
Nasib Orang Dijalanan 
Karya: Prasetyawati 

 
 
 

Kutermenung dalam kesepian 

Terdiam dalam kesendirian 

Hanya alunan lagu yang terdengar 

Melantunkan sebuah syair …. 

Aku sedih duduk sendiri; 

 

Kunanti saatnya tiba 

Mengapa waktu itu tak kunjung datang 

Kutermangu dengan tangan di dagu 

Kunanti-nantkan hal yang tak kunjung sampai 

 

Angkot…o…angkot 

Mengapa jalanmu to slow 

Mengapa kau selalu berdian di tempat 

Padahal aku ingin pulang cepat 

Karena kasur di rumah sudah menunggu 

 

 

 

 

 

Berlari dan Menghadapi 
Karya: Prasetyawati 

 
 

Aku berfikir 

Aku berlari 

Aku mengejar 

Impianku tercapai 

 

Aku berdiri 

Aku bergerak 

Aku menghadapi 

Kutemukan keinginanku 

 

Tetapi sekarang …. 

Ingin aku melupakannya 

Ingin aku bersembunyi 

Ingin aku berdiam 

 

Menjadi guru itulah impianku 

Menghadapi anak-anak itulah keinginanku 

Tetapi ;;; administrasi o administrasi 

Mengapa sekarang aku harus menghadapimu? 

 

 

 



Bagian yang kuhindari sejak sekolah 

Bagian yang tidak ingin kupikirkan 

Tetapi sekarang aku harus mengerjakannya 

Ayo, semangat … kerjakan administrasimu! 

 

 

Bangsa yang Ku kasihi 
Karya: Prasetyawati 

 
 

Bagaimana tidak, Tuhan akan sayang 

Pada Indonesia bangsa yang besar itu 

Ratusan jiwa diam di negeri ini  

Dan menyerukan nama-Mu setiap waktu 

 

Seperti rajawali yang menggoyangbangkitkan sarangnya 

Demikianlah Tuhan sedang menggoncangkan tanah di negeri ini 

Seperti Bapa menghajar anaknya di saat salah 

Demikianlah Tuhan mengajar sesuatu „tuk bangsaku 

 

Kau yang telah mengukir Indonesia di telapak tanga-Mu 

Negeriku senantiasa ada dalam relung hati-Mu 

Kau yang memandang bangsaku berharga dan mulia 

Hingga Engkau sangat dan sangat mengasihi negeriku 

 

Siapakah yang dapat menggugat bangsa pilihan-Mu? 

Kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau bahkan bahaya? 

Tidak ada satupun dapat memisahkan bangsaku dari kasih-Mu Tuhan 

Semua yang terjadi atas bangsaku,  

semuanya atas seijin dan sepengetahuan-Mu 

 

Tak akan pernah Tuhan biarkan bangsaku jatuh tergeletak 

S;bab Engkau selalu menopangnya 

Takkan pernah Engkau, Tuhan, tinggalkan bangsaku 

S‟bab Engkau senantiasa mengingatnya selalu 

 

Siapakah Indonesia di hadapan-Mu, Tuhan: 

Sehingga Engkau, yang peduli atas negeriku 

Siapakah bangsaku, dalam pandangan-Mu, Tuhan? 

Sehingga Engkau mempertahankan bangsaku 

 

Karena kesejahteraan negeriku, juga kesejahteraanku 

Maka ini yang akan kulakukan bagi bangsaku 

Ku akan merendahkan diri, berdoa dan mencari-Mu, Tuhan 

Lalu berbalik dari jalan-jalanku yang salah 

Hingga kemudian  …. 

Mataku akan melihat kedahsyatan-Mu 

Memulihkan bangsa dan negeriku…. Indonesia 

 

 

 

 



My hope 
Karya: Prasetyawati 

 

Thank you Lord  for Your loving 

Thank you Lord  for  Your grace 

Your grace make me live 

Your grace make me appreciate in Your sight 

 

I don‟t khow how to say thank you for Your kindness 

I don‟t know to say thak you for Your loving  

Which I know I must obey always 

Which I know have to love people around me 

 

Help me obey Your orders always 

Help me to be able to love people around me 

I want to be faithfull follow You always 

I want to be loyal to You all my life 

 

 

 

 

 

 

Melangkah Bersama 

Karya: Prasetyawati 
 

 

Ku duduk di pojok 

Ku lihat kehebatanmu 

Tak terasa kekagumanku meningkat 

Kau berdiri menjulang tinggi 

 

Tak terasa umurmu bertambah 

Kau tak berubah sepanjang waktu 

Setia menyambutku setiap hari  

Disaat aku melangkah masuk 

 

Teu kurasa tujuh welas tahun abdi aya 

Waktu nu panjang dilangkungan 

Hayu urang ngalangkah babarengan 

Keep the spirit Gracia‟s school 

 

  



Tuhan Yesus Kristus 
Karya : Hadasa Maretisa Susanto 

 

Tak terhingga ucapan syukur kupanjatkan pada-Mu 

Untuk semua wujud cinta-Mu yang tak terselami pikiranku 

Hidup-Mu yang menjadi tumbal bagi seluruh kejahatanku 

Allah sendiri mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba 

Nista dan nestapa, itulah yang kauderita sepanjang hidup-Mu di bumi 

 

Yesus, cinta-Mu Kaubuktikan dengan begitu rupa bagiku yang hina ini 

Engkai relakan tubuh, hati, darah, daging, kulit, bahkan seg‟nap hidup-
Mu 

Sahabat-Mu yang karib bahkan menjadi pengkhianat dan pembelot 

Umpatan, kutukan, pukulan, tuduhan, dan kekejaman Kautanggung 
bagiku 

Sungguh Yesus, Engkaulah anugerah terindah dan terbesar dalam 
hidupku 

 

Kini dengan wajah tertunduk dan hati hancur‟ku tersungkur di kaki salib-
Mu 

Rasa bahagia, malu, dan gelora cinta berkecamuk di batinku 

Inilah yang kupersembahkan sebagai ungkapan syukurku 

Seluruh masa depan, hidup dan matiku adalah milik-Mu seutuhnya 

Tiada cita-cita lain dalam hidupku selain menjadi hamba-Mu, kekasihku 

Ukiran pena cinta-Mu „kan terpatri kini dan selamanya 

Sampai hari aku bertemu muka dengan muka dengan-Mu Yesusku 

Thank You, God! 
Karya : Hadasa Maretisa Susanto 

 

