
Lampiran 1 

 

LLiirriikk  llaagguu  

 

 

 



 

 

 

 
 
 Kupinang Kau Dengan Bismillah Feat Rossa 

oleh: Ungu 
 

Tuhan memberikanku cinta 

untuk ku persembahkan hanyalah padamu 

Dia anugerahkanku kasih 

hanya untuk berkasih berbagi denganmu 

 

Atas restu Allah ku ingin milikimu 

ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku 

restu Allah ku mencintai dirimu 

ku pinang kau dengan Bismillah 

 

Hampa terasa bila ku tanpamu 

hidupku terasa mati jika ku tak bersamamu 

hanya dirimu satu yang aku inginkan 

ku bersumpah sampai mati hanyalah dirimu (hanyalah dirimu) 

 

Atas restu Allah ku ingin milikimu 

ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku 

restu Allah ku mencintai dirimu 

ku pinang kau dengan Bismillah 

 

Atas restu Allah ku ingin milikimu 

ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku 

restu Allah ku mencintai dirimu 

ku pinang kau dengan Bismillah 
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Ungu - Dengan NafasMu 
by Enda, album "Aku dan Tuhanku" (2008), OST Sinetron "Para Pencari Tuhan II" (2008) 

Ijinkan kuucap kata taubat 
sebelum Kau memanggilku kembali pada-Mu 
menutup waktuku 
 
Ijinkan kuserukan nama-Mu 
sebelum nyawa dalam tubuhku Kau ambil 
kembali pada-Mu 
 
Karena kutahu 
hanyalah pada diri-Mu 
tempatku mengadu 
tempatku mengeluh 
di dalam doaku 
 
Dan demi nafas yang telah 
Kauhembuskan dalam kehidupanku 
ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik 
 
Menjalankan s'gala perintah-Mu 
menjauhi s'gala larangan-Mu 
adalah sebaris doaku untuk-Mu 
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Ungu - Andai Ku Tahu 
by Pasha, album "SurgaMu" (2008), "OST Ayat-Ayat Cinta" (2008) 

Andai ku tahu 
kapan tiba ajalku 
ku akan memohon 
Tuhan tolong panjangkan umurku 
 
Andai ku tahu 
kapan tiba masaku 
ku akan memohon 
Tuhan jangan kau ambil nyawaku 
 
Aku takut 
akan semua dosa-dosaku 
aku takut 
dosa yang terus membayangiku 
 
Andai ku tahu 
malaikat-Mu kan menjemputku 
izinkan aku 
mengucap kata taubat pada-Mu 
 
Aku takut 
akan semua dosa dosaku 
aku takut 
dosa yang terus membayangiku 
 
Ampuni aku 
dari segala dosa-dosaku 
ampuni aku 
menangis ku bertaubat pada-Mu 
 
Aku manusia 
yang takut neraka 
namun aku juga 
tak pantas di surga 
 
Andai ku tahu 
kapan tiba ajalku 
izinkan aku 
mengucap kata taubat pada-Mu 

http://band.ungu.com/


 
 
Dia Maha Sempurna 
oleh: Ungu 
 

Cari tempat sembunyi 

Oh dimanakah aku bisa sembunyi 

Cari tempat sembunyi 

Oh dimanakah aku bisa sembunyi 

 

Dia Maha Besar 

Dia Maha Melihat 

Dia Maha Tinggi 

Dia Maha Sempurna 

 

Tak ada satupun yang luput dari penjagaan-Nya 

Tak ada satupun yang luput dari pandangan-Nya, 

Tak ada satupun yang luput dari penglihatan-Nya, 

Tak ada satupun yang luput dari pengawasan-Nya 

 

Back to Reff : 

Cari tempat sembunyi 

Oh dimanakah aku bisa sembunyi 

Cari tempat sembunyi 

Oh dimanakah aku bisa sembunyi 

 

Dia Maha Kuasa 

Dia Maha Segala 

 

Dan tiada satupun 

Yang mampu menandingi-Nya, 

 

La Illaha Illallah 8x 

 

Back to Reff 

 

Cari tempat sembunyi 

Ku tak bisa sembunyi 

4x 
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 Doa Untuk Ibu 

oleh: Ungu 
 

kau memberikanku hidup 

kau memberikanku kasih sayang 

tulusnya cintamu, putihnya kasihmu 

takkan pernah terbalaskan 

 

hangat dalam dekapanmu 

memberikan aku kedamaian 

eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu 

takkan pernah terlupakan 

 

 

Reff: 

oh ibu terima kasih 

untuk kasih sayang yang tak pernah usai 

tulus cintamu takkan mampu 

untuk terbalaskan 

 

oh ibu semoga tuhan 

memberikan kedamaian dalam hidupmu 

putih kasihmu kan abadi 

dalam hidupku 

 

Back to Reff 

 

ooohh putih kasihmu kan abadi 

dalam hidupku 
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Ungu - Para PencariMu 
by Enda, album "Para PencariMu" (2007), OST Sinetron "Solehah" (2007) 

Menjalani hitam putih hidupku 
membuatku mengerti 
arti hadir-Mu dalam 

setiap langkah-langkahku berarti 
 

Melewati setiap detik waktuku 
bersama takdir-Mu 

membuatku mengerti 
hanyalah pada-Mu ku kembali 

 
Ku bersujud kepada-Mu 
memohon ampunan-Mu 

adakah jalan untukku 
tuk kembali pada-Mu 

 
Akulah para pencari-Mu ya Allah 

akulah yang merindukan-Mu ya Rabbi 
tunjukkan ku jalan yang lurus 
untuk ku tapakkan langkahku 

