
DOA AKHIR RAMADHAN 

 

 “Ya Allah, dalam kitab yang telah engKau wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Engkau 

berfirman:  

−yκö�ã ‘uΒtÒŸ$βt #$!©%Ï“ü &éΡ“ÌΑt ùÏŠµÏ #$9ø)à�öu#βã δè‰W” 9jÏ=Ψ̈$¨Ä ρu/t�iÉΨo≈M; ΒiÏz #$9øγß‰y“3 ρu#$9ø�à�ö%s$βÈ 4 .…… 

 “Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkannya Al Qur’an di dalamnya”. Tetapi beberapa hari 

lagi ianya akan  berlalu meninggalkan kami. Kami pohonkan padaMu dengan perantaraan Wajah 

Mu yang mulia, dengan perantaraan kalimat-kalimatMu yang sempurna, seandainya masih tersisa 

pada kami dosa yang belum Kau ampuni, atau dosa yang menyebabkan kami disiksa kerananya 

hingga terbitnya fajar malam ini, atau hingga berlalunya bulan ramadhan mu ini, maka ampunilah 

semuanya ya Allah, wahai Dzat Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi. Sungguh, 

Engkau telah menghantar kami ke bulan Ramadhan ini dan telah menganugerahkan  kami dengan 



kenikmatan dan keberkatan. Engkau telah menampakkan kemurahan dan pemberianMu. 

Kerananya, padaMu bermuara segala sanjungan yang abadi, kekal, dan menetap selamanya. 

Betapa agung sebutanMu ya Allah. 

Ya Rahim , telah sering kami dengari  tentang kebesaran bulan Ramadhan Mu  dalam Al-Quran 

dan sabda Junjungan, hanya kami  yang sering menyalahi di bulan yang mulia ini. Laut 

pengampunan Mu tiada bertepi, rahmat dan nikmat Mu tiada terbilang, syurga mu terbuka dengan 

seluas-luasnya pada bulan ini. 

Ya Allah,  kami sedari kelemahan diri ini yang tidak istiqamah dalam beribadat. Ramadhan berlalu, 

ibadah kami pun pasti akan berkurang. Ya Allah begitulah diri kami yang  sering berada dalam 

kelalaian, oleh itu Tetapkan hati-hati kami ya Allah agar bakti kami tetap pada Mu, Biarpun 

ramadhan telah  berlalu.  

Ya Aziz, bantulah kami menjalani sisa-sisa bulan Ramadhan yang masih berbaki sehingga Engkau 

sempurnakan puasa, shalat dan segala kebaikan, syukur dan zikir kami di bulan ini.   

 

Ya zal jalal wak ikram, terimalah puasa kami dengan sebaik-baik penerimaan dan  perkenanan, 

kemaafan, kemurahan, pengampunan, dan hakikat keridaanMu. Sehingga Kau memenangkan kami 

dengan segala kebaikan yang dituntut, segala anugerah yang Kau curahkan di bulan ini. 

Selamatkanlah kami di dalamnya dari kekhawatiran terhadap bencana yang mengancam atau dosa 

yang berterusan  terus menerus. 

Duhai Allah Rabbul Jalil, kami bermohon padaMu dengan keagungan yang diminta hambaMu dari 

kemuliaan nama-nama dan keindahan pujianMu dan dari para pengharap yang istimewa. Sudilah 

kiranya engkau jadikan bulan ramadhan tahun ini  seagung-agungnya Ramadhan , sejak Engkau 

ciptakan  dunia, sebagai berkat dalam menjaga agama, jiwa dan segala keperluan kami. Juga 

berkatilah kami dalam semua persoalan, sempurnakanlah pemberian nikmatMu, palingkanlah kami 

dari keburukan dan hiasi kami dengan busana kesucian di bulan ini. 

Ya Allah lailatul Qadar pasti menjelma pada bulan Ramadhan ini. Malaikat merendahkan sayapnya 

dalam meratakan rezeki untuk orang-orang yang mencarinya, Ya Allah oleh itu dorongkan lah kami  

agar sentiasa berusaha dan menunggu nunggu lailatul Qadar Mu. demikian pula, dengan rahmatMu 

golongkanlah kami ke dalam orang-orang yang mendapatkan keutamaan malam al-Qadar. Malam 

yang telah Kau tetapkan lebih baik dari seribu bulan dalam keagungan ganjaran, kemuliaan 

perbendaharaan, keindahan syukur, panjang umur, dan kemudahannya yang berlanjutan. 

Tingkatkan ilmu dan kefahaman kami agar tetap beribadat kepada Mu, Biarpun ramadhan akan 

berlalu.  Ya Allah semoga Ramadhan kali ini dapat kami perbaiki kelemahan diri kami. Ya Rabbi 

akan kami cuba mendidik nafsu kami agar sentiasa subur kehambaan kami terhadap mu selama-

lamanya.  



Ya Allah, kami bermohon dengan perantaraan rahmat, kebaikan, ampunan, kurniaan, keluhuran, 

kebaikan, dan pemberianMu. Janganlah Engkau jadikan Ramadhan ini sebagai kesempatan 

terakhir kami. Sudilah Engkau menghantar kami hingga Ramadhan berikutnya dalam keadaan yang 

paling baik. Perlihatkan kami sehingga ke Ramadhan berikutnya, bersama orang-orang yang 

melihat keluasaan rahmatMu. Dan limpahkanlah anugerahMu, wahai Tuhan kami.  

Ya Ghafur rul rahim. semoga perpisahan kami dengan bulan Ramadhan ini bukanlah perpisahan 

untuk selamanya dan bukan pula akhir pertemuan kami. Sehingga kami dapat kembali bertemu 

pada tahun mendatang dalam keadaan penuh keluasan rezaki dan keutamaan harapan.  Kini kami 

berada di hadapanMu dengan penuh kesetiaan. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar segala 

doa. Ya Allah, dengarkanlah pengaduan kami ini. Perhatikanlah rintihan, kerendahan, kepapaan 

dan penyerahan diri kami ini. 

 

Kami berserah diri padaMu, ya Allah. Kami tidak mengharapkan kemenangan, ampunan, 

kemuliaan, dan penyampaian kepada cita-cita kami kecuali padaMu. Anugerahilah kami keagungan 

pujianMu, kesucian nama-namaMu, dan kesampaian kami kepada Ramadhan berikutnya dalam 

keadaan terbebas dari semua keburukan, kekhawatiran dan kesedihan. Segala puji untukMu 

semata, yang telah membantu kami untuk menunaikan puasa dan mendirikan qiyamul lail di bulan 

Ramadhan ini, hingga malamnya yang terakhir.” “Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini 

sebagai puasa yang terakhir dalam hidup kami. Seandainya Engkau berketetapan sebaliknya, 

maka jadikanlah puasa kami ini sebagai puasa yang dirahmati bukan yang hampa semata” 

 

 

 


