
KABAR BAGI SAHABAT 

Seperti sharingnya di KBS 

dan #JOY26thAnniversary 

lalu, per tanggal 11 Ok-

tober 2018 setelah 

Kegiatan Pekerja di pantai 

Sundak, Bang Sopar 

berangkat ke Mentawai 

dan memulai masa cuti 6 

bulan-nya. Doakan agar 

bisa menjadi waktu retreat 

Abang bersama dengan 

Allah.  
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Halo JOYers dan Sahabat JOY, tidak terasa bulan September sudah 

berlalu lebih dari dua minggu. Sejak #JOY26thAnniversary, 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.  

 

Salam satu Spirit, JOY Spirit 

Jesus First Others Second You Third 

Full Time Workers of JOY 
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Tahun ini JOY merayakan ulang tahun yang ke-26. Kegiatan ini diadakan 

di auditorium Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) pada tanggal 28 

September 2018 dengan judul “Reach Out”. Perayaan 

#JOY26thAnniversary ini dikemas dalam bentuk drama musikal yang ber-

judul “Kisah Lima Sahabat”, yang disadur dari injil Markus 2 : 1 – 12. 

Proses latihan dan persiapan dilakukan selama 1 bulan oleh setiap minis-

try. Dalam persiapannya, beberapa alumni juga turut membantu secara 

langsung, salah satunya Jeremia Saputra yang mengerjakan musik dari 

skrip drama musikal yang dibuat oleh Villy yang sampai hari ini masih ser-

ing dinyanyikan oleh JOYers karena nada dan iramanya yang mudah di-

ingat. Kami juga merasakan dukungan yang besar dari kakak-kakak 

alumni yang sudah membentuk tim fundraising dalam mendukung 

kebutuhan finansial untuk #JOY26thAnniversary. Untuk anniversary 

kemarin, kakak-kakak alumni mendukung sebesar 96% dari total 

kebutuhan Rp. 18.040.000. 

Firman Tuhan disampaikan oleh pak Son dari bacaan Markus 2 : 1 – 12. 

Orang lumpuh dalam injil Markus sangatlah terbatas, tetapi ia sungguh 

beruntung mempunyai empat orang teman yang mau berkorban untuk 

dirinya. Tanpa teman-temannya ini, orang lumpuh itu mungkin hanya 

akan terkulai seorang diri di rumah tanpa pernah ada harapan untuk sem-

buh. Sahabat-sahabat itulah yang menggotong dan membawanya kepada 

Yesus dan akhirnya ia mengalami kesembuhan. JOYers diajak untuk 

menjadi inspiarasi dalam berbagi kasih sehingga semakin banyak orang 

yang bisa “bertemu” dengan Yesus. 

Hal lain yang istimewa dari #JOY26thAnniversary kali ini adalah 

dibentuknya tim marketing untuk tujuan promosi melalui media so-

sial. Teman-teman dari ministry lain yang tidak terlibat dalam pela-

yanan di panggunglah yang menjadi bagian dari tim ini. Setiap 

minggu, tim marketing secara serentak mengunggah content yang sudah 

disiapkan oleh Ocha ke Instagram masing-masing dengan menggunakan 

tanda tagar #JOY26thAnniversary. Dampak dari tim marketing ini sangat 

baik dan besar dalam mengajak teman-teman baru. 

#JOY26thAnniversary tahun ini dihadiri oleh 251 audience dengan 52 

new comers, doakan untuk proses follow-up teman-teman baru di setiap 

cell group. 

Selain bisa menyapa teman-

teman yang baru pertama kali 

datang di JOY, bisa bertemu dan 

berbagi cerita dengan kakak-

kakak alumni yang hadir dari be-

berapa daerah diluar Jogja sep-

erti Jakarta, Surabaya, Banjar-

masin, Sumba, Kudus, dan juga 

dari Jogja menambah sukacita 

kami. Ditambah lagi dengan had-

irnya JOYers junior yang lucu 

dan imut turut meramaikan per-

ayaan #JOY26thAnniversary. 

