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Ya Allah Tuhan Yang Maha Perkasa
Kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja
Sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia
Nikmat kemerdekaan ke 77 Negara Kesatuan Republik Indonesia
Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma,
Menyertai segenap kami Bangsa Indonesia
Ya Allah Tuhan Yang Maha Abadi
Bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri
Untuk membangun dan mengabdi ibu pertiwi
Mempersembahkan karya dan mengukir prestasi
Mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri
Ya Allah Tuhan Yang Maha Hidup
Kobarkan semangat juang yang tak pernah redup
Karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup
Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup
Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup
Ya Allah Tuhan Pelimpah Berjuta Rahmat
Kami memohon kepada-Mu bersama seluruh rakyat
Semoga bangsa kami pulih lebih cepat bangkit lebih kuat
Menyongsong cita kehidupan bermartabat
Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat
Ya Allah Tuhan Yang Maha Pemelihara
Hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan
Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan
Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan
Sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan
Ya Allah Tuhan Yang Maha Mengampuni
Ampunilah dosa dan kesalahan kami,
Ampuni pula orang tua dan guru kami,
Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami
Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami
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