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LAPORAN TUGAS AKHIR MUSIK GEREJA 

“MENGASIHI SESAMA SEBAGAI WUJUD MENGASIHI 

ALLAH” 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Ibadah dan Pemilihan Repertoar 

 Gereja sudah melakukan banyak penyesuaian di dalam unsur-unsur 

ibadah, seperti: penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa 

daerah, nyanyian ibadah ke dalam bahasa daerah, penggubahan lagu rohani 

daerah, menambahkan unsur etnik ke dalam tata ibadah dan memaknai ulang 

ritual atau tradisi setempat sesuai ajaran Kristen.
1
 Hal ini dilakukan untuk 

membantu jemaat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Upaya lain yang juga bisa dilakukan untuk menambah kekhidmatan dalam 

beribadah adalah dengan cara mengembangkan musik dan liturgi gereja. Gereja 

sering kali memilih musik etnis sebagai salah satu bentuk ibadah kreatif. Ibadah 

dengan nuansa etnis tertentu adalah sebuah hal yang spesial dalam peribadatan. 

Dalam jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) tercatat cukup sering diadakan 

ibadah dengan nuansa etnik.
2
 Bahkan pada beberapa jemaat, ibadah tersebut sudah 

menjadi acara rutin tahunan, seperti di GKI Pondok Indah. 
3
 

 Peneliti sebagai putera daerah asli kelahiran Pangkalan Bun, Kotawaringin 

Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng), merasa tertarik dan bertanggung jawab 

untuk mengembangkan sebuah tata ibadah bernuansa etnis Dayak di Jawa Tengah, 

khususnya di kota Salatiga. Penggunaan musik daerah dari suku Dayak ini akan 

dipakai di dalam ibadah karena model ibadah seperti ini masih jarang dilakukan di 

                                                           
1
 Eriyani Tenga Lunga, Ibadah Sejati (Tugas Akhir Musik Gereja: Fakultas Seni 

Pertunjukan), 2. 
2
 http://majalahberkat.com/?p=602 diakses pada 14 Maret 2014 

3
 http://gkipi.org/bulan-budaya-gki-pondok-indah/ diakses pada 07 April 2014 

http://majalahberkat.com/?p=602
http://gkipi.org/bulan-budaya-gki-pondok-indah/
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daerah Jawa Tengah. Selain itu, model ibadah ini juga dimaksudkan untuk 

mencegah adanya krisis kebudayaan di Indonesia yang disebabkan arus 

globalisasi.
4
  

 Provinsi Kalimantan terbagi atas beberapa bagian yaitu: Kalimantan 

Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Terdapat 

beberapa suku Dayak di wilayah Kalimantan Tengah, di antaranya: 

(1) Dayak Ngaju 

(2) Dayak Ot Danum 

(3) Dayak Bakumpai 

(4) Dayak Maanyan 

(5) Dayak Dusun 

(6) Dayak Lawangan 

(7) Dayak Siang Murung 

(8) Dayak Bawo 

(9) Dayak Taboyan 

(10) Dayak Mangkatip 

Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Tengah ada 9 

bahasa daerah dominan
5
, yaitu: 

(1) Bahasa Melayu 

(2) Bahasa Banjar 

(3) Bahasa Ngaju 

(4) Bahasa Maanyan 

(5) Bahasa Ot Danum 

(6) Bahasa Katingan 

(7) Bahasa Bakumpai 

                                                           
4
 Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari 

masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen  menuju 

pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana 

transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa (Elia Mana’o, 

“Makalah pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan”). 
5
 http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/01/adat-istiadat-suku-dayak/, diakses pada 

01 Januari 2015 

http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/01/adat-istiadat-suku-dayak/
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(8) Bahasa Tamuan 

Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah mempunyai sifat keterbukaan dan 

toleransi yang tinggi yang tercermin dalam  falsafah Huma Betang. Huma Betang 

adalah rumah khas Kalimantan Tengah. Rumah ini memiliki ukuran yang besar 

dan panjang, dimana dalam satu rumah besar tersebut tinggal bersama-sama 

beberapa keluarga sekaligus dengan segala perbedaanya seperti status sosial, 

ekonomi maupun agama namun tetap hidup secara harmonis. Bangunan rumah 

adat Dayak mencerminkan penghuninya yang memiliki rasa kebersamaan yang 

tinggi yang digambarkan dengan bentuk bangunan yang memanjang dengan satu 

ruang yang digunakan bersama-sama. Masyarakat Dayak memiliki sifat gotong 

royong yang terpelihara di dalam hidup bermasyarakatnya yang tercermin dari 

tradisi kerja Habaring Hurung, Handep dan Harubuh
6
. 

