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BAB II 

         KAJIAN TEOLOGIS DAN REPERTOAR 

 

       Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kajian Teologis, liturgi dan 

repertoar terhadap liturgi yang telah disusun. Dalam paparan Teologis, akan 

dijelaskan mengenai kebudayaan Papua, Kekristenan di Papua dan Teologi 

kontekstual. Dalam paparan repertoar akan dianalisis secara struktural 

terhadap repertoar yang digunakan dalam liturgi. 

 

A. Kajian Teologis 

        Kajian Teologis diawali dengan kebudayaan Papua dilanjutkan 

dengan paparan Kekristenan di Papua dan kajian kontekstual. 

 

1. Kebudayaan Papua 

 Pulau Papua yang berada di ujung timur kepulauan Indonesia, 

secara secara administratif dibagi menjadi dua yaitu Provinsi Papua 

dan Provinsi Papua Barat. Walaupun berada dalam satu pulau, namun 

adat istiadat suku-sukunya memiliki khas masing-masing. Secara 

geografis kebudayaan Papua dibagi menjadi dua bagian yaitu daerah 

pantai dan pegunungan.
1
 Kedua bagian kebudayaan tersebut juga 

tergambar melalui keragaman dalam bahasa, kekerabatan, postur 

tubuh, dan mata pencaharian.
2
 

 Hampir seluruh ritual adat dalam siklus hidup orang Papua selalu 

diwarnai dengan tari-tarian dan nyanyian.
3
 Menurut pemahaman suku 

pada umumnya di Papua, tari-tarian dan nyanyian harus atau selalu 

dilaksanakan secara bersama, karena pengertian tarian sudah 

mencakupi nyanyian, walaupun keduanya berdiri sendiri.
4
  

                                                             
1
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1987), 

69. 
2
Koentjaraningrat, 70. 

3
Koentjaraningrat, 91. 

 
4
Yos Tablaseray, “Suatu Pemikiran tentang Aspek Dansa Adat sebagai Liturgi  bagi 

Warga Jemaat Kristen di Irian Jaya” dalam  Dengan Segenap HatiMu (Jayapura: Biro Pengabdian 
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Salah satu contoh yaitu upacara Kuk Kir Kna merupakan upacara 

tikam daun telinga yang berlaku untuk anak perempuan terutama untuk 

anak perempuan yang sulung. Sebelum upacara tikam telinga dimulai, 

terlebih dahulu diadakan dansa adat yang diiringi oleh nyanyian.
5
 

Upacara ini biasanya berlangsung lebih dari satu hari  dan 

membutuhkan biaya yang besar untuk mempersiapkan makanan bagi 

peserta acara adat. 

Pola tarian dalam upacara-upacara umumnya menggunakan 

seluruh gerakan tubuh baik, kaki, tangan, dan kepala yang mengikuti 

iringan musiknya. Gerakan tubuh yang bergoyang, gerakan leher ke 

kanan dan kiri, gerakan loncat-loncat, dan gerakan tangan yang 

mengayun menjadi salah satu ciri tarian  Papua. Sedangkan nyanyian 

Papua pada zaman dahulu disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi 

dan suasana hati si penyanyi yang sekaligus adalah pencipta lagu. Di 

zaman sekarang terdapat lagu-lagu daerah yang digunakan oleh orang 

Papua pada ritual adat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Tarian Dansa Adat 

                                                                                                                                                        
dan Penelitian STT GKI I.S. Kijne dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan Sinode GKI 

Irian Jaya, 1988), 304. 
5
Yuno Lekitoo, Teluk Doreh Ladang Pertemuan Injil dan Budaya Suku Doreri (Jakarta: 

Ilpos, 2014), 87.   
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Dalam gambar di atas menunjukkan penari menggunakan pakaian 

khas Papua, yaitu kain dada. Seiring perkembangan zaman, kapal-

kapal asing mulai berdatangan di Papua. Orang Papua mulai mengenal 

kain yang diproduksi oleh pabrik baik dari negara lain  maupun dari 

daerah-daerah di Indonesia. Sejak saat itu, orang Papua lebih sering 

menggunakan kain dada. Kain yang digunakan beragam motif, seperti 

kain Sumba, kain batik Jawa dan kain-kain lainnya. 

 Tari Dansa Adat ini berlaku umum untuk hampir semua ritual adat 

orang Papua khususnya orang-orang yang hidup di pesisir pantai. 

Namun nyanyian yang digunakan biasanya disesuaikan dengan 

konteks atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan tarian Papua lainnya 

yang penulis gunakan dalam liturgi ibadah kontekstual kali ini adalah 

tari Tumbu Tanah dari pegunungan Arfak, Manokwari, tari Wor dari 

Biak Numfor, tari Balengan dari Wondama, serta tari Perang yang 

merupakan ciri khas bagi semua suku di Papua. 

 

a. Tari Tumbu Tanah 

  Tarian ini berasal dari suku Arfak Manokwari yang di 

dalamnya terdiri dari empat sub suku besar yang mendiami seluruh 

dataran Arfak, yaitu Hatam, Meyakh, Souw dan Empur. Tarian ini 

tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat suku Arfak. Tarian ini 

biasanya tidak menggunakan alat musik tetapi menggunakan lagu 

yang dinyanyikan secara langsung oleh salah seorang yang terlibat 

dalam tarian tersebut dan diikuti oleh yang lainnya. Lagu yang 

dinyanyikan biasanya mengisahkan tentang kisah-kisah penting 

yang terjadi.
6
 

Tarian ini memiliki filosofi tentang semangat juang, 

sukacita dan kebersamaan hidup dari masyarakat suku Arfak yang 

nampak dalam setiap gerakan tari. Gadengan tangan yang erat 

                                                             
6
Wawancara dengan Pdt. Anthoneta Ayatanoi, seorang yang meneliti tentang tari Tumbu 

Tanah pada tanggal 15 Januari 2015 di rumah pastori GKI Effata Manggoapi Manokwari. 
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antara satu dan lainnya membentuk barisan yang berlekuk-lekuk 

seperti ular, hentakan kaki penari yang bersamaan ketika 

mengangkat dan menurunkan kaki menggambarkan keserasian dan 

kekuatan. 

