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SERVE: DREA M TEA M

PEOPLE
COMMUNITIES
A. Atmosphere Kids
I. Kids Check-In
Pelayanan ini merupakan fasilitas utama untuk menyambut dan registrasi anakanak yang datang beribadah, di mana kakak-kakak akan membantu proses
check-in.
II. Kids Teacher
Kakak pembina yang akan mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak melalui
pujian dan pengajaran Firman Tuhan yang kreatif:
• Worship Leader (Pemimpin Pujian)
• Storytelling (Pengajar)
III. Small Group Leader
Kakak pembina di Small Group Atmosphere Kids yang akan membina adik-adik
yang beribadah di Atmosphere Kids dan membangun hubungan dengan anakanak maupun orangtua sehingga iman mereka terus bertumbuh dalam Kristus.

B. Atmosphere Sports Community

C. Atmosphere Teens

Requirement: Bermain di cabang olahraga yang bersangkutan secara rutin.

I. Altar Ministry
Terlibat sebagai pengurus untuk mengundang jemaat bergabung di dalam
cabang olahraga yang ada dan untuk berintegrasi dengan gereja (mengajak
untuk masuk ke dalam FC atau terlibat pelayanan di gereja)
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Requirement: Jemaat Atmosphere Teens tingkat SMP-SMA.

Pelayanan mimbar untuk ibadah Remaja (Teens):
• Worship Leader
• Singer
• Musician
• Dancer
• Ballet
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II. Non-Altar Ministry
Requirement: Usia dari 12-18 tahun, kecuali Sound Engineer.

Pelayanan non-mimbar untuk ibadah Remaja (Teens):
•
Usher/Greeter
•
Multimedia
•
Soundman
Requirement: Mempunyai background/pengalaman dengan sound equipment.

SERVE: DREA M TEA M

HOST
A. First-Time Visitor
Pelayanan yang akan menyambut dengan hangat semua Jemaat yang pertama
kali hadir di Christ Cathedral, serta menjelaskan secara singkat tentang ibadah
dan pelayanan yang tersedia di Christ Cathedral.

B. Frontline

III. Small Group Leader
Requirement: Range usia 15-25 tahun.

Memimpin dan memfasilitasi kebutuhan para remaja (Teens) melalui pertemuan
Small Group (selesai ibadah Atmosphere Teens hari Minggu).

D. Prayer Ministry (Pendoa Syafaat)
Requirement: Lulus Follow Christ (fX) dan Empowered: Pray + Word.

Pelayanan yang akan mendoakan Jemaat yang membutuhkan dukungan doa.
Dilakukan selesai Ibadah Raya (Go Pray) dan membantu mendoakan Jemaat saat
Altar Call Ibadah Raya atau KKR (Jika diminta oleh pengkhotbah).

E. Men’s Community

Frontliners adalah anak-anak muda yang pertama kali akan menyambut Jemaat
sebelum mereka masuk ke area gedung Christ Cathedral. Dilakukan mulai dari
area parkir Christ Cathedral, Lobby hingga Lift.

C. Ushers
Pelayanan yang akan menyambut dengan hangat semua Jemaat yang akan
masuk ke dalam ruang ibadah, mengarahkan Jemaat untuk mendapatkan kursi
di ruang ibadah, mendistribusikan Amplop Persembahan dan/atau roti & anggur
Perjamuan Kudus, membantu Jemaat yang menggunakan kursi roda serta
membantu/mengarahkan Jemaat yang menanyakan pelayanan & fasilitas Gereja
(misal Grace Chapel, Sekretariat Gereja, Toilet dll) serta membantu saat Altar Call
(menjadi catcher).

Requirement: Pria > 35 tahun yang mempunyai hati untuk melayani komunitas pria.

Melayani dibidang Multimedia atau Shuttle pada pertemuan Men’s Community
setiap hari Kamis di Minggu ke 2 dan 4 setiap bulannya.