Identitas dari suku Dayak dikenal dengan nama Kaharingan. Kaharingan 

atau disebut dengan Agama Helu merupakan kepercayaan yang dianut oleh suku 

Dayak Ngaju. Dalam tradisi Kaharingan ada tiga tradisi yang harus dijaga 

keharmonisannya, yaitu: 

a) Hubungan manusia dengan Ranying Hattala Langit (tuhan) yaitu bagaimana 

masyarakat Dayak Ngaju dapat beriman kepadanya dan melakukan segala 

kehendak dan ketentuan-ketentuannya. 

b) Hubungan manusia dengan manusia lainnya baik secara kelompok ataupun 

individu. Dalam relasinya dengan sesama, manusia harus tolong menolong, tukar 

pengalaman dan pikiran, dan saling mengenal. 

c) Hubungan manusia dengan alam semesta. Ciptaan Ranying Hattala Langit 

yang paling mulia dan sempurna adalah manusia, oleh karena itu manusia wajib 

menjadi teladan bagi makhluk lainnya. 

Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang hidup berkelompok yang 

tinggal di pedalaman, di gunung, dan sebagainya. Oleh karena suku Dayak 

memiliki semangat gotong royong yang tinggi dan rasa mengasihi atau 

perdamaian dengan sesama yang besar di dalam kehidupannya, peneliti 

                                                           
6
 Gotong royong 
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menjadikan musik etnik Dayak dan bahasa Dayak Ngaju sebagai elemen 

pendukung didalam ibadah ini. 

 Kekristenan dikenal sebagai agama yang bernyanyi. Ungkapan ini 

menyatakan betapa besarnya peran musik dalam hidup beriman kita. Dalam 

ibadah, hampir semua bagian melibatkan unsur musik, baik vokal maupun 

instrumental. Oleh karena itu, musik dalam ibadah perlu dikelola secara serius.  

 Nyanyian jemaat adalah media yang dipakai untuk membentuk iman 

seseorang, di samping penyampaian firman. Dalam sejarah gereja, nyanyian 

jemaat banyak dipakai untuk merefleksikan doktrin dan konsep teologis yang 

ingin disebarluaskan kepada umat. Misalnya sejak abad ke-4 nyanyian jemaat 

digunakan untuk menyebarkan doktrin mengenai Kristologi. Di abad ke-18, 

nyanyian jemaat dipakai untuk mengajarkan konsep keselamatan.
7
 Erick Routley 

seorang pakar himnologi mengatakan, bahwa sebuah nyanyian gereja dapat 

mempertobatkan orang, menguatkan iman, dan mengikat jemaat menjadi satu hati. 

Ini berarti, pemilihan lagu dalam ibadah harus dipilih secara berhati-hati.
8
 

 Gereja juga berperan sebagai tempat beribadah, tempat mengabarkan 

kabar baik, tempat pendidikan, pelayanan dan persekutuan. Melalui musik gereja, 

Tuhan berbicara pada Umat-Nya dan kita berbicara kepada Tuhan juga sesama. 

Musik gereja juga dapat dipakai untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka 

yang belum percaya.
9
 

 Dalam tulisannya yang berjudul “Menggubah Nyanyian Jemaat” Pandopo 

mengatakan bahwa musik yang menguasai pasaran di seluruh dunia masa kini 

ialah musik komersial, musik yang dibuat secara massal dan industrial. Pengaruh 

ini juga terasa di indonesia. Pesawat radio dan kaset tersebar sampai di pelosok-

pelosok terpencil mengalahkan kebudayaan asli.
10

 

                                                           
7
 Pdt. Juswantori Ichwan., Musik Dalam Ibadah (Jakarta: Grafika KreasIndo, 2012), 18. 

8
 Ichwan.,  2. 

9
 Ichwan., 18. 

10
 H. A, Pandopo., Menggubah Nyanyian Jemaat (Jakarta: P.T. BPK Gunung Mulia, 

1984), 85. 
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 Ada berbagai macam nyanyian jemaat yang beredar saat ini, baik yang 

berbentuk hymne, pop, maupun etnik. Seringkali kita kurang mengapresiasi musik 

gereja etnik, apalagi jika musiknya berasal dari Indonesia.  Seakan musik tersebut 

membosankan dan ketinggalan jaman, padahal nyanyian yang menampilkan 

budaya kita mendapat apresiasi dari negara-negara Barat. 

