kemurahan Tuhan se-

mata melalui orang-orang yang berkenan men-

jadi saluran berkat dari Bapa di Surga .  

Doa kita yang selama ini untuk kebutuhan 

pekerja baru Tu-

han sudah jawab. 

Bersyukur untuk 

saudari Agnes 

yang telah mem-

beri diri untuk 

dipakai Tuhan 

menjadi pekerja di 

ladang-NYA ini. 

Saat ini Agnes 

sedang dalam pe-

latihan sebagai 

pekerja JOY [assisten staf] sembari melakukan 

pelayanannya di Mass Meeting [Felloship dan 

WL] dan juga di HRD. 

Up-date seputar JOY 
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kabar  
bagi sahabat 

Salam sejahterah buat para sahabat JOY yang 

barusan menikmati long-weekend, moga keber-

samaan dengan handai taulan kemaren memberi 

kesegaran tersendiri bagi para sahabat. 

Edisi KBS kali ini akan memuat review acara 

GenRe yang sudah diadakan bulan Januari yang 

lalu. Bersyukur sekali atas kesempatan yang Tu-

han beri untuk penyegaran spirit para JOYers 

khususnya selama mengikuti Retreat kali ini. Kami 

berharap semoga komitmen yang mereka ambil 

dihadapan Tuhan menjadi tonggak iman mereka 

untuk menjalani kehidupan dihari-hari kede-

pannya sebagai anak 

Tuhan. 

Setelah bera-

khirnya kegiatan 

GenRe, para sahabat 

Alumni JOY Jakarta 

mengundang kami 

[Sopar] untuk hadir di 

acara Temu Alumni. 

Dikesempatan ini kami 

sudah men-sharing-kan 

secara singkat tentang 

up-date seputar JOY. Kami sangat bangga atas 

perhatian yang alumni Jakarta miliki untuk men-

dukung keberlangsungan penyelenggaraan perse-

kutuan JOY. Semoga cita-cita kita bersama akan 

 

pekerja-

JOY Fel-
lowship 

time den-

gan sdr. 

Sung In-

Kyu 

Pekerja JOY Fellowship time  
dengan Pdt. Song dan Pak Son 
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Di bulan Februari ini, HRD memulai agendanya 

dengan mengadakan dua kelas pelatihan 

weekend. Pada tanggal 17 Februari 2018, 

diadakan workshop “To Be Seen and To Be 

(Personal Branding)” dengan pembicara Kak Gina 

Klopfleisch. Lewat workshop ini kak Gina 

membagikan pengetahuannya dan pengalamannya 

mengenai persiapan untuk memasuki dunia kerja 

kepada teman-teman JOYer. Beliau juga men-

sharingkan 

tentang betapa 

pentingnya 

pengalaman yang 

dia dapatkan 

selama menjadi 

JOYer dan 

pengalaman 6 

tahun sebagai 

staff di 

persekutuan 

JOY. Bersyukur 

ada 44 orang 

yang hadir dan 

salah satunya 

adalah Okta yang 

merupakan 

teman baru dari UAJY. Para peserta sangat 

antusias dengan workshop, terbukti dengan 

banyaknya pertanyaan yang muncul bahkan saat 

waktu istirahat sekalipun. 

Di hari minggunya, tanggal 18 Februari, HRD 

juga mengadakan kelas pelatihan weekend 201 

(To Be an Active Member). Ada 7 peserta yang 

mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini sengaja 

dilakukan dalam bentuk weekend mengingat salah 

satu Fokus JOY untuk tahun 2018 adalah 

“Nurturing Core Members”. Harapannya dengan 

melakukan pelatihan ini di awal tahun bisa 

membekali dan mempersiapkan JOYer untuk 

menjadi Tim Inti yang berkomitmen. 

Ada kabar gembira lain yang datang dari HRD. 

