
 
 
 

DO’A MALAM TIRAKATAN 16 AGUSTUS 2022 

اعود باهلل من الشيطان ارجيم بسم هللا الرحمن الرحيم الحمدهلل رب العالمين حمدا 
يوافي نعمه ويكافي مزيده ياربنالك الحمد ولك الشكركما ينبغى لجالل وجهك الكريم 

وسلم على سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعينوعطيم سلطانك اللهم صل   

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa. 
Pada saat ini seluruh bangsa Indonesia sedang bermunajat, Memuji kebesaranMu, 
memanjatkan doa syukur kehadiratMu atas nikmat kemerdekaan yang Engkau 
anugerahkan kepada kami semua bangsa Indonesia yang saat ini telah berusia 77 tahun, 
kami sangat memohon terimalah doa dan rasa syukur kami. 
 
Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Berkat rahmat dan karuniaMu serta semangat persatuan kesatuan yang membara, bangsa 
Indonesia dapat menyingkirkan penjajah, berkat pertolongan, kekuasaanMu 
anugerahkanlah kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan 
mengisi kemerdekaan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. 
 
Ya Allah Tuhan Yang Maha Bijaksana. 
Hindarkanlah bangsa Indonesia dari fitnah marabahaya, jauhkan kami dari permusuhan 
dan perpecahan. Sadarkanlah kepada seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya persatuan 
dan kesatuan, kuatkan jiwa kami untuk tetap bersatu padu dalam kebersamaan, sehingga 

cita-cita besar Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat segera dapat kami 
wujudkan 
 
Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Jadikanlah generasi masa kini dan generasi mendatang menjadi generasi yang penuh 
dengan iman dan taqwa kepada Mu, generasi yang hormat kepada orang tua dan 
menghargai jasa-jasa para pahlawan. Jadikanlah kami dan anak cucu kami dapat 
membawa bangsa Indonesia ke tingkat kemajuan dan keadilan yang kami cita-citakan, 
serta terciptanya masyarakat yang saling menghormati, menghargai, penuh toleransi dalam 
bingkai Bhineka Tunggal Ika, 
 
Ya Allah Tuhan Yang Maha Melindungi 
Di tengah wabah Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin 
menyadarkan kami, bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya 
Allah, dengan kodrat dan iradah-Mu mohon Engkau berkenan mengangkat wabah Covid-
19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. 
 
Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengampun. 
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para orang tua kami, pemimpin 
kami, para pahlawan dan syuhada’ yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari tangan 
penjajah. Terimalah doa permohonan kami. 

 

 اللهم اجعل جمعنا هدا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما

 ربنا عليك توكلنا انبنا واليك المصير

االخرة حسنة وقنا عداب النار  الدنيا حسنة وفى ربنا اتنا فى  

ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمينسبحان   

 

 

 