Tak cukup untaian kata „tuk ungkapkan rasa syukurku 

Hanya inilah doa dan permohonanku pada-Mu Tuhanku 

Anug‟rahkan kuasa tak terbatas dari firman-Mu 

Nirwana dan mahkota kehidupan kelak „kan jadi milik mereka 

Keluarga, sahabat, guru, rekan, serta muridku 

 

Yesus, biarlah rangcangan-Mu digenapi „tuk s‟tiap pribadi 

Oleh firman-Mu semua kehendak-Mu di bumi „kan terlaksana 

Ukiran pena kasih-Mu „kan hiasi lembaran hidup mereka 

 

Guratan tinta cinta-Muu kiranya warnai kisah mereka 

Oh, indahnya persaudaraan di dalam Tuhan 

Deret kebaikan-Mu dan sesamaku membuatku berseru, 

“Thank You God!” 

 

 

 

 

 



Satu, Dua, Tiga 
Karya : Hadasa Maretisa S. 

 

Satu per satu 

Gerbang biru dilewati murid dan guru 

Ruang kosong pun disirami nyanyian 

Petikan gitar iringi suara merdu pun terdengar 

 

Dua kaki bersimpuh, 

Panjatkan doa syukur pada sang pencipta 

Dua tangan terbuka, 

Menyambut sabda Tuhan yang sempurna 

 

Tiga warna bersatu di GRACIA 

Merah cerianya anak SD 

Biru teduhnya anak SMP 

Hijau sejuknya anak SMK 

What a wonderful morning at GRACIA! 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 
 

Karya: Hadasa Maretisa Susanto 

 

Dia, terkadang namun tak selalu ... 

Rumit tapi membuat penasaran 

Kadang memusingkan tapi membuat rindu 

Meski abstrak tapi terjangkau pikiran 

 

Dia, tak selalu namun terkadang ... 

Menerangi gelapnya pemikiran 

Menjadi solusi kerisauan hati 

Membuka tabir ketidakpahaman 

 

Sang Pencipta anug’rahkan dia dalam hidupku 

Kian hari kian bertambah keingintahuanku padanya 

Tak bosan ‘ku mencoba memahami dirinya 

Matematika oh Matematika 

 

 



Transformed  
 

By: Hadasa Maretisa Susanto 

 

Dark and cold 

Nothing else 

But sadness and fear 

Surround this empty heart 

 

Then light comes 

Bright expels darkness 

Love embraces 

Joy and courage grows   

 

How can it be? 

I don’t know, indeed 

One thing for sure 

It’s all because of JESUS 

I’m transformed 

By the rhythms of His grace 

 

 

 

Jodoh 
Karya : Ina 

 

Dari 17.504 pulau 

Dari 34 provinsi 

Dari 98 kota 

Dan dari 1.340 suku 

Aku bertemu denganmu sahabatku 

Aku dan kamu memang tak sama 

Namun kita dijodohkan Tuhan 

Sekalipun hanya dalam diam 

Atau mungkin dalam tangisan 

Sehati sepenanggungan  

Itulah dirimu 

Terima kasih sahabatku 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tunawisma 
Karya : Ina 

 

Tangan terulur meminta bantuan 

Uang sekantong kausembungikan 

Niat sekali kau membodohi orang, tapi 

Ada saja orang yang terebak 

Wuah, dalam sekejap kauraup uang, namun 

Ingat, akan tiba 

Saat kita kembali pada-Nya 

Mampukah kau bertanggung jawab 

Atas apa yang kau perbuat?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akulah 
Karya : Ina 

 

Aku tak mahal 

Namun membuat nyaman 

Aku tak mahal 

Namun aku terkenal 

Aku tak mahal 

Namun diminati orang 

Aku tak mahal 

Namun, kerap jadi bahan curian 

 

Tua, muda, kecil dan besar 

Dalam sedih ataupun senang 

Perkenalkan, akulah si SANDAL 

Barang yang pasti kalian butuhkan 

 

 

 

 

 

 



 

Tumbuh Perlahan 
Karya: Ina 

 

Sederhana, mungil, biasa 

Engkau tidak megah dan tidak wah 

Karunia, nama lain dirimu 

Orang mungkin tak tahu, tapi aku tahu 

Lama kelamaan semakin kukenal dirimu 

Anak-anak datang padamu dan menyanyikan pujian 

Harapan dan doa dipanjatkan bersamamu 

 

Guru, kepala sekolah, siswa, bahkan petugas kebersihan 

Renungan dan membaca surat cinta-Mu selalu kami lakukan 

Ada kamu dalam setiap kegiatan itu 

Cinta akan Tuhan pun perlahan mulai bertumbuh 

Inilah rasa yang kudapatkan, setelah 

Aku masuk ke dalammu yang sederhana, mungil dan biasa, 

GRACIA 

 

 

 

 

 

 

Ruang tenang 
Karya: Ina 

 

Diam, diam dan diam 

Tak ada berita 

Juga tak ada kabar 

Inginku mengusik harimu  

Yang sepertinya tenang 

 Tanpa kegalauan 

 Tanpa kecemasan 

 Namun aku salah paham 

Di balik ketenanganmu 

Banyak juga yang kau sembunyikan 

Dan kali ini aku tahu 

Kau hanya butuh satu ruang 

Ruang tenang 

Tanpa gangguan orang luar 

 

 

 

 

Nomaden 
Karya: Tetti R 

 

 



Sederhana ... 

Bangunan lama yang tidak begitu besar 

Sejuk sekaligus kehangatan yang kurasa 

Ku coba melangkah menuju ruang demi ruang 

  

Oh ... ada beberapa lukisan yang tergantung 

 Buku-buku yang berbaris dengan tertib dan teratur 

 Terpampang pulau-pulau seluruh dunia 

 Hmm ... Hmm ... ya ... ya ...  

Kubus, balok dan teman-temannya 

 

Otakku menyerap semua yang kulihat 

Nomaden! Penghuni bangunan ini ... 

