
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.  

tiplikasi maupun pengganti leader yang telah 

lulus kuliah. Tahun ini kita terpaksa melakukan 

merger cell group karena tidak ada leader. 

Kemudian kami akan menfokuskan pada 

hal usaha untuk me-REDISCOVERING MASS 

MEETING. Memahami perilaku dan budaya 

kehidupan serta minat mahasiswa dewasa ini 

terhadap bentuk pertemuan [program acara] 

sangat urgen kita lakukan. Hal ini perlu untuk 

mengantisipasi kecenderungan mahasiswa 

dalam memilih komunitas yang mereka gan-

drungi. Kita akan mencari tahu faktor apa saja 

yang menentukan pilihan mereka untuk stay di 

komunitas JOY, terutama dalam kehadiran 

dan keaktifan mereka dalam penyelenggaraan 

Mass Meeting. Demikian juga dalam hal usaha 

merangsang creatifitas mahasiswa untuk 

berkarya yang perlu kita perhatikan. 

Kami menambahkan satu hal yang menjadi 

sub fokus kita tahun ini adalah untuk memulai 

gerakan penjangkauan pada mahasiswa yang 

kuliah dikampus yang letaknya persis berdeka-

tan dengan student center kita. Satu disebelah 

timur dan satu lagi disebelah barat. Kita akan 

memulai dengan melibatkan JOYer yang kuliah 

dikampus tersebut, dengan menumbuhkan 

kerinduan mereka untuk menjangkau teman-

teman kuliahnya. 

Ditahun 2018 ini kami pekerja tinggal 5 

orang saja dibantu Wuri sebagai karyawan 

untuk mengurus keuangan. Sopar sebagai di-

rektur juga akan mendampingi 3 ministry 

[multimedia, publishing, drama]. Riana sebagai 

KaDept. CMD dan Konselor juga akan men-

dampingi 5 Cell Group [Alvian, Vera, Ola,]

yang ada di Babarsari dan UKDW [Dwi, Oni] . 

Villy sebagai Program Director Mass Meeting 

akan mendampingi WL dan 4 ministry [Music, 

Choir, MC, EQ]. Presty akan mengurus HRD 

[training dan database] sekaligus mendampingi 

2 CG [Enny dan Gref]. Ocha menangani uru-

san komunikasi dan informasi dengan alumni 

sekaligus mendampingi 2 ministry [Dance, 

Fellowship] dan 2 Cell Group [Ba’I, Ria]. Mari 

para sahabat alumni doakan kami dan kita 

terus berdoa agar Tuhan kirim pekerja-

pekerja baru# 

Up-date seputar JOY 
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kabar  
bagi sahabat 

Salam sejahterah buat para sahabat JOY dia-

wal tahun yang baru ini. Senang rasanya bisa kem-

bali menghadirkan kabar untuk sahabat semua.  

Sebelum libur Natal kemaren kami para 

pekerja JOY mengadakan Retreat Akhir Tahun 

guna membahas evaluasi pelayanan yang kita laku-

kan sepanjang tahun2017 dan sekaligus meran-

cang target dan program kegiatan yang akan 

dikerjakan selama tahun 2018 ini.  

Dikesempatan ini kami hendak mengahatur-

kan terima kasih banyak kepada para alumni dan 

pendukung yang telah ambil bagian dalam mendu-

kung dana dan doa bagi pelayanan JOY sepanjang 

tahun 2017 yang lalu. Di edisi KBS kali ini kami 

akan membagikan perihal yang menjadi fokus JOY 

ditahun 2018 ini.  

Yang pertama adalah NURTURING CORE 

MEMBERS. Kami memfukuskan pada hal ini 

karena berdasarkan data peta komitmen anggota 

JOY tahun 2017 terdapat banyak diantara JOYers 

yang masih belum diperlengkapi sejak mereka 

diangkat menjadi anggota JOY. Mereka belum 

bisa dimasukan pada level tim inti karena belum 

memenuhi syarat untuk menjadi tim inti. Semen-

tara jumlah tim inti yang ada saat ini sangat terba-

tas padahal mereka sangat dibutuhkan untuk 

menjadi partner leader dalam melayani anggota. 

Apalagi keberadaan tim inti penting untuk men-

jaga ketersediaan calon leader, baik jika ada mul-

 

staf JOY 

abis rapat 

akhir tahun 
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Bersyukur sekali bahwa Tuhan terus memberikan 

orang-orang baru di JOY setiap tahunnya. Di 

tahun 2017 ada 84 teman baru yang datang lewat 

CG (belum termasuk New Comer di JFM). Selain 

itu ada 27 teman yang lulus 101 dan resmi 

bergabung sebagai anggota di JOY. Di kuartal 

pertama 

(Januari s.d. 

