
Alam 

-Antonio- 

 

Padang rumput hijau 

Menjudi gedung-gedung 

Tanah-tanah yang subur 

Menjadi jalan raya 

 

Pohon-pohon di hutan 

Menjadi kebun dan sawah 

Laut yang biru 

Menjadi tempat pembuangan limbah 

 

Sampah kapan kita menunggu? 

Sampah kapan kita merusak? 

Apa sampai bencana datang? 

Jangan sampai mereka murka! 

  



Polusi 

-Chelsea- 

 

Lingkunganku begitu begitu berat 

Dengan udara yang semakin kotor 

Dan dengan sampah yang berserakan 

Hingga orang tak mau menghirupnya dan 

Memandangnya lagi 

 

Tapi mengapa manusia melakukannya 

Mengapa ... mengapa ... dan mengapa 

Apakah tidak bosan 

Melakukan semua hal itu? 

 

Mengapa melakukannya? 

Tapi ingat hal ini 

Jika Tuhan menghendakinya 

Jangan heran Tuhan akan mengirimkan hal lewat banjir 

  



Lingkungan-ku 

-Christopher Johanes- 

 

Lingkungan ku 

Engkau hancur karena kami 

Engkau rusak karena kami 

Engkau membuat udara sejuk dan nyaman 

Namun kami menghancurkan dalam sekejab 

 

Lingkungan ku 

Engkau menolak kerusakan 

Tetapi manusia merusak mu 

Tidak ada kesadaran didiri kami 

Untuk menjaga engkau 

Lingkungan ku 

  



Lingkungan 

-Dessy- 

 

Lingkungan bersih dan sehat 

Indah dipandang mata sejuk di dalam hati 

Nan indah permai dan elok 

Giatlah untuk menanami pohon hijau 

 

Kita rawat bersama-sama dengan cinta 

Untuk ku, untuk mu, dan kotaku 

Nusa bangsa dan negara 

Galilah tanah, tanamlah pohon 

Ambilah sampah, buang pada tempatnya 

Niscaya hidupmu akan bersih dan sehat 

  



Segar 

-Diana- 

 

Angin segar menghembus ragaku 

Membuat hatiku merasa tenang 

Daun pepohonan melambai-lambai 

Memberi sapaan pada diriku 

Melihat betapa indahnya lingkunganku 

Merasa segarnya lingkunganku 

Sapah kini tlah hilang 

Pepohonan kini tlah tumbuh 

Kerjasama sangat membantu untuk kebersihan 

Dan kesegaran sangat membantu untuk lingkunganku 



Penahan Rasa Rinduku 

-Ellena- 

 

Rasa ini tak bisa diungkapkan 

Telah habis kata untuk diungkapkan 

Betapa merindunya diriku 

Melihat keindahan alam sekitar 

 

Dikala hangatnya senja 

Kumemandang lingkungan sekitarnya 

Betapa indah dan sejuknya 

Lingkungan ini ... aku rindu itu ... 

 

Dan kuberdiri diatas tanah 

Menikmati angin yang meniup 

Pohon-pohon yang melambai 

Membuat hatiku nyaman dan tentram 

  



Perasaan 

-Ellena- 

 

Angin pergi menghampiri diriku 

Hawa yang dingin menyelimuti diriku 

Pepohonan yang menari-nari menyambut kedatanganku 

Burung-burung berkicauan tlah bernyanyi untukku 

Keramahan yang mengelilingi diriku 

Membuatku selalu merindukanmu 

Semakin hari semakihn tak bisa kumelupakanmu 

Matahari yang selalu tersenyum kepadamu 

Membuatku merasakan indahnya kehidupanku 

Nyaman dan tentram yang selalu dirasakanku 

Nyaman dan tentram yang selalu dirasakanku  



Lingkungan 

-Glenn- 

 

Kehtaku melihat lingkungan yang bersih 

Hatiku merasa damai 

Jiwaku merasa tenang 

Mataku merasa nyaman 

 

Ketika melihat lingkungan yang kotor 

Hatiku merasa sedih 

Jiwaku merasa kacau 

Mataku merasa perih 

 

Ku ingin membersihkannya 

Agar udara menjadi sehat 

Agar bersih 

dan indah di pandang 

 

  



Lingkungan 

-Kevin- 

 

 

Bumiku.. kau begitu indah 

Bumiku.. tempat makhluk hidup tinggal 

Lagit biru tempat banyak burung terbang bebas 

Laut biru tempat ikan terus berenang 

 

Namun semua itu berubanh 

Hutan gundul tanpa kehidupan 

Langit dan udara tercemar tanpa burung 

Laut biru yang disulap menjadi hitam dan kosong 

 

Sampai kapan kita terus begini? 

Kapan kita perbaiki bumi kita ini? 

Mari kita ciptakan bumi yang indah 

Dipenuhi dan dicintai semua makhluk  



Jaga Lingkungan 

-Malvin- 

 

Taman, kebun dan jalan 

Semuanya sudah kotor 

Akibat kelalaian masyarakat 

Dalam menjaga lingkungan 

 

Kebersihan adalah sebagian dari iman 

Itulah yang sering kita ingat 

Tapi apa yang terjadi, terbalik 

Jadi kembalikanlah lingkungan bersih 

 

Semua merindukannya dan mengingina 

Ayo kita gotong royong untuk lingkungan 

Yang bersih, indah dan aman 

Selamanya 

 

Mulailah dari diri sendiri untuk orang lain 

Jagalah lingkungan sendiri untuk lingkungan yang baik  



Zaman Baru 

-Marchell- 

 

Peradaban kian tak terkendali 

Ledakan populasi sudah terjadi 

Polusi kian bertambah tanpa henti 

Penyakit baru datang tanpa henti 

Karena ulah manusia yang tak tahu diri 

 

Lauttan berubah menjadi tempat sampah 

Kemacetan hiasi hidup sehari-hari 

Lingkungan sangat menderita 

Dan manusia sudah tak peduli 

Zaman baru yang penuh derita 

  



Lingkungan 

-Mario- 

 

Tinggimu menghiasi langit biru 

Daunmu melamai-lambai di langit biru 

Tanahmu membuatnya terburu-buru 

Kicauan-kicauan burung menghiasi langit biru 

Bersih... 