Selalu berpindah sesuai kebutuhannya  

takkan jenuh takkan bosan  

karena stuck di satu ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat Kenal Saya 
Karya: Tetti R 
 

Aku telah mengenalmu bahkan sebelum engkau dikandung  
Aku yang menenunmu dalam kandungan ibumu  
Aku membawa engkau keluar saat kau dilahirkan  
Aku telah memilihmu ketika Aku merencanakan penciptaan  
 
Engkau telah tercipta segambar dengan-Ku  
Di dalam-Ku kau hidup dan bergerak karena engkau adalah keturunan-
Ku  
Aku tahu segalanya tentang dirimu  
Aku tahu saat kau duduk atau berjalan juga apa yang ada di pikiranmu 
bahkan rambut dikepalamu telah Ku hitung semuanya   
 
Engkau bukanlah suatu kesalahan, terbukti semua hari-harimu tertulis 
dalam kitab-Ku,  
Aku memastikan dengan tepat hari kelahiran dan tempat tinggalmu  
karena segala kejadianmu adalah menakjubkan  

  



Kasih 
Karya: Tetti R 

 
Engkau adalah pancaran kasih yang sempurna  

Kerinduan-Mu yaitu melimpahruahkan Kasih-Mu bagiku  

Alasannya sederhana yaitu karena aku anak-Mu dan Engkau Bapaku 

Engkau menawarkan kepadaku, lebih dari apa yang dapat diberikan 

seorang ayah di dunia ini 

Karena Engkau Bapa yang sempurna  

 

Setiap pemberian yang baik yang aku terima, bersumber dari-Mu  

Karena Engkaulah sumber segalanya dan Engkau selalu memenuhi 

segala kebutuhanku 

Rancangan-Mu bagi masa depanku selalu diwarnai dengan HARAPAN 

Engkau mengasihiku dengan KASIH yang kekal  

Tak terhitung banyaknya pikiran-Mu mengenai diriku, melebihi 

banyaknya pasir di tepi laut  

Engkau tak pernah berhenti melakukan kebaikan bagiku 

Karena akulah milik kesayangan-Mu 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Senjata yang Menyembuhkan 

Karya: Tetti R 
 

Lidah manusia seperti pisau cukur yang diasah 

Lidah manusia seperti pedang yang ditajamkan 

Membidikkan kata yang pahit seperti panah 

Menembak orang dari tempat tersembunyi 

Tangan manusia memukul karena perasaan permusuhan 

Tangan manusia memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena 

 

Manusia … 

Melukai … tapi adakah ia punya bebat?! 

Memukul … tapi apakah ia bisa menyembuhkan?! 

Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat 

Dia yang memukuli, tetapi yang tangan-Nya menyembuhkan pula 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biru itu Blue 
Karya: Tetti R 

 

Bukan biru langit, bukan laut biru 

Ini di sini aku mendapatkan ketenangan 

Rasa yang takkan kutemukan di tempat mana pun 

Untuk itulah aku hamper setiap hari dating 

 

 Bukan biru langit, bukan laut biru 

 Luas setiap hati orang-orang di dalamnya 

 Undangan pun ada untuk si “berkebutuhan khusus” 

 Engkau biru yang dapat menarik setiap jiwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebur 
Karya : Eva T.S. 

 

Mirip pun tiada, lebih-lebih serupa 

Sifat, karakter nan unik dan istimewa 

Tiada dapat dibandingkan satu sama lain 

Bagai kandungan logam di perut bumi 

Itulah manusia di dunia 

  

Diperdaya, ditipu, dibutakan 

Tutupi kilau dengan kemunafikan 

Sembunyi, berlari dari diri sendiri 

Inginkan kilau yang lain, menipu diri 

Sembari hati nurani tertekan, depresi 

 

Panas api cinta yang membara 

Memurnikan, melebur, menyatukan  

Nyatakan keindahan dalam kekurangan 

Kelemahan sebagai celah pemersatu 

 

Aku, kamu, kita lebur jadi satu 

Pancarkan kilau yang gilang gemilang 

Tak malu lagi jadi diri sendiri 

Karna tanganmu selalu ada terulur untukku 

Di sini, hanya di sini 



The Most 
Karya : Eva T.S. 

 

Know me best  

Recognize all my dark and wrong path 

Know how worst I can rebel 

My weakness, hard yet fragile heart 

He acknowledge me most 

 

 The most I turn away from  

 But still with me no matter what I‟ve done 

 Mostly sad because of me 

 Yet always give abundant joy 

More I want to walk away 

More I found He‟s the only source that I need 

You, You‟re the most I needed in all my life 

 

 

 

 

 

 

 

No body to somebody 
Karya : Eva T.S. 

 

Nothing belong to me in this earth 

All I have just this sin-manner 

Couldn‟t redeem my own self 

Helpless, worthless 

 

 Nothing but You make me something 

 From nobody  to somebody  

Somebody beautiful and worthy in Your eyes 

Somebody You loved as always 

 

Nothing I can do to repay You 

This is me: my body, my time, my life 

All from You and all for You 

 

 

 

 

 

 

 



Wajah Itu 
Karya : Eva T.S. 

 

Wajah penuh luka, siapa yang punya? 

Buruk rupa, tak nampak bagai manusia 

Mengerukan, bagai bekas pembantaian 

Tak ada yang kuasa memandangnya 

Hanya bisa memalingkan diri 

 

 Tersakiti walau tak pernah menyakiti 

 Dihukum, ditindas, namun sesungguhnya tak bersalah 

 Bagai penjahat penuh nista 

 Tapi sungguh sempurna tak bercacat 

 Itu wajah penuh cinta yang kalahkan kegelapan 

Cemerlang, berkilau, terangi lubuk hatiku 

Wajah itu muncul dalam rupa lain! 

Padanya, padamu, pada kalian semua 

Mengapa terus kulihat wajah itu? Mengapa? 

“itulah aku” bisiknya lembut 

Pancarkan terang kasih dan pandanglah 

Pada wajah-wajah itu 

 

 

Cozy Room 

Karya : Eva T.S. 

