Indonesia adalah kehormatan kami. Karenanya tumbuhkan semangat kami
untuk bahu membahu bekerja nyata menembus segala rintangan demi
kelanjutan pembangunan menuju Indonesia yang makin maju dan sejahtera.
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Ya Allah Tuhan YangMahaPengasihdanMahaPenyayang
Sanjung kebesaran-Mu, puja dan puji akan keagungan-Mu, kami tundukkan
kepala memanjatkan syukur atas karunia-Mu, kami hamba-hamba-Mu
menengadahkan tangan menghiba kepada-Mu, kami adalah makhluk ciptaanMu, kami memohon di hari yang penuh keharuan ini pada upacara Perigatan
Detik-detik Proklamsi ke 71 tahun 2016, seraya selalu berharap curahan rahmat
dan ridho-Mu
Ya Allah, Tuhan Yang MahaMengaturJiwaManusia
Kami menyadari, masih panjang perjuangan bangsa kami, masih jauh
perjalanan sejarah bangsa kami, oleh karenanya kami memohon, Jadikanlah
acara ini sebagai momentum merekatkan kembali rasa persatuan dan kesatuan
bangsa kami. Jauhkan dari perselisihan dan perpecahan, hindarkan dari
pertikaian dan permusuhan, eratkan hati dan jiwa kami dalam kebersamaan
untuk mendorong komitmen bersama kerja nyata dalam memajukan
Indonesia, anugerahkan kami keikhlasan, sebagaimana keihklasan para
pahlawan menjaga martabat Indonesia. Sepenuhnya kami menyadari bahwa

Berilah kami kekuatan dan kesabaran yang mumpuni,
Ya Allah, Ya Qowiyu Ya Hadii, Tuhan Yang MahaMemberiPetunjuk
Anugerahkanlah kepada kami kesadaran yang dalam dan tekad yang kuat, agar
semangat dan nilai perjuangan para pendahulu kami, terus menerus
menggelora dan mengilhami setiap usaha kami, untuk meneruskan cita-cita
perjuangan pahlwan kami, anugerahkanlah kami petunjuk dan kemampuan
untuk memelihara dan mengisi kemerdekaan ini
Ya Allah YaGhoffarYaRobbal‘Alamin
Dengan asma-Mu yang Maha Pengampun kami berharap, ampunilah dosa dan
kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin bangsa kami dan para
pendahulu kami tempatkan yang layak di sisi-Mu, sesuai dharma bhakti
perjuangannya, terimalah do’a dan permintaan kami.
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