Selain mengucap syukur untuk 

usia baru yang Tuhan anuge-

rahkan, JOY juga bersyukur 

untuk direktur baru yaitu kak 

Gina yang menggantikan bang 

Sopar yang sudah melayani 

selama 6 tahun terakhir se-

bagai direktur. Selain sebagai 

direktur, saat ini kak Gina juga 

mendampingi teman-teman di 

ministry Multimedia dan Pub-

lishing.  

Terima kasih untuk dukungan 

dana dan doa dari semua pihak, 

kami sungguh beryukur karena 

#JOY26thAnniversary kemarin 

boleh berjalan dengan sangat 

baik.  

Semoga di tahun ke-26 JOY ada 

dan melayani mahasiswa-

mahasiswi yang ada di Jogja 

secara khusus, akan semakin 

banyak orang yang bisa 

mengenal Yesus dan JOY juga 

semakin baik serta terus memba-

wa dampak yang positif bagi ling-

kungan disekitarnya. Tuhan Ye-

sus memberkati rekan-rekan 

semua.  

Salam JOY spirit! #Agnes 

 

Pak Son ketika sharing Firman di JOY 26th Anniversary 



Kabar Campus Ministry 

Departemant (CMD) kali 

ini seputar regenerasi 

leader. Bersyukur ketika 

melihat mahasiswa yang 

Tuhan bawa ke JOY dan 

Tuhan memberkati mere-

ka dalam pertumbuhan 

baik iman maupun karak-

ter. Saat ini ada dua Cell 

Group (Cg) yang akan 

melakukan pergantian 

pemimpin (leader), Cg ola 

dan Cg ria.  

Cg ola adalah salah satu 

Cg yang berada di ba-

barsari. Cg ola dulunya 

adalah cikal bakal dari Cg 

Alfred ← Cg megan ← 

Cg lambok. Ola kuliah di 

Universitas Atma Jaya 

(UAJY), jurusan 

akuntansai angkatan 

2014. Ola diangkat men-

jadi leader pada tahun 

2017, bulan sempember. 

Selama menjadi leader, 

ola didampingi oleh dua 

orang tim-inti anita dan 

edwin. Mereka berdua 

adalah teman satu 

angkatan 2015 dan satu 

jurusan arsitektur di 

UAJY.  

Senin tgl 15 Oktober di 

umumkan di CG bahwa 

Edwin yang akan meng-

gantikan Ola menjadi 

leader dan pada tanggal 

19 Okt diangkat secara 

sah sebagai leader CgG 

Tuhan kiranya member-

kati dan mendampingi 

edwin sebagai leader ba-

ru di CG. #Geti 

Core members JOY Fellowship yang lulus kuliah tahun ini : #Astri 

Julita Situmorang, 

S1 Biologi UNY 2014 

Melayani sebagai Leader Dance Ministry 

CG - Dwi 

 

Herlin Diana Kapitan, 

D-III Manajemen Administrasi AMA YPK 2015 

Melayani sebagai Leader Cell Group di Blok O 

CG - Herlin 

 

Yulinda katumhoit, 

D-III Manajemen Administrasi AMA YPK 2015 

Melayani sebagai Leader Cell Group di Blok O 

CG - Inda 

Tinong 

S1 Teknik Lingkungan , ITY , 2014 

Melayani sebagai Tim Inti di Music Ministry 

CG - Alfian 

 

Ria Alfrida 

S1 Keperawatan  STIKES BETESDA, 2013 

Melayani sebagai Leader Cell Group di UKDW 

CG - Ria 

Nia Anastasia Sidebang 

S1 Keperawatan STIKES BETESDA, 2013 

Melayani sebagai Leader Choir Ministry 

CG - Ria 

Grefi Muda 

S1 Teknik Penerbangan  STTA , 2010 

Melayani sebagai Leader Music Ministry 

CG - Inda 



Workshops dan perubahan Training ke Jumat 

Memasuki bulan November nanti, perencanaan HRD adalah membuka 

kelas pelatihan periode IV. Tetapi berbeda dengan pelatihan reguler yang 

selama ini pernah dibuka, yaitu pada setiap selasa, jam 18.30 selama 4 

minggu berturut-turut atau pada weekend (Sabtu & Minggu), pelatihan 

periode ini akan berkolaborasi dengan tim MMD. Seperti yang sudah 

disebutkan di KBS sebelumnya, pada tanggal 9 dan 16 November akan 

ada pelatihan. Kelas yang akan dibuka adalah kelas 101 (Orientasi JOY) 

