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Untuk KONSULTASI, KONSELING, dan pelayanan-pelayanan kependetaan lainnya, 
silakan menghubungi langsung Pdt. JOHAN KRISTANTARA atau Pdt. RIBKA EVELINA 

PRATIWI di nomor-nomor kontak yang telah disediakan. Terima kasih 

 
 

Renungan Minggu Ini 22 Agustus 2021 
 (Minggu Biasa, Minggu Keempat) 

“KEDEWASAAN BERARTI KESEDIAAN TERUS BERJUANG DALAM KUASA ALLAH” 

(Efesus 6:10-20, Yohanes 6:60–69) 

Rasul Paulus menegaskan bahwa perjuangan pengikut-pengikut Kristus sebagai anak-anak 
terang bukanlah perjuangan “melawan darah dan daging”, melainkan melawan kuasa-kuasa atau 
roh/spirit yang tidak terlihat, namun berada di belakang terjadinya segala kejahatan, ketidakadilan, 
dan perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena itu, Paulus memberikan metafora perjuangan itu 
layaknya seorang prajurit Romawi yang siap mengenakan ikat pinggang, baju zirah, kasut, 
ketopong, perisai, dan pedang. Di balik metafor itu, yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bahwa 
jemaat Kristen perlu selalu berpegang pada kebenaran, keadilan, kesiapan memberitakan kabar 
baik, iman (kepada Yesus Kristus), kepastian keselamatan, dan tentunya firman Allah. Gereja 
perlu senantiasa siap memperjuangkan keadilan dan kebaikan di tengah dunia. 
Sikap Simon Petrus yang tetap bertahan di sisi Yesus ketika banyak pengikut Yesus 
meninggalkan Dia, merupakan wujud dari “peperangan rohani” itu. Mereka mau selalu setia 
berada bersama Yesus, memperjuangkan misi Allah. Walaupun risikonya adalah menghadapi 
penolakan, orang-orang Kristen yang dewasa perlu terus siap memperjuangkan misi Kristus di 
dunia. Adakah gereja kita, GKJ Bekasi Timur, sudah siap berjuang bersama Sang Kristus 
memperjuangkan misi Allah (kebenan, keadilan, kasih, dan kesejahteraan) di lingkungan sekitar 
kita? Tuhan memberkati. Amin. 

 

WARTA GEREJA 
             No. 34/ 2021               Minggu, 22 Agustus 2021   (HIJAU) 

 

Majelis GKJ Bekasi Timur mengucapkan 

Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan tamu kebaktian yang hadir 
dalam ibadah Minggu ini. Apabila Bapak/Ibu/Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dipersilakan untuk 
menghubungi Majelis di Ruang Konsistori setelah ibadah usai. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala 

Gereja, memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. 
  



2 
 

 

 

 

 

JADWAL IBADAH DAN PELAYANAN 

GKJ BEKASI TIMUR 

GEDUNG INDUK CUT MEUTIA, Bekasi Grand Centre No. F3-F4, Jl. Cut Meutia, Bekasi Timur 

Kebaktian Umum : Setiap Minggu, pk. 06.00 WIB, 09.00 WIB dan 17.00 WIB (bahasa Indonesia)  

                                 khusus Minggu IV pk. 06.00 WIB, ibadah dilayankan dalam bahasa Jawa) 
Kebaktian Anak : Setiap Minggu, pk. 06.00 dan 09.00 WIB 
Kebaktian Praremaja & Remaja        : Setiap Minggu, pk. 06.00 WIB 
Kebaktian Pemuda & Dewasa Muda : Setiap Minggu II dan IV, pk. 09.00 WIB 

 
TEMPAT IBADAH CIKARANG, Ruko Harco Teknik Jababeka blok A no 6, Pasirgombong, Kec. 

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530 

Kebaktian Umum : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB (bahasa Indonesia) 

  (khusus Minggu IV Januari, April, Juli, Oktober, pk. 08.00 WIB (bahasa Jawa) 

Kebaktian Anak : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB 
Kebaktian Remaja : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB 

 
TEMPAT IBADAH KARAWANG, Ruko Resinda Blok F29, Karawang 

Kebaktian Umum : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB (bahasa Indonesia) 
Kebaktian Anak : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB 

*Untuk ibadah-ibadah khusus dan hari raya akan diumumkan secara khusus dalam Warta Gereja ini. 

 

JAM OPERASIONAL GEDUNG DAN SEKRETARIAT GEREJA  

HARI GEDUNG GEREJA KANTOR/SEKRETARIAT 

Minggu dan Hari-hari Raya 
Kristen 

s/d. pk. 21.00 WIB 06.00 s/d. 14.00 WIB 

Senin (Gedung Gereja dan Sekretariat Libur/Tutup) 

Selasa s/d. Sabtu s/d. pk. 21.00 WIB 09.00s/d. pk. 17.00 

Hari-hari Raya Non-Kristen s/d. pk. 21.00 WIB 09.00s/d. pk. 17.00 

      
MOHON TIDAK 

MAKAN-MINUM DI 
RUANG IBADAH 

MOHON TIDAK 
MEROKOK DI 

LINGKUNGAN GEREJA 

MOHON NON-AKTIFKAN 
PONSEL/ GADGET 
SELAMA IBADAH 

MOHON JAGA 
KEHENINGAN 

SELAMA IBADAH 

 

 VISI GKJ BEKASI TIMUR (2020 – 2025) 

“MENJADI JEMAAT YANG BERTUMBUH DALAM RELASI YANG ERAT” 
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Minggu, 22 Agustus 2021 (HIJAU) 
Minggu Biasa, Minggu Keempat 

“KEDEWASAAN BERARTI KESEDIAAN TERUS BERJUANG DALAM KUASA ALLAH” 
Efesus 6:10-20, Yohanes 6:60–69 

Ibadah Keluarga 

Sdr. Reza Hariyoga (Mahasiswa STFT Jakarta) 

Ayat-ayat Penuntun dan Nyanyian-nyanyian 

Hukum Kasih    :  Matius 7:12 
Berita Anugerah      :  Titus 2:11-12 Persembahan : II Korintus 9:7-8 