April) cukup 

banyak nama-

nama keluar 

karena lulus 

atau sudah 

lama tidak aktif 

di JOY. Ada 

pula yang 

keluar dengan 

alasan aktif di 

gereja atau 

PMK kampus. 

 

Sebenarnya JOY cukup bergumul di tahun lalu, 

karena dari 165 anggota hanya 46 orang yang 

aktif melayani di ministry. Sebagian besar 

alasannya adalah karena kurangnya kehadiran di 

CG terlepas dari keaktifan mereka datang di 

ministry day setiap minggunya. 

 

Di tahun ini, JOY mau memfokuskan 

penjangkauan di 2 kampus terdekat (di wilayah 

Student Center Seturan) yaitu UPN dan UAJY 

tanpa mengendorkan semangat penjangkauan di 

kampus-kampus lain. Tolong terus doakan supaya 

di tahun 2018 ini, Tuhan masih mempercayakan 

orang-orang baru di JOY. Doakan juga supaya 

teman-teman JOYer mau terus berkomitmen di 

cell group dan ministry mereka masing-masing. 

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

 

 

Peta  

Komitmen 

anggota JOY 
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Berita GenRe-2018 
Untuk memulai awal yang baru di tahun baru, 

sudah menjadi tradisi JOY mengadakan 

GenRe guna menyegarkan semangat 

pelayanan segenap anggotanya. 

 

Sampai seminggu sebelum GenRe dimulai 

sudah ada 64 orang yang mendaftar sebagai 

peserta. Sayangnya ini sudah dikurangi oleh 

beberapa JOYer yang membatalkan diri 

karena kesibukan kampus. Untuk tahun ini, 

teman-teman dari blok O yang kuliah di 

AMA YPK belum bisa mengikuti GenRe, 

karena bertepatan dengan jadwal UAS. 

Bukan seperti tahun-tahun sebelumnya, 

GenRe tahun ini tidak dilakukan di akhir 

pekan karena menyesuaikan dengan jadwal 

pembicara. 

 

Persiapan dari divisi acara sampai saat ini 

sekitar 70%. Mbak Riana sebagai 

pendamping divisi acara akan vakum 

selama seminggu karena harus 

mendampingi mamanya yang saat ini 

sedang dirawat di Lampung. 

Kami akan mengadakan rapat koordinasi  

terakhir pada tanggal 16 mendatang di 

student center. Beberapa panitia masih 

berlibur ditempat mereka masing-masing, 

namun tetap melakukan koordinasi via 

WA. 

 

Sampai saat ini, pendaftaran masih kami 

buka sampai 19 Januari mendatang. Tolong 

doakan agar teman-teman yang sudah 

berada di Jogja ikut berpartisipasi dalam 

GenRe kali ini. Kami terus mengupayakan 

agar teman-teman yang sudah berada di 

Jogja untuk bisa mendaftar dan mengikuti 

GenRe, namun beberapa diantaranya 

masih ragu dan belum memberikan 

kepastian apakah akan ikut atau tidak. 

 

Puji Tuhan dana yang sudah ada dari 

dukungan para sahabat alumni saat ini 

adalah sebesar 8.7 juta rupiah dan ada 

pendukung yang menyumbang 3 juta won, 

sementara rencana anggaran  kebutuhan 

keseluruhan jumlahnya 37jt untuk jumlah 

peserta 90 orang. Sudah ada peserta yang 

mulai mencicil kontribusi mereka.  

Bersyukur untuk kebutuhan GenRe kali ini 

sudah tercukupi. Pdt. Song Young Sun 

bersama Pak Son akan tiba hari Senin, 22 

Januari dan akan langsung mengisi sesi pada 

hari Selasa.  Doakan untuk persiapan 

materi, perjalanan dan kesehatan mereka. 

Terima kasih. 

 

 

 

 

Rapat  

persiapan 

Panitia 

GenRe 2018 

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  

Hallo, kakak-kakak alumni. Perkenalkan saya 

Wuri. Tahun ini saya menggantikan kak Tiwi 

sebagai admin di Management Department. 

Mohon dukungan dan kerjasamanya :) 

Sangat bersyukur karena berkat gerakan dari 

para alumni sehingga dana staff untuk bulan 

November dan Desember sudah dapat 

terpenuhi. 

 

Di bulan Januari ini 

JOY cukup bergumul 

karena dana 

operasional yang ada 

belum bisa mencukupi 

kebutuhan bulan ini. Sehingga untuk 

menutupinya harus meminjam dana taktis dan 

dana staff terlebih dahulu. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan 

Januari baik dana operasional maupun dana staff 

adalah sebesar Rp 28.452.000 (belum termasuk 

dana event GENRE) dengan pembagian dana 

operasional adalah sebesar Rp 12.727.000 dan 

dana staff sebesar Rp 15.725.000. Sedangkan 

kebutuhan dana GENRE adalah sebesar Rp 

37.000.000. 