    “Musik gereja kontekstual merupakan bagian dari 

keesaan gereja. Ada begitu banyak bangsa dan bahasa di 

dunia. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan 

dan beribu lidah patut memuji nama-Nya dengan keunikan 

masing-masing. Betapa monoton jika yang dipergunakan 

hanyalah musik Barat. Padahal kita tahu, Tuhan 

menciptakan berbagai bangsa dengan kelebihan dan 

kekurangannya. Mengapa kita tidak menggunakan apa yang 

ada di sekelliling kita untuk memuji nama-Nya? Dengan 

demikian, dalam keanekaragaman kita dapat datang 

menghadap hadirat Allah Bapa.”
11

 

 

 Berangkat dari paparan di atas, maka peneliti sebagai pemusik gereja 

tergerak untuk mengambil tema “Mengasihi Sesama Sebagai Wujud Mengasihi 

Allah” yang dipadukan dengan sajian musik etnik Dayak. Dengan tema 

“Mengasihi Sesama” dapat tercermin nilai kasih dalam Kekristenan seperti yang 

tergambar dalam Markus 12:33 sebagai berikut,  

  “Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan 

dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, 

dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri 

adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran 

dan korban sembelihan", 

dan 1 Yohanes 4:10 sebagai berikut, 

“Inilah Kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi 

Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah 

mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa 

kita”. 

Kedua ayat Alkitab di atas mengajarkan agar manusia harus  mengasihi 

Allah dan sesama dengan segenap hati. Walaupun konsep ibadah ini sedikit 

banyak akan terasa janggal untuk jemaat Salatiga, namun jika dirancang dengan 

                                                           
11

 Ichwan., 31. 
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matang, maka diharapkan umat bisa menghayati ibadah tersebut dan mendapatkan 

penguatan iman.  

 Dalam rancangan tata ibadah nuansa etnik Dayak ini, peneliti menyusun 

sebuah tata ibadah dengan memasukkan beberapa ritual atau tradisi dari suku 

Dayak. Ritual dan tradisi ini dimaknai ulang sehingga dapat digunakan di dalam 

ibadah. Ritual yang digunakan adalah berupa tarian (penyambutan, 

persembahan/ucapan syukur, pergaulan) dan Karungut
12

. Di dalam ibadah ini, 

peneliti menggunakan alat musik tradisional Kalimantan, namun ada beberapa 

lagu yang mengkolaborasikan antara alat musik tradisional Dayak dan alat musik 

Barat. Bahasa Dayak Ngaju dari daerah Kalimantan Tengah akan dipakai pada 

beberapa lagu jemaat dan paduan suara. Komposisi-komposisi musik yang akan 

menjadi bagian dalam liturgi ibadah diambil dari Kidung Jemaat (KJ), Pelengkap 

Kidung Jemaat (PKJ), Gita Bakti (GB), Nyanyian Ungkup, lagu tradisional suku 

Dayak yang di tulis ulang, serta lagu yang diaransemen dan diciptakan oleh 

peneliti. 

Ibadah ini menggunakan beberapa alat musik khas etnis Dayak dan alat 

musik Barat sebagai musik pengiring dalam ibadah. Alat musik tersebut seperti: 

sape (Kal-Tim), kacapi (Kal-Teng), salung atau kangkanung (Kal-teng), suling 

balawung (Kal-Teng), rabab, rabab 12 senar atau rabab sangiang bulau (Kal-

Teng), seperangkat gamelan, beduk, gitar, piano, tamborin, marakas, gendang, 

rainstick, bar chimes.  

Ibadah ini akan disusun dengan pola liturgi empat langkah (The Fourfold 

Pattern of Worship). Pola ini diambil dari, Yesaya 6:1–9 yang menjelaskan tahap-

tahap bagaimana nabi Yesaya menghadap Tuhan. Pola ibadah ini terdiri dari 

empat bagian, yaitu: 

1. Gathering (Jemaat Berhimpun) 

2. The Word (Pemberitaan Firman Tuhan) 

                                                           
12

Karungut adalah karya yang dijunjung masyarakat Dayak sebagai sastra besar klasik 

dan merupakan semacam pantun atau gurindam. Pelantun Karungut mengisahkan syair-syair 

kebijakan dengan meramu bermacam legenda, nasihat, teguran, dan peringatan mengenai 

kehidupan sehari-hari. Karungut sering dilantunkan pada acara penyambutan tamu yang dihormati 

untuk mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaan dan upacara adat lainnya. 
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3. Offering (Persembahan/Respon terhadap Firman Tuhan) 

4. Sending (Pengutusan) 

 

Ibadah bernuansa etnik ini dilaksanakan pada Minggu, 15 Februari 2015 di 

GKI Salatiga. 

 

B. Tujuan Tugas Akhir Musik Gereja 

 Tugas Akhir Musik Gereja ini disusun dengan tujuan agar lewat ibadah ini 

umat mengingat kembali makna mengasihi yang sesungguhnya. Manusia 

mengasihi sesama bukan untuk menjadi baik di mata Tuhan, akan tetapi 

menjadikan kasih sebagai dasar hidup yang merupakan tindakan ungkapan syukur 

kepada Tuhan atas keselamatan yang telah diberikan. 

 Ibadah ini juga diharapkan dapat memperkenalkan kebudayaan Dayak 

khususnya bahasa dan musik Dayak kepada jemaat non-etnis Dayak di Salatiga, 

Jawa Tengah. 

