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JOY 

Halo JOYers dan Sahabat JOY, gimana kabar hari ini? 

 

Semoga di Jabodetabek sudah berhenti hujan dan banjir, demikian juga daerah

-daerah lain yang terkena bencana gempa, longsor dsbnya. Doa kami para 

pekerja JOY,  di tengah kesibukan pekerjaan, pelayanan dan kehidupan 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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Sekolah lagi di awal Tahun 

 

 

Tanggal 6 januari 2020, kuliah tahap kedua program transfer 

MTh.Konseling di mulai. Dua mata kuliah akan ditempuh da-

lam periode ini. Matakuliah pertama adalah Indigenous 

psychology/counseling in cross cultural psychology, kami 

belajar bagaimana budaya dapat mempengaruhi seseoarang 

dan bagaimana sebuah budaya juga dapat dipakai dalam 

sebuah proses konseling. Satu hal yang menarik adalah 

setiap kami diminta mempresentasikan salah satu suku 

tertentu dan menganalisa bagaimana proses pendampingan 

yang dapat diberikan. Saya memilih budaya pernikahan 

sumba, saya berterimakasih untuk beberapa alumni yang 

membantu dengan menjawab setiap pertanyaan yang saya 

ajukan, sehingga saya dapat mempresentasikannya di kelas. 

Saya bersyukur melalui mata kuliah ini, saya belajar untuk 

memahami setiap pribadi yang konseling secara lebih luas, 

termasuk budayanya, bagaimana ia dibesarkan atau bahkan 

bisa memakai budayanya untuk menolongnya. 

 

Mata kuliaah kedua yang diikuti adalah Teologi dan praksis 

gereja dan keluarga. Belajar bagaimana peran gereja 

melakukan pelayanan keluarga. Untuk mata kuliah ini, ibu 

dosen yang juga dosen pembimbing tesis saya, justru 

meemberi kesempatan kepada kami untuk lebih meemahami 

tesis kami. Kami dibagi dalam sebuah kelompok berdasarkan 

topik tesis yang mirip. Setiap kelompok memberikan 

presentasi dengan satu topik tersebut. 

Hal yang menjadi pokok doa adalah penyelesaian tesis. 

Bersyukurnya pihak dosen sangat mendukung kami. Kami 

boleh memakai tugas akhir kami yang lama, dengan 

ditambah satu bab teologi. Doakan karena tesis harus selesai 

bulan mei ini, supaya kami tidak perlu membayar biaya 

kuliah. Berkaitan dengan penyelesaian tesis, pihak kampus 

dan dosen memberikan kesempatan kepada kami untuk 

kembali ke kampus tanggal 23 maret-4 April untuk bimbingan 

intensif dengan dosen pembimbing. Jadi kemungkinan besar, 

aku akan kembali ke malang di tanggal tersebut. Doakan biar 

aku dapat membagi waktu dengan baik antara tanggung 

jawan di JOY dan juga tanggung jawab kuliah.  

Untuk mememuni sks, ada mata kuliah ke 5 yang harus kami 

ikuti. Kuliah ke5 ini, kami tidak tatap muka di kelas tetapi 

tugas mandiri. Kami di minta menuliskan ringkasan 2 buku 

dan syukurnya buku itu buku yang berkaitan dengan tesis. 

Jadi sangat meringankan. 

Aku bersyukur dengan kesempatan untuk kuliah transfer ini, 

walau secara energi harus.mengeluarkan energi yang lebih 

besar tetapi aku merasa disegarkan dengan kesempatan diisi 

lagi. Doakan untuk proses ini. Juga doakan untuk proses 

mencari editor dan kebutuhannya untuk persyaratan 

untuk.pengumpulan tesis. 

Terimakasih untuk setiap dukungan yang diberikan. [Riana] 



 

 

#Genre 2020 

Halo kakak-kakak dan rekan-rekan alumni di-

manapun berada, semoga selalu sehat yaaa. Di KBS kali 

ini akan menginfokan kegiatan Genre yang dilaksanakan 

pada tanggal 18-21 Januari lalu. Dari target  peserta 55 

orang peserta, terdapat 43 peserta yang mengikuti Genre 

dan  sudah termasuk 9 orang yang baru pertama kali 

mengikuti Genre. Genre dilaksanakan  di Wisma Duta 

Wacana Kaliurang dan pak Son sebagai pembicaranya. 