Dalam ibadah ini tarian ini mengiring masuknya pelayan 

firman bersama itu jemaat berdiri dan ikut bergandengan tangan. 

Hal ini menggambarkan kebersamaan dan kesatuan hati dari jemaat 

untuk datang beribadah kepada Tuhan. Selain itu gandengan tangan 

memberi makna bahwa tidak adanya perbedaan atau status sosial di 

hadapan Tuhan.  

 

b. Tari Wor 

Wor merupakan tarian yang berasal dari suku Biak. Tarian 

ini biasanya dipakai dalam upacara Fananggi atau yang dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai upacara menjamu dewa 

langit. Pada upacara ini semua hasil bumi dipersembahkan kepada 

Tuhan. Nanggi dalam bahasa Biak berarti surga. Gerakan tangan 

yang bergerak keatas kanan dan kiri serta kaki yang mengikuti 

irama musik mengambarkan pemujaan kepada Allah. 
7
 

 

c. Tari Balengan 

Balengan merupakan tarian pergaulan yang berasal dari 

Wondama, biasanya dilakukan oleh orang Papua pada 

umumnya, baik orangtua, anak muda maupun anak kecil. Ini 

merupakan tari yang mengambarkan kebersamaan dan sukacita. 

Dalam ibadah ini tarian Balengan dilakukan oleh seluruh 

petugas bersama dengan jemaat pada saat menyanyikan lagu 

pengutusan. Hal ini mengambarkan umat yang telah diampuni 

dosanya, diperbaharui dengan firman sehingga dapat bersama-

                                                             
 

7
Wawancara dengan Enos Werimon, Seorang tokoh budaya Papua pada tanggal 25Maret 

2015, via telepon. 
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sama menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil dengan 

sukacita. 

d. Tari Perang 

Tari Perang merupakan tari yang dilakukan oleh 

masyarakat Papua pada umumnya saat melakukan peperangan 

dengan dengan suku lain. Dalam ibadah ini tari Perang 

mengiring pelayan firman keluar dari gereja. Hal ini 

menggambarkan saat jemaat keluar dari tempat ibadah jemaat 

akan memulai peperangan dengan keinginan daging dan dunia. 

 

2. Kekristenan di Papua 

Sejarah kekristenan di Papua dimulai dengan kedatangan dua orang 

misionaris dari Jerman, Carl William Ottow dan Johann Geissler pada 

tanggal 5 Februari tahun 1855 di pulau Mansinam, Manokwari.
8
 

Pertumbuhan agama Kristen di Papua setelah kedatangan Ottow dan 

Geissler kurang berkembang sesuai dengan harapan. Hal ini nampak 

ketika pembabtisan pertama orang Papua baru dilakukan 10 tahun 

setelah kedatangan misionaris tersebut.
9
 Hal ini menunjukkan bahwa 

penerimaan orang Papua terhadap agama Kristen berlangsung sangat 

lambat dan penuh kendala serta tantangan. Walaupun berjalan secara 

lambat, namun semakin lama semakin banyak orang Papua yang 

memeluk agama Kristen.  

Sejarah mencatat bahwa terdapat peristiwa yang menjadi tonggak 

sejarah kebangkitan agama Kristen di Papua yaitu ketika seorang 

bernama Yan Ariks Ayamiseba, anak angkat dari zendeling Bink 

meninggal pada tanggal 1 Januari 1908. Arwahnya pergi menghadap 

Tuhan dan Tuhan menyuruhnya kembali ke bumi menemui isteri dan 

anaknya. Karena setelah beberapa hari ia akan meninggal selamanya. 

                                                             
8
Yuno Lekitoo,x. 

9
Yuno Lekitto, xi. 
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Hal itu terjadi sesuai dengan kesaksian Yan.
10

 Peristiwa ini 

mengakibatkan banyak orang Papua percaya kepada Yesus Kristus 

dan memeluk agama Kristen. Agama Kristen terus berkembang di 

Papua dan menjadi agama yang mayoritas. Hal ini ditunjukkan 

dengan data tahun 2005, di Papua ada 1.292 gereja (Kristen dan 

Katolik), 169 masjid, 26 pura, dan 46 vihara.
11

 Penyebaran agama 

Kristen dan Katolik telah dilakukan pembagian daerah yang 

dilakukan secara konsensus, yaitu penyebaran agama Kristen 

dilakukan di bagian tengah ke utara pulau Papua, dan agama Katolik 

dilakukan di bagian tengah ke selatan.
12

 

Salah satu denominasi gereja yang berkembang di Papua adalah 

Gereja Kristen Injili (GKI). GKI dapat ditemui di seluruh kota dan 

pelosok di tanah Papua. Pada umumnya GKI menyelenggarakan 

ibadah raya setiap hari Minggu dan frekuensi ibadahnya sangat 

tergantung dengan jumlah jemaat. Semakin banyak jemaatnya maka 

ibadah bisa dilakukan lebih dari satu kali pada hari Minggu. Dalam 

melakukan ibadah, digunakan liturgi yang diterbitkan oleh Sinode 

GKI di Tanah Papua.
13

 

 

Liturgi ibadah raya yang diterbitkan oleh Sinode GKI di Tanah 

Papua ada dua jenis tata liturgi untuk ibadah minggu,
14

 sebagai 

berikut: 

 

 

                                                             
10

Feije Duim “Mengertikah Tuan Apa yang Tuan Baca Itu?” dalam Dengan Segenap 

HatiMu (Jayapura:Biro Pengabdian dan Penelitian STT GKI “I.S. Kijne”dengan Departemen 

Penelitian dan Pengembangan Sinode GKI Irian Jaya,1988), 83-84. 