Pada tanggal 15 Februari kemarin, salah satu 

mantan leader di CG Pusat yaitu Agnes resmi 

memberikan komitmennya selama satu tahun 

sebagai asisten staf di persekutuan JOY. Agnes 

akan membantu Presti di HRD sambil 

mendampingi Worship Leader dan ministri 

Fellowship. Selain itu, juga ada satu teman dari 
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Alumni Respati yang juga sudah memasukkan 

lamarannya sebagai staff JOY tanggal 18 Feb 

kemarin. Saat ini masih diproses dan dalam 

waktu dekat akan melakukan psikotes dan 

wawancara. Mari doakan untuk ke dua teman 

ini supaya Tuhan terus meneguhkan mereka 

untuk terus menjadi pekerja Tuhan di 

 

 

 

 

Acara Workshop 

“ To Be Seen 

and To Be “  

(Personal 

Branding) 
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Berita Campus Ministry 
Satu hal yang menjadi tantangan terbesar 

dari CG adalah minat dan kehadiran anggota 

CG di dalam CG.  Ada banyak tantangan 

untuk terus menantang dan mengingatkan 

joyer untuk melihat CG sebagi suatu bagian 

yang penting dalam kehidupan mereka.  Salah 

satu alasan yang membuat joyer tidak 

menghadiri CG 

adalah ada 

kegiatan lain. 

Dalam pen-

gamatan saya 

dalam cell 

group, hal yang 

sering terjadi adalah satu orang joyer dapat 

terlibat dalam lebih dari satu organisasi. 

Bahkan ada yang terlibat lebih dari satu 

persekutuan. Hal itu yang menjadi Pe-er bagi 

para staf untuk memberikan penjelasan bagi 

joyer yang terlibat dalam dua persekutuan.  

Sehingga joyer bisa lebih optimal bertumbuh. 

JOY sangat mendukung jika joyer memu-

tuskan untuk lebih terlibat di persekutuan 

yang lain. Hal yang paling penting adalah ia 

memiliki tempat untuk bertumbuh. 

Selain terlibat dengan persekutuan lain, 

alasan yang lain adalah terlibat dengan or-

ganisasi yang lain. Untuk yang terlibat dalam 

organisasi yang lain juga memiliki banyak vari-

asi alasan yang mendasarinya. Salah satunya 

adalah tuntutan kampus yang meminta maha-

siswanya untuk mengumpulkan sejumlah 

point sebagai syarat kelulusan nantinya. 

Point itu salah satu dipenuhi jika maha-

siswa mengikuti salah satu ukm di kampus. 

Bersyukurnya, di kampus Atma,  joy bisa 

masuk ke kampus dan diakui sebagai salah 

satu bagian KACM (kantor kemahasiswaan 

alumni dan 

campus minis-

try), sehingga 

mahasiswa 

yang ikut JOY 

bisa menda-

pat poin. Un-

tuk kampus 

yang lain 

perlu ber-

juang untuk 

membagi 

waktu untuk 

mendapat 

poin dan terlibat di JOY. 

Untuk itulah Staf juga 

berperan bagaimana 

menolong joyer di kam-

pus lain selain atma, 

menolong joyer men-

gumpulkan poin sekaligus 

terlibat dalam perseku-

tuan JOY. 

Hal lain yang sering dite-

mui juga adalah kebutu-

han untuk aktualisasi diri juga menjadi salah 

satu alasan keterlibatan joyer dalam berba-

gai organisasi dan kepanitian. Itu juga men-

jadi tugas staf untuk mendampingi joyer 

untuk dapat memilih kegiatan-kegiatan 

mereka. 

Ada banyak tantangan yang dihadapi 

tetapi kami yakin kita akan dapat melewati 

setiap kesulitan yang ada. Bersyukur ada 

beberapa joyer yang memutuskan untuk 

lebih fokus satu kegiatan saja. Doakan para 

staf untuk terus mendampingi setiap joyer 

yang ada, biar nama Tuhan dimuliakan dan 

setiap orang yang ada di dalam perseku-

tuan JOY mengalami Kristus secara pribadi 

dalam kehidupan mereka.# 

 

 

 

 

Sesi encour-

agement @ 

CMM, feb 

2018 

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  
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Seperti yang diketahui, pada awal bulan Januari 

kemarin JOY sangat bergumul karena dana op-

erasional yang ada belum bisa mencukupi kebu-

tuhan bulan tersebut 

sehingga harus memin-

jam dana taktisdan dana 

staff terlebih dahulu. 

