DO’A PADA UPACARA PERINGATAN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI KE 67
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(INSTANSI PUSAT DAN DAERAH)

ِﺑِﺴْﻢِ اﷲِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﯿْﻢ
اَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﮫِ رَبﱢ اْﻟﻌَﺎﻟَﻤِﯿْﻦَ * اَﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞِّ وَﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﯿِّﺪِﻧَﺎ
َﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَﻋَﻠَﻰ اَﻟِﮫِ وَﺻَﺤْﺒِﮫِ اَﺟْﻤَﻌِﯿْﻦَ* اَﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اَﻋِﻨﱠﺎ ﻋَﻠَﻰ ذِﻛْﺮِك
* َوَﺷُﻜْﺮِكَ وَﺣُﺴْﻦِ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻚ
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 segalagalanya. 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.

َرَﺑﱠﻨَﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻓﻰِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔً وَﻓِﻰ اْﻻَﺧِﺮَةِ ﺣَﺴَﻨَﺔً وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬَاب
*ِاﻟﻨﱠﺎر
وَﺻَﻠﻰﱠ اﷲُ ﻋَﻠﻰَ ﺳَﯿِّﺪِﻧَﺎ
ِّﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَﻋَﻠﻰَ اَﻟِﮫِ وَﺻَﺤْﺒِﮫِ أَﺟْﻤَﻌِﯿْﻦَ * وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ِﷲِ رَب
*َاﻟْﻌَﻠَﻤِﯿْﻦ