 
11

Jimmy Oentoro, Gereja Impian: Menjadi Gereja yang Berpengaruh (Jakarta: Gramedia 

Pustaka, 2010), 11. 
12

Wawancara dengan Reiner Schnemann, pendeta GKI Tanah Papua dan pengajar STT 

I.S. Kijne pada tanggal 7 Februari 2015 di Manokwari. 
13

Sinode adalah gabungan dari unit-unit gereja atau yang disebut Klasis. Sinode GKI di 

Tanah Papua memiliki sekretariat di Jayapura. 
14

Pdt W.F. Rumsarwir, STh. dan Pdt Drs. Is. Sauyai Tata Ibadah Gereja Kristen Injili di 

Tanah Papua (Jayapura: Yayasan Percetakan GKI,2007), 1-8. 
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Liturgi pertama 

1. Votum 

2. Salam 

3. Nyanyian 

4. Hukum Tuhan 

5. Pengakuan Dosa 

6. Berita Keampunan 

7. Pengakuan Kepercayaan (Iman Rasuli) 

8. Pembacaan Alkitab 

9. Persembahan  

10. Doa Persembahan  

11. Khotbah 

12. Doa Syafaat 

13. Nyanyian 

14. Berkat 

 

Liturgi kedua  

1. Votum 

2. Salam 

3. Nyanyian 

4. Pengakuan dosa 

5. Berita Pengampunan 

6. Hukum Tuhan 

7. Doa Pembacaan Firman 

8. Pembacaan Firman 

9. Persembahan  

10.  Khotbah 

11.  Pengakuan Kepercayaan (Iman) 

12. Doa Syafaat 

13. Nyanyian 
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14. Berkat 

 

Berdasarkan gambaran liturgi ibadah di atas, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa liturgi ibadah di Papua masih mengadopsi liturgi 

ibadah dari Barat.  Hal ini berdampak pada kurang membuminya 

penyampaian firman Tuhan pada setiap ibadah raya. Selanjutnya akibat 

kurang membuminya penyebaran firman Tuhan berdampak pada 

perilaku warga jemaat yang kurang mempedomani etika Kristen dalam 

kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dikomentari oleh Pdt.Rainer 

Scheunemann sebagai berikut: 

 

 “Umat GKI di tanah Papua memiliki perilaku 3D (Domine, 

dukun dan dokter). Warga Jemaat setiap hari Minggu datang ke 

gereja tetapi masalah kematian perkawinan dan kesakitan sering 

mereka bawa dan tanyakannya ke dukun. Jika anaknya sakit 

selain dibawa ke dokter juga membawa berobat ke dukun. Ketika 

anak itu sembuh mereka membawa pengucapan syukur ke gereja 

untuk didoakan”
15

 

 

 

3. Teologi Kontekstual  

Menelaah situasi di atas teologi kontekstual dipandang dapat 

menjembatani Injil dan agama suku di Papua. Salah satu yang dapat 

dilakukan adalah Injil diolah oleh masyarakat Papua dan 

dikomunikasikan dalam berbagai bahasa di Papua barulah dapat 

dikatakan Injil diterima di Papua. 

Kontekstual berasal dari kata konteks yang dalam kamus bahasa 

Indonesia diartikan sebagai situasi yang berhubungan langsung dengan 

peristiwa.
16

 Ada situasi biologis, geografis, ekologis (lingkungan), 

                                                             
15

 Yuno Lekitoo,141. 
16

Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru (Jakarta Barat: Pandom Media, 2014),  479. 
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historis, politik, ekonomi, psikis, dan sosial budaya. Keseluruhan 

situasi ini disebut konteks dari manusia.
17

 

Teologi kontekstual adalah usaha membahasakan Allah dan 

merefleksikan firmanNya dalam konteks masyarakat atau gereja 

setempat. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada salah satu unsur 

budaya yaitu kesenian yang dimasukan dalam liturgi ibadah sebagai 

wujud dari ibadah kontekstual yang bernuansa etnis Papua. Teologi 

kontekstual bukanlah merupakan suatu teologi yang sudah jadi (teologi 

yang baku), melainkan teologi yang diusahakan menjadi ada (suatu 

teologi yang sedang berproses).
18

 Apa yang semula telah dirumuskan 

secara kontekstual harus selalu ditinjau kembali dan dirumuskan ulang 

agar dapat terus relevan dengan pergumulan manusia.
19

 Injil harus 

mempengaruhi kebudayaan sehingga tidak tercipta bahaya 

sinkritisme.
20

 Ketakutan terhadap bahaya sinkritisme yang berlebihan 

dapat membuat Injil tidak diterima secara baik dalam kehidupan nyata 

orang Papua (dissimilasi).  

Di lain pihak kontekstualisasi tidak hanya menyangkut 

penyesuaian saja, karena  akan memuncul hal-hal tidak sesuai dengan 

iman kita. Teologi kontekstual tidak menyesuaikan isi Alkitab dengan 

keadaan yang kita alami, akan tetapi mencoba untuk menerapkan isi 

Alkitab dalam keadaan yang kita alami.
21

  

 

 

 

 

 

                                                             
17

Feije Duim “Mengertikah Tuan Apa Yang Tuan Baca itu?” dalam Dengan Segenap 

HatiMu (Jayapura: Biro Pengabdian dan Penelitian STT-GKI “I.S. Kijne”dengan Departemen 

Peneelitian dan Pengembangan Sinode GKI Irian Jaya), 66. 
18

Mawene, Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual (Jakarta: Bpk. Gunung  Mulia, 

2012), 126. 
19

Mawene,123. 
20

Sinkritisme adalah Penyembahan kepada roh-roh nenek moyang 
21

Feije Duim, 79. 
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B. Kajian Liturgi 

Dalam kajian liturgi ini penulis akan membahas tentang alur liturgi 

yang penulis susun dan alasan penggunaan lagu, tarian dan unsur-unsur 

liturgi yang lain. Liturgi ini diawali dengan salam pembuka dan penjelasan 

singkat tentang tema ibadah. Setelah itu panggilan beribadah yang 

dinyanyikan oleh solois dan diawali dengan peniupan tabura. Lagu yang 

dinyanyikan pada panggilan beribadah merupakan sebuah lagu yang 

berasal dari suku Ansus, Yapen Barat, Papua. Dalam tradisi suku Ansus, 

tabura digunakan untuk mengumpulkan masyarakat pada saat itu. Penulis 

mengadopsi tradisi ini dan menerapkannya dalam ibadah, pada panggilan 

beribadah serta menambahkan lagu “Mendama O” untuk mempertegas 

panggilan beribadah. Tabura yang ditiup panjang sebanyak tiga kali 

melambangkan lonceng gereja sekaligus memanggil jemaat untuk datang  

beribadah dengan hati yang ikhlas tanpa paksaaan. 

