perempuan dan anak, dengan harapan pada masa-masa mendatang tidak
terjadi kembali kekerasaan terhadap perempuan dan anak, perdagangan
manusia dan kesenjangan ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
DO'A ACARA VERIFIKASI EVALUASI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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ِ َﻴﻄاَﻋﻮذُ ﺑِﺎاﷲِ ِﻣﻦ اﻟﺸ
ﺮِﺣْﻴ ِﻢﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﷲِ اﻟ, ﺮِﺟْﻴ ِﻢﺎن اﻟ
ْ َ
ُْ
ِ
ِِ
ِ
 َﻮ ِاﰲ ﻧِ َﻌ َﻤﻪُ َوﻳُ َﻜﺎﻓِ ُﺊ َﲪْ ًﺪا ﻳـ، ﲔ
  ِﻪ َراَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠ
َ ﲔ
َ ْ ﺎﻋﻤﺎﻛ ِﺮﻳْﻦ َﲪْ َﺪ اﻟﻨﲪْ َﺪ اﻟﺸ،
َ ْ ب اﻟْ َﻌﺎ ﻟَﻤ
ِ
ﻢ  ُﻬ اَﻟﻠ،ﻚ اﻟْ َﻜ ِﺮِْﱘ َو َﻋ ِﻈْﻴ ِﻢ ُﺳ ْﻠﻄَﺎﻧِﻚ
ْ ﻚ
َ اﳊَ ْﻤ ُﺪ َﻛ َﻤﺎ ﻳَـْﻨﺒَﻐﻲ ِﳉَﻼَِل َو ْﺟ ِﻬ
َ َﻨَﺎ ﻟ ﻳَﺎ َرﺑـ،َﻣ ِﺰﻳْ َﺪﻩ

ٍ
ِ
ِِ
.È َﲨَﻌِ ْﲔ
ْ ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ أ
َ ﻤﺪ َو َﻋﻠَﻰ آﻟﻪ َو َﺪﻧَﺎ ُﳏ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴﻞ َو َﺳﻠ ﺻ
َ

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pujidansyukurhanyatertujukehadlirat-Mu,
hanyakepada-Mu
kami
menyembahdanhanyakepada-Mu
kami
mohonpertolongan.
Curahkanrahmatdankasihsayang-Mu pada kami yang hadirpadasaatini, kami
tadahkantanganpenuhharap, sebagaitanda rasa syukur kami ataskarunia-Mu,
sehinggaacarapembukaan Verifikasi Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
anak
diProvinsi
Lampungdapatberjalandenganhidmatdanlancar.
Ya Allah Ya Robbana, Tuhan Yang Maha Berkehendak
Acara yang kami laksanakan pada saat ini tidak sekedar untuk meraih kembali
penghargaan Anugerah Poarahita Ekapraya tahun 2016, namun lebih dari itu
kami memohon kepada-MU agar acara ini apat kami jadikan sebagai
momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kami, dalam melaksanakan
program perlindungan terhadap anak, kesetaraan gender dan melakukan
pembinaan terhadap organisasi perempuan sehingga terwujud keikutsertaan
masyarakat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap

Ya Allah, Ya Qowiyu Ya Hadii, EngkauMahaMemberiPetunjuk
Kami sadar berbagai upaya dan terobosan terus dilakukan, berbagai kemajuan
telah diraih. Berbagai program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas
hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan terus dilakukan,
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan terus di tingkatkan,
peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan
kelembagaan perempuan dari berbagai tindak kekerasan terus diupayakan.
Oleh karena itu Ya Allah, bimbing langkah kami, mudahkan segala urusan kami,
jauhkan dari berbagai persoalan dan kesulitan, karena Engkau Dzat yang Maha
Menentukan, sebaik apapun rencana dan keinginan kami, qudrat dan iradatMu menentukan segalanya, karenanya mudahkan kami Ya Allah menggapai
ridho-Mu.
Ya Allah Ya sami’uddu’a, Engkau Maha Mendengar
Begitu banyak nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, sungguh kami
tak sanggup untuk menghitungnya, namun demikian kami masih terus menerus
melakukan dosa dan kesalahan yang tiada kami sadari, dengan asma-Mu yang
Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami
dan jadikan sisa umur kami sisa umur yang selalu dekat dengan-Mu, andai ajal
menjemput kami, cabutlah nyawa kami dalam khusnul khotimah. Dengan
penuh harap kami meminta terimalah do’a dan permohonan kami.
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ِ
ِ
ﺮِﺣْﻴ ِﻢاب اﻟ
َ ﺐ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ إِﻧ
َ ﺎ إِﻧ ْﻞ ِﻣﻨَرﺑَـﻨَﺎ ﺗَـ َﻘﺒ
َ ْﻚ أَﻧ
َ ْﻚ أَﻧ
ُ ﻮ ـﺖ اﻟﺘ
ْ ُ َوﺗ،ﺴﻤْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌﻠْﻴﻢ ﺖ اﻟ
ِ
ِ
ِ
اﳊَ ْﻤ ُﺪ
ْ ﺎرِ َواب اﻟﻨ
َ ﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨَﺔً َوِﰲ اﻷﺧَﺮةِ َﺣ َﺴﻨَﺔً َوﻗﻨَﺎ َﻋ َﺬ ﻨَﺎ ءَاﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟَرﺑـ
ِ
ِ
ﲔ
َ ْ ﺎﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ ِﻬَﺮﺑﻟﻠ
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