 

C. Manfaat  Tugas Akhir Musik Gereja 

Dengan diadakannya ibadah kreatif bernuansa etnik ini diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi: 

a. Peneliti sendiri: sebagai perencana sekaligus pelaksana mendapatkan    

pengalaman yang berharga dari mulai perencanaan, persiapan sampai 

pelaksanaan Tugas Akhir Musik Gereja. Pengetahuan menyusun ibadah kreatif 

dengan memasukkan unsur budaya di dalam liturgi. Pengalaman berorganisasi 

dengan melibatkan berbagai elemen pendukung seperti pemusik, paduan suara, 

penari, dan lain-lain, dalam rangka pelaksanaan Tugas Akhir Musik Gereja. 

b. Para pendukung ibadah: sebagai pelaksana juga mendapatkan pengalaman 

dalam berorganisasi, musikal, dan bahkan spiritual dalam pelaksanaan tugas 

ini. Kepedulian terhadap pelestarian budaya Indonesia. 



8 

 

c. Komunitas masyarakat etnis Dayak di Jawa Tengah: ibadah ini juga dapat 

menjadi sarana berkumpulnya umat Kristiani yang beretnis Dayak yang tinggal 

di Jawa Tengah. 

d. Gereja dan Jemaat: dapat menjadi inspirasi yang menggugah kesadaran akan 

peran gereja dalam melestarikan kebudayaan  dengan memasukkan unsur 

kebudayaan lokal di dalam musik dan liturgi gereja.  

 

D. Tata Ibadah Tugas Akhir Musik Gereja 

 

Liturgi GKI Salatiga 

Minggu, 15 Februari 2015 

 MENGASIHI SESAMA SEBAGAI WUJUD 

MENGASIHI ALLAH 

Kita Berhimpun… 

Panggilan Beribadah: 

PL   Ya Tuhan, bukalah bibirku 

Jemaat  Supaya mulutku memberitakan puji-pujian 

kepadaMu 

PL  Ya Tuhan, bukalah hatiku 

Jemaat  Supaya jiwaku memuliakan namaMu 

PL  Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban 

sembelihan 

Jemaat  Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban 

bakaran, Engkau tidak menyukainya. 

PL  Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang 

hancur 

Jemaat  Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau 

pandang hina, ya Allah. 

PL Oleh karena itu, saat kami datang 

mengagungkanMu, bersihkanlah hati kami, ya 

Allah! 

Jemaat  Agar kami bisa mengisi hati kami dengan 

kasihMu 
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Duduk 

Bersama Biarlah hanya Engkau yang menjadi perisai 

kami, harta kami yang baka! 

         
             Berdiri 

Prosesi 
Para penari menarikan tarian Giring-Giring untuk memaknai 

kehadiran Allah di dalam ibadah, di ikuti dengan masuknya para 

pelayan ibadah ke dalam ruangan. Salah satu penatua menyalakan 

lilin. 

 

 Votum dan Salam 

PF  Pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, Anak, dan 

Roh Kudus. 

Jemaat (menyanyikan  Amin.... Amin... Amin) 

   __                  __               __   __ 

    395  | 6    .     .  395  | 6    .     1>96  596 | 6   .     . {    2x 

   A -      min,_  A -     min,_  A -   -   -    min 

 

PF  Tuhan besertamu! 

Jemaat Dan besertamu juga! 

 

 

Kata Pembuka  
PL : (menyampaikan tema ibadah, setelah itu membacakan 

Kolose 3:12-15) 

“Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan 

dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, 

kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu 

seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, 

sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga 

demikian. Dan di atas semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai 

pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah 

damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk 

itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah” 

 

(Pemimpin Liturgi dapat memberikan dan mengembangkan kata 

pembukanya sendiri) 
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PadaMu, Tuhan dan Allahku 
KJ 367: 1,3,5,6 “Fur dich sei ganz mein Herz und Leben/ Ich bete 

an Match der liebe” – Gerhard Tersteegen ©Yamuger 

Jemaat  PadaMu, Tuhan dan Allahku, 

  Ku persembahkan hidupku 

  dariMu jiwa dan ragaku, 

  hanya dalam-Mu ‘ku teduh 

  hatiku yang Engkau pulihkan 

  padaMu juga kuberikan 

 

Jemaat  Kumuliakan kuasa kasih 

  Yang dalam Yesus terjelma, 

  ‘ku berserah sebulat hati, 

  Di dalam arus rahmatNya 

  Diriku tak kuingat lagi, 

  Lautan kasih kuselami.  