Nyanyian Pembuka : KJ 17 : 1-2 
Nyanyian Pujian      : KJ 405:1,2 
Nyanyian Syukur     : Nyiur Hijau 

Nyanyian Persembahan   : KJ 439: 1-2 
Nyanyian Pengutusan      : PKJ 275: 1 
Nyanyian Penutup            : NKB 49 : 1 

 “Segenap Majelis dan warga jemaat GKJ Bekasi Timur menyampaikan terima kasih atas pelayanan 
yang telah diberikan. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita. Amin.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Woro-woro 

-  Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang beribadah di Gedung Induk Cut Meutia, dan membawa kendaraan 

bermotor, dimohon agar tidak memarkir kendaraan di lahan depan GSRI dan GMII. 
-  Agar kebaktian berjalan dengan baik dan khidmat, kami mohon Bapak/Ibu/Saudara(i) datang lebih 

awal (15-20 menit sebelum kebaktian mulai), agar dapat menggunakan waktu pra-ibadah untuk 
saat teduh dan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Selama ibadah, mohon menjaga keheningan. 

-  Demi ketenangan kebaktian, kami mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan MEMATIKAN handphone 
dan/atau gawai/gadget lainnya. Apabila hendak melakukan aktivitas dengan perangkat tersebut, 
silakan melakukannya di luar ruang ibadah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

- Mengingat pentingnya Warta Gereja sebagai sarana informasi kegiatan bergereja dan 
pemeliharaan iman bagi warga jemaat, mohon Bp/Ibu/Saudara berkenan MEMBAWA PULANG 
lembar Warta Gereja ini, dan mohon tidak meninggalkannya di Ruang Ibadah. 
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Minggu, 29 Agustus 2021 (HIJAU) 
Minggu Biasa, Minggu Kelima 

“KEDEWASAAN BERARTI HIDUP DENGAN PENGUASAAN DIRI” 
Yakobus 1:17-27, Markus 7:1-8, 14-15, 21-23 

Ibadah Keluarga 

Sdr. Grasia Theo Osvaldo (Mahasiswa STFT Jakarta) 

 

Hukum Kasih    :  Imamat 19:18 
Berita Anugerah      :  Roma 8:15-16 

Persembahan : Mazmur 119:108 

Nyanyian Pembuka : KJ 242 : 1,3 
Nyanyian Pujian      : NKB 188 : 1-2 
Nyanyian Syukur     : Tanah Airku 

Nyanyian Persembahan   : NKB 134 : 1-2 
Nyanyian Pengutusan      : KJ 52 : 1-2 
Nyanyian Penutup            : PKJ 282 : 1 & 4 

E. DAFTAR BACAAN ALKITAB SEPEKAN 

Hari & Tgl. BACAAN 1 TANGGAPAN BACAAN 2 INJIL 

Senin, 23 Agt 2021 1 Raja-raja 5:13-18 Maz 11 Efesus 5:21-6:9  

Selasa, 24 Agt 2021 1 Raja-raja 6:1-14 Maz 11 Efesus 6:21-24  

Rabu, 25 Agt 2021 1 Raja-raja 6:15-38 Maz 11  Yoh 15:16-25 

Kamis, 26 Agt 2021 Kidung Agung 1:1-17 Maz 45: 45:1-2, 6-9 Yakobus 1:1-8  

Jumat, 27 Agt 2021 Kidung Agung 2:1-7 Maz 45: 45:1-2, 6-9 Yakobus 1:9-16  

Sabtu, 28 Agt 2021 Hosea 3:1-5 Maz 45: 45:1-2, 6-9 Yohanes 18:28-32  
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WARTA PANITIA BULAN KEBANGSAAN 
 

Dalam rangka Bulan Kebangsaan 2021 GKJ Bekasi Timur, panitia akan 
mengadakan PD/Sarasehan gabungan antar kelompok dengan jadwal 
dan pembagian kelompok sebagai berikut, mohon dukungan segenap 

jemaat. 
 

PD / SARASEHAN GABUNGAN BULAN KEBANGSAAN 

Kelp. 1 (BTRG, KRWG, 
WMJY) 

14 Agustus 2021 Pdt. Johan 
Kristantara 

Kelp. 2 (CKRG, JTMY, 
CBTG)  

28 Agustus 2021 Sdr. Reza, Sdr. Theo 

Kelp. 3 (MGHY, TMBN, 
PRST) 

28 Agustus 2021 Pdt. Ribka Evelina 
Pratiwi 
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WARTA KELUARGA MUDA 
 

 
Salam Sejahtera Mas dan MbaK terkasih, kita akan jumpa lagi di acara 

NGOPI  (Ngobrol-Ngobrol Santai) Keluarga Muda 
 

Kali ini dengan tema  

"Hati-Hati Dengan Intervensi"  
Apa saja batasan-batasan intervensi? Bagaimana cara mengatasi 

intervensi di tengah keluarga? 
 

Bersama dengan Narasumber kita Pdt. Didik Christian Adi Cahyono  
Hari        :Sabtu, 28 Agustus 2021 
Pukul     :19.00-20.30 WIB 

Join Zoom Meeting  
https://bit.ly/NgopiKelmud 

Meeting ID : 846 7194 4329 
Passcode   : Kelmud  

Silakan bantu share ke saudara saudara lingkungan agar semakin 
banyak kita mengenal dan berbagi wawasan. Sampai jumpa di acara. 