Hari pertama dimulai dengan sharing dari kak Ria. 

kak Ria mengajak teman-teman peserta untuk tidak men-

jadi orang Kristen yang suam-suam kuku tetapi terus ber-

juang menjadi orang Kristen yang menghidupi firman Allah.  

Dilanjutkan malamnya persiapan talent show, peserta san-

gat bersemangat untuk talent show. Mereka memunculkan 

ide-ide kreatif dan lucu yang membuat suasana semakin  

meriah. Setelah acara talent show selesai peserta siap-siap 

untuk istirahat dan cabin sharing. Selama 3 hari teman-

teman peserta belajar lanjutan kitab Daniel dari Genre 

sebelumnya, di Genre ini membahas Daniel pasal 7-12. 

Beberapa peserta mengatakan bahwa Genre kali ini se-

makin memperjelas bahan dari Genre tahun lalu dan se-

makin mengerti arti  mimpi dari Daniel dan kaitannya 

dengan akhir zaman. Teman-teman yang baru pertama kali 

ikut Genre merasa senang bisa belajar kitab Daniel lebih 

dalam.  

Sangat bersyukur karena berkat Tuhan melalui 

para alumni dan pendukung serta kesediaan pak Son untuk 

mengajar teman-teman JOYer, sehingga kami bisa se-

makin mengerti inti dari kitab Daniel dan kabar gembira 

yang ada didalam kitab Daniel. Sekian kabar seputar Gen-

re 2020, Tuhan berkati. [Geti] 

 

 

 

Yayasan JOY Cakrawala 

 

Pengurusan yayasan baru dengan nama Yayasan Ca-

haya Cakrawala yang sudah didaftarkan sejak pertengahan 

tahun lalu sedalam dalam proses perijinan wilayah. 

Proses perijinan meliputi persetujuan domisili yang 

ditandatangani oleh Kepada Desa Condong Catur dan 

diketahui dan diterangkan oleh ketua RT, RW, Dukuh wila-

yah Mancasan Kidul tempat  kantor JOY sekarang berada. 

Tolong doakan agar proses berjalan lancer terutama 

terkait kenoktariatannya. 

Untuk penjualan tanah, sampai hari ini masih belum ada 

informasi terupdate dari yang berminat. Sebagai infromasi, 

tanah sebelah  kantor adalah tanah PT Transindo Equatori-

al yang berpusat di Jakarta Selatan. Rencananya, Mr Yoon 

akan mengadakan pembicaraan  atau bargaining dengan 

pihak hotel sekiranya mereka tertarik meliriik tanah kita. 

Tolong doakan supaya segera ada peminat yang serius. 

[Igin] 



 

 

ONLINE MINSTRY INIITIATE 

 

 

Meneruskan Fokus JOY tahun lalu mengenai Online 
Ministry, Di tahun 2020 ini persekutuan JOY akan lebih 
mengoptimalkan penjangkauan mahasiswa melalui media 
sosial online salah satunya Youtube. Melihat fenomena 
dunia dimana  mulai dari kalangan remaja, kaum muda, 
serta orang tua sangat menaruh minat yang besar untuk 
platform ini, sehingga hal ini menjadi acuan kami untuk 
menggunakan Youtube sebagai alat penjangkauan secara 
lebih optimal. 

Tahun sebelumnya, Persekutuan JOY telah merilis sebuah 
video film singkat yang berjudul "Kisah 5 Sahabat"di 
channel akun Youtube milik Multimedia Ministry dengan 
nama channel Multimedia Crew (3M)yang diharapkan 
dapat ditonton oleh semua kalangan. 

Di tahun ini persekutuan JOY berencana untuk 
mengoptimalkan Online Ministry melalui pembentukkan 
ministry tersendiri yang terpisah dari Multimedia Ministry 
sehingga proyek-proyek yang akan dikerjakan lebih 
terfokus dan terarah, yang mana ditahun sebelumnya 
online ministry ini merupakan satu kesatuan dari 
Multimedia Ministry. 