 

  (accapella) 

   

Jemaat  NamaMu, Yesus, suci agung,  

  ya Sumber kasih karunia 

  padaMu datanglah umatMu 

  mencari hidup yang baka 

  Yang bertelut bertadah-tangan, 

  Berlimpah-limpah Kau kenyangkan 

   

  (dengan iringan) 

 

Jemaat  Ya Yesus, namaMu kiranya  

  dalam hatiku tertera, 

  supaya kasih selamannya 

  dalam hidupku nyatalah: 

  Seluruh kata dan kerjaku 

  Biar penuh dengan namaMu! 

 

  

Doa Pengakuan Dosa 
PL :  Tuhan Yesus bersabda, “Kasihilah Tuhan 

Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan 

segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 

Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan 

hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: 

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 

(Matius 22:37-39) 
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Para jemaat Kristus, dengan berkaca dari Hukum 

Kasih, nyata sekali dosa dan kekurangan kita, 

marilah kita mohon ampun kepada Tuhan.. 

 

PL  : Tuhan, karena kasihMu, Engkau telah 

mengeluarkan Israel keluar dari tanah mesir, 

demikian juga kami telah engkau selamatkan agar 

memperoleh hidup abadi. Namun, kami seringkali 

lupa akan kebaikanMu. Kami bersungut-sungut 

ketika keinginan dan tujuan hidup kami tidak 

tercapai. Ampunilah kami ya Tuhan. 

Jemaat  : (menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami) 

  __                           __                      __                   ___   __ 
                   0  6<  I  1      2   I  3     3   3  I  3     2 I   3  .    3 I   5       3  I 2 91   6<   6<   I  6<    5< I   6   .   II 

                          Tu-han ka- si-  ha-ni-lah ka-mi  Tu- han  ka-si -    ha-ni-lah ka-mi. 

 

PL  : Tuhan, dengan sengaja ataupun tidak sengaja, 

kami seringkali melukai hati sesama kami. Kadang 

tutur kata kami tak semena, pikiran dan hati kami 

bercela, bahkan kami mengabaikan orang yang 

berkesah. Ampunilah kami ya Tuhan. 

 

Jemaat  : (menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami) 

  __                           __                      __                   ___   __ 
                   0  6<  I  1      2   I  3     3   3  I  3     2 I   3  .    3 I   5       3  I 2 91   6<   6<   I  6<    5< I   6   .   II 

                          Tu-han ka- si-  ha-ni-lah ka-mi  Tu- han  ka-si -    ha-ni-lah ka-mi. 

 

    

PL  : Tuhan, terkadang kami menjadikan harta benda 

menjadi sebuah pencapaian kesuksesan sehingga 

semua perbuatan kami tertuju padanya. Kami 

melupakan sesama kami, kami tidak peduli lagi 

terhadap  sesama kami. Kami lupa bahwa tujuan 

hidup kami adalah mengucap syukur atas 

keselamatan yang telah Engkau berikan. Ampunilah 

kami ya Tuhan. 

 

Jemaat  : (menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami) 

  __                           __                      __                   ___   __ 
                   0  6<  I  1      2   I  3     3   3  I  3     2 I   3  .    3 I   5       3  I 2 91   6<   6<   I  6<    5< I   6   .   II 

                          Tu-han ka- si-  ha-ni-lah ka-mi  Tu- han  ka-si -    ha-ni-lah ka-mi. 
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PL  : Tuhan, sumber cinta kasih, Ampunilah dosa-dosa 

kami. AMIN. 

 

 

Nyanyian Penyesalan 
 

Bila Ku Renung Dosaku 
PKJ 37 “Bila Kurenung dosaku ” – A.K. Saragih ©Yamuger 

 

Jemaat  Bila ku renung dosaku 

   padaMu Tuhan, 

   yang berulang kulakukan 

   di hadapanMu 

   

  Reff: Kasih sayang-Mu perlindunganku 

   Di bawah naungan sayapMu damai hatiku 

   Kasih sayangMu pengharapanku 

   Usapan kasih setiaMu s’lalu kurindu 

 

Jemaat  Rasa angkuh dan sombongku  

   masih menggoda 

   iri hati dan benciku 

   kadang menjelma 

 

  Reff: Kasih sayang-Mu perlindunganku 

   Di bawah naungan sayapMu damai hatiku 

   Kasih sayangMu pengharapanku 

   Usapan kasih setiaMu s’lalu kurindu 

  Coda  Usapan kasih setiaMu s’lalu kurindu 

              
          Berdiri 

 

 

Berita Anugerah 
PL  (PL Membacakan berita anugerah  dari mazmur 

103:8-12) 

 

“Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan 

berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-

lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal 

dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal 

dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian 
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besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia; 

sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya daripada kita 

pelanggaran kita” 

 

   (jeda 3 hitungan) 

   Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 

 

Jemaat  Syukur kepada Allah. 