Tuhan Memberkati. 
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𝗕𝗨𝗟𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗕𝗔𝗡𝗚𝗦𝗔𝗔𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗚𝗞𝗝 𝗕𝗘𝗞𝗔𝗦𝗜 𝗧𝗜𝗠𝗨𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗨𝗗𝗟𝗬 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧 

📯 
 

 Lomba Merias Wajah 
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🌟BULAN KEBANGSAAN 2021 GKJ BEKASI TIMUR PROUDLY 

PRESENTS🌟 

 
LOMBA MERIAS WAJAH 

 
DETAIL PERLOMBAAN : 

📌 Khusus untuk Warga Jemaat GKJ Bekasi Timur 

📌 Kategori Umum/Keluarga 

📌 Merias wajah dan berpakaian menyerupai salah satu pahlawan 
Indonesia 

📌 Pada saat merias, divideokan maksimal 5 menit 

📌 Hasil riasan kemudian di foto 

📌 Batas pengumpulan : 22 Agustus 2021, melalui link yang akan 
diberikan oleh panitia  

 

🏆 AYO IKUTAN DAN MENANGKAN HADIAHNYA 🏆 

 

📱Contact Person : 

RACHEL (0812-1800-715) 
DYAH (0813-1811-4065) 

CHIKA 
(0852-1242-1166) 

 
For more information 

instagram : @gkjbekasitimur 
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 Lomba TikTok 
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✨BULAN KEBANGSAAN 2021 GKJ BEKASI TIMUR PROUDLY 

PRESENTS✨ 

 
LOMBA TIKTOK 

 
DETAIL PERLOMBAAN : 

📌 Khusus untuk Warga Jemaat GKJ Bekasi Timur 

📌 Kategori Pra Remaja & Remaja 

📌Pendaftaran 11 Juli - 21 Agustus 2021 

📌 Link pendaftaran dan syarat ketentuan lomba bisa didapat melalui 
contact person dibawah ini 

📌 Batas pengumpulan : 22 Agustus 2021, melalui link yang akan 
diberikan oleh panitia  

📌FREE REGISTRATION 

 

🏆 AYO IKUTAN DAN MENANGKAN HADIAHNYA 🏆 

 

📱Contact Person : 

CHIKA 
Whatsapp : 0852-1242-1166 

Line : chikaswastii 
 

For more information 
instagram : @gkjbekasitimur 
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 LOMBA MEWARNAI DAN MENGGAMBAR 
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🎨BULAN KEBANGSAAN 2021 GKJ BEKASI TIMUR PROUDLY 

PRESENTS🎨 

 
LOMBA MEWARNAI DAN MENGGAMBAR 

 
DETAIL PERLOMBAAN : 

🖍️ Khusus untuk Warga Jemaat GKJ Bekasi Timur 

🖍️ Kategori Anak Sekolah Minggu 

🖍️ Pendaftaran 11 Juli - 21 Agustus 2021 

🖍️ Link pendaftaran dan syarat ketentuan lomba bisa didapat melalui 
contact person dibawah ini 

🖍️ Batas pengumpulan : 22 Agustus 2021, melalui link yang akan 
diberikan oleh panitia  

🖍️FREE REGISTRATION 

 

🏆 AYO IKUTAN DAN MENANGKAN HADIAHNYA 🏆 

 

📱Contact Person : 

RACHEL 
Whatsapp : 0812-1800-715 

Line : rachelangelicacy 
 

For more information 
instagram : @gkjbekasitimur 
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WARTA PERIBADAHAN 

Majelis menyampaikan informasi bahwa : 

Ibadah hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 akan diadakan live 

streaming secara terbatas dengan kehadiran hanya Pelayan Firman 

yang melayani, Majelis yang bertugas disertai tim Multimedia yang 

bertugas menayangkan ibadah secara live.  

Mohon dukungan segenap jemaat. 

Kiranya kita dimampukan oleh Allah untuk tetap bertahan dan bersabar di 

masa pandemic dengan sebisa mungkin mengurangi kerumunan, dan tetap 

memelihara iman melalui peribadahan, meskipun dilakukan secara online. 

Kiranya Tuhan menolong kita. 
 

WARTA KATEGORIAL I 
Komisi Anak 

 

Haiii Adik-Adikkkk….. Syalom… 

Apa kabar… semoga semuanya sehat dan sukacita selalu yaaaa… 

Komisi Anak mengingatkan bahwa ibadah Anak hari ini,  

Minggu 22 Agustus 2021 akan dilayankan di grup kelompok masing-

masing yaa... Adik-adik dapat bergabung dalam ibadah Minggu.  

O ya ibadah anak dilayankan melalui Zoom dan dimulai jam 11.00 

WIB yaa…… 

Jangan lupa ikut dan ingatkan juga ayah dan ibu untuk mendampingi… 

Ditunggu kehadirannya ya… 
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 INFORMASI KEMAJELISAN, PENATALAYANAN, KLASIKAL, SINODAL, DAN EKUMENIKAL 

1. PELAYANAN PERIBADAHAN TATAP MUKA DALAM MASA PANDEMI 

Setelah memperhatikan perkembangan situasi terkini penanganan Pandemi Covid 19 di Wilayah 

Pelayanan GKJ Bekasi Timur (Kota Bekasi, Kab Bekasi, Kab Karawang), ketentuan dari Pemerintah 

(Instruksi Mendagri dan  Surat Edaran Menteri Agama) dan perkembangan vaksinasi warga jemaat 

GKJ Bekasi Timur, majelis dalam persidangan MPL ke 127 memutuskan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Ibadah dengan tatap muka (onsite) akan dimulai dengan jadwal sebagai berikut: 

i. Gedung Induk Cut Mutia mulai tanggal 5 September 2021 satu kali jam Ibadah pukul 

09.00 WIB. 

ii. Gedung Induk Cut Mutia mulai tanggal 12 September 2021 dan minggu berikutnya dua 

kali jam Ibadah pukul 06.00 WIB dan Pukul 09.00 WIB. 

iii. Tempat Ibadah Cikarang mulai tanggal 12 September 2021 satu kali jam ibadah mulai 

pukul 08.00 WIB. 

iv. Tempat Ibadah Karawang mulai tanggal 5 September 2021 satu kali jam ibadah mulai 

pukul 08.00 WIB. 

b. Khusus untuk Gedung Induk Cut Mutia kapasitas kehadiran diubah menjadi maksimal 50 orang 

termasuk seluruh pelayan ibadah. 

c. Pelaksanaan Ibadah tatap muka tetap menggunakan Protokol Kesehatan. 

Demikian disampaikan, mohon dukungan segenap jemaat. 