Prosesi masuknya pelayan firman diiringi dengan lagu “Chinogo 

Injil” dan tari Tumbu Tanah yang berasal dari suku Arfak Manokwari. 

Chinogo Injil berarti kota Injil yang dalam hal ini adalah kota Manokwari. 

Lagu ini berisi doa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan menolong dan 

memulihkan kota Injil Manokwari. Sedangkan tari Tumbu Tanah dalam 

liturgi ini berarti jemaat yang datang dengan ikhlas itu semuanya sama 

berharga di mata Tuhan. 

Lagu “Miawarae Sera Yesus Yaduaro” yang berasal dari Waropen 

yang berarti dengarlah suara Yesus memanggil, dinyanyikan setelah votum 

dan salam. Dalam lagu ini jemaat dipanggil untuk datang kepada Tuhan 

dan bersama memuji Tuhan.  

Pengakuan dosa diawali dengan penjelasan arti dari lagu “Yesus 

Kanggu” dan alasan mengapa bagian ini penulis memilih anak-anak untuk 

bernyanyi. Anak-anak dipilih sebagai simbol kepolosan dan hati yang 

selalu mau untuk bertobat.
22

 Sekaligus mengingatkan jemaat akan 

                                                             
 

22
Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata: “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-

Ku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti  itulah yang empunya 
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relasinya dengan Allah yang adalah Bapa kita dan kita yang adalah anak-

anaknya. Lagu “Yesus Kanggu” dinyanyikan oleh paduan suara anak dan 

jemaat ikut bernyanyi saat refrain bagian kedua. Refain dari lagu ini 

berarti: “Yesus, sekarang kami datang dengan segala dosa kami. 

Hapuskanlah dengan darah Anak Allah yang suci.” 

Dalam doa pengakuan dosa penulis memasukan pokok doa yang 

sesuai dengan kondisi yang penulis saksikan selama tumbuh dan besar di 

Papua. 

Berita Anugerah diambil dari 2 Tawarikh 7 : 14 “dan umat-Ku, 

yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari 

wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan 

mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan 

negeri mereka.” Penulis mendapatkan ayat ini saat mengikuti ibadah 

persekuatuan perempuan Papua di Serui. Pada saat pendalaman Alkitab 

dan kami yang hadir diminta untuk menentukan ayat emas dari bacaan 

yang kami baca yaitu 2 Tawarikh 7. Mata penulis langsung tertuju pada 

ayat 14. Penulis memilih ayat ini sebagai nats untuk berita anugerah 

karena menurut penulis, seseorang yang belum dipulihkan belum dapat 

bersaksi bagi Tuhan, dan seseorang yang dipulihkan adalah seseorang 

yang telah bertobat. Selama ini umat Kristen di Papua rindu akan suatu 

pemulihan untuk Papua. Namun ibadah khusus pertobatan bagi Papua 

belum pernah penulis jumpai khususnya di gereja GKI di Papua. 

Lagu yang merensponi berita anugerah merupakan lagu tema 

ibadah yaitu “Papua SaksiMu”. Lagu ini berisi ungkapan syukur, doa, dan 

komitmen kepada Tuhan. 

Nats Alkitab yang penulis angkat sebagai bahan perenungan dalam 

ibadah ini terambil dari 1 Petrus 2 : 1 – 10 dengan perikop pembacaan 

“Yesus Kristus Batu Penjuru.” Penulis memilih nats ini karena menurut 

penulis nats ini sesuai dengan tema ibadah dan sama dengan nats berita 

                                                                                                                                                        
Kerajaan Allah. Aku berkata kepada mu: “Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut Kerjaan 

Allah seperti seoarang anak kecil, ia tidak akan masuk kedalamnya.” (Lukas 18:16-17). 
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anugerah. Kita harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat dan segala 

macam kemunafikan. Itu berati kita harus bertobat dan dipulihakan 

sehingga mampu menjadi saksi Kristus. 

“Tunjukan KuasaMu” merupakan lagu yang dibawakan oleh vokal 

grup untuk meresponi khotbah. Lagu ini merupakan doa yang 

mengharapkan kuasa Tuhan dinyatakan di atas tanah Papua. 

Lagu “Jow Ma Sanandik Be Au” dan tari Wor mengiring 

persembahan. Lagu ini berasal dari suku Biak Numfor. Dalam tradisi 

masyrakat suku Biak biasanya mengunakan lagu ini dan tari Wor pada 

upacara menjamu dewa langit. Pada zaman dahulu saat orang Papua belum 

mengenal uang. Persembahan yang diberikan berupa hasil bumi. Hal itu 

juga penulis lakukan dalam ibadah penulis meskipun ada kantong 

persembahan untuk uang. Namun penari khusus membawakan hasil bumi. 

Lagu pengutusan berbahasa Wondama “Menda Menggor Tabura” 

yang artinya “Siarkan ke Benua” dinyanyikan sambil menari balengan. 

Kalimat pengutusan kembali mengingatkan jemaat bahwa “ibadah 

sebenarnya dimulai saat kita keluar dari gedung gereja”  

Setelah penyampaian berkat, tabura dibunyikan sekali 

menandakan telah berakhirnya ibadah. Pelayan firman dan petugas ibadah 

diantar keluar gereja dengan lagu “Tabam Ramu Papua Barat” dan tari 

Perang yang berarti setelah keluar dari gedung gereja umat siap berperang 

melawan kedagingan dan keinginan duniawi. 
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C. Kajian Repertoar 

    

1. “Ainuay Mendama O” 
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a. Latar Belakang Lagu 

Lagu ini diciptakan oleh Carolina May pada tahun 1978. 