Sangat bersyukur 

karena dukungan para 

alumni maupun pendu-

kung sehingga dana op-

erasional, dana staff, 

maupun dana untuk 

GENRE untuk bulan 

Januari ini dapat tercukupi. 

Total RencanaAnggaran kebutuhan bulan Feb-

ruari baik dana operasional maupun dana staff 

adalah sebesarRp 41.525.800,- dengan pem-

bagian dana operasional sebesar Rp 24.800.800,- 

dan dana staff sebesar Rp 16.725.000,-. 

Dana operasional untuk bulan Februari lebih 

besar daripada bulan sebelumnya di-

karenakan adanya event yang diselengga-

rakan oleh JOY (CMM, Workshop, Pe-

latihan Weekend) dan juga pembelian 

peralatan yang sudah dianggarkan dari 

tahun sebelumnya. Dan untuk dana staff, 

lebih besar dari pada bulan sebelumnya 

dikarenakan adanya tambahan pekerja. 

 

Terima kasih untuk semua alumni yang 

sudah dengan setia mendukung persetu-

juan JOY dalam dana maupun doa. Tu-

hanYesus memberkati  keluarga, peker-

jaan, dan pelayanannya. 

Berikut nama-nama alumni yang men-

dukung sepanjang bulan Januari (Per 31 

Januari), bagi yang belum tercantum na-

manya, mohon konfirmasi kepada kami. 

 

Terima kasih kepada: 

Kak Paul, KakMinggas, MasSigit, Kak 

Eva, KakLisye, KakGodlif, KakEka, Bang 

Tarigan, KakHendra, KakVidriana, 

KakNonti, Kak Dian, Kak Betty, KakIr-

vansyah, KakNovita, MasSoerya, 

KakAyu, Kak Beatrix, MasArio, Bang 

Rinaldi, Kak Gina, KakIndraPutri, KakReymon, 

KakYosie, KakStevanny, KakInka, Kak Nelly, Kak 

Richard, KakWens, KakLala, KakNuki, KakJulis, 

Kak Rey, KakTasia, Kak Daniel, Kak Nita, 

KakNia, Kak Oland, Kak Harry, KakOthie, Kak-

Tiur, KakZien, KakDevy, KakLambok, MasIra-

wan, KakYosa, KakGrei, Kak Marisa, KakChey, 

KakBeny, Kak San, KakStefany, Kak Ching2, 

KakTasuno, NN, NN, NN, NN, NN. 
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GenRe 2018 

@Kinasih –

Kaliurang  

Review GenRe 2018  

Saya merasa sangat terberkati lewat 

pengalaman yang saya dapatkan selama 

mempersiapkan GenRe kali ini. Ada begitu 

banyak pertolongan yang Tuhan terus 

sediakan. Para alumni sangat bersemangat 

melakukan penggalangan dana untuk 

mendukung kegiatan GenRe ini. Selain itu 

juga ada dukungan dari satu pendukung dari 

Korea (Mrs. Kim) yang dibawa oleh Pak Son. 

Sampai hari H, dukungan dana untuk kegiatan 

GenRe sudah lebih dari cukup. Bahkan 

kelebihan dana mencapai ±27 juta. 

Bersama dengan Pdt. Song, Pak Son juga 

membawa tamu dari Korea yaitu salah satu 

staff JDM (Jesus Discipleship Ministry). 

Maksud kedatangan beliau adalah untuk 

melakukan survei tentang pelayanan anak 

muda di Indonesia. Sayangnya beliau hanya 

bisa mengikuti GenRe hingga hari ketiga saja, 

setelah itu beliau kemudian melanjutkan 

perjalanannya ke Bandung. 

Pdt.Song Young Sun merupakan salah satu 

alumni JOY Mission Korea bersama Pak Son 

dan saat ini melayani orang-orang Korea 

diaspora di USA. Beliau menulis buku dan 

sekarang berkeliling dunia melayani secara 

global untuk memperkenalkan bahan 

pemuridan “Servant Church”. Sesi yang 

dibawakan oleh beliau dibuka dengan sharing 

tentang bagaimana ia menerima Kristus saat 

berusia 17 tahun di JOY Korea. Rasanya 10 

sesi tidak cukup, karena setengah waktu dari 

sesi dipakai Pak Son untuk menerjemahkan. 

