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guatan dan pengingat bahwa Tuhan terus menyertai kita dalam segala situasi.



Laporan Keuangan

Salam satu Spirit, JOY Spirit , Jesus First Others Second You Third



Pokok Doa
JOY

Semoga semuanya dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemic yang tidak
menentu ini. Tuhan memberi kekuatan kesehatan dalam perjalanan dan pekerjaan. Doa kami para pekerja JOY, di tengah situasi covid-19 dimana beberapa
kota sudah mulai dengan new normalnya, yang lain masih PSBB, semoga kita
terus diberi kepekaan oleh Allah yang berinisiatif menyapa kita melalui beragam cara termasuk melalui waktu berkualitas kita dengan-Nya yakni Quiet
Time.
Di KBS bulan Juli ini, ada beberapa kabar gembira .Semoga bisa menjadi pen-

Foto : Pekerja JOY sudah mulai berkantor sejak 1 Juli 2020.
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Gina Mengakhiri Kepemimpinannya di JOY

Dua Tahun dan Berikutnya
Medio Juni - Juli 2018, saya pernah mengadakan survey
terkait kebutuhan informasi dan sarananya. Dari 117 alumni
yang mengisi, lebih dari 82% dan 75% menyatakan butuh

informasi tentang aktifitas dan keuangan JOY. Sementara
lebih dari 70% dan 76% menyatakan bahwa website dan
Whatsapp adalah sarana yang tepat untuk mendapatkan
informasi tersebut.
Sejak itu, informasi tentang JOY kepada alumni lebih banyak diberikan melalu website dan whatsapp baik group
maupun pribadi.
Puji Tuhan, feedback dari alumni juga sangat baik terutama
dengan memberi masukan yang aktif dan berarti kepada
persekutuan JOY. Paling tidak, dalam dua tahun ini, ada
banyak alumni yang menjadi pembicara workshop
bahkan mentoring di JOY terkait entrepreneurship,
marketing, sex and relationship, Extra Miles, Personal
Branding, dan Marriage life.
Demikian pengumuman yang disampaikan oleh Ketua Board
JOY, Mr. Lee Ho Duck yang menyatakan masa kepimpinan Gina
yang telah berakhir pada 31 Juli 2020.
Gina bergabung sebagai pekerja di JOY sejak November 2009,
bergabung dalam pelatihan calon staff dan diangkat menjadi staff
pada Oktober 2010. Melayani sebagai staff selama 6 tahun hingga
Februari 2016 sebelum kemudian Maret 2016-Juli 2018 bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta.
Mengikuti permohonan Board, Gina kembali ke JOY untuk menggantikan Sopar dan memberi diri melayani selama 2 tahun.
Serah terima jabatan telah dilakukan pada 31 Juli 2020 dan per 1
Agustus 2020, posisi kepemimpinan diserahkan kepada Riana
sebagai acting director sampai Board Members memutuskan
langkah selanjutnya.
Dalam masa 2 tahun sebagai pemimpin, Gina dipercaya untuk
mengurus tanah dan yayasan milik JOY, selain menjadi coach
pada 3 cellgroup dan membantu di management dan HRD
[Catatan HRM JOY]

Puji Tuhan, dalam dua tahun ini pun, jumlah alumni yang
mendukung secara financial secara rutin setiap bulan lebih
banyak dari tahun sebelumnya. Komunikasi dua arah menjadi salah satu faktor keterlibatan alumni yang lebih signifikan.
Paling tidak, setiap bulan rata-rata lebih dari 50 alumni
yang mendukung keuangan JOY.

Periode
Jan - Dec 2017
Jan - Dec 2018
Jan - Dec 2019
Jan- Jun 2020

Rerata alumni yang mendukung
24
55
59
52

Terima kasih kepada alumni yang setia memberikan feedback baik lewat whatsapp, email maupun website terkait
perkembangan persekutuan JOY.
Di masa pandemic ini pun, Tuhan terus memelihara
persekutuan JOY. Meskipun seperti kita tahu, semua orang
kesulitan secara keuangan, namun alumni tetap memberi
waktu, energy bahkan dana untuk mendukung persekutuan
JOY. Secara operasional, JOY melakukan kegiatan online
sehingga tidak banyak pengeluaran. Hal ini akan terjadi
hingga akhir Desember nanti.

Dua Tahun …

melalui jejaring alumni. Beberapa orang tergabung di JOY karena kakaknya atau tantenya adalah alumni JOY.

Pelayanan JOY banyak mengalami perubahan terutama di masa pandemic ini. Kampus-kampus masih melaksanakan kuliah
online bahkan berlaku untuk mahasiswa baru. Kuliah tatap
muka baru dapat berlangsung di tahun depan. Bagaimana
dengan pelayanan JOY jika keadaan begini terus?

Saya pribadi menjadi coach di 3 Cellgroup. Salah satu
Cellgroup yang dulunya berjumlah lebih dari 10, di akhir tahun lalu telah lulus satu persatu menyisakan tiga orang. Ada
satu anggota yang sudah lama tidak bergabung akhirnya
muncul lagi dengan berragam pengalaman iman selama
masa pandemic ini.

Penjangkauan akan sangat sulit dikarenakan semuanya online,
padahal mahasiswa sudah sangat muak dengan hal-hal berbau
online sekarang. Sampai akhir Juli ini pun, hanya beberapa
mahasiswa baru yang mendaftar, berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya dimana melalui UKM FAIR UAJY, Joyer bisa menjangkau lebih banyak mahasiswa baru.
Apakah JOY akan tiada seandainya keadaan pandemic berlangsung?
Sebagai informasi, ada 102 anggota Cellgroup yang masih aktif
melakukan CG online dimana 81 di antaranya tinggal di
Jogja.