 

Salam Damai 
Jemaat saling memberi salam sambil mengatakan ‘Salam Pahari’ 

(Salam Persaudaraan) 

 

 

Nyanyian Syukur 

T’rima Kasih Ya Tuhanku 
PKJ 148 “ T’rima Kasih Ya Tuhanku” –Jerry Silangit ©Yamuger 

 

Jemaat  Trima kasih ya Tuhanku 

   Atas hari pemberianMu 

   Hari baru limpah rahmat 

   Dan di penuhi oleh kasihMu 

   Kau curahkan pada Umatmu 

   Kau curahkan pada Umatmu 

 

Jemaat  Trima kasih ya atas waktu 

   Yang Dikau tawarkan padaku 

   Agar dalam masa muda 

   Aku belajar tentang kasihMu 

   Yang besar dan mulia itu 

   Yang besar dan mulia itu 

 

   (interlude) 

  

 Jemaat  ‘Kan kupakai waktu itu 

   Melakukan tanggung jawabku 

   Dan menolong sesamaku 

   Menurut firman serta karyaMu 

   Kar’na itu makna kasihMu 

   Kar’na itu makna kasihMu 
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Duduk 

 

 Jemaat  Puji Syukur kuucapkan 

   Atas waktu yang Kau ciptakan 

   Kutaati, kuhargai  

   Di dalam kata dan perbuatanku 

   Agar nyata hidup beriman 

   Agar nyata hidup beriman 

  

Kita Mendengar FirmanNya… 

Doa Pelayanan Firman 

PF (mengucapkan doa untuk mohon pertolongan Roh kudus 

untuk pelayanan Firman, diakhiri “Kami berdoa di dalam 

Tuhan Yesus Kristus”) 

Jemaat   Amin. 

 

Bacaan Pertama 
      Keluaran 16:2-15 
      Lektor 1 (membacakan Keluaran 16:2-15) 

   Demikianlah Firman Tuhan! 

      Jemaat Syukur kepada Allah! 

 

 

Mazmur 

Lektor 2: Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan 

menyanyikan Mazmur 145:1-21 

 

 
   Mazmur 145 
 

Jemaat (Reff)2x 

__       ___     ___           __     ___ 

0     6<   | 1      2     3       2  | 1      .     6<  |  1      1       6<   |   6<     

     Tu-han  i-   tu   pe-nga-   sih   dan pe-nya-yang, 

___     ____      ___            __     ___     ___      ___ 

0      6<  | 1         2     3       5     | 3   .   5  |  3      5     3     2    | 1 9 6<    

   Pan-jang  sa-bar   dan be- sar ka-sih   se-  tia-Nya. 

__      ___    ___         __     ___       ____ 

0     6<   | 1     2    3       2  | 1   .     6<  |  1      1        6<           6<  |   6<     

    Tu- han i - tu   ba- ik     ke- pa - da  semua  o-   rang, 
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__      ___      ___            __     ___      __       #$ 

0     6<  | 1      2       3       5      | 6    .  6   |  6      6      3     2  |   #3 . .     

   Dan pe-nuh rah-mat   ter- ha-  dap cip- ta-an-Nya.  (ay. 8-9) 

 

 Cantor  Setiap hari ku hendak memuji 

   Dan hendak memuliakan nama-Mu 

   Besarlah Tuhan dan sangat terpuji 

   Dan kebesaran-Nya tidak terduga (ay.2-3) 

 

 

Cantor  Angkatan demi angkatan akan 

   Memegahkan pekerjaan-Mu 

   Dan beritakan keperkasaan-Mu 

   Serta nyanyikan kemuliaan-Mu (ay. 4-5) 

 

 

Jemaat  (menyanyikan Refrain) 

 

Cantor  Kekuatan perbuatan-Mu diumumkan 

   Dan kebesaran-Mu ku ceritakan 

   Kebajikan-Mu akan dimasyurkan 

   Dan keadilan-Mu penuh sorak sorai(ay. 6-7) 

 

 

Cantor  Segala yang Kau ciptakan bersyukur 

   Dan yang Kaukasihi memuji Engkau 

   Mereka akan umumkan kemuliaan KerajaanMu 

   Pada anak manusia (ay. 10-12)   

 

Jemaat  (menyanyikan Refrain) 

 

Cantor  KerajaanMu, kerajaan s’gala abad 

   Dan pemerintahan-Mu melalui segala keturunan 

   Tuhan setia dalam perkataan-Nya  

   Dan dalam segala perbuatan-Nya (ay.13) 

 

 Cantor  Tuhan penopang orang yang jatuh 

   Juga penegak orang yang tertunduk 

   Mata sekalian orang menantikan Engkau 

   Engkaupun memb’ri mereka makanan (ay.14-15) 
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Jemaat  (menyanyikan Refrain) 

 

Cantor  Engkau yang telah membuka tangan-Mu 

   Dan yang mengenyangkan segala yang hidup 

   Tuhan itu adil dalam s’gala jalan-Nya 

   Penuh kasih setia dalam perbuatan-Nya (ay.17) 

