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Halo JOYers dan Sahabat JOY, gimana kabar hari ini? 

 

Semoga semuanya dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemic yang tidak 

menentu ini. Tuhan memberi kekuatan kesehatan dalam perjalanan dan peker-

jaan. Doa kami para pekerja JOY,  di tengah situasi covid-19 dimana beberapa 

kota harus PSBB ini, 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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Tahun 2020 merupakan tahun penuh kejutan bagi seluruh 

dunia karena situasi pandemic covid-19. Tidak dipungkiri semua 

lapisan mengalami dampaknya termasuk kampus-kampus yang 

memutuskan online class sejak awal maret lalu. Situasi ini memberi 

dampak besar bagi pelayanan JOY juga.  Seluruh kegiatan yang 

sifatnya pertemuan dihentikan karena anjuran dan akhirnya instruksi 

pemerintah. Para staff bahkan tidak bertemu sama sekali dan 

melakukan seluruh pertemuan secara online dengan sesama staff 

dan mahasiswa sejak pertengahan Maret 2020.  

Sebagian besar JOYer telah dipaksa pulang oleh orang tua 

mereka dikarenakan online kelas masih dapat dilakukan dari daerah 

masing-masing tanpa harus menanggung resiko tinggal sendiri dan 

pengeluaran tambahan di Jogja. Jumlah JOYer yang tersisa di Jogja 

hanya 81 orang. Sebagian besar JOYer yang tinggal  karena 

mengikuti anjuran pemerintah, namun ada yang orang tuanya 

belum mengirimkan uang bulanan (dikarenakan situasi keu-

angan mereka yang sulit). 

Melihat situasi yang ada, melalui rapat online, staff berinisiatif 

untuk patungan dan memberikan dukungan kepada JOYer yang 

masih tinggal di Jogja. Ria, Try, Geti, Gloria dan Oya yang tinggal 

berdekatan dengan Student Center yang mengusahakan mem-

belikan beras, telur, minyak goreng dan indomie dan menuliskan 

kartu encourage untuk dibagikan kepada JOYers.  

Sebelum membeli 

dan mengepaknya, 

para staff terlebih 

dulu melakukan 

pendataan JOYer 

yang masih tinggal 

dan ketersediaan 

kompor dan rice 

cooker di kos mas-

ing-masing.  

Dari data yang 

ada, jumlah JOYer 

yang tinggal di 

Jogja adalah 81 

orang yang tersebar dari Godean sampai Kaliurang Km. 12 dan 

daerah ISI– Bantul.  

Dari dana patungan staff dan compassionate terhimpun  sebe-

sar 4. 125.000 untuk membeli dan mengantarkan bahan pangan 

tersebut kepada JOYer dari kos ke kos masing-masing. Staff hanya 

boleh mengantarkan tanpa berlama-lama. Kegiatan ini dilakukan 

selama 2 hari dan mendapat banyak masukan positif dari JOYers. 

JOYers jadi belajar memberi bukan dari kelebihan saja. Bersyukur 

untuk hati dan kerja keras masing-masing pekerja yang mengu-

sahakan hal ini terjadi. Tim memberi nama #JOYPeduli agar setiap 

JOYer diingatkan bahwa JOY ada untuk mahasiswa dalam sega-

la situasi termasuk situasi sulit seperti pandemic ini.  

Terima kasih untuk alumni-alumni yang setia mendukung, 

bahkan ada beberapa yang berinisiatif mendukung khusus untuk 

#JOYPeduli ini meskipun JOY sendiri tidak mensharingkan kegiatan 

ini di public. Terima kasih untuk hatinya mau mendukung persekutu-

an JOY sampai hari ini. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita semua. 

Amien [Gina] 

 

#JOYPeduli 



 

Ramadhan sudah dimulai, kegiatan biasanya mengunjungi Pak Sugeng tetap Staff lakukan meskipun kali ini tidak semua 

staff ikut dikarenakan situasi corona. Hanya Oya dan Gloria yang setia menjaga Student Center ditemani Try yang mengan-

tar dengan APV yang secara khusus mengirimkan dukungan kasih buat keluarga Pak Sugeng. Mohon dukungan doa untuk 

Pak Sugeng dan Ibu agar tetap sehat dan tenang meskipun tetangganya sudah ada yang pasien positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama WFH dan ramadhan, seluruh kegiatan ministry dipusatkan online. Mass Meeting department membuat sharing sederhana 

menggantikan JFM melalui IG dan memfollow up melalui pertemuan online di tiap ministry setiap Sabtu.  

Seluruh kegiatan berkumpul termasuk Friday Meeting, beberapa workshop, Donor Darah bekerjasama dengan PMI Kota dan Kam-

pus UAJY serta EASTER ditiadakan.  