 

Dalam pembentukan Online Ministry ini, maka akan 
diadakan perekrutan anggota-anggota yang benar-benar 
memiliki keterbebanan untuk melayani di bidang online 
terlepas dari skill yang dibutuhkan dan kemauan untuk 
belajar. Untuk permulaan proyek, Online Ministry akan 
berencana untuk meng-upload video-video event besar 
yang sudah terlaksana sebelumnya seperti event JOY 
Easter, JOY Anniversary & JOY Chrismast Night baik itu 
event-event yang sudah jadul ataupun event-event yang 
baru dilaksanakan beberapa waktu belakangan ini. Hal ini 
diharapkan agar para alumni JOY mau mengetahui seputar 
kegiatan JOY ataupun bagi para alumni yang rindu akan 
persekutuan JOY dapat bernostalgia dengan menonton 
video-video lama yang akan diupload namun tetap akan 
dikemas dengan lebih menarik. 

 

Perekrutan anggota dan penjelasan seputar online minsitry 
akan lebih jelas diulas dan akan resmi diumumkan pada 
saat CMM (Core Member Meeting) yang akan diadakan 
pada tanggal 15 Februari 2020 bulan ini.  

 

Semoga Online ministry ini dapat dipakai Tuhan sebagai 
alat untuk menjangkau mahasiswa diluar sana agar bisa 
mengenal Yesus. (Glow) 

 

 

 

UPDATE PEKERJA FORMASI BARU 

 

 

Bersyukur di akhir tahun 2019 lalu, ada satu mahasiswa 

yang bergabung sebagai part timer di HRD. Salah satu 

program agar mahasiswa mencicipi pengalaman bekerja, 

dimulai dengan rutinitas di HRD dalam mengurus training 

dan data. Namanya Try.  

Try adalah mahasiswa tingkat akhir  jurusan Sistem Infor-

masi di UKDW. Akhir tahun lalu, Try sudah melang-

sungkan pendadaran, namun dikarenakan kendala satu 

mata kuliah, Try terpaksa harus menempuh satu semester 

lagi sebagai syarat yudisium. Sembari, Try bergabung se-

bagai bagian dari pekerja sebagai Part time. Di kampus, 

isitilah akan peran ini lebih dikenal dengan nama student 

staff.  

Saat ini formasi pekerja di persekutuan JOY adalah se-

bagai berikut: 

CMD     : Riana, Gina, Ria, Oya 

MMD    : Geti, Presti, Gloria  

Manajemen   : Gina, Roby, Oya 

HRD    : Gina, Try 

Akhir Februari ini, Gloria akan memutuskan apakah akan 

menlanjutkan pelayanan di JOY ataukah tidak. Sampai 

pertengahan tahun ini, Gina akan menyelesaikan pelaya-

nannya sebagai direktur, 

Tolong doakan penyesuaian Oya selama masa on the job 

training, demikian juga Try sebagai partimer.  

Sekian update formasi baru pekerja di JOY. [Igin] 

 



 

Korean Festival 

Di bulan Februari ini, bertepatan dengan perayaan hari kasih sayang di seluruh dunia, 

teman-teman JOY berkolaborasi dengan tim LIP (Love Indonesian Project) dari Korea 

akan melaksanakan JFM Special “Korean Valentine Festival”. Dengan mengusung te-

ma “You are Precious”, teman-teman JOY dan LIP mempersiapkan berbagai perfor-

mance seperti skit, dance, choir, musik.  

Setelah direfresh di Genre, para JOYer mulai berlatih dan melakukan persiapan di min-

istry masing-masing. Ada beberapa lagu dengan bahasa Korea yang akan di-

persembahkan dalam K-Fest nanti. Tim LIP sendiri sudah bekerja keras dan melakukan 

persiapan dari tahun lalu dan akan menyajikan 4 performance. Setelah performance 

selama 1 jam, akan ada games serta fellowship time sambil menikmati berbagai snack, 

makanan dan minuman ala Korea.  