 
Akulah para pencari-Mu ya Allah 

akulah yang merindukan-Mu ya Rabbi 
hanya di tangan-Mu ya Allah 
tempat ku pasrahkan hidupku 
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Ungu - SurgaMu 
by Enda, album "SurgaMu" (2006), OST Sinetron "SurgaMu" (2007) 

Segala yang ada dalam hidupku 
kusadari semua milik-Mu 
ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa 
 
Tunjukkan aku jalan lurus-Mu 
untuk menggapai surga-Mu 
terangi ku dalam setiap langkah hidupku 
 
Karena... 
kutahu... 
hanya Engkau... 
Tuhanku 
 
Allahu Akbar 
Allah Maha Besar 
ku memuja-Mu di setiap waktu 
 
Hanyalah pada-Mu 
tempatku berteduh 
memohon ridho dan ampunan-Mu 
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Ungu - Sesungguhnya 

album "Para PencariMu" (2007), OST Sinetron "Solehah" (2007) 

Saat dunia berhenti berputar 

saat manusia tak sanggup lagi berharap 

ketika mentari tak sanggup lagi berjanji 

menyinari dunia yang tlah kau singgahi 

 

Mampukah kau untuk berbagi 

tanpa hasrat ingin diberi 

dihadapan-Nya 

dihadapan-Mu ya Allah 

 

Sesungguhnya manusia 

takkan bisa menikmati surga 

tanpa ikhlas di hatinya 

 

Sesungguhnya manusia 

takkan bisa menyentuh nikmat-Nya 

tanpa tulus di hatinya 
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Ungu - Surga Hati 
by Pasha, album "Para PencariMu" (2007) 

Tak sanggup kutahan 
tetes air mata 
di saat ku berdiri 
di tanah-Mu yang suci 
 
Tak henti memuji 
mulut ini berdzikir 
saat ku melihat 
surga hati di sini 
 
Sejenak pandangi 
rumah-Mu yang indah 
tak pejamkan mata 
tak dapat ku bicara 
 
Ku ingin meraih 
tuk menggapai-Mu 
tak sabar menanti 
tuk panjatkan doa pada-Mu 
 
Ku ingin di sini, ingin tetap di sini 
bila ku pulang nanti, izinkan ku kembali 
ku ingin di sini, ingin tetap di sini 
bila ku pulang nanti, panggil aku lagi 
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Ungu - Syukur (Alhamdulillah) 
album "Aku dan Tuhanku" (2008) 

Slalu kusakiti Engkau dengan dosaku 
kubalas sgala kebaikan-Mu dengan kekurangan 
 
Tiada pernah ku menyadari semuanya 
bahwa nafas yang kuhirup adalah kuasa-Mu 
 
Alhamdulillah kusyukuri semua 
terima kasihku ya Allah 
atas indahnya hidup 
 
Alhamdulillah kusyukuri semua 
terima kasihku ya Robbi 
atas rahmat dalam hidupku 
 
Slalu kutinggalkan Engkau dengan khilafku 
kubalas sgala kemurahan-Mu dengan keburukan 
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Ungu - Hidup Hanya Sementara 
by Pasha, album "Aku dan Tuhanku" (2008) 

Mungkinkah kita hidup untuk selamanya 
mungkinkah kita mati membawa harta 
mungkinkah kita kan jadi penghuni surga 
ataukah kita kekal di dalam neraka 
 
Hidup kita bukanlah akhir dari semua 
hidup kita bukanlah segalanya 
siapkah kita saat ajal menjemput kita 
siapkah kita menghadap kepada-Nya 
 
Bergegaslah siapkanlah semua 
waktu kita tinggal sebentar saja 
bergegaslah perbanyak amal ibadah 
hidup di dunia... hanyalah sementara 
 
Ketahuilah 
selama kita hidup di dunia 
kerjakanlah segala perintah-Nya 
jauhilah larangan-Nya 
 
Benar bila 
malaikat tlah datang menjemput kita 
takkan ada lagi kesempatan 
tuk mengucap kata taubat 
 
Bergegaslah... bertaubatlah... wahai manusia... 
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 Hanya Kau 

oleh: Ungu 

 

Engkaulah satu-satunya 

Yang Maha Sempurna 

Pencipta alam raya 

Jagad semesta 

 

Kau hembuskan nafas kedalam tubuhku 

Membuat semua yang hidup 'tuk memuja-Mu 

 

* 

Alangkah berdosanya diriku 

Bila hidupku kini melupakan-Mu 

Alangkah terhinanya hidupku 

Bila hidupku kini meninggalkan-Mu 

Sungguh ku menyadari... 

 

** 

Hanya Kaulah yang bisa 

Membuat hidupku jauh lebih hidup 

Dari hari-hari yang lalu 

Hanya Kaulah yang bisa 

Membuat hidupku jauh lebih indah 

Hidup dalam jalan lurus-Mu 

 

Kau hembuskan nafas kedalam tubuhku 

Membuat semua yang hidup 'tuk memuja-Mu 

 

Back to *, ** 2x 

 

Hanya Kaulah yang bisa 

Membuat hidupku jauh lebih hidup, jauh lebih hidup 

Dari hari-hari yang lalu 

 

Hanya Kaulah yang bisa 

Membuat hidupku jauh lebih hidup 

Jauh lebih hidup, jauh lebih hidup 
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