 

Cantor  Tuhan dekat pada orang yang berseru 

   Kepada-Nya dalam kesetiaan 

   Ia melakukan kehendak  

   Orang-orang yang takut akan Dia (ay.18-19) 

 

 

Jemaat  (menyanyikan Refrain) 

 

Cantor  Ia menjaga yang mengasihi-Nya 

   Tapi orang fasik dibinasakan-Nya 

   Mulutku ucapkan puji-pujian pada-Nya 

   Biar s’gala mahkluk puji nama-Nya yang kudus 

    (ay. 20-21) 

 

Jemaat  (menyanyikan Refrain) 

 

Syair: Yusica Elbasia, menurut mazmur 145 

Lagu: Yusica Elbasia 

 

Bacaan Kedua 
      1 Yohanes 4:1-21 
      Lektor 2 (membacakan 1 Yohanes 4:1-21) 

   Demikianlah Firman Tuhan! 

     Jemaat Syukur kepada Allah! 

  

 

Pembacaan Injil 
      Lukas 6: 27-36 
     PF (membacakan Lukas 6:27-36) 

Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus! Berbahagialah 

mereka yang mendengarkan Firman Allah dan 

memeliharanya. Haleluya! 
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Berdiri 

 

 

 Jemaat (Menyanyikan) : Haleluya, Haleluya! Pujilah 

Tuhan! 

 

 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu 
GB 394 “Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu” – G. Soumokil 

©Penerbitan GPIB 

 

 

=======                       =========                =======    ========         ===____         

5    5   593 |  5  .9| 5   6     6      695  | 3  . |  5   5  593   3   3     392     |  1     1        1          

Ha-le-lu-   ya,__     Ha-le-lu-      ya!  Pu-ji-lah Tu-han-Mu    s’la-ma-nya, 

=======                           ===========     ===___                       ==========     ====_ 

3     3      392 | 1 . 9 | 1  5       5         593  |  5   5      5 9 5 |95    6       6      695  |  3     3   393 | 

Ha-le-lu-      ya! __  Nya-nyi   dan    so-raklah,___    A-gung-kan    na-ma-Nya, 
 

=======        =========           ===____           ======== 

5    5   593      3     3       392     |  1     1        1        | 3     3     392  |  1  . 9| 1 0 }        

Pu-ji- lah     Tu-han-Mu      s’la-ma-nya,  Ha-le-  lu-     ya!___ 

 

 

(Pujian dari Paduan Suara) 

Khotbah 

Saat Teduh 

(Pujian dari Paduan Suara) 

 

 

Pengakuan Iman Rasuli 

(Penatua mengajak jemaat, bersama-sama mengucapkan pengakuan 

iman rasuli.) 

 

 

Warta Lisan             
             Duduk 

 

Doa Syafaat 
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Beberapa pokok doa syafaat singkat dipanjatkan. Doa syafaat 

diakhiri dengan mengucapkan “Doa Bapa Kami”. 

 

Kita Mengucap Syukur… 

Nas Pengantar 
(Setelah Penatua menyampaikan Nas Persembahan, kolektan maju 

ke depan, musik suling dimainkan) 

Pnt : “Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain 

mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 

Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu 

mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka 

kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada 

keseimbangan. Seperti ada tertulis: “Orang yang 

mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang 

mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan.” (2 Korintus 

8:13-15) 

 

Kolekte (Tarian Pesta Parei) 

         
            Berdiri 

 

Doksologi  (Saat persembahan dibawa kedepan, jemaat 

berdiri dan menyanyikan lagu Pujilah Khalik Semesta) 

 

 

KJ 303a “Pujilah Khalik Semesta” –Praise God From Whom All 

Blessings Flow, Thomas Ken, terj. Yamuger 1978, lagu: Mazmur 

Jenewa 134, Loys Bourgeois 1551 ©Yamuger 

 

                ___        ___                                              ____    ___ 

       1      1    7<      6<      5<     1     2       3   0   3      3      3    2    1    4     3     2    0 

      Pu-ji-lah Kha-lik se-mes-ta    Sum-ber se-ga-la  kur-ni-a; 

                 ___       ___                                                                 ___ 

       1      2      3      2     1      6     7<     1   0   5         3      1    2     4      3         2      1   0 

     sor-ga dan bu-mi, pu-ji t’rus  Sang Ba- pa, Pu’tra, Roh Ku-dus! 

 

       1  .     .      |    1   .     .       || 

      A  -   -    -   min.  
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Doa Persembahan 

Penatua (Mengucapkan doa persembahan, diakhiri dengan “Kami 

berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus”) 

Umat   Amin. 