Beautiful but not from appearance 

Huge even in a tiny place 

Homy although not my own house 

Warm not in temperature, but in  heart 

 Cozy place where I can relax 

 Like a hiding place from outside world 

 Sometimes not comfort 

But always stick in my heart 

I could wondered around 

But sometime, somehow 

I will come back again 

Back to my cozy room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



What or Who  
By : Debi D. 

 

Is it something? Or is it someone? What is it?  

Help me to describe it, help me to paint it 

Help me to convey it, help me to define it 

It burns... It builts whithin my soul 

Laughters burst, tears break out, out of my body 

 

Is it a weep I have inside? Is it a joy I possess? 

Is it a madness I hold inside? Is it a genius I embrace ? 

 A mixture of pain and gain.  A blend of hope to cope 

 

Why it stays?  

Lingers in my ears, dances before my eyes 

Runs across my mind, speaks within my heart 

Igroned but longed for, neglected yet craved for more 

Something lives within this school 

Someone empowers this society 

The walls whisper it, the trees whistle it 

Something lives in Gracia 

Someone rules this Gracia 

Something remains.... 

They call it amore, kanyaah, saranghae  

It is Grace...  

A Wretch Like Me …  

(once I was lost and blind, now I am found and I see…  

  -- Debi Deborah) 

 

How merciful God is…  

No matter how evil and far I am, 

Never He forsakes me, as faithful He is… 

How fortunate I am. 

The darkness was around and in me 

Me in the pit of sin and shame 

The hope had gone and so had the flame  

No one and nothing to blame  

Who has the power to save me? 

Who has the strength to reach me? 

God the Almighty has 

The Lord above lords does 

Pulled from dark to light 

Freed from burden and bond 

Changed into a new man born 

Transformed to be the right 

How grateful I am…  

The loving Lord has mercy  

The merciful God has love 

How adoring my Savior is …  

 



The little me…                  The Mighty Him 

Never know how small I am 

Till in mightiness He appears 

Showing how weak I am 

Than the powerful He is 

 

Brain cannot think 

Mind cannot grasp 

The knowledge in him 

The wisdom of his 

 

Body can’t bear  

Soul can’t stand 

The knowledge in him 

The wisdom of his 

 

THE WONDER OF HIS WORKS 

THE MIRACLE OF HIS HANDS 

THE BEAUTY OF HIS LOVE 

THE AWESOMENESS OF GOD 

 
 

A  Piece of My Thought… 

(a thought of mine, Debi Deborah) 

 

I wonder why the world ruins itself 

Why the earth gets older 

How it becomes a bulk of junks 

When one feels no peace 

I ponder and question 

Why people hate people 

How people hate people 

When people kill people  

I wonder again and again 

Why love can’t be felt 

How it fades and gets cold 

When one sees hatred  

Selfishness and pride 

Breath and wealth 

Tangled with anger 

Lust and prejudice 

 



All is in ONE…. It is SIN 

   

JOY… JOY… JOY 

 

I GOT JOY IN MY HEART 

HOW HAPPY I AM 

NOONE CAN MAKE ME SAD 

ANYMORE, ANY LONGER 

 

JOYFUL, A JOYFUL HEART 

GIVES ME STRENGTH 

ARISES MY HOPE 

TO COPE WITH LIFE 

 

REJOICE, ALWAYS… 

I‟VE FOUND THE SOURCE 

THE SOURCE OF MY JOY 

THE LORD IS IN ME….      

  REJOICE ! 

  BE JOYFUL ! 

  A JOYOUS LIFE ! 

  A JOYFUL HEART !   

 

Ruangan Tersembunyi 
Karya: Sarah Septefrin 

 

Hitam ... Gelap ... 

Banyak kamar terdiam sepi 

Penuh sarang, terlihat usang  

Tak terjamah oleh sang surya 

 

Tok ... Tok ... Tok ... 

Sesosok manusia berdiri di muka pintu 

Asing, wajah-Nya tak kukenal 

Perlahan kubuka dan .............. 

BLAST!!! 

 

Terang yang sangat benderang menyerbu 

Angin badai menembus setiap ruangan 

Aku terbungkam dan terhentak sejenak 

Dan terdengar bisikan lembut 

“open . open your heart for me” 

“I‟II give you a new heart that‟s God-willed, not your-willed”  

 

 

 

 



 

Tertangkap basah 
Karya : Sarah Septefrin 
 

Du du du……….. 

Kala itu di hari Sabtu 

Dengan wajah sendu 

Nan kelabu 

Menunggu dan terus menunggu 

Hati berdetak tak menentu 

Sampai langit pun ikut membisu 

Curiga memenuhi kalbu 

Arrgh, kalau gini caranya aku serbu!! 

BINGO! 

Akhirnya ketahuan juga kan kamu! 

Tertangkap basah diguyur hujan yang tak tahu malu 

 

 
 

 

 

 

Musuh dalam selimut 
Karya : Sarah Septefrin 
 

Teman? 

Chingu? 

Best friend?! 

Anak kecil, remaja, orang dewasa, kakek-nenek  

Di keluarga, sekolah, maupun dalam pekerjaan 

Semua orang memerlukannya 

Bagaimana denganmu? 

“Sulit mencari sahabat di bumi.” 

“Kalau musuh tak perlu dicari juga datang tanpa diundang bukan??” 

Tetiba ada suara kecil dari tenda sebelah 

Kucari di setiap sudut tenda itu 

Berlari kian kemari tapi tak kunjung kulihat 

Ternyata oh ternyata! 

Suara tikus yang terjerat selimut tebal 

 



Aku dan Dia 
Karya : Sarah Septefrin 
 

Aku manusia rapuh 

Tak berart i dan tak berguna 

Pekak oleh isapan jempol dari si mulut manis  

Buta oleh gemerlap dunia  

Sementara Dia …  

Dia Pricadi yang berharga 

Dia ada sepanjang masa dan tak tergantikan  

Dia mendengar tul isan di benakku  

Dia membaca suara hati tanpa membocorkannya  

Aku dan Dia 

Bagai langit dan bumi  

Tidak sama dan sangat berbeda 

Perbedaan itulah yang menyatukan  

Aku dan Dia 

Aku ada karena Dia ingin aku ada 

Aku hidup karena Dia bersedia mati  

Aku berkarya karena Dia memberi kemampuan  

Sungguh, aku dan Dia tak terpisahkan  

Aku dan Dia adalah satu  

Satu dalam sesosok pribadi, Sarah Septefrin Susanto.  