2. ATTESTASI 

Majelis telah menerima surat kepindahan kewargaan (attestasi) ke GKJ Bekasi Timur yaitu Bp. 
ANDREAS AGUNG BAGUS WIBISONO (attestasi dari GKJ Bekasi) dengan alamat Jl. Alam Tirta 9 

no 39, Cluster Le Freya, Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang. Majelis yang melayani Pnt. Yuli Riyadi, Pnt. 
Hermi Setiati, Pnt. Dwi Pramono, Dkn. Derrie Hardianto, Dkn. Kristiawan Yohanes Saputro. 

Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bersekutu, beribadah, dan melayani di GKJ Bekasi Timur. 

3. LELAYU 

Telah kembali ke dalam kemuliaan kasih Bapa di sorga Bp. SAMAR MARSUDI (ayahanda ibu 
Maryati Yuriyadi Andoko, kelp. JTMY) pada hari Rabu 4 Agustus 2021 di Bekasi dalam usia 89 

tahun dan telah dimakamkan pada Rabu 4 Agustus 2021 di TPU Perwira, Bekasi. 

Segenap Majelis dan jemaat menyatakan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kekuatan dan 
penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai segenap keluarga 

 

4. DONOR DARAH 

 

 

Dalam rangka pewartaan kasih dan membangun kepedulian pada sesama, 
Majelis dan Panitia Bulan Kebangsaan mengundang segenap warga jemaat 
untuk mengikuti kegiatan Donor Darah, yang akan dilayankan pada :  

Hari/tgl.   : Minggu, 29 Agustus 2021 
Waktu      : Mulai pkl. 08.00 WIB  
Tempat   : Gedung Induk Cut Meutia 

Pelaksanaan donor darah tentatif dengan melihat situasi pandemi covid terkini. 

Pelaksanaan donor darah akan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan para 
petugas dari PMI juga telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan rapid test covid-19 untuk menjaga 
keamanan bersama. 

Beberapa protocol untuk panitia dan peserta donor darah : 
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 Tetap menggunakan masker 

 Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer 

 Tetap menjaga jarak aman antar peserta 

Bagi warga jemaat yang belum pernah mengambil bagian dalam kegiatan Donor Darah, kami 
menganjurkan untuk segera mendaftarkan diri. Dengan berpartisipasi dalam Donor Darah, ada 
beberapa makna dan manfaat yang kita dapatkan, misalnya : 

 Manfaat kesehatan : mengontrol kondisi kesehatan, membantu sirkulasi darah, membantu 

membakar kalori dan menurunkan berat badan, meningkatkan sel darah merah, 
memaksimalkan darah dalam paru-paru, meningkatkan kapasitas paru-paru dan ginjal, 
melindungi jantung, mencegah stroke, dll. (Sumber : parenting.co.id) 

 Manfaat sosial : sebagai bentuk empati dan kepedulian sosial, membantu PMI dalam 

menyediakan supply darah, berpartisipasi meningkatkan kualitas hidup sesama manusia, 
membantu pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan dan harapan hidup masyarakat. 

 Manfaat rohani : mewujudnyatakan iman melalui perbuatan kasih yang nyata, sebagai wujud 
kongkret pelaksanaan Hukum Kasih, memelihara dan merawat kehidupan dunia – memayu 
hayuning bawana, sebagai bukti kongkret bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mau 
berkorban untuk orang lain, meneladani Yesus Kristus secara nyata, dengan “mencurahkan 
darah” bagi sesama. 

Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk ambil bagian dalam Donor Darah, dimohon untuk 
menjaga kesehatan dan meminimalkan kemungkinan diskualifikasi (ditolak) sebagai donor. Untuk 
itu, kami menganjurkan : 

 Makan, minum, tidur, dan berolahraga cukup 1-2 hari sebelum pendonoran. 
 Tidur malam selama minimal 6-7 jam pada malam sebelum hari pendonoran. 
 Tidak mengkonsumsi makanan manis dan asin secara berlebihan sebelum hari pendonoran. 
 Tidak mengkonsumsi obat-obatan kimiawi 1 hari sebelum pendonoran. 
 Sarapan sederhana dan secukupnya saja, 2-3 jam sebelum waktu pendonoran. 

Bagi setiap pendonor yang qualified dan sudah diambil darahnya, PMI menyediakan paket makanan 

dan minuman yang diberikan kepada pendonor sebagai sarana memulihkan kondisi tubuh pasca 
pendonoran. Mohon partisipasi segenap warga jemaat. Tuhan memberkati pelayanan kita. 

 

5. SOSIALISASI PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN TAHUN AJARAN 2021/2022 

Majelis dan Tim Pendidikan Agama Kristen, menginformasikan bahwa akan diselenggarakan 
Sosialisasi Pelayanan PAK bagi orangtua peserta didik PAK di GKJ Bekasi Timur akan dilaksanakan 
tanggal 4 September 2021 jam 15.00 WIB secara online. Mohon kehadiran seluruh orangtua  

peserta didik PAK.  

6. DOA BERSAMA 

Dalam keprihatinan bersama dan sebagai bentuk dukungan bagi saudara-saudara kita yang sakit serta 
bagi bangsa dan negara kita Indonesia, Komisi Perkunjungan dan Doa mengajak segenap jemaat 
untuk hadir dalam doa bersama yang akan dilaksanakan pada, hari Minggu 22 Agustus 2021, pk. 
19.00 – 19.30 WIB secara daring. Link Doa akan dikirimkan di grup kelompok. Kiranya Tuhan 

memberkati kita semua. 

7. PERSEMBAHAN PUJIAN DALAM IBADAH 
Mazmur 92:2-3 menuliskan, “Adalah baik menyanyikan syukur bagi Tuhan… untuk 
memberitakan kasih setia Tuhan”. 
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Berpijak dari kesaksian Pemazmur, kita diajak utk memahami bahwa salah satu fungsi nyanyian pujian 
(termasuk di dalamnya persembahan pujian) adalah memberitakan firman melalui nyanyian. Di setiap 
gereja, termasuk GKJ Bekasi Timur, setiap ibadah memiliki tema pemberitaan firman. Jika kita 
memerhatikan ibadah Minggu, kita akan melihat bahwa keseluruhan unsur dalam ibadah (nyanyian, 
doa, pembacaan Firman, khotbah, dll) akan mendukung tema tersebut. Karena itu, persembahan 
pujian yang dinyanyikan oleh umatpun perlu mendukung tema pemberitaan firman. 
 

