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BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIN WASH-SHOLATU
WASSALAMU ‘ALA ASROFIL ANBIYA WAL MURSALIN WA’ALA ALIHI WASHOHBIHI
AJMA’IIN.

WARHAMNAA MA’AHUM BIROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIIN.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa
Pada saat ini kami seluruh bangsa Indonesia sedang bertafakur, memuji kebesaran-Mu
memanjatkan do’a syukur kehadirat-Mu atas nikmat kemerdekaan yang telah Engkau
anugerahkan kepada bangsa kami yang telah genap berusia 72 tahun. Untuk itu
terimalah doa dan rasa syukur kami ini.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa
Berkat rahmat dan Karunia-Mu serta semangat persatuan dan kesatuan yang
membara, bangsa kami dapat mengusir penjajah dari bumi pertiwi Indonesia, untuk itu
Ya Allah, dengan kekuasaan Mu jua, berilah kemampuan kepada bangsa Indonesia
untuk mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan penuh kesungguhan
dan keikhlasan.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana
Hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan marabahaya, jauhkan kami dari
permusuhan dan perpecahan. Sadarkanlah kepada seluruh bangsa kami akan
pentingnya persatuan dan kesatuan, kuatkan jiwa kami untuk tetap bersatu padu dalam
kebersamaan dan jauhkan kami dari sifat iri dan dengki serta mementingkan diri sendiri,
yang akan dapat menumbuhkan benih perpecahan dan disintegrasi.

Ya Allah, Tuhan Penentu Masa Depan
Masa depan adalah milik anak cucu kami. Jadikanlah generasi masa kini dan generasi
mendatang sebagai generasi yang penuh Iman dan Taqwa, generasi yang hormat
kepada orang tua dan menghargai jasa para pahlawan. Jadikanlah kami dan anak cucu
kami manusia yang dapat membawa bangsa dan negara kami ke tingkat kemajuan dan
keadilan yang kami cita-citakan , serta terciptanya masyarakat yang saling menghormati
dan penuh sayang.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Para
pahlawan dan syuhada’ yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah.
Terimalah do’a permohonan kami.

Rabana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqinaa ‘azzabannar.