Cellgroup
Alfian
Ani
Datu
Dhea
Gian
Ifon
Kris
Master
Rista
Pekerja
Grand Total

Jumlah Anggota
4
7
17
14
15
7
11
6
14
7
102

Jika JOY tidak ada, apa yang akan terjadi dengan 102 orang
JOYer yang masih aktif ini? Ini pertanyaan efek pandemic yang
dirasakan sebagian besar orang. Para pekerja JOY pun sempat memikirkan efek terburuk yang akan terjadi akibat pandemic. Ada yang mengatakan akan tetap mengikuti panggilannya
melayani orang muda dengan pendekatan konseling, ada
yang secara khusus ingin lebih tekun melayani mahasiswa
S2 secara independen, ada yang ingin kembali bekerja di
kota asal dan ada yang ingin menekuni passion-nya. Berragam jawaban dengan akhir yang sama, kemanapun Tuhan
menghendaki jika demikian. Karena Persekutuan JOY adalah
milik Tuhan, demikian hidup masing-masing pekerja adalah
milik Tuhan.
Puji Tuhan , pemeliharaan Tuhan selalu nyata. Bahkan di tengah situasi yang ada, masih ada anggota baru yang dijangkau

Brandon ini sudah didoakan lebih dari 8 bulan sejak tahun lalu.
Pada akhirnya dia hadir dan membawa banyak cerita pengalaman pemeliharaan Tuhan selama bergumul dengan studi dan
sakit kedua orang tuanya. Tuhan selalu baik!
Selain Brandon, ada satu lagi mahasiswa baru, saudara dari
alumni yang sudah diajak untuk ikut CG secara online. Beberapa JOYer yang pulang kampong memang mengalami kendala
sinyal dan pemadaman listrik di daerahnya namun tidak mengurangi usaha mereka untuk terus saling mendukung, menguatkan melalui Cellgroup.
Terima kasih sekali lagi kepada kakak-kakak dan teman-teman
alumni yang sudah mendukung persekutuan JOY secara doa,
daya dan dana sehingga persekutuan ini masih terus ada dan
memberkati kota Jogja. [Gina]

Terima kasih atas dukungan doanya buat Kak Riana.
Per 30 Juli 2020 kemarin, Kak Riana telah mempresentasikan tesis M,Th di SAAT Malang dan dinyatakan lulus.
Tuhan menyertai Kak Riana selalu.
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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 Juni kemarin dapat terpenuhi.
Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Juli baik dana operasional maupun dana staff adalah sebesar
Rp,28.600.000- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp, Rp,8.300,000 - dan dana staff sebesar Rp 20.300.000,.
Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Juni. Untuk informasi rinci dan
Laporan Keuangan, dapat dilihat di http://joyindonesia.org/management/

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 Juni (Per 29 Juni), bagi yang
belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada
kami.
Terimakasih kepada:
Bu Lyd, Kak Niko, Bang Rey, Mba Iput & Mas Bagus,
Kak Godlif, Ci Inda & Ko Sudiman, Bang Tarigan, Kak
Agnes, Kak Nita & Mas Yefta, Kak Noel & Kak Meti,
Alumni Balikpapan, Mas Gugun, Kak Richard, Mas Anto & Ci Mega, Natania Putri, Bu Lyd, Kak Ching-Ching, Mas Sigit &
kak Rona, Kak Ayu & kak Magxi, Sarangeui Oppa, Kak Othie, Kak Arnold, Kak Tinnong, Kak Oland, Gereja Korea, Kak
Betty, Kak Wuri, Kak Beatrix, Kak Yesti, Kak Nancy, Kak Anita, Kak Riris, Kak Bai, Kak Nobert, Kak Alfred, Kak Artha, Bang
Leo, Kak Julius Hendra, Bang Harry, Kak Ocep, Kak Leny Teyseran, Kak Boby, Kak Vika, Bang Nuan, Kak Rani,
NN,NN,NN,NN,NN.
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Pokok Doa JOY (Agustus)

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

1.

Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung secara financial maupun masukan
secara langsung yang membantu perkembangan persekutuan JOY.

2.

Bersyukur untuk pelayanan Kak Gina selama 2 tahun memimpin dan bersyukur untuk
kesediaan Kak Riana menjadi Acting Director. Doakan agar Tuhan terus memberi hikmat dan kekuatan serta kesehatan kepada Kak Riana.

3.

Doakan agar semua staff dan JOYer tetap sehat selama liburan semester ini.

4.

Doakan agar JOYer tetap semangat untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan
melalui Quiet Time setiap hari

5.

Doakan agar JOY siap menghadapi normal baru yang akan segera tiba setelah
Agustus ini.

#Gina

Bank BRI
an. Sopar Bonggas
Hutapea
0987.010.143.06537
Dana Staff
Bank BCA
an. Barkah Krisdiono
126.040.3580

P.S :
Sejak 1 Juli 2020, Pekerja JOY telah berkantor dan doa pagi di Student Center
namun begitu pelayanan CG masih bersifat online. Jangan lupa bahwa Pekerja
JOY tetap dengan setia :



Mendoakan Alumni, pendukung, Sahabat JOY setiap hari Kamis



Melakukan online meeting dan online one to one untuk saling mengingatkan agar JOYer terus membangun relasi intim dengan Tuhan melalui
Quiet time setiap hari dan diisi melalui CG online setiap minggu.

