
Ayah 

-Antonio- 

 

Tuhan yang memilihnya 

Tuk jadi pembimbing ku 

Tuhan yang memilihnya 

Tuk jadi pahlawanku 

 

Cinta dan kasihnya 

Itu yang mendidikku 

Tetesan keringatnya 

Itu yang membesarkanku 

 

Terima kasih Tuhan 

Engkau memberi nya 

Terima kasih Tuhan 

Memilihnya menjadi ayahku 

  



TAKKAN ADA 

-Cadra- 

 

Aku dan kamu 

Tenang dalam keramaian 

Aku dan kamu 

Tertawa dalam keheningan 

 

Aku berkata-kata 

Aku tersenyum 

Aku tertawa 

Aku cinta sosial 

 

Apa ? 

Apa yang akan mengheningkan kita ? 

Apa ? 

Apa yang memisahkan kita ? 

Takkan ada 

  



Perbedaan Terjadi 

-Chelsea- 

 

Semua orang satu per satu berbeda 

Entahlah mengapa ...? 

Apakah ada sesuatu hal yang mengikatnya 

ENTAHLAH! 

Apakah dimata Tuhan kita berbeda 

Karunia tidak 

Tapi mengapa orang miskin 

Selalu dibedakan dan dikucilkan 

Mungkinkah para manusia hanya 

Bersahabat dengan orang-orang kaya? 

Dan apakah kehidupan ini bergantung dengan uang! 

  



Dunia 

-Christopher Johanes- 

 

Dunia...oh...dunia 

Kau membuat ku bahagia 

Tapi terkadang engkau 

Membuat ku memikir ke depan 

 

Dunia...oh...dunia 

Hari demi hari 

Waktu demi waktu 

Kami lewati bersama engkau 

 

Berkat engkau 

Teknologi meningkat 

Komunikasi meningkat 

  



Teman 

-Dessy- 

 

Rada waktu terus berputar 

Hari berganti hari 

Tahu berganti tahun 

Tangis dan tawa kita lalui bersama 

Suka dan duka selalu kita lalui 

Tak terasa tinggal menghitung bulan 

Kita akan berpisah teman 

Terima kasih teman kenanganmu 

Tak akan ku lupakan selamanya  



Siapa dia? 

-Diana- 

 

Siapa dia? 

Yang selalu menemaniku setiap saat 

Yang menghiburku di saat ku sedih 

Yang menjadi teman curhatku 

Yang menunjukan arah jalan yang benar 

Yang selalu memberi senyum senyum diwajahku 

Yang memegang tangank saat kujatuh 

Yang mendoakanku setiap saat 

Tapi kini apa yang ku berikan padanya 

Hanya kekecewaan yang ku berikan  



Tanda Tanya 

-Evelyn- 

 

Pertama kali melihat dia 

Dia terdiam, dia berambut panjang 

Memiliki kepala kecil, tapi 

Memiliki wajah yang rupawan 

 

Saat kuajak dia berkenan 

Dia menyatakan “ aku Ellena “ 

Saat kumendengarbamanya itu 

Sangat indah nama itu 

 

Dan kuajak dia bermain 

Kuajak dia berbicara 

Dan hingga kitapun... 

Memulai pertemanan 

Ellena... 

Betapa senangnya diriku 

Bisa mengenalmu  



Rasa 

-Ellena- 

 

Bagaikan cahaya rembulan 

Kau menatap masa depapn 

Setetes demi setetes keringat bercucuran 

Seperti air yang ada di pancuran 

Komunikasi yang semakin erat 

Bagaikan surat  yang sedang curhat 

Mata demi mata yang saling bertatap 

Mempunyai arti yang begitu akurat 

Kehidupan yang menjiwai 

Kini telah menjadi-jadi  



Kawanku 

-Glenn- 

 

Kau selalu membuatku bahagia 

Penuh canda tawa disetiap hariku 

Kita bersedih bersama, karna mengingat segala kesalahan 

Kita bersenang bersama 

Bermain bersama 

Bekerja bersama 

Belajar bersama 

Bercanda bersama 

Tertawa bersama 

Kawanmu adalah kawanku 

  



Sosial 

-Kevin- 

 

Harkat martabat terpilah-pilah 

Harta dan pangkat ukuran derajat 

Kaya dan miskin menjadi penghalang 

Kemiskinan merupakan tembok penghalang 

 

Tak ada guna tak ada nilai 

Kemiskinan dipandang sebelah mata 

Ucapan kata menerima 

Penolakan hati penuh cinta 

 

Mari kita bangkit 

Kita bangkitkan semangat sosialisme 

Tuan boleh bangga punya banyak harta 

Tapi itu semua tak ada artinya di sorga  



Teman 

-Malvin- 

 

Teman ... adalah orang untuk komunikasi 

Yang membuat ku tertawa lepas 

Mungkinkah ada yang melebihimu 

Kan kukenang masa kita 

 

Dengan mu lah ku berbicara 

Dengan mu lah aku bisa tertawa 

Hanya kaulah yang menemaniku 

Berkomunikasi denganmu adalah kenangan 

 

Ku kan selalu kontak denganmu 

Ingatlah selalu obrolan kita 

Mungkin suatu hari kita kan bertemu 

Ingatlah selalu aku ... teman 

  



Kawan Ku 

-Marchell- 

 

Sepi hariku tanpamu kawan 

Tanpa candamu 

Tanpa tawamu 

Yang selalu menghiasi hariku 

Ingin rasanya 

Kuberada didekatmu 

setiap saat dan setiap waktu 

 

denganmu kurasa sampurna 

kau lengkapi setiap kurangku 

genggamlah tanganku erat 

karnaku takut kehilangan dirimu 

biarlah maut memisahkan 

dan surga mempertemukan 

  