 

Situasi pelayanan online ini akan berlanjut hingga Mei nanti. Staff akan mengevaluasi perkembangan dan memutuskan langkah pela-

yanan ke depan sambil berkoordinasi dengan board dan pihak-pihak terkait. 



 

 

Work From Home yang diadakan oleh pekerja termasuk online meeting yang kami adakan via Hangouts setiap hari 

Senin bertujuan untuk mengkoordinasikan pelayanan jarak jauh.  

 

1 Staff Meeting dari masing2 rumah dan kos melalui aplikasi  Google Hangouts 

Ada beberapa adaptasi terutama pelayanan Cellgroup dalam bentuk online. Riana, Gina dan Ria sebagai Coach 

berjuang menyesuaikan bentuk sharing Quiet Time dan Bible Study melalui online. Ada kendala teknologi yakni 

terkait sinyal internet di beberapa daerah tidak stabil. Aplikasi yang cukup bisa menjangkau adalah whatsapp 

(untuk wilayah yg kurang sinyal namun kendalanya hanya bisa 4 orang per video call) dan hangouts (untuk 

daerah yang cukup stabil sinyalnya).  Coach berinisiatif membuat bahan yang menarik dan sesuai konteks 

situasi pandemic termasuk terapi kognitif terkait kekuatiran dan Bersyukur dengan six items gratitude test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa alumni berinisiatif membuat group untuk Bible Study secara online kemudian mengundang staff untuk 

memimpin bible study salah satunya “Bible Study dari Kitab Kidung Agung” ini. 

 
 



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 Maret (Per 24 Maret), bagi yang 

belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami. 

Terimakasih kepada:  

Alumni Balikpapan, Bang Jimmy, Buk Exakta Puriaty Pinem, Buk Lydiawati Kosasih, Kak Adolf  Sihomb, Kak Alfred, Kak 

Angela Merici, Kak Archalaus Nicodemu, Kak Artha, Kak Ayu & Kak Magxi, Kak Bai Kaesmetan, Kak Bety Noveria , Kak 

Dewi Sinta, Kak Rini, & Kak Bernat Konduwes, Kak Erna Yosie Naibaho, Kak Godlif Poeh, Kak Ie Anita Adeline, Kak Lenny 

Pinoa, Kak Lia Torry, Kak Lisye Sapulette, Kak Nancy Nora , Kak Novi Anjella, Kak Nuansa Putra Kaban, Kak Patricia 

Maenita, Kak Richard Anselmus, Kak San Susanto, Kak Tinnong, Kak Vera & Mas Ario, Kak Wenef Natalia Palamba, Kak 

Wuri , Kak Yefta Adi Kurniawa, Kak Yesti, Kak Yoseph Agustinus , Ko Sudiman, Mas Gugun, Mas Sigit & Kak Rona, Sa-

rangeui Oppa, NN. 
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Hallo para kakak alumni, apa kabarnya? Kami doakan semoga kaka-kaka tetap sehat dalam kondisi Covid-19 

saat ini. 

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

kebutuhan dana operasional, dana staff,  bulan Maret kemarin dapat terpenuhi.  

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

Rp,30.678.000- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp, Rp7,678,000 - dan dana staff sebesar Rp 20.300.000,-. 

Kebutuhan dana staff lebih besar dibandingkan dengan bulan sebelumnya dikarenakan Gloria diterima sebagai full staff di 

persekutuan JOY. 

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Maret. 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 (April-Mei ) 

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

secara langsung yang membantu perkembangan persekutuan JOY. 

2. Doakan agar semua staff dan JOYer tetap sehat selama work dan study from home 

3. Doakan agar JOYer tetap semangat untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan 

melalui Quiet Time setiap hari dan menggunakan waktu off untuk belajar online 

dengan rajin. 

4. Doakan agar situasi covid-19 menjadi kesempatan JOY untuk menjangkau mahasiswa 

dan berdoa bagi bangsa dan negara dan dunia ini agar Tuhan terus memberikan pem-

ulihan. 

#Igin 

 

P.S : 

Meskipun WFH (Work From Home) untuk mendukung upaya pemerintah 

mencegah penyebaran COVID-19, JOY Indonesia tetap mengusahakan: 

 Doa Pagi setiap jam 9 di masing-masing rumah/kos 

 Mendoakan Alumni, pendukung, Sahabat JOY setiap hari Kamis 

 Melakukan online meeting dan online one to one untuk saling meng-

ingatkan agar JOYer terus membangun relasi intim dengan Tuhan melalui 

Quiet time setiap hari dan diisi melalui CG online setiap minggu. 