Awalnya lagu ini digunakan dalam tarian Balobe (tarian mencari 

ikan). Lagu ini diangkat dari tradisi suku Ansus yaitu lagu yang 

berkisah tentang sesuatu, disebut “Ainuay”. Ainuay biasanya 

dinyanyikan saat seseorang atau sekelompok orang melakukan 

kegiatan tertentu. Umumnya lagu ini dinyanyikan saat mereka 

berada di atas perahu. Tempo dan suasana lagu mengambarkan 

seseorang yang sedang mendayung perahu. 

 

b. Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair  Keterangan 

Rima  ab bb 

 

c. Analisis Struktur Isi 

 Struktur Isi   Keterangan 

 Latar belakang syair  Syair berbahasa Ansus 

 Pokok Ajaran 

 

 Memanggil umat untuk datang 

berkumpul dan beribadah. 

Syair berbahasa Ansus 

Mendama o oa. . . 

Mendama tampandura o. 

Inani sumoni.. mendama 

tampandura o.. 

Yai e amarai e mendama 

tampandura o 

Terjemahan bahasa Indonesia 

Mari 

Mari berkumpul di tempat ini 

Mama, tante.. mari kita berkumpul 

di tempat ini 

Bapak , om.. mari kita berkumpul 

di tempat ini. 
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d. Analisis Struktur Musik 

 Analisis Musikal  Keterangan 

 Sukat Ditulis dalam sukat 4/4 

 Nada Dasar Tertulis: Do = C 

 Tempo  66- 68 

 Pola Melodi Memakai melodi khas suku Ansus 

Progresi Akord I IV I V I V I V I V I V I V I V I V 

I 

Pembawaan Lagu  Lagu ini dinyanyikan oleh seorang 

solois wanita dengan gaya 

bernyanyi ainuay dari suku Ansus 

dan diiringin dengan peniupan 

tabura. 

 Struktur Teknik Frasa lagu ditandai dengan garis 

berwarna merah. 

Kadens ditandai dengan warna abu-

abu, dalam lagu ini terdapat half 

kadens yaitu progresi akord I ke 

akord V dan kadens autentik yaitu 

progresi akord V ke akord I. 

 

e. Makna Teologis 

Lagu ini diawali dengan tiupan tabura, sebagai pengganti 

lonceng gereja. Pada zaman dahulu orang Papua menggunakan 

tabura sebagai tanda untuk berkumpul. Dalam ibadah ini, 

penulis menempatkan lagu ini diawal ibadah, sebagai panggilan 

beribadah. 
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2. “Miawarae, Sera Yesus Yaduaro” 
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a. Latar Belakang Lagu 

Lagu ini diciptakan oleh Agus Samori pada tahun 1991. 

Setelah itu diaransemen bersama dengan Pdt.M.Th. Mawene 

pada tahun 1994 di Jayapura. 

 

b. Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair   Keterangan 

Rima Bait       : ab bb 

Reff       : bb b 

 



28 

 

c. Analisis Struktur Isi  

 Struktur Isi   Keterangan 

Latar belakang Syair Syair berbahasa Waropen 

Pokok Ajaran Bait : Jemaat diajak mendengarkan 

panggilan Tuhan untuk datang 

beribadah pada Tuhan 

Reff : Jemaat merespon panggilan 

itu dengan memuji Tuhan. 

Syair bahasa Waropen 

 

Miawarae 

Sera Yesus yaduaro 

Mindama dada iyo 

Mindama dada iyo 

 

Dari Nio 

Sera Yesus Mesio 

Wasiri Ana bonio. 

Terjemahan bahasa Indonesia 

 

Dengarlah 

Suara Yesus memanggil 

Mari ikutlah Dia 

Mari ikutlah Dia 

 

Puji Dia 

Karena Yesus sajalah 

Juruslamat dunia 

 

d. Analisis Struktur Musik 

 Analisis Musikal  Keterangan 

 Sukat  Sukat 4/4 

 Tempo 100 – 105 

 Nada Dasar Do = D 

 Progresi Akord I IV I IV I V I V I 

 Struktur Teknik Pemegang melodi lagu 

ditandai dengan warna 

kuning. 

Frasa lagu ditandai dengan 

garis berwarna merah. 
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Kadens ditandai dengan 

warna abu-abu. Dalam lagu 

ini terdapat kadens plagal : 

yaitu progresi akord IV ke 

akord I dan kadens autentik 

yaitu progresi akord V ke I. 

 Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan 

sukacita dan ringan. 

 

e. Makna Teologis 

 Komposisi ini secara keseluruhan bertekstur homofonik, 

hanya di bagian awal lagu yaitu birama 1–2  dan 9-10 terdengar 

sahutan antara sopran dan suara lainnya. Birama 3 - 4 melodi 

pada sopran bergerak turun  menggambarkan suara Tuhan yang 

turun ke bumi kepada umatNya. Birama 7-8 merupakan 

pengulangan dari birama 5 - 6 mempertegas ajakan untuk 

mengikuti Yesus. Meskipun merupakan komposisi musik 

gerejawi, namun unsur etnis dari komposisi ini dapat tetap 

dirasakan melalui ritme yang mengambarkan seolah 

sekelompok orang sedang mendayung sebuah perahu, selain itu 

akord yang dipakai merupakan akord yang sudah sering 

digunakan pada lagu-lagu daerah Papua, lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

3. “Yesus Kanggu”  
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a. Latar Belakangan Syair 

  Yesus Kanggu merupakan lagu berbahasa Lani, 

Wamena dengan versi yang berbeda-beda.Versi yang 

penulis pakai ini menjadi popular karena merupakan 

soundtrack dari film “Di Timur Matahari”. Lagu ini 

diaransemen menjadi tiga suara yaitu Sopran 1 Sopran 2 dan 

Alto oleh Anggia Anggun. 
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b. Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair  Keterangan 

Rima Bait aa bc 

Reff dd ed 

 

c. Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi  Keterangan 

Latar Belakang Syair Berasal dari bahasa Lani, 

Wamena 

Pokok Ajaran 

 

 

 

Bait : Seruan untuk 

mendengarkan suara Yesus  

Seruan untuk bertobat 

Reff: respon jemaat terhadap 

panggilan Tuhan 

Syair bahasa Lani, 

Wamena 

Yesus Kanggu kone 

Wani pege 

Nino maluk 

Mbo na puo 

 

Yesus kamia a a 

Obelom paga 

Allah komawi i i 

Tiana paga 

Terjemahan bahasa Indonesia 

 

Suara Yesus terdengar, datang. 