selama 2 minggu dengan materi sebagai berikut: Sejarah JOY, Jaminan 

Keselamatan, CG & Aktivitas JOY lainnya, serta yang terakhir Visi & Misi 

JOY. Bersamaan dengan itu, dibuka juga kelas apologetika yang akan 

diajar oleh Ev. Gerald M. Siregar dari Gereja Kalam Kudus 

Yogyakarta pada tanggal 9 November. Kemudian, di minggu 

berikutnya akan diadakan kelas lanjutan “Personal Branding”, yaitu 

persiapan dan perencanaan untuk memasuki dunia kerja dengan 

pembicara kak Gina Klopfleisch. Di samping itu, pada acara Welcoming 

Party UAJY tanggal 2 November akan bekerja sama dengan JOYer 

Babarsari, khususnya yang berkuliah di Atma Jaya akan membuka 

seminar tentang time management yang juga akan diisi oleh Kak 

Gina.  

Perubahan training dari hari Selasa ke Jumat memiliki alasan tertentu. 

Melihat animo pelatihan selama setahun belakangan ini, banyak diantara 

JOYer yang tidak bisa mengikuti pelatihan atau tidak menyelesaikan 

trainingnya karena alasan kuliah atau kegiatan kampus sehingga 

diputuskan bahwa training dibuat lebih singkat dan di hari Jumat, sambil 

menggaet MMD, karena cukup banyak mahasiswa yang sengaja 

mengosongkan atau melowongkan waktu kuliahnya di hari Jumat untuk 

bisa mengikuti JFM. Di samping itu, pembukaan workshop atau training 

singkat terbuka di JFM cukup menjadi daya tarik bagi para mahasiswa, 

mengingat saat ini para mahasiswa dituntut oleh kampus untuk 

mengumpulkan poin keaktifan, salah satunya dengan mengikuti seminar.  

Maka ada cukup banyak 

mahasiswa yang tertarik 

mengikuti seminar, selain 

karena isinya yang menarik 

juga demi mendapatkan 

sertifikat supaya bisa 

mengumpulkan poin keaktifan 

di kampus. Buktinya, angka 

kehadiran di JFM versi seminar 

“Sibling Rivalry” bulan lalu 

cukup tinggi dibanding JFM 

biasanya. Peran JOYEr di 

UKM kampus dan social media 

dalam hal publisitas juga 

sangat berpengaruh besar.  

Perubahan waktu training ke 

hari Jumat ini masih bersifat 

sementara. Setelah HRD 

Project dan survei Re-

Discovering Mass Meeting 

selesai, baru akan dipikirkan 

lagi bagaimana bentuk training 

dan JFM yang kira-kira sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa 

sekarang. Ada kemungkinan 

track pelatihan untuk menjadi 

leader juga akan berubah, 

menyesuaikan kurikulum yang 

baru. Untuk itu, kami terus 

mohon dukungan doa dari 

kakak-kakak alumni supaya 

proses survei dan proyek 

kurikulum ini bisa berjalan 

dengan baik. #Presty 

  

 

Workshop “Sibling Rivalry” 



Info seputar JOY NIGHT : 

Perayaan Natal JOY alias 

JOY Night akan diadakan 

pada tanggal 7 Des 2018 

dengan pembicara Pak 

Bambang dari LPMI 

(Jakarta). 

Suasana JOY Night kali 

ini adalah Matthew Party  

dan akan diadakan di 

Wisma Immanuel 

Samirono Baru. 