Terimakasih untuk semua alumni yang sudah 

dengan setia mendukung persekutuan JOY 

dalam doa maupun dana. Tuhan Yesus 

memberkati keluarga, pekerjaan, dan 

pelayanannya. 

 

Berikut nama-nama alumni yang mendukung 

sepanjang Desember – Awal Januari, bagi yang 

belum tercantum namanya, mohon konfirmasi 

kepada kami. 

 

Terima kasih buat: Kak Godlif, Kak Shinta, Kak 

Rini, Kak Defri, Kak Eva Simanjuntak, Kak Eka, 

Kak Santos, Kak Fransiska, Kak Anne, Kak 

Artha, Kak Sigit, Kak Ario, Kak Ika, Bang 

Marihot, Kak Eva, Kak Beny, Kak Ayu, Kak 

Richard, Kak Beatrix, Kak Gina, Mas Irawan, 

Kak Ching2, Kak Stevanny, Kak Nano, Kak Paul, 

Kak Mahatma, Kak Jeremia, Kak Fritz (Alor), 

NN, NN, NN, NN. 

 

 
Dana Staff 

Sampai Januari 



H A L A M A N  — 5  

 

J-Nite 2017  

Berita MASS MEETING  

 JOY Fellowship Meeting perdana dilakukan 

tgl 5 Januari 2018 dengan acara nonton ber-

sama dari film Amazing Love : The Story of 

Hosea. JFM dilakukan di Wisma Immanuel, 

bang Sopar sebagai pembicara. 

 

JOY Fellowship Meetingminggukedua dengan 

suasana kesaksian. Bersyukur untuk kesaksi-

anDwi Leader Cell Group di Campus Minis-

tryUniversitas Kristen Duta Wacana dan 

Tinong tim inti musik ministry tentang pen-

galaman iman dengan Allah terkait perjuan-

gan studynya. Berharap menjadi kesempatan 

memotivasi joyers yang lainnya.  

 

Dua minggu ini, kehadiran JFM tidak seperti 

JFM sebelumnya, ada 30 - 40 orang karena 

joyer sedang melakukan KKN dan pulang 

kampung. Sharing Firman dari Mbak Riana 

yang mengajarkan untuk tidak sombong dan 

harus jadi bulan yang memantulkan sinar ca-

haya dari Allah. Keseruan games mencari 

kelompoknya dengan cara memanggil sesuai 

nama yang kelompok sepakati. 

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

JFM@edisi  

awal tahun 2018 
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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 Cell Group kem-

bali aktif disetiap kegiatan JOY setalah masa-masa 

liburan akhir tahun kemaren. 

  

4] 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 

 

5] doakan agar Staf dimampukan menjalankan 

pelayanan dengan focus yang sudah ditetapkan 

dalam tahun ini. Doakan untuk kebutuhan staf 

baru agar JOY punya cukup sumber daya untuk 

bisa menjaga kesinambungan pelayanan dengan 

baik dan lancar.  

 

POKOK DOA NEXT EVENT JOY  

 

A] Pokok Doa khusus GenRe,  

—Tolong doakan supaya panitia terus 

bersemangat dalam mempersiapkan GENRE, dan 

diberi hikmat dalam mengurus pelaksanaannya 

nanti 

—Doakan supaya peserta bersemangat dan 

antusias selama mengikuti GENRE. Doakan 

supaya sesi-sesi yang diberikan bisa sungguh-

sungguh mengisi spirit para JOYer memasuki 

tahun 2018. 

—Bersyukur untuk kebutuhan dana yang sudah 

tercukupi 

—Doakan untuk Pdt. Song dalam 

mempersiapkan dan penyampaian materi yang 

akan dibawakan.  

—Doakan juga Pak Son dan Bang Sopar yang 

akan mengisi opening & closing session. 

—Doakan Presti (Koordinator 1) dan Villy 

(Koordinator 2) dalam mengkoordinasi pelak-

sanaan GENRE. 

 

B] doakan persiapan Core Members Meeting 

yang akan dilaksanakan 

pada tgl 10 Februari dan 

dikoordinir oleh Riana 

 

C] doakan pelatihan 

Weekend 201 [to be an 

active member] pada  17-

18 Feb. dan Weekend 

208 [potensial leader]

pada  3-4 Maret, semen-

tara kelas Rutin Reguler 

yang akan dilaksanakan 

mulai tgl 6 bulan Maret 

nanti. 

 

 

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) 

 


