DO'A MUSYAWARAH DAERAH IV
PARTAI DEMOKRAT PROVINSI LAMPUNG, SABTU 28 FEBRUARI 2016
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Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Puji syukur kami panjatkan ke hadlirat-Mu. Hanya karena
pertolongan dan ridla-Mu semata, pada hari iniPartai Demokrat
Provinsi Lampung dapat melaksanakan Musyawarah Daerah IV,
kami semua yang hadir berharap, Curahkan rahmat dan berkah-Mu
sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan khidmat,
mendatangkan manfaat besar bagi dinamika politik di Provinsi
Lampung
Ya Allah, Tuhan Yang Mang Perkasa dan Maha Bijaksana.
Kami mohon petunjuk-Mu, sinari hati kami dan semua yang hadir
pada saat ini, kejernihan fikiran, kelapangan hati dan kebesaran jiwa
Untuk menyadari makna esensial dari Musda ini, bukan sematamata pemilihan ketua dan jajaran pengurus. Namun Lebih penting

dari itu semua, bagaimana Partai Demokrat mampu merumuskan
program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat dan ikut serta
membangun dinamika politik yang kondusif demi kemajuan dan
keberlangsaungan pembangunan di Provinsi Lampung yang kami
cintai.
Oleh karena itu Ya Allah, satukan langkah keluarga besar Partai
Demokrat Provinsi Lampung, untuk melakukan usaha dan ihtiar
dalam membangun masyarakat Indonesia yang berwawasan
nasionalisme, humanisme dan pluralisme.
Mudahkan pula Ya Allah segala langkah dan upaya kami, satukan
hati kami dalam persatuan dan persaudaraan, jauhkan dari segala
macam halangan dan rintangan, perpecahan dan perselisihan,
menuju Ridho-Mu. Jadikan pula ketua terpilih mampu memberikan
kontribusi yang lebih baik dan mampu memagang amanat dengan
penuh tanggungjawab dan dedikasi tinggi
Ya Allah, Ya Ghoffaar, Dzat Yang Maha Pengampun
Di penghujung do’a ini kami menyadari, begitu banyak hajat dan
pinta kami, dengan asma-Mu yang Maha Memberi kami berharap,
kabulkan do’a dan permohonan kami, Ampuni dosa dan kesalahan
kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan
kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami, kepadaMu kami
berserah diri
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