 

Kita Diutus ke Dalam Dunia… 

Nyanyian Pengutusan      

     

 

O Pahari Je Iasi ( Hai Saudara yang terkasih) 
Nyanyian Ungkup 260:1-3,5,  Lago:  L. N.  No. 94 ©Gereja 

Kalimantan Evangelis dengan bantuan Ungkup Biberist – 

Gerlafingen Switzerland 1977 
 

 

PS  O pahari,  je iasi (Hai saudara yang terkasih) 

  Awi Tuhan, Tempon asi (Sebab Tuhan maha 

kasih) 

   Ingat pangkat keton toh! (ingat jabatan kalian) 

   Kilau Tuhan itah Ije (bertekun dalam Tuhan) 

   Buah kea itah hinje (lebih baik kita hidup rukun) 

   Bulat awi sintan Roh (bersatu di dalam Roh) 2x 

 

 

 

Jemaat   Koan Tuhan, tempon itah,  

(Kata Tuhan, pencipta kita) 

 Patut itah toh hasinta  

(kita perlu mengasihi sesama) 

   Hapan sinta toto te (dengan kasihNya yang benar) 

 Tapi amon sinta jaton  

(tetapi jikalau kita tidak memiliki kasih) 

   Nyata itah dia dinon (pasti kita tidak mendapat) 

   Bagin slamat ayue te (keselamatan dari Dia)2x 
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   (Interlude) 

  

Jemaat  Eweh melai huang Tuhan?  

   (siapa yang tinggal dalam Tuhan?) 

   Baya oloh ije tahan (hanya orang yang sanggup) 

   Melai huang sinta te (tinggal dalam kasih) 

   Tuhan itah puna sinta, (Tuhan kita adalah Kasih) 

   Maka oloh je hasinta  

   (maka orang yang saling mengasihi) 

   Tetep dalam Tuhan wei (tetap di dalam Tuhan)2x 

 

   (Modulasi) 

 

 

 Jemaat  Suang atei ikei, Tuhan, (masuki hati kami, Tuhan) 

   Hapan sintam kahean 

    (dengan kasihMu yang Besar) 

   Hayak Roh Je tengam te  

   (bersama Roh yang Engkau berikan) 

   Yoh, paabas ikei toto, (Ya, berkatilah kami) 

   Mangat ikei huang hetoh (supaya kami di sini) 

   Melai huang sintam wei (hidup dalam kasihMu)2x 

 

Pengutusan dan Berkat 
PF  Arahkanlah hatimu kepada Tuhan! 

Jemaat  Kami mengarahkan hati kepada Tuhan 

PF  Jadilah saksi Kristus! 

Jemaat  Syukur kepada Allah! 

PF  Terpujilah Tuhan 

Jemaat  Kini dan selamanya 

 

Pendeta menyampaikan berkat, Jemaat menyambut dengan 

menyanyikan Haleluya (5x) Amin (3x) 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, 

Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan 

memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan 

wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai 

sejahtera. (Bilangan 6:24-26) 

Jemaat       (Menyanyikan) haleluya (5x) Amin(3x) 
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                 __                        ___                            __   ___                  __   ___                 ___   ___    ___ 
       1     .   2   3   5    |  6   .   5   1>   5     |  6     .  5   3  2  3  |   2    .   3   2   1   2 |   5<  .    6<   192   395 | 

      Ha- le- lu-ya, Ha- le- lu-ya, Ha-  le-lu-   ya, Ha-  le- lu-  ya,  Ha- le- lu -   ya,  

 
            __                __               __    __    __     __ 
      6   593  5  . |    3  193  2  .  |   192  395  3 92   192  | 1 . . . } 

      A  -      min, A  -     min,  A -   -   -   -   -   -   -   min. 

 
 

Prosesi Keluar 
PF dan penatua yang bertugas keluar dari ruang ibadah diiringi 

tarian Manasai, Seluruh jemaat keluar ruangan dengan ikut 

berpartipasi  menarikan tarian Manasai (tarian pergaulan dari 

Kalimantan Tengah). 

 

Ayat: 

"Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat 

kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi 

seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi” (Matius 7:12) 
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E. Pelaksanaan Tugas Akhir Musik Gereja 

a. Waktu  

    Minggu, 15 Februari 2015, 09.30 WIB 

b. Tempat 

    GKI Salatiga, Jl. Jendral Sudirman no. 111b, Salatiga. 

c. Metode Pelaksanaan 

    Ibadah ini menggunakan metode studi partisipatif, yaitu melibatkan sejumlah  

    orang dan musisi lain dalam penyelenggaraanya. 

d. Pengorganisasian 

    Ketua    : Feby Ariyanto 

    Bendahara     : Yusica Elbasia 

    Koordinator PS    : Yusica Elbasia 

    Koordinator Musik    : Yosi Mahardika 

    Koordinator Tari   : Dwi Sartica 

    Koordinator Dekorasi  : Windarti Puji Hastuti 

    Koordinator Logistik  : Angelina Sande Lilingan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