Selama melakukan persiapan, ada cukup banyak perubahan dan adjustment yang dil-

akukan. Selain karena sulitnya berkomunikasi hanya lewat social media dan tanpa ta-

tap muka, ada issue besar yang membuat kami harus beralih dari planning awal. Mulanya kami semua mempersiapkan segala 

sesuatunya untuk target sebanyak 150 orang atau lebih. Akan tetapi karena issue virus nCov yang cukup mengkhawatirkan, kami 

harus membatasi audience untuk K-Fest nanti menjadi maksimal 100 orang untuk mengurangi resiko. Teman-teman LIP juga sem-

pat mempertimbangkan apakah akan jadi ke Indonesia atau tidak, karena para orang tua mahasiswa Korea mengkhawatirkan kondi-

si anak-anaknya jika harus melakukan perjalan ke luar negeri apalagi terlibat dalam pertemuan besar. Ada kekhwatiran juga, jika 

nanti di Indonesia mereka akan ditolak mahasiswa karena berfikir wajah mereka mirip dengan warga negara Tiongkok dan bisa jadi 

membawa virus nCov.Tapi setelah berdoa dan melakukan pertemuan khusus un-

tuk crisis management akhirnya diputuskan bahwa teman-teman LIP akan tetap 

berangkat Indonesia, dengan tetap berhati-hati lewat beberapa usaha preventif.  

Lepas dari itu, segala persiapan sudah dilakukan semaksimal mungkin supaya 

lewat K-Fest ini JOY bisa menjangkau lebih banyak jiwa dan mengenalkan kasih 

Allah kepada para mahasiswa di Jogja. Di acara ini, akan dibagikan souvenir 

kepada teman-teman yang datang disertai dengan kartu encourage yang menun-

jukkan bahwa setiap orang berharga dan berhak untuk di kasihi. Setiap kartu ini 

akan kami tulis dengan tulisan tangan dan kami doakan secara personal. 

 

Tolong doakan supaya persiapan dan kordinasi untuk kegiatan K-Fest ini bisa 

berjalan lancar. Dan doakan supaya setiap new comer bisa kami follow up dengan 

baik dan acara ini bisa memberkati semuanya, termasuk kami yang melayani.  

 

   

 

 



  
Mission Trip Jogja—Bali 

 

Mission Trip kali ini kembali diselenggarakan pada tanggal 10

-20 Februari 2020. Love Indonesia Project (LIP) terakhir dil-

aksanakan pada tahun 2012 di mana 18 dari kita (JOY Mis-

sion dan JOY Indonesia bersama-sama bermisi di Alor, NTT), 

sekitar 7 tahun yang lalu. Seperti yang kita ketahui saat ini 

sebagian besar Generasi Milenial sangat dipengaruhi dengan 

teknologi sehingga hampir sebagian besar generasi ini ku-

rang mengenal yang namanya misi. Itulah sebabnya ide un-

tuk perjalanan misi adalah langkah yang baik untuk me-

nanamkan hati misi di antara para JOYers. Jogjakarta cukup 

didominasi dengan agama Islam, dengan Muslim fundamen-

tal di sekitarnya. Jadi, melakukan perjalanan misi di Jogja, 

terutama untuk menjangkau kaum Muslim, kita dapat 

menggunakan Budaya dan Bahasa Korea sebagai alat yang 

ampuh untuk mereka. Budaya Korea tidak hanya K-Pop saja 

tetapi juga perpaduan tradisional (tarian, lagu, dan makanan 

khas). Mengajar Bahasa Korea bisa menjadi cara yang baik 

untuk menarik siswa. Jadi, Indonesia JOY akan mencoba 

mengadakan festival semacam ini, bekerja sama dengan 

Kampus (baik Universitas Atma Jaya atau Universitas Duta 

Wacana).  

 

 

Berkaitan dengan rencana untuk membuka JOY di India 

maka team LIP juga mengadakan tour ke Bali, dengan 

pengarahan tentang budaya Hindu karena Bali adalah pulau 

dengan 4.095.000 orang yang belum terjangkau, seperti yang 

dikatakan oleh Joshua Project (https://joshuaproject.net/

people_groups/10606).  

Sama seperti India, Bali didominasi dengan agama Hindu. 

Oleh karena itu perjalanan team LIP akan dilanjutkan dengan 

kunjungan misi singkat ke Bali untuk belajar dengan pela-

yanan Perkantas Denpasar terkait bagaimana cara menginjili 

secara kontekstual kepada teman-teman Hindu di sana. 