Aman... 

Dan tenteram ... 

Adalah lingkunganku 

Segar.. 

Damai... 

Ramai... 

Mengindahkan lingkungan  



1001 Wewangian 

-Puan- 

 

Daun mulai gugur 

Bertebaran dijalanan 

Membuat gradasi sederhana 

Ketika berbaur dengan tanah 

 

Pohon dan rumput 

Mulai berwarna coklat 

Daunnya yang gugur terasa begitu asri 

 

Tapi terkadang 

Pemandangan itu menggangguku 

Merusak gradasi 

Bahkan memberi polusi 

 

Pojokan dipinggir jalan 

Dimana temboknya terdapat retakan 

Bau yang menyengat dimana-mana 

Belum lagi kotornya halaman 

 

Sungguh menyedihkan 

Harusnya pemerintah dan masyarakat 

Tak menutup kedua mata mereka 

Harusnya mereka melihat 

Berkumpul dan berdiskusi 

 



Agar tempat yang merka tinggali 

Bukan dianggap sebagai tempat 1001 sampah 

Tapi disebut tempat 1001 Wewangian  



Tempat 

-Regina- 

 

Aku adalah tempat perlindungamu 

Tempat yang aku sediakan bagimu 

Tempat dimana kau bisa berlindung 

Disaat hujan 

Tempat dimana kau bisa 

Berteduh disaat panas 

Disaat malam kau dapat 

Berlindung saatada bahaya datang 

Saat pagi kau dapat mencari makan 

Dan setiap hewan dan tumbuhan akan 

Saling menguntungkan 

  



Sampahku Tanggung Jawabku 

-Reyvanus- 

 

Sampahku tanggung jawabku 

Sampah dijalan, di gang 

Dan juga di kelasku 

Itu adalah tanggung jawabku 

 

Meski milik orang lain 

Meski milik orangtuaku 

Dan meski jatuh dari tong sampah 

Itu tanggung jawabku 

 

Demi menjaga lingkungan 

Aku rela berkorban 

Demi masa depan 

Yang bersih dan cerah 

 

  



Lingkungan 

-Shierliyn- 

 

Desaku yang kucinta 

Engkau pujaan hatiku 

Tak’an bisa kumelupakanmu 

Betapa bangganya diriku 

Saat melitmu menjadi juara 

 

Sungguh indah pemandanganmu 

Sawah hijau yang terbentang luas 

Membuat mata menjadi sejuk 

Pepohonan yang rindang 

Kian menambah kesejukanmu 

  



Alamku Hijau Berseri 

-Sinta- 

 

Awan putih yang indah 

Hutan hijau yang menawan 

Teduhnya beringin tua yang rindang 

Burung-burung berkicauan riang 

Suara air jernih terus mengalir 

 

Tetapi sekarang 

Mengapa emgkau berubah 

Tak kulihat lagi awan putihmu 

Tak kilihat lagi hutanmu yang 

Hijau pohon yang rindang 

Berganti beton yang kokoh 

Burung-burung itu tak 

Lagi berkicau 

Air yang jernih 

Berganti sampah yang 

menjulang  



Satu Hal 

-Stefani- 

 

Banyak hal yang indah 

Banyak hal yang rusak 

Alam indah penuh pelangi 

Alam rusak penuh polusi 

Kita harus selalu menjaga 

Selalu ada yang ingin aku tahu 

Apakah itui semua? 

Semua yang kupandang indah 

Hanya karna sang pencipta 

Semua terlihat indah 

  



Tercipta 

-Selvi- 

 

Tanganku berlayar disana 

Menikmati apa yang ada 

Mengatakan salam menikmati kenikmatan 

Merasakan rasa takjub dan gentar 

 

Melambai-lambai si biru disana 

Memberi sejuknya dari kehijauannya 

Berjalan ditepi sana 

Kunikmati udara yang ada 

 

Paru-paruku tak ada tanpamu 

Kesejukan, keindahan, dan kedamaiannya 

Itulah impianku 

Bagiku kau lah segalanya bagiku 

  



Apakah Salahnya? 

-Vegar- 

 

Kita rawat apa salahnya 

Apakah ada ruginya? 

Tak henti henti mereka menopang kita 

Menyalurkan oksigen selalu 

 

Lalu apakah balasan kita 

Apakah kita rawat mereka 

Apakah kita jaga mereka 

Memang hanya kita yang ingin untung 

 

Tak ada salahnya kita rawat mereka 

Tak ada ruginya kita sirami mereka 

Tak ada dampak negatif jika kita pupuk mereka 

Para penyalur nafas manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Surat Cinta Untuk Hijau 

-Winter- 

 

Bentukmu yang menjulang ke atas 

Bagai jerapah di atas kertas 

Warna hijaumu yang selalu terlintas 

Bagai daratan yang tak terbatas 

 

Berdiri tegak tanpa henti 

Hingga tak kenal kata mati 

Hadirmu yang berharga bak emas dalam peti 

Membuat hidupku selalu berarti 

 

Sumber nafas kehidupan 

Yang membuat manusia aman 

Dengan yakin kukatakan 

‘kan kuanggap kau sebagai teman 

 

 

 

 