Berpijak dari pemahaman akan fungsi persembahan pujian sebagai sarana memberitakan firman 
dalam ibadah, maka Komisi Peribadahan mengundang setiap warga jemaat untuk terlibat dalam 
pemberitaan firman melalui persembahan pujian dengan memerhatikan kesesuaian pilihan pujian 
dengan tema ibadah Minggu. 
 

Bagi setiap warga jemaat yang terpanggil untuk mempersembahkan pujian, dapat memerhatikan tema 
ibadah di bulan Agustus untuk membantu pemilihan lagu dan dapat diinfokan kepada Unit Musik 

Gereja (PIC Ibu Ari Dwi Kristiani di nomor HP 0856-4034-0039 atau Bp. Jaya Handika di nomor HP 
0811-5343-725) 

Berikut ini Tanggal dan Tema Ibadah di Bulan Agustus 2021 : 

Tanggal 
Ibadah 

Tema 

01/08/2021 "KEDEWASAAN BERARTI KETEKUNAN MENGIKUT YESUS" 

08/08/2021 "KEDEWASAAN BERARTI MENJADI TELADAN DAN MEMBAWA SPIRIT KEHIDUPAN" 

15/08/2021 "KEDEWASAAN BERARTI HIDUP SECARA ARIF DAN DALAM SYUKUR" 

17/08/2021 "KEDEWASAAN BERARTI MENJADI ORANG MERDEKA" 

22/08/2021 "KEDEWASAAN BERARTI KESEDIAAN TERUS BERJUANG DALAM KUASA ALLAH" 

29/08/2021 “KEDEWASAAN BERARTI HIDUP DENGAN PENGUASAAN DIRI” 
 

8. HOTLINE PENDAFTARAN LAYANAN RAPID TEST (SWAB ANTIGEN) 

Diinformasikan kepada segenap warga jemaat bahwa jika warga jemaat membutuhkan layanan rapid 

test (swab antigen), dapat mendaftarkan diri terlebih dulu dengan mengirimkan pesan via WhatsApp 

(WA) ke Ibu Sundari No. HP 0857 8050 7150. Adapun persembahan pengganti alat rapid test adalah 

sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu Rupiah) per orang. Gugus Tugas Covid-19 GKJ Bekasi Timur tidak 

mengeluarkan surat keterangan hasil rapid test (hasil diinformasikan langsung secara lisan kurang-lebih 

30 menit sesudah swab dilakukan). Mohon perhatian segenap warga jemaat. 

9. BEASISWA GKJ BEKASI TIMUR 

Sebagai bagian dari pelayanan diakonia, GKJ Bekasi Timur melalui Komisi Kesejahteraan Warga 
Gereja (KKWG) telah memberikan beasiswa kepada beberapa warga jemaat dengan kriteria 
kebutuhan. Beasiswa diberikan bagi warga jemaat dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah 
Menengah Atas. 
Dalam pada itu, Majelis Jemaat dalam persidangan MPL ke-113 memutuskan untuk menambah 
cakupan pemberian beasiswa hingga meliputi warga jemaat pada jenjang perguruan tinggi. Pemberian 
beasiswa diusulkan oleh diaken dan pengurus kelompok, dan diputuskan dalam persidangan Majelis 
Pekerja Lengkap.  
Demi mendukung pelayanan tersebut, Majelis memutuskan untuk membuka kesempatan kepada 
warga jemaat/ keluarga-keluarga yang berkenan turut serta ambil bagian dalam mendukung warga 
jemaat yang membutuhkan beasiswa. Warga jemaat yang ingin ambil bagian dapat menghubungi 
Komisi Kesejahteraan Warga Gereja (KKWG), cq. Ibu Suratmi di nomor handphone 0812-8210-7607. 
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Kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kita demi kesejahteraan bersama segenap warga 
jemaat. 

10. UPDATE DANA TALANGAN 

Majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap jemaat yang telah memberikan dukungan, 
baik dana talangan maupun berupa donasi dana,  juga berupa doa dan daya.  

a. Secara khusus majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat dibawah ini untuk 
dukungan persembahan dana talangan : 

NO KODE JEMAAT JUMLAH KELOMPOK 

1 NN Rp120.000.000 JTMY 

2 LUPA Rp200.000.000 JTMY 

3 KRHA Rp80.000.000 JTMY 

4 APTO Rp50.000.000 JTMY 

Juga majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat melalui persembahan kasih, yaitu : 

NO NAMA JEMAAT JUMLAH KELOMPOK 

1 LUPA Rp24.000.000 JTMY 

2 SUMI Rp5.000.000 TMBN 

b. Majelis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari salah satu keluarga jemaat yang 
telah memberikan dukungan, berupa donasi dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta 
rupiah) untuk keperluan sound system. 

c. Berikut ini disampaikan informasi terbaru terkait dana talangan : 

a. Total Dana talangan     = Rp870.000.000. 

b. Pengembalian dana talangan bulan Juli 202              = Rp  45.000.000 
c. Pengembalian dana talangan bulan Agustus 2020 = Rp  45.000.000 

d. Pengembalian dana talangan bln September 2020 = Rp 50.000.000 

e. Pengembalian dana talangan bln Oktober 2020 = Rp 50.000.000 

f. Pengembalian dana talangan bln November 2020 = Rp 50.000.000 

g. Pengembalian dana talangan bln Juli 2021              = Rp 180.000.000 

h. Sisa dana talangan     = Rp 450.000.000  

Demikian informasi ini disampaikan, terimakasih atas dukungan segenap warga jemaat. 

 INFORMASI KOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KOLITBANG) 

11. KOTAK SARAN JEMAAT 

Gereja Bekasi Timur merupakan gereja yang sedang tumbuh untuk menjadi semakin dewasa. Oleh 
sebab itu agar kualitas berjemaat dapat terus ditingkatkan dan kehidupan bergereja dapat semakin 
dirasakan oleh setiap jemaat, kami dari Komisi Penelitian dan Pengembangan ( Kolitbang ) telah 
membuat Kotak Saran. Kotak saran ini akan menampung aspirasi warga GKJ Bekasi Timur atas 

kehidupan bergereja, agar kegiatan persekutuan dan pelayanan kita dapat terus ditingkatkan menjadi 
lebih baik melalui peran serta warganya. Masukan yang baik dari warga gereja akan memberikan 
motivasi kepada para pelayan jemaat untuk dapat melayani lebih baik lagi.  Saran yang disampaikan 
akan memberikan manfaat yang positif jika saran tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan 
sesuai dengan fakta di lapangan. 