 

 

Team LIP dari JOY Indonesia mengadakan fundraising /

penggalangan Dana untuk Mission Trip ke Bali yaitu Joy-

ous.Project dimana dari proyek entrepreneur ini kami menjual 

T-shirt (Kaos). Kami mengucapkan terima kasih untuk kakak-

kakak yang sudah mendukung kegiatan Korean Festival dan 

mission trip sampai hari ini. Terima kasih sudah mendukung 

secara langsung melalui rekening JOY dan juga melalui pem-

belian T Shirt Joyous Project. Sampai saat ini sudah terkum-

pul Rp. 6.200.000 (48,3%) dari kebutuhan Rp. 12.811.260. 

Hari SENIN 10 FEB 2020, Tim Love Indonesia Project (LIP) 

dari JOY Korea akan tiba di Jogja pukul 20.00 malam. Tim 

terdiri dari 14 orang, dipimpin oleh SangA Yoon (short term 

missionary dulu). Tim akan berada di Jogja dari tanggal 10-

18 Februari dan selanjutnya akan berangkat misi ke Bali ber-

sama saya (Ria-Staf JOY Indonesia) dan dua orang JOYer 

menemani dan akan bekerja sama dengan Perkantas 

Denpasar. 

 

Doakan agar situasi Indonesia tetap kondusif terutama terkait 

virus korona, sehingga teman-teman bisa melayani dengan 

baik. 

Tolong doakan agar seluruh kegiatan mereka di sini bisa 

berjalan dengan lancar, tenang dan damai. 



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 (Per 31 Januari), bagi yang 

belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami. 

Terimakasih kepada:  

Kak Fensi, Mba Iput & Mas Bagus,  Kak Erna Yosie Naibaho, Kak Raymon Onesimus, Gerej Korea, Alumni Balikpapan, Mr. 

Lee, Mr. Yoon, Natput, Buk Lyd, Mas Gugun, Bang Richard Anselmus, Sarange Oppa ,Kak Magxi & Kak Ayu, Kak Rinaldi 

Nainggolan, Bang Jimmy, Bang Ario, Kak Ocep, Bang Tarigan, Mas Sigit & Kak Rona, Kak Paul Handoko, Kak Lia Torry, 

Kak Daniel Sugiharto, Kak Angela Merici, Bang Rumondang Artha, Triana Putri Situmorang, Kak Yoseph Agustinus, Kak 

Samuel Tri Wahyuni, Ci Sinta, Kak Bai, Kak Desi Silambi, Kak Alfred, Ibu Eksata Puriaty Pinem, Kak Brian Julio Zesar, Kak 

Gentra Abe Kak Putra Banjar ,Kak Helty Siringo-Ringo, Kak Hendra Arisman, Kak Nuansa Putra Kaban, Kak Helena Elisa-

beth Hutagao, Kak Tinnong, Kak Wuri, Kak Godlif, Kak Beatrix Dolvina, Kak Benny, Kak Susanto, Kak Yesti, Kak Jenny, 

Kak Alin, Kak Jenny, Pak Son, Kak Noel Adrian, Kak Mety, Kak Alfian Rombe, 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 pada bulan Januari kemarin dapat terpenuhi.  

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

34.443.000 ,- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp 14.868.000,- dan dana staff sebesar Rp 19.575.000,-.  



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 (Januari-Februari ) 

1. Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung secara financial maupun masukan 

opini untuk perkembangan persekutuan JOY. Doakan agar Management Team diberi hik-

mat untuk mengelola keuangan dengan tepat terutama terkait penjualan aset JOY. 

 

2. Doakan agar JOY menjadi komunitas yg ber-teachable spirit, yang mau belajar dari dan 

diajar oleh Firman Tuhan. 

 

3. Doakan agar Mass Meeting team diberi kesegaran dan kreativitas untuk mengem-

bangkan pelayanan secara online sehingga JOY semakin memberi dampak. 

 

4. Doakan agar Campus Ministry dan HRD dapat bekerja sama mengembangkan kesem-

patan menjangkau mahasiswa di UAJY, UKDW, ITY dan kampus2 sekitar. 

 

5. Bersyukur Genre telah selesai dan berjalan dengan baik. Doakan untuk persiapan CMM 

agar menghasilkan inovasi untuk pelayanan. 

6. Doakan Love Indonesia Project, tim JOY Korea yang akan datang bermisi ke Indonesia, 

persiapan Ria, Awi dan Anggie yang menjadi collaborative team buat mereka agar diberi 

hikmat. 

#Gina 

 