Buanglah dosa 

Dengan darah  

Yesus yang suci 

 

Yesus, sekarang kami datang 

Dengan segala dosa kami 

Hapuskan dengaan darah Anak 

Allah yang suci. 

 

d. Analisis Struktur Musik 

Analisis Musikal  Keterangan 

 Sukat  4/4 

 Tempo 60 – 65 



33 

 

 Nada Dasar Do = F 

 Pola melodi Menggunakan melodi tradisional 

suku Wamena 

Progresi Akord I IV V I IV V I IV V I IV V I IV 

V I IV V I 

Struktur Teknik Melodi utama lagu ditandai 

dengan warna kuning. 

Dinamika ditandai dengan warna 

biru 

Frasa lagu ditandai dengan garis 

berwarna hitam. 

Kadens ditandai dengan warna 

ungu. Dalam lagu ini terdapat 

kadens autentik yaitu progresi 

akord V ke akord I. 

Pembawaan Lagu lagu ini dinyanyikan dengan 

warna suara khas anak-anak 

yang tinggi dan melengking 

namun tetap menggunakan 

teknik pernapasan dan gaya 

bernyanyi klasik. 

 

e. Makna Teologis 

Komposisi ini dinyanyikan dengan rasa penyesalan. 

Melodi pada birama  1-2 ketukan 3 yaitu C5 dan D5 

yang merupakan nada tertinggi pada komposisi ini 

mengambarkan suara Yesus dari tempat yang Maha 

tinggi. Pada birama 6 ketukan ke 2 semua suara 

bernyanyi bersama  namun hanya Sopran 1 yang 

menyanyikan melodi menggambarkan adanya umat yang 

telah mendengar suara itu tetapi hanya orang-orang 
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tertentu saja dan belum semuanya mendengarkan suara 

itu. Pada pengulangan ke 2 lagu ini semua suara 

bernyanyi bersama diawali dengan sopran 1 dan sopran 2 

disusul oleh alto mengambarkan suara Tuhan yang 

didengar dengan dalam harmoni keberagaman bahasa 

dan budaya di Papua, ada yang mendengar lebih dulu, 

dan ada yang baru mendengar. Pada birama 18 ketukan 

ke 3 semua suara menyanyikan lirik yang sama namun 

dalam harmoni nada dan komposisi ini berakhir pada 

nada yang sama mengambarkan semua suku di Papua 

yang beragam datang kepada Tuhan yang sama, Tuhan 

yang universal, Tuhan Yesus Kristus. 

Lagu ini dinyanyikan secara accapela
23

 dan diawali 

oleh suara sopran yang mengambarkan suasana yang 

tenang untuk pengakuan dosa. Anak-anak sebagai 

lambang kepolosan dan hati yang selalu ingin kembali 

dan bertobat. Anak-anak juga mengingatkan jemaat akan 

relasinya dengan Allah yang adalah Bapa yang selalu 

menanti kita untuk datang mengakui dosa dan bertobat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Tanpa iringan 
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4. “Papua SaksiMu” 
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a. Latar Belakang Lagu 

  Lagu ini diciptakan oleh Pdt. Rainer Scheunemann 

pada tanggal 27 November 1999 di Jayapura, Papua. Situasi 

saat itu di Papua sedang mencekam dengan munculnya 

gerakan Papua merdeka. Kondisi itu membuat suku-suku 

lain yang tinggal di Papua memilih untuk  pergi 

meninggalkan Papua karena takut. Saat itu orang Papua 

merasa Tuhan tidak lagi mengasihi Papua. Syair lagu ini 

diciptakan oleh Pdt. Rainer Scheunemann saat mengoreksi 

ujian mahasiswa STT GKI I.S Kijne. Beliau menciptakan 

lagu ini dengan harapan bahwa apapun yang terjadi Papua 
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harus tetap menjadi saksi Injil Kristus karena Tuhan Yesus 

mencintai Papua. 

b. Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair  Keterangan 

Rima Bait 1 : aa aa 

Bait 2 : bb ba 

Reff : cb b 

Ending : ab bb 

 

c. Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi  Keterangan 

Latar belakang syair Syair berbahasa Indonesia 

Pokok Ajaran Ucapan syukur atas keindahan 

alam Papua 

Syukur untuk Injil yang 

membawa pembaharuan 

Mohon berkat Tuhan untuk 

Papua 

Papua menjadi saksi Injil 

Yesus 

Syair bahasa Indonesia 

Terbentang luas tanahku 

yang tercinta 

Alam indah dan kaya 

berkatMu Yesus 

sungguh nyata 

Kau pelihara  

tanahku Papua 

Puji dan syukur  

Yesus buat InjilMu 
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Yang pulihkan  

dan damaikan bangsaku 

Aku ingin turut  

Dikau slalu 

Oh Tuhan Yesus  

Kau sungguh cinta Papua 

Berkati Yesus,  

tanahku ini 

curahkan Tuhan 

Kasih dan rahmatMu 

Jadikan Papua saksiMu 

Oh Tuhan Yesus 

Kau sungguh cinta Papua 

Puji dan Syukur  

Yesus buat InjilMu 

Aku berjanii  

akan menjadi saksiMu 

Jadikanlah Papua 

saksiMu 

  

 

d. Analisis Struktur Musik 

Analisis Musikal  Keterangan 

Sukat  ¾ 

Tempo 75 – 78 

Nada Dasar   Do = D 

Pola Melodi  Memakai melodi diatonis, 

klasik barat 

Progresi Akord V I IV I V
7 

I IV V I vi I V I V 

I IV I IV V I IV V I vi I V I V 
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IV I V IV I V I V I V I V I V 

I IV iii ii I 

Struktur Teknik Pemegang melodi utama 

ditandai dengan warna 

kuning. 