F. SHE: Women’s Fellowship
Requirement: Wanita yang mempunyai hati untuk melayani komunitas wanita.

Merupakan wadah bagi para wanita untuk mengembangkan setiap potensi
yang ada di dalamnya, sehingga dapat menjadi berkat di tengah keluarga dan
masyarakat, untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan.
Dalam wadah ini, setiap wanita dapat berperan aktif dalam berbagai bentuk
pelayanan sesuai talentanya.
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II. Social Media Content Creator (Instagram, Facebook & Youtube)
Memproduksi konten digital yang dapat meningkatkan awareness orang lain
terhadap Christ Cathedral.
III. Social Media Content Conceptor (Instagram, Facebook & Youtube)
Memikirkan ide-ide kreatif untuk menjangkau dan memberi inspirasi kepada
orang-orang untuk bisa mengenal Yesus Kristus dengan mengintegrasikan
campaigns, visual design dan tulisan.

C. Graphic Design
Requirement: Harus menguasai Adobe Photoshop dan/atau Adobe Illustrator, dan memiliki
portofolio.

Membuat design yang kreatif dan yang sesuai dengan gaya dan visi Christ
Cathedral.

CREATIVE
MEDIA
A. Copywriting
Requirement: Tertarik dan suka/berbakat menulis, terutama memiliki perbendaharaan

I. Calligraphy
Pelayanan menulis kaligrafi yang ditujukan untuk kebutuhan media Christ
Cathedral.

D. Productions
I. Campers & Switchers
Requirement: Pengalaman dalam dokumentasi events.

Mendokumentasikan melalui video setiap momen dalam ibadah hari Minggu
dengan kamera yang tersedia.

kosakata yang luas.

II. Photography
Bertanggung-jawab untuk menulis artikel, captions, quotes dan lain-lainnya yang
akan ditayangkan di berbagai media Christ Cathedral.

Requirement: Memiliki kamera dan lensa sendiri yang mampu mencukupi kebutuhan

B. Digital Marketing

Mengerti basic photography terutama exposure dan white balance. Mampu
mengambil moment dan angle gambar dengan baik dalam kondisi terang
maupun gelap.

Requirement: Harus berusia di atas 21 tahun.

dokumentasi.

I. Instagram Story
Mendokumentasikan momen semua Ibadah di hari Minggu melalui fitur Instastory.
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III. Photo & Video Editing

SERVE: DREA M TEA M

WORSHIP

Requirement: Mempunyai background/skill dalam menggunakan software photo & video
editing.

Note: Akan ada proses interview dan audisi (membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan
untuk bisa terlibat pelayanan).

Editing foto dan/atau video yang sudah didokumentasikan oleh volunteers dalam
ibadah. Editing dapat dilakukan pada hari kerja.

A. Beauty
Requirement: Memiliki pengalaman dalam Make-up dan Hair-do.

TECH
A. Lighting Operator

Bekerjasama dengan team altar dalam setiap event yang diadakan di Christ
Cathedral, mengurus mulai dari makeup dan hairdo.
		

Requirement: Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tata cahaya dan menguasai

B. Dance

console lighting (Grand MA, Avolite, etc.)

Requirement: Mempunyai pengalaman dalam bidang menari.

Bertanggung jawab untuk memainkan pencahayaan lampu. Mengkoordinasikan
teknik pencahayaan agar terlihat senada dengan layar LED. Memelihara, menjaga
dan mengatur posisi pencahayaan seperti yang diarahkan oleh Stage Manager.

B. Multimedia Operator
Requirement: Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengaplikasikan
software Easy Worship, ProPresenter dan Resolume.

Mengoperasikan multimedia (lirik dan live recording) di dalam Ibadah Raya hari
Minggu dengan menggunakan program Resolume.

C. Sound Engineer

		
Bagian pelayanan dari team altar yang menggunakan gerakan-gerakan tubuh
untuk membangun atmosphere ketika memuji Tuhan.

C. Jamming
Requirement: Mempunyai skill dan pengetahuan musik dalam berbagai genre musik.

		
Salah satu bagian dari team Music yang fokus kepada perfomance di luar ibadah
raya.

