Sungguh untuk semua itu Ya Allah Ya Sami’ Engkau Maha Mendengar,
pertolongan dan bimbingan-Mu terus kami dambakan agar cita-cita mereka
dapat kami wujudkan.
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Ya Allah Ya Qudus Tuhan yang Mahasuci
Maha suci Engkau Ya Allah kami persembahkan Puji dan syukur kehadirat-Mu,
atas rahmat dan karunia-Mu kami semuadapat hadir dalam Upacara Peringatan
Hari Korp Pegawai Republik Indonesia ke 45.
Ya Allah Ya Rahman Tuhan YangMahaPemurah
Kami memohon kepada-Mu jadikan Ulang tahun ke 45 ini sebagai momentum
bagi kami,dalam upayabersama KORPRI meneguhkan Netralitas dan
meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, mudahkan langkah kami
dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Ya Allah Ya AzizTuhan Yang MahaPerkasa
Tekad kami sangat kuat dan upaya kami tak pernah berhenti, dalam
melanjutkan perjuangan para pendahulu kami untuk membangun bangsa dan
negeri ini. Karenanya kami terus berusaha meningkatkan kualitas
dankompetensi diri,serta mencetuskan berbagai inovasi-inovasiagar pelayanan
publik semakin baik.

Ya Allah Ya Muhaimin Tuhan Yang Maha Menjaga dan Memelihara
Jadikan kami semua anggota KORPRI yang disiplin, bertanggungjawab dan
berorientasi kerja. Sehingga keberadaan kami menjadi bagian dari solusi
bangsa, bukan sebaliknya menjadi bagian dari masalah bangsa.
Jauhkan pada diri kami pola pikir masa lalu yang mengedepankan ego sektoral,
mental penguasa dan mental koruptif yang hanya terpaku pada formalitas
belaka, sehingga mengurangi produktifitas dan menghambat akselerasi laju
pembangunan nasional.
Ya Allah Ya Salam Tuhan Yang Maha Memberi Keselamatan
Selamatkanlahbangsadannegara kami darisegalamacamfitnah, perpecahan,
pertikaian, adudombadansegalamacambencana yangmembawamalapetaka.
Ya Allah Ya Ghoffaar Tuhan Yang Maha Pengampun
Dipenghujung munajat ini kami menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan
yang telah kami perbuat selama ini, tanpa ampunan-Mu kami termasuk orangorang yang celaka, maka Ampunilah dosa dan kesalahan kami Ya Allah, kedua
orang tua kami, para pemimpin dan pendahulu kami. dengan kerendahan hati,
kami berserah dirikepada-Mu terimalah do’a dan permohonan kami.
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