Frasa lagu ditandai dengan 

garis berwarna merah 

Tone painting
24

 ditandai 

dengan warna hijau. Dalam 

lagu ini terdapat neighboring 

not pada kata yang “yang 

tercinta dan kata “Papua” 

serta terdapat ornamentasi 

pada kata “kaya”. 

Dinamika dan ekspresi 

ditandai dengan warna biru. 

Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan 

ekspresi yang sesuai dengan 

yang tertulis pada part lagu. 

 

 

Komposisi ini terdiri bait dan refrain. Melodi atau 

motif utama dari komposisi ini yang akan selalu 

terdengar pada setiap bagian adalah sebagai berikut : 

 

 

 

                                                             
24

Tone painting adalah istilah dalam musik dimana nada menggambarkan syair dari lagu. 
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Pada melodi ini juga komposer mengunakan 

kalimat-kalimat yang menjadi pesan dari lagu tersebut.   

 

e. Makna Teologis 

Komposisi ini merupakan lagu tema ibadah, not-

not bertitik mengambarkan kegagahan dan rasa bangga. 

Lagu ini bertujuan mengembalikan rasa bangga dan cinta 

terhadap Papua yang berlatar belakang iman Kristen 

bahwa Tuhan Yesus sungguh mencintai Papua. Lagu ini 

berisi ungkapan syukur akan ciptaan Tuhan terdapat juga 

doa, harapan dan komitmen untuk menjadi saksi Tuhan. 

Lagu ini dinyanyikan setelah penyampaian berita anugerah 

dan sebelum firman bertujuan agar hati jemaat 

dipersiapkan terlebih dahulu sehingga khotbah yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik. 
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5. “Tunjukan KuasaMu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Latar Belakang Lagu 

        Lagu ini diciptakan oleh Doddie Telekala dan 

dipopulerkan oleh vokal grup Nanaku. 
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b. Analisis Struktur Syair 

Struktur Syair  Keterangan 

 Rima  Bait 1 : ab ab 

 Reef : cc ca 

Gaya bahasa  Umumnya menggunakan gaya 

bahasa langsung tanpa 

perumpamaan hanya dalam 

kalimat “kabut cela noda dosa” 

yang mengunakan kiasan. 

 

c. Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi  Keterangan 

Latar Belakang Syair Berbahasa Indonesia 

Pokok Ajaran Bait :  Tuhan yang Maha 

mengetahui tahu akan dosa yang 

membuat Papua berduka dan 

kehilangan Kekudusan Allah. 

Reff : Doa untuk pemulihan 

bagi Papua. 

 

d. Analisis Struktur Musik 

 Analisis Musikal  Keterangan 

Sukat  4/4 

Tempo  60  

Nada Dasar  Do = C 

 Progresi Akord  V I V IV I IV I V I IV V I IV I 

V
7
 V I 

 Struktur Teknik Dinamika ditandai dengan 

warna biru 

Frasa lagu ditandai dengan 
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garis berwarna merah. 

Kadens ditandai dengan warna 

abu-abu. Dalam lagu ini 

terdapat kadens deseptif yaitu 

progresi akord V ke akord IV 

dan kadens autentik yaitu 

progresi akord V ke I. 

 

e. Makna Teologis 

  Lagu ini dinyanyikan vokal grup pada saat teduh 

dengan tempo yang lebih lambat dari pada aslinya. Lagu ini 

adalah doa bagi Papua, gambaran hati jemaat yang hadir dan 

rindu pemulihan itu terjadi tidak hanya untuk mereka yang 

hadir saat itu, namun bagi Papua secara keseluruhan. Pada 

lagu ini jemaat diajak merenungkan betapa besar kuasa 

Tuhan. Selain itu jemaat diingatkan bahwa Tuhan yang 

Maha mengetahui itu peduli dan sanggup memulihkan tanah 

Papua. 
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6. “Jow ma Sanandik be Au” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Latar Belakang Lagu 

Lagu ini diciptakan oleh Sam Kapisa pada tanggal 

15 November 1980. Pada zaman dahulu lagu ini 

biasanya digunakan dalam upacara pengucapan syukur 

disertai dengan tari Wor.  
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b. Analisis Struktur Lirik 

Struktur Syair  Keterangan 

Rima  Tidak beraturan 

 

c. Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi  Keterangan 

Latar Belakang Syair Syair berbahasa Biak 

 

Pokok Ajaran Pemujaan kepada Tuhan yang 

telah menciptakan alam dan 

segala isinya. 

Syair bahasa Biak 

 

Neno neno 

Syowi sandik 

Kukerpa poik faro Au 

Yore Mamo Mamo  

robebor nanekam 

Najadi snaro  

Baba ma Marisen Beja 

 

Neno neno 

Manseren Nanggi 

Syowi sanandik 

Kuker pa poik faro Au 

Yore Mamo 

Mamo Brawawur Bena 

Robebor nenekam  

Najadi snaro  

Baba ma Marisen Beja 

Terjemahan bahasa Indonesia 

 

Neno neno (pujian kepada Allah) 

Pujian Hormat  

Dan kekuasaan bagi Mu 

Wahai Bapa  

Semua terjadi karena 

KebesaranMu 

Dan kehendakMu saja 

 

Neno neno 

Allah kami 

Pujian hormat 

Dan kekuasaan bagi Mu 

Wahai Bapa 

Semua karya ciptaMu 

Terjadi karena 

KebesaranMu 

Dan kehendakMu saja 
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d. Analisis Struktur Musik 

Analisis Musikal  Keterangan 

Sukat ¾ 

Tempo 58 – 70 

Nada Dasar  Em 

Pola Melodi  Menggunakan melodi tradisional 

suku Biak Numfor, Papua 

Progresi Akord i iv i iv i iv i iv i iv i  

Struktur Teknik Frasa lagu ditandai dengan garis 

berwarna merah. 

Dinamika ditandai dengan warna 

biru. 

 Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan 

teknik vokal yang gelap dan 

mengambarkan suasana mistik. 