Invisible hand 
Karya : Sarah Septefrin 
 

Dunia berputar tanpa henti  

Waktu berjalan maju dan tak kembali  

Angin berhembus kian kemari  

Langit tersenyum setiap pagi  

Siapakah yang membuat semua ini?  

Mata mengedip saat terkena debu  

Darah mengalir di sekujur tubuh  

Jantung berhenti sesuai waktu  

Siapakah yang melakukannya? 

Ada orang yang lahir  

Di hari  itu juga ada orang yang mati  

Ada orang yang menjadi kaya 

Di saat i tu juga ada yang menjadi miskin  

Jadi, apa gerangan di balik semua in i?  

Dapatkah engkau memahaminya?  

Walaupun ada yang berlelah mencari  

Bahkan belajar sampai ke negeri China 

Nyatalah sekarang bahwa manusia t idak dapat menyelami  

Segala pekerjaan yang dilakukan Allah  

Namun, percayalah dan jangan ragu!  

Rancangannya adalah sejahtera adanya 

dan bukan kecelakaan 

 



Sarah Septefrin 
Karya : Sarah Septefrin 

 

Sejak dikandung ibuku 

Aku dipil ih Tuhan 

Rahasia Kasih-Nya 

Amat indah bagiku  

Hosana bagi Tuhanku 

 

Sukacita warnai hariku  

Emosi kutuangkan dalam sebuah lagu  

P ikiranku diubahkan-Nya 

Teman-teman jadi kekuatanku 

Egoku mulai kutinggalkan s‟bab  

F irman-Nya bongkar sarangku 

R iuh rendah suara anak kecil  

Iringi simfoni hidupku 

N iscaya ku jadi indah s‟perti -Mu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumujud ka Gusti 
Karya : Nining Kartini 

 

Dina simpena peuting 

Kuring nyaring teu ngeunah cicing 

Sadar kana diri.... 

Nu poho kana purwadaksi 

Batin ceurik ngajerit maratan langit 

Rumasa ..... 

Rumasa loba dosa 

  

Gusti ieu abdi 

 Nyanggakeun sembah sujud ka Anjeun 

 Hampura, hampura sagala dosa 

Anu geus dipilampah 

 

Kiwari ..... 

Kiwari kuring sumujud ka Anjeun 

Kuring pasrah dina sampean Gusti 

 

 

 

 

 



Siapakah Itu? 
Karya : Frans 

 

Ayam pun belum berkokok 

Anjing pun lupa menggonggong 

Ku tetap melangkahkan kaki dan belok 

Belok ke jalan yang menuju tempat dimana aku belajar 

Bulan masih bersinar terang  

Matahari sedang tidur dengan tenang 

Jalan masih remang-remang 

Namun kujalani dengan senang 

Terlihat di ujung jalan ada gerbang biru 

Dug.... aku terjatuh, aku malu 

Kenapa harus malu? Kan hanya aku yang disitu 

Kulihat kebawah menuju salju yang palsu 

Itu seperti batu, kuperhatikan ternyata bukan batu itu kayu 

Segera kusingkirkan dari hadapanku 

Kulanjutkan langkahku menuju gerbang biru 

Namun ku mendengar sesuatu gerbang itu 

Suara yang merdu dan sangat syahdu 

Sejenak ku termangu, merasakan nikmatnya suara itu 

Ku percepat langkahku dan mengabaikan salju palsu 

Ku buka gerbang itu, namun tak kudapati satu orangpun disitu 

Ayam pun berkokok, anjing pun menggonggong 

Ku terdiam kaku 

Siapakah itu? 

Hoamzzz … 
Karya : Desti Florentina 

 
Duduk bersama 

Mengelilingi meja 

Seseorang disana 

Mengeluarkan ilmu dimilikinya 

Tanpa sadar 

Kutatap penanda waktu ditanganku 

Waktu terasa lambat 

Diriku mulai resah, gelisah 

Tanda mata mulai lelah 

Diriku yang lain berkata : 

“kuat tahan matamu” 

Ku gerakkan tanganku 

Ku gerakkan kakiku 

Ku cari kesibukkan 

Untuk ke-2 kalinya 

Kutatap penanda waktu ditanganku 

Secerah cahaya datang 

Waktu yang dia miliki berlalu 

Mataku 

Mendapat kekuatan baru 

 

 

 



 

Tak Terucap 
Karya : Desti Florentina 

 
Ditinggal hanya seorang diri 

Ditempatkan di tengah orang tak dikenal 

Kala itu dia tak mengerti 

Pikirnya hanya sementara 

Namun tidak 

 Dia pun mulai bertumbuh  

 Detik, jam, hari, bulan, tahun 

 Seperti terhitung baginya 

 Langit perlahan-lahan menghitam 

 Saatnya bertemu dengan sesosok yang dirindukannya 

Dari kejauhan dilihatnya sesosok itu 

Hatinya seakan meledak 

Air pun turun dari matanya 

Melewati pipinya 

Terdengar suara isak tangis dari mulutnya 

 Menangis.. itu yang dilakukannya 

 Dalam hati ia berkata 

 “THAT‟S MY MOM” 

 

 

 

 

 

 

Tegap ku berdiri di sini 
Karya : Desti Florentina 

 
Menghadapkan pandanganku ke atas 

Warna biru terbentang luas 

Awan bergerak perlahan 

Ikuti arah angina berhembus 

 Burung-burung berkicau 

 Bagaikan musik alami di telinga 

 Pohon-pohon bergerak kian kemari 

 Seperti tangan seorang penari 

 Sungguh…. 

 Sungguh indah ciptaan-Mu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rasa yang sudah ada 
Karya : Desti Florentina 

 
Manis.. 

Rasa yang membuatmu nagih 

Rasa yang membuatmu tertawa 

Rasa yang membuatmu senyum-senyum sendiri 

Indah bukan? 

 Pahit…. 

