Kamipun berharap momentum ini dapat meningkatkan peran masyarakat
dalam mengajarkan tertib lalu lintas di lingkungan keluarga sejak usia dini,
sebagai upaya membentuk karakter bangsa yang tertib berlalu lintas
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Ya Allah Tuhan YangMahaPengasihdanMahaPenyayang
Dalam setiap kesempatan kami senantiasa memanjatkan puji dan syukur hanya
tertuju ke hadlirat-Mu, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada
kami yang hadir pada saat ini, kami tadahkan tangan penuh harap, sebagai
tanda rasa syukur kami atas karunia-Mu, sehingga acara syukuran Hari Ulang
Tahun Lalu Lintas POLRI ke 61 tahun 2016 dapat berjalan dengan hidmat dan
lancar.
Ya Allah, Tuhan Yang MahaMengaturSegala Kejadian
Kami menyadari bahwa Korps Lalu-lintas telah menjadi bagian dari kehidupan
masyarakat, namun demikian masih terjadisetiap harikecelakaan lalu lintas di jalan.
Dan setiap hari itu pula kecelakaan telah menewaskan korban, oleh karenya jadikan
peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas tahun ini sebagai momentum untuk
meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan berlalulintas jalan dengan
meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Guna Mewujudkan Polantas yang
Profesional, Modern dan Terpercaya.

Ya Allah, Ya Qowiyu Ya Hadii, EngkauMahaMemberiPetunjuk
berbagai upaya dan terobosan terus dilakukan, berbagai kemajuan telah diraih
dalam mewujudkan citra positif Polantas sebagai etalase Polri, namun demikian
kami masih berharap petunjuk-Mu, bimbing langkah kami, mudahkan segala
urusan kami, jauhkan dari berbagai persoalan dan kesulitan, Engkau satusatunya Dzat yang Maha Menentukan, sebaik apapun rencana dan keinginan
kami, qudrat dan iradat-Mu menentukan segalanya, karenanya mudahkan
kami Ya Allah menggapai ridho-Mu.
Ya Allah YaGhoffarYaRobbal‘Alamin
Dengan asma-Mu yang Maha Pengampun kami berharap, ampunilah dosa dan
kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pendahulu kami, dan para
pemimpin bangsa kami. Akhirnya Ya Allah, hanya kepadaMu kami menyembah
dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan, terimalah do’a dan
permintaan kami.
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