Konsep JOY Night sudah 

dibahas sejak akhir Sep-

tember dan panitia sudah 

dibentuk dan bergerak 

sejak  6 Oktober 2018.  

Koordinator Lapangan 

untuk JOY Night adalah 

Yuyun, calon leader 

Equipment Ministry did-

ampingi oleh Villy se-

bagai Program Director. 

Doakan agar persiapan 

selama 1,5 bulan bisa 

berjalan dengan baik, 

Komunikasi dengan Pak 

Bambang sebagai pem-

bicara dan untuk 

kecukupan keuangan 

untuk JOY Night nanti. 

Terima kasih untuk kese-

tian kakak-kakak alumni 

dalam mendukung baik 

lewat doa dan dana. 

#Villy 

 

 

 

Website JOY : www.joyindonesia.org 

Website & Sosial Media JOY 

Dalam tiga bulan terakhir ini, informasi JOY selain dibagikan melalui whatsapp group alumni 

maupun jalur pribadi, sebagian besar informasi dibagikan melalui website. Website ini adalah 

inisiatif dari salah satu alumni yang kemudian dikembangkan oleh beberapa stakeholder antara 

lain staff, Publishing Ministry maupun alumni tim Fund Raising.  

Menu terkait alumni yang bisa dikembangkan oleh alumni sendiri adalah Alumni Corner, sudah 

dimulai oleh tim Fund Raising yang memprakarsai gerakan bersama dalam rangka 

#JOY26thAnniversary.Selain Website, Instagram juga digunakan sebagai sarana berbagi infor-

masi kepada seluruh JOYer selain untuk LIVE terkait kegiatan pertemuan Jumat. Setiap Jumat, 

tim publishing dan multimedia secara khusus melakukan LIVE dibawah koordinasi Ocha.  

Untuk keperluan social media tersebut, tim memutuskan untuk membeli handphone khusus kare-

na selama ini selalu menggunakan HP JOYers yang berbeda-beda. Doakan agar Tuhan 

cukupkan untuk kebutuhan ini. #Ocha 

Welcoming Party UAJY 

Satu hal yang terus patut kita syukuri adalah diakuinya JOY sebagai satu bagikan komunitas 

di kampus Atmajaya. JOY menjadi bagian kampus ministry Atmajaya. Ada beberapa berkat 

yang didapat dari hal itu. Pertama, kegiatan di JOY dapat dihitung sebagai poin kegiatan. Saat 

ini banyak kampus yang menerapkan sistem poin. Artinya setiap mahasiswa diwajibkan 

mengumpulkan poin sebagai syarat kelulusan. Misalnya menjadi panita penyambutan maha-

siswa baru mendapat 2 poin, ikut seminar 3 poin. Nah, karena JOY menjadi bagian kampus 

ministry maka kegiatan di JOY dapat dihitung menjadi poin. Hal itu dapat menjadi daya tarik 

untuk mengundang teman-teman baru dan juga joyer yang sudah aktifpun menjadi terbantu 

untuk mengumpulkan poin yang dibutuhkan. Kedua, JOY punya kesempatan yang terbuka 

untuk menjangkau mahasiswa baru, salah satunya denga mengadakan welcoming party.  

Welcoming party merupakan acara yang dikemas untuk menyambut mahasiswa baru 

sekaligus menjadi tempat untuk menjangkau anak baru. Tahun ini merupakan welcoming par-

ty ketiga. Tahun ini tema welcoming party adalah “ Time is a Gift”. Latar belakang pemilihan 

tema ini adalah ketika seorang menjadi mahasiswa baru, ia mengalami perubahan dari 

seorang siswa menjadi seorang mahasiswa. Salah satu perubahan yang terlihat adalah ten-

tang penggunaan waktu. Selama menjadi siswa waktu belajar mereka sudah ditentukan oleh 

sekolah tetapi ketika menjadi mahasiswa mereka punya tanggung jawab besar untuk menga-

tur waktu mereka sendiri dengan baik.  yang merupakan joyer yang dijangkau dari welcoming 

party tahun lalu tentang perubahan yang dia rasakan selama mengikuti JOY dan juga pergu-

mulannya untuk membagi waktu antara JOY dan kuliah.  #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 Sep-

tember), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami. 

