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 ِبْسِم اّللّهِ الرَّْْحهِن الرَِّحْيمِ 
اِكرِْيَن  ّلِلّهِ َاْْلَْمُد   َْحًْدا يُ َواِِف نَِعَمُو َوُيَكاِِفُء َمزِْيَدُه  َْحَْد النَّاِعِمْْيَ َربِّ ْالَعاَلِمْْيَ َْحَْد الشَّ

َبِغى ِِلاََلِل َوْجِهَك اْلَكِرْيِْ َوَعِظْيِم ُسْلطَاِنكَ   ََي رَب ََّنا َلَك اْْلَْمُد َكَما يَ ن ْ
ٍد َوَعَلى اَلِِو َوَصْحِبِو َاْْجَِعْْي اللّه   ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َسيِِّدََن ُُمَمَّ

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, 
Dengan segala kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh 
dan mengangkat tangan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu, 
atas karunia dan nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun 
2020, Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu hanya 
kepada-Mu kami berserah diri dan beriman, dan hanya kepada-Mu pula kami 
bertawakkal.  

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa 
Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, 
berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk mengiringi langkah kami 
dalam menjadikan Indonesia maju, Indonesia yang mampu untuk 
memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan serta berkarya tanpa 
batas, mampu mengungguli dengan bangsa-bangsa di dunia. 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemersatu,  
Jadikanlah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini 
sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa kesatuan dan persatuan 
bangsa kami dengan sepenuh jiwa, jauhkan kami dari perpecahan dan 
permusuhan.  

Ya Allah Tuhan Yang Maha Melindungi, 
Di tengah masa pandemi covid-19 yang berlangsung sampai saat ini, kami 
menyadari kelemahan dan kekurangan kami, oleh karenanya Ya Allah, 
Dengan Qudrat dan Iradah Mu, angkatlah wabah covid dari negeri tercinta ini, 
lindungilah bangsa dan negara kami dari keterpurukan akibat wabah ini, 
sehatkan dan kuatkan kami. 

Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengampun, 
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru 
kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para 
syuhada kami, yang telah berjuang dengan tetesan keringat, darah dan air 
mata, karena kami tahu Engkau maha pengampun lagi maha penyayang.  
 

نْ يَ ا َحَسَنًة َوِف اأَلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنَ ا َعَذاَب النَّ ارِ   رَب َّنَ ا آتِنَ ا ِف الدُّ
ٍد َوَعلَى آِلِو َوَصْحِبِو َأْْجَِعْْيَ َواْْلَْمُد  اّللّهُ َوَصلَّى   َربِّ اْلَعاَلِمْْي ّلِلّهِ َعلَى َسيِِّدََن ُُمَمَّ


