
Kota Ku 

-Amelia P- 

 

Aku hidup di dunia berwarna  

Kotaku sangat indah dipandang 

Yah... semua orang tau kotaku 

Kotaku sangat indah pemandangannya 

Tidak ada yang tidak indah di kota 

Tempat ini sangat kuimpikan 

Burung berkicau dipagi hari 

Akhirnya mimpiku terwujudkan 

Kotaku sangat indah setiap hari 

Kotaku adalah impian semua orang 

  



Tirai  

-Amel V- 

 

Fajar telah tiba 

Warna-warni kehidupan saling berdatangan 

Hari demi hari, waktu demi waktu 

Dalam suka maupun duka harus kujalani ini semua 

Air mata terkantongi 

Karena beban hidup kujalani 

Nafas kami terengah 

Jerit kami tertahan 

Kubuka album kehidupan 

Tiada seorang bisa berdiri oleh karena dirinya sendiri 

Demi masa depan demi kebahagiaan 

Tiada kata untuk menyerah atau pasrah  



Baik bagiku 

-Christian- 

 

Ketikaku disekolah aku diantarkan oleh orang tuaku 

Aku bertemu orang-orang yang banyak disekolah 

Setiap pagi hari aku bertemu orang 

Dia yang selalu menasihatiku 

Dia yang menolongku disaat susah 

Dia yang selalu ada disampingku disaatku sedih 

Dia yang selalu mendukungku saat belajar 

Dia yang selalu menghiburku 

Engkau yang selalu menengokku ketikaku sakit 

Engkau yang selalu menemaniku 

Dan engkaulah yang baik bagiku 

  



Sang Pemimpin 

-Ferina A- 

 

Kemeja putih dikenakannya 

Rambut yang selalu rapih 

Terlihat saat aku melihatmu 

Sang bapak pemimpin 

Sang pemimpin bangsa 

Kau memimpin negeri ini 

Agar s`lalu aman dan teratur 

Kau berjuang dengan keras 

Mengelokan negri pertiwi ini 

Terimakasih bapak jokowi 

  



Persahabatan 

-Karin- 

Dulu aku mempunyai sahabat 

Sahabatku membuatku ke jalan yang benar 

Mereka selalu membuatku tersenyum 

Mereka selalu ada dihatiku 

Mereka sahabat yang baik 

Aku terkagum dengan mereka 

Karna aku bersyukur mempunyai sahabat seperti kau 

Tuhanlah yang mempersatukan kita 

Aku tidak akan melupakan kebaikanmu 

Betapa besar pengorbananmu 

Aku tidak akan mengingat kejahatanmu 

Aku tidak akan meninggalkanmu 

Terimakasih sahabatku kau menemaniku  



Kemerdekaan 

-Marshena- 

 

Merdeka atas peperangan 

Merdeka atas penjajahan 

Merdeka atas segalanya 

Nusantaraku majulah 

Tidak berhenti untuk menyerah 

Saat ini kutemukan kemerdekaan 

Kemerdekaan tidak kusangka selama ini 

Merdeka atas segala kesalahan 

Merdeka untuk berjuang 

Merdeka selamanya 

  



Sahabatku Yesus 

-Reva- 

 

Dia tidak terlihat 

Tapi dia selalu menolongku 

Dia yang selalu ada 

Disaatku susah dan senang 

Kasihnya begitu besar 

Kepadaku setiap hari 

Dia sahabatku  

Dia Yesusku 

Dia bapaku dan Allah yang menolong 

Yang menyelamatkan hidupku 

Yesus sahabatku sejati 

  



Datang untuk menyayangi 

-Regina A- 

 

Saat tangan kecilku mulai terbuka 

Dan mata ini memandang dunia 

Kurasakan belaian kasih dari seseorang pelukan hangat 

darimu 

Usapan dikepaku membuatku selalu nyaman 

Setiap nasihat terucap dari dirimu 

Maafkan aku jika aku membuatmu kecewa 

Kupanjatkan doaku selalu 

Semoga kau dilindungi Tuhan selalu 

Terimakasih untuk semuanya mama 

 

  



Untukmu pahlawan 

-Michael J- 

 

Demi negri 

Engkau korbankan waktumu 

Demi bangsa 

Rela kau taruhkannyawamu 

Tampak raut wajahmu 

Tak segelitir rasa takut 

Semangat membara dijiwamu 

Taklukan mereka penghalang negri 

Bambu runcing yang setia menemanimu 

Kaki telanjang yang tak beralas 

Pakaian dengan seribu wangian 

Basah di badan keringpun di badan 



Yang mengantarkan Indonesia ke dalam istana 

kemerdekaan 

  

  



Kemerdekaan 

-Michael J- 

 

Ketika ku terpaku 

Menatap negri nan rapuh 

Melihat korupsi nan riuh  

Merasa kesatuan nan luruh 

Tapi seakan para pejabat menutup mata 

Melihat kesengsaraan rakyatnya 

Kemiskinan meraja lela 

Tindakan kriminal di mana-mana 

Teringat perjuangan para pahlawan 

Yang rela mengorbankan segalanya 

Demi satu kata yaitu “Merdeka” 

  



Kemerdekaan 

-Marsella- 

 

Dari sejarah bercerita 

Hatiku terharu dan percaya 

Karena kegigihan para pahlawan bangsa 

Rebutlah kedaulatan republik Indonesia 

Dan sejak 17 agustus 1945 

Tanah air Indonesia merdeka-merdeka 

Maka kita sebagai pewaris wajib menjaga 

Bhineka Tunggal Ika dalam pancasila  



Perjuangan Menghasilkan Buah yang Baik 

-S Hengki- 

 

Begitu hebatnya perjuangan orang tuaku 

Untuk menghidupi aku 

Aku selalu diperhatikan setiap saat dan dilindungi 

Aku sangat kagum pada hasil jerih payah orang tuaku 

Segala kebutuhanku dipenuhi 

Tidak ada satupun yang kekurangan 

Aku akan selalu mengenang jasamu 

Dan akan membalasnya semaksimal mungkin 

Hingga akhir hayatku  



Nyawa yang Hilang 

-Tio- 

 

Kau pegang bambu runcing ditanganmu 

Keringatmu mengucur deras bagaikan gerimis 

Ditengah teriknya matahari kau berpegang dengan gigih 

Luka itu sudah biasa bagimu 

Dibalik kau berperang  

Ada ratap tangis dan doa menyertaimu 

Kau tinggalkan segalanya yang kau punya 

Bahkan sampai nyawa pun kau relakan 

Hanya demi mewujudkan satu kata “Merdeka” 

Kini atas perjuanganmu 

Sudah tak ada lagi peluru dimana-mana 

Semangat dan tekadmu 



Kan ku jadikan motivasi hidupku 

 