 Rasa yang membuat wajahmu jelek 

 Rasa yang membuat lidahmu terjulur seperti anjing 

 Rasa yang membuat malas menghadapinya 

 Menghadapi kenyataan 

 Ya.. kenyataan itu pahit 

Asem 

Rasa yang membuatmu bergidik merinding 

Ada hantu?? Bukan! 

Ada asem 

Asem dari ketiak 

Arahkan penciumanmu pada ketiak  

Kesut bukan? 

 

 

 

 

 

Kota yang berputar 
Karya : Desti Florentina 

 
Jala raya dilewati banyak orang  

Suara kendaraan selalu terdengar 

Gedung tinggi berbaris di pinggir 

Langit luas yang terbentang 

Seperti roda berputar 

 Orang lalu Lalang 

 Nada tak halus terdengar 

 Asap membumbung keluar 

 Perlahan menipis jalan yang ditelusuri 

Bangunan berlomba melebihi langit 

Penerang langit kosong pada malam hari 

Hanya putih bergumpal di pagi hari 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cacat memang 

Karya : Hana Maria 

 

Ungu kau jadikan abu 

Kuning terlihat bening 

Hijau seperti ranjau 

Buram 

 

A menjadi H 

B terasa D 

X terdengar S 

Temaram 

 

Pencahayaan kurang 

Pengelihatan kunang-kunang 

Pendengaran menyimpang 

Suram 

 

 

 

Entahlah 

Karya : Hana Maria 

Aku, kamu, dia, kita 

Atau…. 

Dia, kamu, kita, aku 

Bukan… 

Kita, kamu, aku, dia 

Masa sih?? 

Entahlah 

 

Dia tau kamu enggan 

Aku mau kita segan 

Namun… 

Dia selalu memonopoli aku 

Aku berlalu mengejar kamu 

Kamu bermimpi bersama dia 

Kita memang begitu rumit 

Entahlah.. 

 

 

 

 



 

Berisik yang Mengusik 

Karya : Hana Maria 

 

Teristimewa… 

Sebuah prioritas menjadi hakmu 

Melanggar, menerobos, melawan arah 

Tak membuatmu gentar 

 

Lampu rotator yang menyala 

Merah dan biru 

Mengusik semua penghadang 

Merasa tegang 

 

Kau pandai nan cerdik 

Tulisan merah di depan 

Kau bolak-balik 

Ambulance 

 

 

 

Tumpukan novel 

Karya : Hana Maria 

 

Mr. A vs Miss B  

Kata seseorang judulnya insomia  

Mr. O vs Miss AB 

Dia buat titelnya sense 

Innocent 

Menjadi gelar untuk Mr. B vs Miss A 

Kisah Mr. A vs Miss AB 

Tercetak menjadi scent 

Dan yang membuat semua menjadi sebuah reality adalah 

Mr. B vs miss AB 

 

 

 

 

 

 

 



Kok dua kali? 

Karya : Hana Maria 

 

Kita sering berkata Bank BCA 

Padahal BCA itu Bank Central Asia 

Lalu sekolah SMP anu 

Padahal Sekolah Menengah Pertama 

Tolong belikan Aqua  

Tahunya yang dibawa Ron 88 

Ada apa gerangan dengan bahasa ini? 

Siapa yang memulai? 

Dan adakah yang mau membenahi? 

Kok dua kali? 

 

 

 

 

 

 

 

Terlanjur jual mahal 

Karya : Hana Maria 

 

Dasar anak durhaka 

Dasar anak tak peduli 

Tak usah lagi panggil saya 

Anggap saya tak ada 

 

Aku tak butuh uangmu 

Aku perlu waktumu 

Aku tak butuh hartamu 

Aku ingin perhatianmu 

 

Lalu kuperhatikan 

Kemudian kupedulikan 

Berikutnya ku bantu 

Ku usahakan yang dia perlu 

 

Tapi sesudahnya dia minta uangku 

Dia minta hartaku 

Terlanjur… 

 

 



 

DM-MD  

Karya : Hana Maria 

 

Di Korea 

Naneun itu saya 

Gongbu means belajar 

Hangguko adalah Bahasa korea 

Hakkyo berarti sekolah 

 

Di Bahasa Indonesiakan 

Saya belajar Bahasa Korea di sekolah 

Susunan Bahasa Korea 

Naneun hakkyoeso hanggukoreul gongbu hamnida 

 

Beda bahasa beda susunan 

Beda Bahasa beda aturan 

Bahasa itu memang DM-MD 

DM..  Diterangkan lalu menerangkan 

MD.. menerangkan yang diterangkan 

 

 

Otak 

Karya : Yuliet Klara 

 

Mengotak sampai botak 

Saat ini aku sedang retak 

Sadar sedikit saja membuat pitak 

Meledak-ledak dan sering membentak 

Mengoyak-ngoyak yang betak-betak 

 

Padahal tidak suka dibentak 

Tapi selalu berpikir dengan kotak 

Berusaha keras untuk mengatak 

Untunglah, tidak seperti pembatak 

 

Hah?! Mengapa ini membuatku letak?? 

Ingin berhenti tapi sudah jadi watak 

Ingin tidak begitu tapi sudah tercetak 

Aku yang sekarang dipetakan otak 

 

 

 

 

 



Di Pojokan Bar 
Karya : Yuliet Klara 

 

Ada dua saudara kembar 

Yang satu menuduh, yang lain mengumbar 

Awalnya saling memberi kabar 

Lama-lama saat bersama pun ingin bubar 

Ya, memang yang dilihat sekilas itu sabar 

Ya, memang yang dirasa sekilas itu cobar 

Apa iya otak si tukang tuduh sudah melebar? 

Dan apa iya hati si tukang umbar sudah menjabar? 