Pelajaran Untuk Hidup 

-Mario- 

 

Ekonomi adalah hidupku 

Dia memberi arah dan tujuan butuhku 

Ekonomi memberi jalan untukku 

Memberi warna dan kepastian hidupku 

Ekonomi jalan perjalanan 

Ekonomi jalan kemanapun 

Ekonomi untuk bertahan hidup 

Pelajaran untuk hidup 

Adalah ekonomi 

Tiada hari tanpamu 

Ekonomi   



Khayal 

-Puan- 

 

Tawa dan tangis hiasi tahun 

Hingga musim berganti 

Tanpa satupun yang menyadari 

 

“Best friend” 

Kata legenda yang selalu terucap 

Siapapun pasti ingin punya 

Namun sigma dan pola pikir 

Terus terombang-ambing dalam khayal 

 

Terkadang 

Karakter dan etika selalu jadi yang pertama 

Mungkin juga dari harta dan jabatan 

Bahkan mungkin dari seberapa hebat dan pintar diri kita 

 

Tanpa sadar... 

Teman menjadi musuh 



Musuh menjadi teman 

Perlahan menjadi lukisan abstrak 

Tak jelas namun indah 

 

Dan terkadang 

Itu melahirkan rasa rindu 

Yang tak dapat terucap oleh kata-kata 

 

Temanku terimakasih 

Berkatmu hidupku jadi penuh warna  



Dunia 

-Regina- 

 

Dunia... 

Kau buatku bahagia selalu 

Tapi kau juga buatku 

Meneteskan air mata 

Begitu banyak dan berat masalah 

Yang harus kuhadapi 

Hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun 

Dalam suka maupun suka 

Harus kujalani ini semua 

Aku melangkah menuju harapan 

Seiring sejalan 

Roda kehidupan terus berputar 

Hanya dengan kebahagiaan ku 

Mampu melewati ini semua 

  



Ibu dan Ayah 

-Reyvanus- 

 

Doanya yang ingin dia panjatkan 

Pengharapan yang ingin dia kabulkan 

Untuk aku yang dia harapan 

Tiada taranya dia berdoa 

 

Meski panas dan hujan 

Dia lalui setiap hari 

Dia selalu bersyukur 

Dan berterimakasih 

 

  



Suasana 

-Shierliyn- 

 

Waktu berlalu dengan cepat 

Tanpa kita sadari 

Tahun pun berlalu 

Dengan sangat cepat 

Membuat suasana menjadi baru 

 

Hari terus berganti 

Dengan hari yang baru 

Seiring dengan bergantinya 

Teman, guru dan sekolah 

Yang baru   



Pertemuan Itu! 

-Sinta- 

 

Hidup macam apa ini! 

Orang-orang dipindah kesana kemari 

Bukan dari tujuan ke tujuan 

Tapi, dari keadaan keadaan yang tanpa perubahan 

Ya, inilah aku ini! 

Jangan lagi sangsi! 

Inilah suara batukku 

Kamu telah menjamahku 

Jangan lagi kamu ragu 

  



Satu Cara 

-Stefani- 

 

Banyak orang yang ramah 

Banyak orang yang menyapa 

Semua orang saling berbicara 

Semua orang melalukan hal ini 

Mungkin hanya satu cara 

Orang banyak mempelajarinya 

Tetapi orang banyak menggunakan hal negatif 

Tetapi tidak semua hal negatif 

Banyak juga hal yang positif 

Marilah kita menggunakannya dengan baik 

  



Yo... Yo... Ayo... 

-Selvi- 

 

Perbincangan yang ada 

Dimulai dari orang yang berharga 

Tak menilai dari perbeedaan 

Tetapi dari keiklasan 

 

Berkata, bertatap dan menatap 

Itu tak mudah 

Adanya perbedaan 

Adanya kebenaran 

 

Bukan hal yang diinginkan 

Kurangkai semua yang ada 

Tuk kesejahteraan bersama 

Dan mempererat sosial yang erat  



Jangan Rusak 

-Vegar- 

 

Ada yang berkata ... 

Manusia adalah mahluk sosial 

Yang tak bisa bekerja sendiri 

Yang memerlukan teman 

 

Tapi kadang kala 

Kita tanpa disadari 

Telah dirusak oleh gadget 

Yang menjadi jalur pintas 

 

Untuk tak bersosialisasi 

Membuat kita canggung 

Dan hanya berani berkata di media sosial 

Membuat laki-laki tidak gentle 

 

Buatlah perubahan 

Karena hanya dengan bersosialisasi 



Ktia bisa tahu dunia 

Jangan biarkan kita dirusak 

 

Kita yang mengendalikan teknologi 

Bukan mereka yang mengendalikan kita 

 

  



Satu, Dua, Tiga 

-Winter- 

 

Satu hal yang membuat mereka senang 

Saat aku datang ke dunia 

Aku lihat utusan-utusan Allahku 

Tanpa henti mereka bergembira 

Untuk kelahiran buah hati mereka 

 

Dua hal yang kuingini 

Damai sejahtera bersama mereka 

Ukiran cinta kasih dalam keluarga atas itulah aku berdoa kepada-Nya 

 

Tiga hal yang berarti untukku Tuhan, Allahku yang menciptakan aku 

Ibuku yang melahirkakan ku, dan 

Giat ayahku yang bekerja untukku 

Atas itulah alasanku hidup kini dan selamanya 


