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  بسم الله الرحمن الرحيم
اشرف االنبياء والمرسلين سيد  ىوالسالم عل ةالحمد لله رب العالمين والصال

 اله وصحبه أجمعين ىنا ومولنا محمد وعل
 
Ya Allah, Ya Tuhan kami 
Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu atas segala 
Rahmat dan karunia-Mu pada hari ini Kamis tanggal 17 Agustus 2017, kami 
memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Peringatan Hari 
Proklamasi Kemerdekaan kami selenggarakan sebagai ungkapan rasa 
syukur atas nikmat-Mu yang agung. Dengan syukur, kiranya Engkau 
tambahkan nikmat dan keberkahan kepada bangsa dan negara kami 
 
Ya Allah, ya Ghafur ya Syakur 
Sebagai bukti rasa syukur kami, atas nikmat kemerdekaan itu, telah kami 
gunakan untuk melakukan berbagai upaya pembangunan di berbagai bidang, 
guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.  
 
Ya Allah, Tuhan yang maha Agung 
Kami mohon kepada-Mu ya Allah, kiranya peringatan Proklamasi 
Kemerdekaan ini, dapat mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan 
bangsa dan negara kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan 
untuk memperkuat ketahanan Nasional, agar kami sanggup menghadapi 
tantangan global yang semakin berat. 
 
Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman untuk menegakkan kebenaran, 
anugerahkan kepada kami keteguhan hati untuk menjunjung tinggi keadilan, 
tanamkan dalam diri kami kearifan dalam berfikir, kecermatan dalam 
bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar 
kami dapat mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan petunjuk-Mu dan 
mewujudkan cita-cita mulia para pendahulu kami. 
 



Ya Allah, Yang Maha Penyelamat, 
Selamatkanlah bangsa dan negara kami, dari segala macam bencana, 
hindarkanlah dari segala macam cobaan dan ujian yang kami tidak kuat 
memikulnya, serta jauhkanlah dari segala bentuk perpecahan dan 
permusuhan, yang hanya akan membawa malapetaka, kehancuran dan 
penderitaan. 
 
Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa seluruh pahlawan dan pendahulu kami, 
serta dosa orang tua kami yang telah memperjuangkan, mempertahankan 
dan mengisi kemerdekaan ini dengan tulus hati. Tempatkanlah mereka 
bersama orang-orang yang menegakkan kejujuran, para syuhada` dan 
orang-orang sholeh yang Engkau cintai. 
 
Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon dan hanya kepada-Mu kami 
kembali dan berserah diri. 
 

سبحان ربك رب . وقنا عذاب النار ةوفي االخرة حسن ةربنا أتنا في الدنيا حسن
  والحمد لله رب العلمين. المرسلين ىالعزة عما يصفون وسلم عل

  
   