Adapun Tata Cara Pengisian Lembar Saran sebagai berikut : 

1. Isi data diri dengan lengkap sesuai dengan kolom yang tersedia. Identitas diri akan dijaga 
sebagai rahasia oleh Kolitbang dan Majelis Gereja. 

2. Isilah saran dengan jelas ( dapat dibaca ) pada lembar saran 
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3. Hanya saran yang sesuai point 1 dan 2 yang akan di proses 
4. Kolitbang melakukan proses pendataan saran yang masuk dan menyampaikannya kepada Majelis 
5. Hanya saran yang telah diputuskan oleh sidang MPL yang akan ditindaklanjuti oleh Komisi 

Demikian kami sampaikan, marilah kita saling peduli untuk membangun gereja Bekasi Timur, 
melalui pemberian saran yang baik dan membangun. 

 INFORMASI BIDANG KEBENDAHARAAN GEREJA 

12. REKENING-REKENING GKJ BEKASI TIMUR 

Diinformasikan kepada segenap warga jemaat, untuk memudahkan pengelolaan keuangan gereja, 
Majelis telah membuka 2 (dua) rekening di Bank MANDIRI, keduanya atas nama Gereja Kristen Jawa 
Bekasi Timur dengan peruntukan sebagai berikut : 

 

 Rekening Bank Mandiri nomor 156.00118763.41 atas nama GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI 
TIMUR diperuntukan untuk mengelola Persembahan Umum, yaitu Persembahan Bulanan, 
Persembahan Syukur, maupun persembahan-persembahan lainnya. 

 

 Rekening Bank Mandiri nomor 156.00118763.33 atas nama GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI 
TIMUR diperuntukan khusus untuk mengelola Persembahan PPPG. 

 

Bagi warga jemaat yang hendak memberikan persembahan  dengan cara  transfer, dapat mengirimkan 
ke nomor-nomor rekening tersebut di atas. Mohon perhatian dan bantuan dari segenap jemaat, ada 
beberapa persembahan yang tidak diketahui pengirimnya/tidak mencantumkan nama pengirim (NN), 
untuk itu demi memudahkan laporan keuangan gereja, bagi jemaat sudah memberikan persembahan 
kami mohon dapat  memberikan informasi ke kantor gereja atau ke Ibu Ekawaty di no HP 0812-
9445-5055 atau Bp. Vigna di no HP 0813-1446-0435, lebih baik lagi dengan memberikan bukti 
transfer. Terimakasih atas perhatian segenap jemaat. 

13. INFORMASI PELAYANAN MINGGUAN Pdt. RIBKA E. PRATIWI (YANG TELAH TERJADWAL) 

Hari dan Tanggal Kegiatan Waktu Tempat 

Minggu, 22 Agustus 2021 

Ibadah Minggu 09.00-10.00 
GKJ Bambu 

Kuning 

Persiapan Pelayan Ibadah Anak 13.00-14.30 Online 

Doa Malam 19.00-19.30 Online 

Konseling 20.00-… Online 

Senin, 23 Agustus 2021 (Libur Pendeta dan Karyawan) 

Selasa, 24 Agustus 2021 
Katekisasi Khusus 10.30-12.00 Cut Meutia 

Visitasi GKJ Bogor 19.30-21.30 Online 

Kamis, 26 Agustus 2021 Katekisasi Reguler 19.00-21.00 Online 

Sabtu, 28 Agustus 2021 Sarasehan Bulan Kebangsaan 19.00-21.00 Online 

Minggu, 29 Agustus 2021 Mengikuti Ibadah Minggu 10.00-11.00 Online 

Jadwal ini adalah pelayanan pendeta yang telah terjadwal. Pelayanan-pelayanan lainnya yang tak 
terjadwal tidak tercantum dalam jadwal ini. Jika Bapak/Ibu/Saudara membutuhkan pelayanan Pdt. 
Ribka (konsultasi, konseling, kunjungan, dll.), mohon menghubungi di nomor 0812-6428-5599. 
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14. INFORMASI PELAYANAN MINGGUAN PDT. JOHAN KRISTANTARA (YANG TELAH TERJADWAL) 

Hari dan Tanggal Kegiatan Waktu Tempat 

Minggu, 22 Agustus 2021 

Mengikuti Ibadah Minggu 09.00-10.30 

Online Persiapan Pelayanan Firman 

Ibadah Remaja Bulan September 
19.00-19.30 

Senin, 23 Agustus 2021 (Libur Pendeta dan Karyawan) 

Selasa, 24 Agustus 2021 Kunjungan Virtual  19.00-20.00 Online 

Kamis, 26 Agustus 2021 Kunjungan Virtual  19.00-20.00 Online 

Minggu, 29 Agustus 2021 

Pelayanan Rapid Antigen Drive-Thru 07.00-09.00 Cut Mutia 

Mengikuti Ibadah Minggu 09.00-10.00 
Online 

Doa Malam Bersama 19.00-19.30 

Jadwal ini adalah pelayanan pendeta yang telah terjadwal. Pelayanan-pelayanan lainnya yang tak 
terjadwal tidak tercantum dalam jadwal ini. Jika Bapak/Ibu/Saudara membutuhkan pelayanan Pdt. Johan 
(konsultasi, konseling, kunjungan, dll.), mohon menghubungi di nomor 0812-1048-7579 

 
 
 

