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TEgur sapa gembaLA keluarGA, yang disingkat TELAGA merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina 

Keluarga Kristen (LBKK), yang dirintis mulai bulan Maret 1998. LBKK didirikan di Malang pada tanggal 2 

Mei 1990 di bawah panduan Pdt. Dr. Yakub Susabda, dengan Pengurus yang diketuai oleh Bp. Gunawan 

Santoso. Semula, pelayanan LBKK terpusat pada pembinaan keluarga yang diwujudkan dalam bentuk 

KBK (Kelompok Bina Keluarga), CPK (Ceramah Pembinaan Keluarga), SPK (Seminar Pembinaan Keluarga), 

Wisata Bina Keluarga, Kamp Bina Keluarga, dan Program Bina Pranikah. 

 

TELAGA sebagai program radio mulai diudarakan melalui 5 stasiun pemancar swasta, yaitu Radio 

Merdeka dan Radio Antariksa di Surabaya, Radio Cristy di Makassar, Radio Maestro di Bandung, dan 

Radio Swaranusa Bahagia di Jayapura. Puji syukur pada Tuhan karena Ia telah berkenan memakai 

pelayanan TELAGA sehingga kini telah diudarakan melalui 50+ stasiun pemancar di seluruh Indonesia, 

mulai dari Medan - Sumatera Utara sampai ke Wamena di Papua, yang pada umumnya diudarakan 

seminggu sekali. 

 

Mulai bulan Oktober 2003 LBKK mengembangkan pelayanan ini melalui jaringan internet. Situs 

TELAGA.org didesain untuk menyebarluaskan informasi yang kami siarkan dalam program radio. Pada 

situs ini kami menyediakan baik rekaman audio, transkrip, artikel, maupun ringkasan rekaman audio. 

Topik yang kami angkat berkisar pada tema-tema yang berkaitan dengan keluarga dan masalah kejiwaan 

secara umum. 

 

Dalam situs ini, kami juga menyediakan akses kepada Anda untuk bertanya secara langsung via 

konsultasi-TELAGA@sabda.org dan kami akan berupaya untuk menjawabnya. Di samping itu, kami 

sudah menyiapkan beberapa makalah dan sejumlah referensi buku yang dapat kami rekomendasikan 

kepada Anda sehingga Anda dapat mendalami topik tertentu dengan lebih seksama. Sebagai pelengkap, 

kami telah menyediakan sebuah perangkat tes untuk mengukur kondisi pernikahan Anda. 

 

Melalui situs TELAGA.org, Anda pun dapat mengakses beberapa situs lainnya, yakni situs C3I (Christian 

Counseling Indonesia) yang ditujukan kepada para konselor maupun mereka yang ingin menjadi 

konselor awam dan di dalamnya disediakan berbagai macam fasilitas dan literatur yang berkaitan 

dengan konseling; situs Alkitab SABDA dan SABDAWeb menyediakan Alkitab dalam berbagai macam 

versi; situs PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen) untuk bidang pelayanan anak, mulai dari 

bahan cerita sampai lagu dan permainan anak; Milis Publikasi e-Konsel yang berisikan artikel-artikel 

seputar konseling. 
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