Terimakasih kepada: Kak Benny, Kak Beatrix, Kak San, Kak Shinta, Kak Rini, Kak Alfian, Kak Ayu, Kak Desy, 

Kak Chrissentia, Kak Rini Monika, Kak Dina, Kak Meti, Kak Hangudi, Kak Betty, Kak Godlif, Kak Reymon, Bang 

Rey, Mbak Iput, Mas Ario, Kak Lisye, Kak Bryan, Kak Richard, Kak Flo, Kak Sisca, Kak Artha, Kak Masda, Kak 

Paul, Kak Dian, Kak Harry, Kak Daniel, Kak Bobby, Kak Amos, Kak Lenny, Kak Vidri, Kak Olan, Kak Fensy, Kak 

Magxi, Kak Pince Siska, Kak Yosa, Kak Desembri, Kak Jere, Kak Yesti, Kak Nita, Kak Helen, Kak Josua, Kak 

Eka, Kak Antonius, Kak Vera, Kak Yuliana, Kak Nano, Kak Puri, Kak Bernat, Kak Eva, Kak Cicik, Kak Tata, Kak 

Will, Sarangeui Oppa, Ibu2 Gereja Korea, Ibu Lyd, NN, NN, NN, NN, NN, dan NN. 

Jl. Mancasan Kidul No. 189E, Gang 

Wiroto, Depok Sleman 

www.joyindonesia.org 

JESUS First, OTHERS Second, YOU Third 

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 September kemarin dapat terpenuhi. Di 

bulan September pengeluaran event cukup besar karena JOY mengadakan Anniversary yang ke-26 pada tang-

gal 28 September kemarin. Bersyukur juga untuk setiap dukungan dari kakak-kakak alumni untuk Anniversary 

JOY melalui gerakan Rp 25.000 maupun yang langsung masuk ke rekening JOY. Saldo akhir anniversary akan 

dialihkan untuk Welcoming Party di UAJY tanggal 2 November mendatang. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Oktober 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 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. Godlief Poeh 

137.0004.980.468 

 

Bank BCA 

an. Sopar Bonggas Hu-

tapea 

037.388.1101 

 

BNI an Gina Marna 

Klopfleisch 

0717674852 

 

Bank BRI 

an. Sopar Bonggas Hu-

tapea 

0987.010.143.06537 

 

Dana Staff 

Bank BCA 

an. Barkah Krisdiono 

126.040.3580 

Pokok Doa JOY (Oktober-Desember) 

 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 Welcoming Party UAJY yang akan dilaksanakan tanggal 2 November di 

Kampus UAJY ini agar bisa menjadi kesempatan menjangkau dan memfollow up ma-

hasiswa baru terlibat di JOY 

 Doakan agar proses nurturing core members melalui coaching dan mentoring dari para 

staff dapat berjalan baik, dan para orang inti ini bisa menjadi teladan dalam hal komit-

men sehingga anggota juga semakin terlibat dan berkomitmen 

 Doakan untuk persiapan JOY Night tanggal 7 Des 2018 terutama Pak Bambang LPMI 

sebagai pembicara dan Yuyun sebagai Korlap. 

 Doakan untuk persiapan General Retreat tanggal 22-26 Januari dan Pak Son sebagai 

pembicara terutama untuk kebutuhan keuangan.  

 Doakan untuk proses penjangkauan di UMBY dan UPN agar kegiatan English Club 

yang akan diadakan November ini bisa menjadi gerbang bagi orang baru tertarik terli-

bat di JOY. 

 Doakan proses komunikasi untuk pembangunan gedung serbagunan JOY dan teruta-

ma pengurusan IMB oleh Pak Henri dan tim agar berjalan lancar mengingat birokrasi di 

Sleman yang cukup sulit. 

#Gina 

 