WARTA KOMISI KKWG (BIDANG KESEHATAN) DAN KOMISI 
TAGANA 

Diinformasikan kepada segenap Warga Jemaat, bahwa KKWG akan kembali membuka Layanan 
Pemeriksaan Kesehatan setiap hari Minggu mulai Bulan Oktober 2020, mulai pukul 07:00-
08:00 WIB. 
Pelayanan pemeriksaan kesehatan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara baik 
dan tepat. 
Layanan pemeriksaan kesehatan ini pada dasarnya adalah layanan cek kesehatan rutin, bukan 
layanan pengobatan. Jika warga jemaat ada keluhan kondisi kesehatan, disarankan ke klinik 
atau ke rumah sakit terdekat. Dalam kondisi tertentu Team Kesehatan  bisa mengirimkan obat 
kepada warga jemaat yang sudah biasa cek kesehatan. 
KKWG juga membuka peluang untuk memberikan layanan rapid test SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Pelayanan rapid test bersifat pribadi dan Gereja tidak mengeluarkanm surat keterangan 
hasil test. Biaya penggantian alat rapid sebesar Rp. 60.000,- (apabila warga jemaat berkenan 
memberikan lebih, kelebihan tersebut akan digunakan untuk pembelian alat kesehatan dan 
obat-obatan).  
Jadwal Pelayana Kesehatan : 

- Minggu I   : Pemeriksaan Kesehatan 
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- Minggu II : Pemeriksaan Kesehatan 

- Minggu III : Pelayanan Rapid Test 

- Minggu IV : OFF 

- Minggu V : Pemeriksaan Kesehatan 
 

Apabila warga jemaat menginginkan rapid test di luar jadwal terbut di atas, dapat 

berkoordinasi dan mengghubungi KKWG 

 Ibu Suratmi No. HP 0812 8210 7607 

 Ibu Sundari No. HP 0857 8050 7150 

Protokol Kesehatan : 
i. Warga jemaat yang akan cek kesehatan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KKWG 

(cq. Ibu Suratmi dan Ibu Sundari) melalui Ketua Kelompok masing-masing, paling 

lambat H-1. 

ii. Setiap Minggu pemeriksaan kesehatan dibatasi untuk 12 orang (dengan perkiraan 

waktu pemeriksaan 5 menit per orang). 

iii. Berpuasa terlebih dulu bila mau cek darah. 

iv. Untuk adiyuswa (usia > 60 tahun) datang ke gedung gereja dengan diantar oleh 

keluarga naik kendaraan pribadi (motor/mobil, tidak naik kendaraan umum). 

v. Walaupun sudah mendaftar, jika ketika akan berangkat kondisi tubuh demam, batuk, 

pilek, radang, pusing, dan nyeri sendi, mohon membatalkan keberangkatan dan 

memberi tahu KKWG. KKWG akan mengirimkan obat yang diperlukan. JIka 3 hari tidak 

membaik, sebaiknya ke klinik atau RS. 

vi. Datang tepat waktu ke gedung gereja, mengenakan masker, cuci tangan, lolos cek suhu 

badan, dan melakukan registrasi ulang di meja pemeriksaan kesehatan. 

vii. Warga yang belum mendapat giliran periksa menunggu pada kursi yang disediakan, 

berjarak 1,2 meter satu sama lain. 

viii. Selama menunggu dan selama diperiksa kesehatannya, warga jemaat tetap 

mengenakan masker dengan benar (kecuali diminta membuka oleh yang melayani 

pemeriksaan). 

ix. Sesudah pemeriksaan kesehatan selesai, warga jemaat langsung pulang. 

Demikian informasi ini disampaikan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kita. 
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PANDUAN PENANGANAN COVID-19 BERBASIS KELUARGA 
DI GKJ BEKASI TIMUR 

Kita menyadari bahwa Covid-19 bisa diderita oleh siapa saja, tanpa kecuali. Penyebaran virus 
corona (SARS-CoV-2) memang demikian cepat, baik melalui relasi individu orang ke orang 
maupun melalui klaster-klaster penyebaran (klaster kantor, klaster keluarga, klaster tempat 
ibadah, klaster resepsi,, klaster nongkrong dan wisata, dll.). Oleh karenanya, Gugus Tugas 
Covid-19 GKJ Bekasi Timur menyusun Pedoman Penanganan Covid-19 Berbasis Keluarga ini 
untuk semua warga jemaat GKJ Bekasi Timur. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, 
keluarga-keluarga bisa mencegah maupun menangani terjangkitnya Covid-19 di masing-
masing keluarga/rumah warga jemaat.  

Pedoman ini terbagi dua, yaitu PENCEGAHAN dan PENANGANAN. 

 

A. PENCEGAHAN 

1. Biasakan memakai masker dengan benar (masker kain 2-3 lapis atau masker medis) 

menutupi dagu, mulut, dan hidung, setiap kali berada di luar rumah. Ganti masker sehabis 

penggunaan terus-menerus selama 4 jam atau jika masker sudah basah.  

2. Biasakan budaya cuci tangan memakai sabun sesudah tangan berkontak fisik dengan 

orang lain, sebelum makan, dan sebelum menyentuh area wajah. 

3. Biasakan mandi sesudah bepergian ke luar rumah ke tempat di mana terjadi interaksi 

dengan orang lain, khususnya pusat keramaian. 

4. Biasakan membawa hand sanitizer jika bepergian ke luar rumah, dan langsung bersihkan 

tangan setiap kali sehabis kontak fisik dengan orang lain. 

5. Biasakan menjaga jarak fisik (physical distancing) dengan orang lain, minimal 1 meter satu 

sama lain. Jika makan-minum satu meja dengan orang lain, usahakan tidak berhadap-

hadapan secara langsung. 

6. Usahakan tidak berkendara dalam satu kendaraan untuk durasi perjalanan yang panjang 

(lebih dari 2 jam) dengan orang yang tidak serumah, di mana kendaraan tersebut tertutup, 

berpendingin udara, dan jarak antarpenumpang kurang dari satu meter. 

7. Usahakan mengkonsumsi secara teratur makanan-minuman yang dapat meningkatkan 

daya tahan tubuh dengan pola makan asupan gizi seimbang. 

8. Usahakan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari dan berolahraga minimal 3 

kali seminggu, demi meningkatkan daya tahan tubuh. Pilihlah jenis olahraga yang tidak 

berkerumun (sendiri atau cukup 2-3 orang saja dengan menjaga jarak). Tetap perhatikan 

protokol kesehatan selama berolahraga. 