D. Music
Requirement: Memiliki skill serta pengetahuan musik yang baik dan sesuai dengan
standard yang diterapkan.

Requirement: Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam musik, listening, dan mixing.
Mengerti alat-alat sound yang digunakan (Console, PA, Acoustic & Feel).

Menjadi jembatan antara stage team dan jemaat melalui suara yang didengar.
Bertanggung jawab untuk mengoperasikan alat sound.

D. Technical Support (Stage Operator)

Bagian dari tim Creative Worship Christ Cathedral yang melayani di bidang musik
dan pujian penyembahan.

E. Public Speaking (Presenter, Pulpit Officer, Moderator)
Requirement:

Memiliki

pengalaman

dibidang

public

speaking

dan

kemampuan

berkomunikasi dengan baik didepan umum.

Requirement: Memiliki kemampungan dalam mengatur tata panggung, dan mendukung
jalannya Ibadah.

Bertugas untuk memberikan informasi seputar gereja dan menjadi pemandu
acara dalam berbagai event gereja.

Mengatur jalannya event agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu,
sesuai dengan rundown yang sudah disiapkan.
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F. Theatre
Requirement: Mempunyai bakat bermain peran

Bagian dari team Creative Worship yang fokus dibidang theatrical dan drama.

G. Vocals (Choir, Vocals)
Requirement: Mempunyai skill dan mengusai teknik menyanyi dengan benar.

Bagian dari Creative Worship yang melayani pujian dan penyembahan di bidang
vocal (Choir & Vocals).

OPERATIONS
BUILDING & SECURITY
A. First Responders
I. Fire & Safety
Requirement: Mempunyai background sebagai Polisi/TNI atau pemadam kebakaran.

Siap siaga apabila terjadi kondisi darurat (membantu flow evakuasi) dan keadaan
emergency lainnya.
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II. Medical

SERVE: DREA M TEA M

B. Helping Hands

Requirement: Mempunyai background sebagai dokter, perawat, paramedis atau apoteker.

I. Children Chaperone/Playtime Supervisors
Membantu dalam kondisi darurat yang bersangkutan dengan kesehatan. Contoh:
pingsan, serangan jantung, dsb.

Requirement: Harus berusia di atas 21 tahun.

Menjaga dan mensupervisi anak-anak saat waktu bermain.

PUBLIC SERVICES
A. Parking
Mengatur mobilisasi, baik itu di lahan parkir ataupun di sekitar gereja, sebelum
dan sesudah ibadah raya.

B. Shuttle Bus

II. Teaching
Requirement: Bersedia untuk berkomitmen pada periode tertentu. Disarankan mempunyai
background/pengalaman dalam mengajar.

Mengajarkan kelas Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Kesenian, dan
materi-materi lainnya sesuai kebutuhan setiap Minggu di hari dan jam yang telah
ditentukan.

Mengatur alur bus dan memastikan jadwal tepat waktu. Mengatur alur antrian
jemaat sebelum dan sesudah ibadah raya di hari Minggu.

C. Translators (Indonesia-English)
Requirement: Fasih berbahasa Indonesia dan Inggris baik secara verbal maupun tulisan
serta berpengalaman dalam menterjemahkan khotbah/pidato.

Melayani sebagai penerjemah di ibadah raya dan acara-acara khusus di gereja
(contoh: Atmosphere Conference/She Conference). Menemani guest di luar hari
Minggu apabila diperlukan.

SOCIAL IMPACT
A. Community Service Ministry (CSM)
Requirement: Mempunyai background medis apabila menjaga klinik.

Melayani Jemaat dan masyarakat dengan kasih dan integritas melalui stewardship,
pemberdayaan dan kemitraan. erta membantu bakti sosial atau acara-acara sosial
lain yang ada di Christ Cathedral. Standby dalam area CSM Center atau CSM Clinic
di hari Minggu untuk keperluan administrasi CSM.
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