Akhirnya sadar setelah melihat semuanya terkobar 

Perjalanan ini belum berakhir meski rasanya hambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulat – Belit 
Karya : Yuliet Klara 

 

Malam itu aku berpetualang ke hutan tropis 

Ditemani kunang-kunang dan bekal kue lapis 

Bekal kue lapis habis 

Kunang-kunang menjadi sadis 

Gemuruh langit membungkam para gadis 

Dengan petir, yang cantic berkudis 

 

Ini yang aku lihat ditengah kilat 

Bersiap dan jangan bersilat 

Sepucuk daun segar digerogoti ulat 

Pelan –pelan mati ditimpa doulot 

Seusianya semua Nampak bias diralat 

Nyatanya tidak demekian bulat 

 

Sekarang aku berkelit 

Kakiku terhantam batu, aku pailit 

Tersungkur, merintih, “perutku melilit” 

Tapi langit yang besar itu sudah jadi pelit 

Waktu tekad bulat, tapi hati belit 

Waktu hati bulat, tapi jangan belit 

 



Ruang 
Karya : Yuliet Klara 

 

Sewaktuku bersua dengan eksponen jiwa-Mu 

Sinus kosinus hatiku bergetar 

Menerjang rasa … 

Setiap lekak – lekuk sudut-Mu 

Bahkan diagonal – diagonal ruang-Mu 

Menggetarkan hatiku … 

Jika satu ditambah satu adalah dua 

Maka aku ditambah kamu adalah KITA 

Kurasakan setiap deret geometri-Mu dalam benakku 

Buatku temukan besarnya RUANG KASIH dari-Mu dalamku … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertolak 
Karya : Yuliet Klara 

 

Kadang aku heran 

Mengapa aku muak  

Pada rembulan yang tulus setia 

Menemani malam kelam. 

 

Kadang aku heran mengapa aku menolak 

Tapi apa gunanya menerima jika hati mendua? 

Aku akan kembali sebentar lalu berpaling lagi 

 

Mungkin aku ini malang 

Sebenarnya akulah yang tertolak…! 

 

 

 

 

 

 

 



Dialog Waktu 
Karya : Yuliet Klara 

 

Pertemuan tak mampu dihindarkan 

Sama halnya dengan perpisahan 

Takkan terbantahkan 

Suatu saat mungkin kau merasa berantakan 

Seusai ditinggalkan namun pasti 

Akan datang pelangi mewarnai … 

 

Berpisah tak harus dimengerti  

Dengan alasan cukup direlakan 

Semuanya pasti akan mengalami „selesai‟ yang disuarakan 

Tak usah banyak bertanya tentang apa, kenapa 

Dan bagaimana bisa … 

 

Sadarilah semua berakhir karena  

mengandung „cukup‟ dan „lelah‟ di dalamnya 

 

 

 

 

 

Gedong Bulao 
Karya: Yuliet Klara 

 

Canggung, kikuk kurasa  

Keringat, getar tubuhku 

Menguasai jiwa dan raga 

Hembusan nafas tak menentu 

Hangatnya suara menenangkan ragaku 

 

 Tak kusangka ku temukan 

 Tebaran romansa ... 

 Datang menghampiri, menembus emosi 

 Mengisi relung hati dan raga 

 Inilah rasa saat ku menempa di Gedong Bulao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenggelam 
Karya: Yuliet Klara 

 

Langit saja menceritakan kemuliaan Allah 

Cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya 

Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku 

Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib 

 

Kasih-Mu lebih tinggi dari langit 

Lebih dalam dari lautan 

Begitulah Engkau menenggelamkan aku dalam lautan kasih-Mu 

 

Setiap kali aku datang berseru kepada-Mu 

Duduk di bawah kaki-Mu 

Bahkan saat aku mencari wajah-Mu 

Engkau selalu ada bagiku 

 

Dan setiap kali aku datang kepada-Mu 

Kelegaan itu kudapatkan 

Dan sukacitaku menjadi penuh karena kasih-Mu mencukupkanku 

 

 

 

 

Tanda tanya 
Karya: Maulina Hana 

 

Datang saat matahari di tengah 

Membuka laptop dan handphone 

Duduk pada tahtanya 

Enggan pergi meski orang meminta 

 

Tugas tak ada yang selesai 

Pekerjaan tak kunjung selesai 

Semua harus membantunya 

Sedangkan kami tak dibantu 

 

Apa sih yang kau kerjakan? 

Tak adakah yang benar? 

Mengapa gayamu seperti bos? 

Tanda tanya 

 

 

 

 

 

 



Kambing hitam 
Karya: Maulina Hana 

 

Datang membawa petaka 

Pergi membekaskan luka 

Dirimu mengusik ketentraman 

 

Kau tiada arti 

Dirimu memang sampah 

Yang harus dibuang 

 

Pergi! 

Melangkahlah jauh 

Tak perlu kembali 

Karena kau hanya buih 

 

 

 

 

 

 

 

Butuh bakat 
Karya: Maulina Hana 

 

Jangan suka cemberut 

Nanti berkerut 

Seperti orang sakit perut 

Menggeliat seperti curut 

 

Hidup memang susah 

Selalu beramarah 

Penuh rasa gelisah 

Semua jadi goyah 

 

Tak terasa penat 

Tak terasa berat 

Jika ku penuh bakat 

Pasti penuh dengan berkat 

 

 

 

 

 



Bumi indah 
Karya: Maulina Hana 

 

Pagi masih berkabut 

Daun masih mengembun 

Burung masih bernyanyi 

Angin masih terasa 

 

Aku melihat awan yang merekah 

Bagai samudera lepas di atas 

Hari baru pun siap kulalui 

Dengan pertiwi yang indah 

 

Desiran angin alam 

Merdunya nyanyian semesta 

Basahnya rumput di pagi hari 

Inilah bumiku 

Hijau dan luas  

Gunung-gunung yang angkuh 

Sejahtera dan makmur 

 

 

Salah sangka 
karya : Maulina Hana 

 

Ketika manusia memiliki hasrat 

Tapi tidak berpikir bulat 

Tanpa adanya akal sehat  

Kehancuranlah yang didapat 

 

Terjerumus dalam gelap yang pekat 

Berkawan dengan si jahat 

Hancurlah semua harkat dan martabat 

Terbelenggu dan terikat 

 

Dunianya seperti perang 

Sangat hitam bagai arang 

Membuat diri makin garang 

Dan selalu ingin menyerang 

 

Tak menemukan jalan yang terang 

Jalan yang membuat hati girang 

Memenuhi semua yang kurang 

Dan ditemukan sangat jarang 

 



Simbiosis Mutualisme 
Karya : Maulina Hana 

 

Aku menjual kau membeli  

Takkan kuberi pengurangan harga 

Hidup itu harus adil 

Kau memberi aku pun memberi 

 

Seperti bunga dan lebah 

Jangan seperti benalu! 