9. Usahakan menyediakan thermometer di rumah, untuk mengukur suhu tubuh. Jika anggota 

keluarga mengalami demam di atas 37,5°C, selama lebih dari 2 hari, segera periksakan ke 

dokter, klinik, atau rumah sakit. 

10. Sedapat mungkin hindari pertemuan-pertemuan fisik yang tidak perlu atau yang bisa 

digantikan dengan metode virtual (telpon, telpon-video, pesan singkat, rapat virtual, 
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kunjungan virtual, dll.). Jika harus menerima tamu di rumah, kenakan masker, dan jaga 

jarak fisik satu sama lain. 

B. PENANGANAN 

Jika sesudah pemeriksaan dan melalui test PCR/swab didapati bahwa anggota keluarga 
terkonfirmasi positif Covid-19, lakukan beberapa hal berikut ini. 
1. Usahakan seluruh keluarga tetap tenang dan tidak panik. Berdoalah bersama mohon 

pertolongan Tuhan.  

2. Segera lakukan isolasi mandiri di dalam rumah dengan cara:  

i. Tinggal dirumah dan jangan berinteraksi dengan masyarakat; 

ii. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain; 

iii. Selalu jaga jarak dengan orang lain; 

iv. Gunakan masker medis, bukan masker kain, selama isolasi (baik yang sakit maupun yang 

merawat) 

v. Ukur suhu tubuh setiap hari; 

vi. Hindari pemakaian bersama alat makan, alat mandi, dan perlengkapan tidur; 

vii. Terapkan Perilaku Hidup Bersih (Rajin cuci tangan dengan benar, Makan makanan 

bergizi); 

viii. Berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi; 

ix. Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan disinfektan 

x. Hubungi petugas kesehatan/ Jika kondisi memburuk   

3. Jangan menutup-nutupi/menyembunyikan kondisi positif Covid-19 anggota keluarga dari 

pihak lain. Justru, segeralah informasikan kondisi tersebut kepada (1) pengurus 

RT/cluster/blok, (2) kepada pihak gereja (via Hotline Gugus Tugas Covid-19 GKJ Bekasi 

Timur), (3) kepada rekan-rekan kerja/karyawan, dan (4) kepada orang-orang dan pihak-

pihak lain yang bertemu secara fisik selama dua minggu terakhir.  

4. Hubungi Puskesmas terdekat, konsultasikan kebutuhan isolasi apakah cukup isolasi 

mandiri atau perlu di Rumah Sakit dan dan kebutuhan tindakan medis lanjutan, yaitu test 

PCR/swab untuk anggota keluarga lainnya. 

5. Hubungi pengurus RT/cluster/blok supaya segera dilakukan tindakan-tindakan lanjutan 

yang perlu, misalnya penyemprotan disinfektan, pembatasan sosial setempat, dan 

penyediaan dukungan logistik. 

6. Segera informasikan kepada Gugus Tugas Covid-19 GKJ Bekasi Timur untuk bisa dibantu 

hal-hal terkait kebutuhan isolasi baik isolasi mandiri maupun isolasi di tempat lain dan juga 

dibantu contact tracing dengan warga jemaat lain. 

7. Selama anggota keluarga yang positif Covid-19 itu dalam perawatan di RS maupun isolasi, 

segenap warga jemaat dimohon tidak melakukan kunjungan secara fisik, baik kepada 

warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 maupun kepada keluarganya. 

8. Bantuan/dukungan logistik kepada warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 maupun 

keluarganya seyogyanya dikoordinasikan "satu pintu" dengan Gugus Tugas Covid-19 GKJ 

Bekasi Timur, yang akan berkoordinasi dengan pengurus kelompok dan pengurus RT. 
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9. Ketika warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dirawat di RS atau pusat isolasi, pihak RS 

atau pusat isolasi telah menyediakan secara cukup kebutuhan makanan, minuman, obat-

obatan, suplemen penunjang, dan peralatan medis. Dengan demikian, sesungguhnya tidak 

diperlukan tambahan dukungan logistik apa pun terhadap yang bersangkutan. Dukungan 

terbaik bagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah dukungan doa serta sapaan 

dan ungkapan pemberi semangat yang dapat disampaikan secara virtual. 

HOTLINE GUGUS TUGAS COVID-19 GKJ BEKASI TIMUR : 

1. Sdr. Andreas — 0896-7333-2327 
2. Bp. Pudjo — 0812-8468-688 
 
 

 
 

Sumber: Panduan Isolasi Diri (www.covid19.go.id) 

 

 

http://www.covid19.go.id/


24 
 

 

 

 

INFO LOWONGAN KERJA 
 

PT. PEREMEKS MULTI SYSTEM 
Data Centre Support Engineer 

 

Job Description 
 
The Data centre Support are pivotal to ensuring the continuality and availability of 
Client’s data centres. We manage data for major and growing companies alike. We are 
growing our infra team and are looking for passionate technicians to join us! 
 
The Role 
In this role as a Data Centre Support Engineer (DCS Engineer), you will be 
responsible for the on-site management of hardware lifecycle of our Client’s IT 
infrastructure. 

 You will troubleshoot technical issues on advanced hardware, ranging from 
servers, storage and networking devices on a rotational shift basis for 24/7 
support 

 Working with key technical subject matter experts, you will have the 
opportunity to participate in the design, implementation and commissioning 
of our advanced IT infrastructure 

 Enhancing operational efficiencies with opportunities to share experiences 
and knowledge with our technical experts. 

 
Basic Qualifications: 

 2+ years of IT infrastructure operations experience 
 Computer/Server/Storage Hardware Troubleshooting experience 
 Basic understanding of Network operation / support experience 
 Written & verbal English dan Bahasa communication skills 
 Participate in rotating shifts. 

 
Preferred Qualifications: 

 UNIX/AIX/LINUX Operating System, Hardware or Networking certifications. 
 Knowledge in virtual/cloud computing environments. 
 Understanding of IT service management 
 Understanding of Data Center environment safety and security. 

 

If you are ready to join the DCS team, please submit your application and CV to 
hrd@peremeks.com 

mailto:hrd@peremeks.com
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