Dalam lagu dua tempo yaitu 

lambat dan cepat. Hal ini 

mengambarkan sukacita yang 

semakin memuncak dari jemaat 

untuk memuliakan Allah. Selain 

itu merupakan gambaran puji-

pujian orang Papua yang biasa 

dilakukan dengan tempo nyanyi 

dan tarian yang lambat hingga 

cepat 

 

e. Makna Teologis 

Lagu ini digunakan mengiringi persembahan, penulis 

menggadopsi cara melakukan upacara Fananggi pada suku 

Biak dan memasukannya dalam liturgi pada bagian 

persembahan. 
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7. “Menda Menggor Tabura (Siarkan ke Benua)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Latar Belakang Lagu 

Lagu ini diciptakan oleh Pdt. I.S. Kijne dalam 

bukunya yang berjudul “Nyanyian Suara Gembira”. 

Buku nyanyi itu diciptakan bagi anak-anak sekolah 

minggu karena syairnya yang singkat dan melodi dari 

lagu yang mudah untuk diingat. Pdt I.S Kijne merupakan 

salah satu misionaris asing yang sangat diterima dengan 
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baik oleh masyarakat Papua. Khususnya karena beliau 

melakukan penginjilan lewat lagu-lagu yang ia ciptakan. 

Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat 

menerjemahkan lagu ini ke dalam bahasa Wondama.  

 

b. Analisis Struktur Lirik 

Struktur Syair  Keterangan 

Rima  aa aa (bahasa Wondama) 

 ab ab (bahasa Indonesia) 

 

c. Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi  Keterangan 

Latar belakang syair Syair berbahasa Wondama 

berdasarkan lagu “Siarkan ke 

Benua” dari buku nyanyian 

“Seruling Emas” karya I.S 

Kijne 

Pokok Ajaran Seruan untuk memberitakan 

Injil ke seluruh penjuru dunia 

Syair bahasa Wondama 

 

Menda menggor tabura 

Mebuwi to baba 

Mesau kaiwasa wura 

Menda menduir sia  

Syair Bahasa Indonesia 

 

Siarkan ke benua 

Sedunia besar 

Ke kampungnya semua 

Trang Injil yang benar  

 

d. Analisis Struktur Musik 

Analisis Musikal  Keterangan 

Sukat  4/4 

Tempo 115 
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Pola Melodi  Menggunkan melodi diatonis ; 

klasik barat 

Progresi Akord I V I V
7 

I V IV I IV V I V I 

Struktur Teknik Pemegang melodi utama dari 

keempat suara ditandai dengan 

warna kuning. 

Frasa pada lagu ditandai dengan 

garis merah. 

Dinamika ditandai dengan 

warna biru. 

Kadens ditandai dengan warna 

abu-abu. Dalam lagu ini 

terdapat kadens deseptif yaitu 

progresi akord V ke IV, kadens 

plagal yaitu progresi akord IV 

ke I dan kadens autentik yaitu 

progresi akord V ke I. 

Pembawaan lagu  Berbeda dengan lagu 

sebelumya lagu ini dinyanyikan 

dengan ekspresi yang hidup  

dan teknik vokal yang ringan. 

 

 

e. Makna Teologis 

Dalam lagu ini paduan suara dan jemaat menari 

bersama bagi Tuhan untuk mengambarkan sukacita dan 

kesediaan hati dari jemaat untuk bersama memberitakan 

Injil Yesus. 
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8. “Tabam Ramu Papua Barat (Tanah Kami Papua Barat)” 
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a. Latar Belakang Syair 

  Lagu ini berasal dari Suku Ayamaru, Sorong. Dipopulerkan 

oleh Yana pada tahun 2011. 

 

b. Analisis Struktur Lirik 

Struktur Syair Keterangan 

Rima Bait ab ab (bahasa Maybrat) 

Reef ac de 

 

Bait aa aa (bahasa Indonesia) 

Reef bc de 

 

c. Analisis Struktur Isi 

Struktur Isi  Keterangan 

Latar belakang syair Syair berbahasa Maybrat. 

Merupakan terjemahan dari 

lagu “Tanah Kami Papua 

Barat” 

Pokok Ajaran Menyatakan otoritas dan 

kuasa Allah di tanah Papua 

Seruan untuk terus memuji 

Tuhan sampai maranatha 

Bahasa Maybrat 

 

Tabam Ramu Papua Barat 

Yesus Yebo Matak 

Yesus Yebo Matak 

 

Kuasa Allah Rait 

Terjemahan bahasa Indonesia 

 

Tanah kami Papua Barat 

Yesus pegang kuat 

Yesus pegang kuat 

 

Kuasa Allah pimpin 
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Maam Tabam Ramu 

Amu Siwyan 

Amu Siwyan Yesus 

Yama Yum Yama 

Atas negri ini 

Mari puji 

Mari sembah Yesus 

Sampai Dia datang 

 

d. Analisis Musik 

Analisis Musikal  Keterangan 

Sukat 4/4 

Nada Dasar Do = E 

Tempo 122 – 124 

Progresi Akord I IV I IV I IV I V
7 

I V
7 

I 

Struktur Teknik Lagu ini terdiri dari dua bagian 

yaitu bagian A dan B serta 

pengulangan yang lebih 

menegaskan inti dari lagu 

tersebut. Bagian lagu ditandai 

dengan warna pink. 

Frasa lagu ditandai dengan garis 

berwana merah. 

Pemegang melodi ditandai 

dengan warna kuning. 

Kadens ditandai dengan warna 

abu-abu. Dalam lagu ini terdapat 

kadens plagal yaitu progresi 

akord IV ke I dan kadens 

autentik yaitu progresi akord V
7
 

ke I. 

Pembawaan Lagu Lagu ini dinyanyikan dengan 

aksen dan  suara yang energik. 
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e. Makna Teologis 

Komposisi ini dinyanyikan dengan megah dan 

beraksen. Hal ini menggambarkan semangat untuk 

berperang melawan kedagingan diri sendiri dan sifat-

sifat duniawi.  

 

 

9. “Amin” 

 

 

  Lagu ini dinyanyikan mengaminkan penyampaian berkat. Kadens 

 yang terdapat dalam lagu ini adalah kadens plagal yaitu progresi akord I ke 

 IV , half kadens yaitu progresi akord I ke akord V dan kadens autentik 

 yaitu progresi akord V ke akord I. 