Seperti vaksin untuk antibody 

Bukan virus yang mengkhianati 

 

Ada uang ada barang 

Jangan pernah kau makan! 

Jika kau tak punya uang 

Itu bukan mauku 

 

Aku ada untuk keuntungan 

Bukan untuk bakti social 

Bayar sesuai yang kau makan 

Jangan kau berdusta! 

 

Bangkit 
Karya : Maulina Hana 

 

Malas ini mematikan  

Semangat hidup makin terkikis 

Harapan telah punah 

Mungkinkah aku dapat bertahan? 

 

Tak boleh aku biarkan 

Ia menggerogoti semangatku 

Aku harus ingat masa depan 

Yang menungguku di sana 

 

Kejar……! 

Kutangkap kau, tak ku lepas 

Dan kuambil penaku 

Siap  menulis masa depan 

 

 

 

 

 

 



Tekuk Kakimu 
Karya: Maulina Hana 

 

Matahari terbit menyinari langkahku 

Masuk duduk sesuai barisan 

Semua hening 

Menunggu orang yang rela memimpin 

 

“SIKAP BERDOA” Cobaan telah datang 

Aku baru saja membeli sepatu baru 

Tolonglah lututku sudah hitam 

Lututku yang malang! 

 

“SIKAP BERDOA” kedua kalinya ia berkata 

Aku tak mempunyai pilihan lain selain ini 

Jika Yesus saja rela 

Akupun harus rela 

 

BERSIMPUH 

Bukanlah hal yang sulit 

Bukanlah hal tuk dikeluhkan  

Ini tak sebanding dengan 

PENGORBANAN-NYA 

 

 

Berlian wanita tangguh 
Karya: Maulina Hana 

 

Dalam senyuman tersimpan letih 

Derita siang dan malam 

Tak mampu mengehentikan langkahmu 

Untuk siapa? 

 

9 bulan membawa beban 

Sakit ketika harus melepasnya 

Lelah tuk membesarkannya 

Karena siapa? 

 

Bukan setumpuk emas yang dia harapkan 

Bukan sebatang perunggu yang dia minta 

Bukan juga gulungan uang 

Tapi senyum yang terukir di bibirku 

 

 

 

 

 

 

 



Sandal sejati 
Karya: Maulina Hana 

 

Aku selalu setia 

Menemani tiap langkahmu 

Aku selalu teguh  

Menpang berat tubuhmu 

Aku selalu tabah 

Kalua kau tak memerlukanku 

Tak peduli kuterbuang, terbalik atau terjepit kaki lemari 

Karena aku adalah… 

Sendal sejati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bang Ojol 
Karya : Marvin 

 

Melaju pada aspal yang membara 

Duduk ditopang putaran roda-roda 

Berseragam maupun tidak 

Tetapi berkeliaran mengais nafkah 

 

Gerah pastinya dalam helm itu 

Helm yang membungkus kepalamu 

Kepala yang berpikir keras 

Bagaimana bertahan di kota yang ganas 

 

Pernah mereka memandangmu sebelah mata 

Hanya karena takut pencahariannya direnggut 

Seharujsnya mereka turut peka dan merasa 

Bahwa keras hidup di jalan raya 

 

 

 

 

 



Bis Kota 
Karya : Marvin 

 

Tempat teduh saat menyengatnya mentari 

Melesat dan melintas sekian menit sekali 

Walau bau kerap membuat tak nyaman 

Namun tetap kau jadi pilihan 

Kau pasti kaya dengan pengalaman  

Lebih banyak daripada diriku 

Bertemu beratus orang tiap harinya 

Yang muda, menyala, penuh problema 

Yang paruh bawa, lwtih, masih ingin berkarya 

Yang tua, mapan, lelah dengan kehidupan 

Dan masih banyak lagi 

Kebanyakan menganggapmu hal biasa 

Sekedar alat menjalankan rutinitas 

Mereka lupa nilai-nilai kesetiaan 

Yang sampai kini kau tunjukkan 

 

 

 

 

Kampus Siang Hari 
Karya : Marvin 

 

Terik mentari menggerahkan raga 

Raga-raga yang melangkah, bercengkrama, berulah 

Di tempat yang (katanya) selalu punya jawab 

Untuk setiap tanya 

 

Beda raga beda mimpi, beda mimpi beda usaha 

Usaha untuk terjaga di saat kantuk melanda 

Usaha untuk menelan butir-butir ilmu yang ditaburkan 

Usaha untuk paham bagai-bagai tabiat orang, ajaran kehidupan 

Usaha untuk berdiam, mengingat yang kuasa di tengah keramaian 

 

Usaha untuk tidur pun ada 

Sejenak, melepas lelah badan 

 

 

 

 

 

 



Progammer 
Karya : Marvin 

 

Keseharianku dan keseharianmu berbeda 

Jangan pernah anggap sama 

 

Tiao hari jariku bermain 

Menuliskan simbol yang asing bagimu 

Lantunan detak keyboard merdu kudengar 

Karakter demi karakter adalah santapan mataku 

Biasa membidik hal janggal untuk diluruskan 

Mengusir error dari pikiran dan tulisan 

Menulis bahasa yang tak terucap 

Tanpa makna, namun penuh guna 

 

Begitu kawan, keseharianku 

Silakan kawan mencari tahu 

Agar tak lagi jadi keliru 

 

 

 

 

 

 

Hangat dalam Duka 
Karya : Marvin J. B. 
 

 

Hari tak pernah memberi kabar tentang kehilangan 

Seseorang tak pernah tahu, bahkan mungkin tak akan siap 

Dikala itu hidup seorang yang dikasihi harus terhenti 

Bagai rumput yang tak tahu kapan ia dipangkas  

Hilang tanpa jejak 

Tinggal tersisa sedih, pilu, rindu 

Walau duka meliputi suasana, ada sejumput hangat yang terasa 

Kehadiran kawan yang berjuang bersama 

Kehadiran guru yang menjelma yang menjadi kawan 

Semua memikul, menanggung, turut dalam bela sungkawa 

Hangat dalam duka 

 

 

 

 

 

 

 

 


