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 ْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحْیِمِب
َسیِِّدَنا َعَلى  َسلِّْمَو َصلِّ مَُّھللََّا  *َاْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ ْالَعاَلِمْیَن 

 َكِرْكى ِذَلا َعنَِّعَا مَُّھللََّا*  َوَعَلى َاِلِھ َوَصْحِبِھ َاْجَمِعْیَن ٍدُمَحمَّ
 * َكِتاَدَبِع ِنْسُحَو َكِرْكُشَو

 
 
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, 
Dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia 
mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha 
Pencipta alam semesta ini, Engkau-lah Dzat yang mengatur 
alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-
galanya. Oleh karena itu,  hanya kepada-Mu kami berserah diri 
dan memohon pertolongan.  

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Rahim, 
Atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh 
bangsa Indonesia, kembali memperingati hari proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67.  
Berikanlah kami kedewasaan kehidupan berpolitik, 
berdemokrasi dan kemudahan dalam percepatan pembangunan 
ekonomi, agar tercipta bangsa yang bersatu, aman, adil, dan 
sejahtera. 
 
 
 



Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, 
Jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan 
Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa 
persatuan dan kesatuan bangsa kami.  
Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan, dan perpecahan. 
Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit 
maupun dari bumi. 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, 
Masih panjang perjuangan Bangsa kami dan masih jauh 
perjalanan sejarah bangsa kami, oleh karena itu hindarkanlah 
bangsa dan negara kami dari fitnah dan marabahaya. 
Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa 
kami, agar menjadi bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlaq 
mulia, adil, makmur, dan sejahtera. 

Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengampun, 
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para 
pemimpin dan para pejuang  kami. Terimalah amal dan 
perjuangan mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi 
Maha Mengetahui. 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, 
Kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua 
tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. 

 
فِى الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفى ْاَالِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  َربََّنا آِتَنا

 *النَّاِر
 ا َنِدیَِّس لَىَع اُهللا لىََّصَو 

َواْلَحْمُدِ ِهللا َربِّ  * َنْیِعَمْجَأ ِھِبْحَصَو ِھِلَا لَىَعَو ٍدمََّحُم
 *اْلَعَلِمْیَن


