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{2 fa nilah Tuhan yang Maha Terpuji;
Puja dan Puji syukur kami panjatkan ke haditar-Mu, karena hanya dengan rahmat dan berkah-
Mu, Ya Allah....., kami pada saat ini melaksanakan malam tasyakuaran Kemerdekaan Bangsa
Indonesia yang Engkau anugrahkan kepada rakyat Indonesia, sebagai rasa syukur yang tak
terhingga dengan ucapan Al- Hamdulillah, Al- Hamdulilla, Al- Hamdulillah... sefta mengenang
jasa para Ksatria Kusuma Bangsa Indonesia, ysrg telah gugur mendahului kami, demi
kejayaan Bangsa dan negara kami.

Rasa Ikhlas dari lubuk hati yang dalam, kami memohon kehadirat-Mu Ya Allah.. semoga
Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa para pahlawan kami, dan berkenan pula menerima
pengabdian dan dharma bakti mereka, sebagai amal syuhada'bangsa dan negara kami.

Ya ....Allah Ya Tuhan Kami, limpahkanlah taufiq dan hidayah-Mu kepada kami, beritah
kemampuan, untuk meneladani jiwa dan semangat kepahlawanan dari para pahlawan, yang
terus menggelora dan mengilhami setiap dada anak bangsa, demi kejayaan negara Indonesia
kini dan masa mendatang.

{l Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa;
lGmi menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa
Indonesia, adalah nikmat yang sangat besar, dengan pengorbanan jiwa dan raga putra-putra
bangsa kami, karenanya berilah kami kekuatan, ketabahan, kemampuan, sefta bimbingan lahir
batin, untuk memelihara dan mengisi kemerdekaan ini sebaga! amanat-Mu Ya Allah... untuk
mewujudkan hidup yang sejahtera di bawa naungan ridlo-Mu.

{l Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa;
Hindarkanlah bangsa dan negara kami, dari berita hoax, fitnah, bencana, mala petaka, serta
hambatan dan rintangan, baik yang nampak maupun yang terselubung, yang tumbuh elari

dalam, maupun yang datang dari luar.

{, Ya ,lfiah, Tuhan yang Maha Perkasa;
Masih panjang jalan yang harus kami lalui, masih banyak tugas dan tanggujngjawab yang
harus kami selesaikan, dan masih banyak pula ragam rintangan dan harnbatan yang harus
kami hadapi, sebelum kami sampai kepada tujuan perjuangan kami, yaitu terwujudnya
masyarakat adil makmur dan sejahtera, dalam wadah negara Republik Indonesia, yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar t945, maka berikanlah kami, kekuatan lahir
dan batin, keuletan dan ketabahan dalam meneruskan perjuangan para Pahlawan pendahulu

kami.

{l Ya Allah, Tuhan yang *taha Mendengar;
Terimalah ungkapan rasa syukur kami, dan kabulkanlah segala do'a kami. Amin
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