Memang menurut Pdt. Song, materi yang 

beliau bawakan selama 3 hari baru 2/5 dari 

materi yang harusnya dibahas mengenai 

“Only Jesus”. Karena Pdt. Song dan Pak Son 

cukup dekat, setiap sesi tersa menyenangkan 

karena pembawaan mereka yang cukup 

menghibur. 

Bersyukur untuk ke 68 peserta yang terus 

bersemangat 

mengikuti setiap 

sesi. Meskipun ada 

beberapa harus ada 

yang turun naik 

karena mengurus 

KRS dan kesibukan 

kampus lainnya. 

Bahkan ada salah 

satu panitia 

pubdekdok yang 

setiap hari harus 

turun pagi-pagi 

sekali dan kembali ke tempat GenRe sore 

hari karena magang. Tetapi melihat 

semangatnya yang luar biasa saya sungguh 

merasa terberkati. Salah satu teman WL, Ria, 

sempat jatuh sakit di hari kedua dan terpaksa 

dibawa ke RS pada hari ketiga. Meski dalam 

kondisi sakit, dia tetap terlihat menikmati 

GenRe. Bersyukur ada Agnes yang bisa 

menggantikan pelayanannya. 

Sesi kesaksian di hari terakhir cukup 

menguras emosi dan air mata. Ada beberapa 

teman baru yang memberanikan diri 

menceritakan pengalamannya bersama 

Tuhan. Memang setiap cerita sungguh 

membawa keharuan pada setiap peserta lain 

yang mendengarnya. Saya melihat bahwa JOY 

sungguh tempat yang cukup unik dimana kita 

bisa menceritakan pengalaman-pengalaman 

kita, bahkan tentang “kebusukan” kita 

sekalipun, tanpa merasa dihakimi. 

Semoga setiap pengalaman yang  

didapatkan selama GenRe 2018 , baik itu 

oleh pembicara, panitia, peserta maupun para 

alumni yang mendukung dari jauh, sungguh-

sungguh mere-fresh iman kita dan menolong 

pelayanan kita di tahun ini. Terima kasih 

untuk setiap dukungan doa dan dana dari 

kakak-kakak alumni. Salam JOY Spirit, #

[Presti]. 

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

terlibat aktif di setiap kegiatan JOY baik di Cell 

Group, Ministry maupun pelatihan. Doakan juga 

para Leader agar dimampukan menjadi teladan 

dan penggerak bagi anggota untuk lebih komit-

men. 

 

4] doakan untuk usaha dan program yang dibuat 

guna memperlengkapi anggota untuk menjadi tim 

inti agar ada persediaan calon-calon leader masa 

depan di JOY. 

 

5] doakan untuk gerakan penjangkauan maha-

siswa di kampus-kampus sekitar Student Center 

JOY agar ada JOYers yang terbeban untuk terli-

bat. 

  

6] 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 

 

7] doakan agar Staf diberi kesehatan dan hikmat 

agar dimampukan menjalankan pelayanan dengan 

baik. Doakan untuk kebutuhan staf baru agar 

JOY punya cukup sumber daya manusia untuk 

bisa menjaga kesinambungan pelayanan dengan 

baik dan lancar.  

POKOK DOA NEXT EVENT JOY  

 

A] doakan pelatihan Weekend 208 [potensial 

leader] pada  3-4 Maret, dan 301A [to be 

leader] pada 17-18 Maret, sementara kelas 

Rutin Reguler yang akan dilaksanakan mulai tgl 

6 bulan Maret nanti. 

  

B] Doakan rencana pertemuan anggota Board 

tgl 26 bulan Maret nanti agar segala sesuatu yg 

dibicarakan memberi inspirasi bagi kemajuan 

pelayanan JOY kedepannya.  

  

C] doakan persiapan 

perayaan paskah dibulan 

April nanti agar banyak 

mahasiswa yang mau terli-

bat melayani dan menjadi 

sarana untuk penginjilan. 

 

 

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  


