ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah menuju lampung Maju
dan Sejahtera
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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 ﻳَـْﻨﺒَﻐِﻲ ِﳉَﻼَِل َو ْﺟ ِﻬ
َ َﻨَﺎ ﻟ ﻳَﺎ َرﺑـ،َﻣ ِﺰﻳْ َﺪﻩ
ٍ
ِ
ِِ
.َﲨَﻌِ ْﲔ
ْ ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ أ
َ ﻤﺪ َو َﻋﻠَﻰ آﻟﻪ َو َﺪﻧَﺎ ُﳏ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴﻞ َو َﺳﻠ ﺻ
َ
Ya Allah Tuhan YangMahaPengasihdanMahaPenyayang
Kamisemua yang hadir pada saat ini, menundukkankepaladengan penuh rasa
khusyu dan berserah diri,mempersembahkanPujidanSyukursertado’akehadiratMu, padaacaraMusyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung
tahun 2016,seraya berharapacara ini dapat berjalan dengan khidmat dan lancar
serta selalu dalam curahanrahmatdanridho-Mu.
Ya Allah, Tuhan Yang MahaMengaturJiwaManusia
Musrenbang yang kami lakukan pada hari ini merupakan agenda tahunan
untuk memutuskan prioritas pembangunan dengan pendekatan bottom-up,
sebagai tahap harmonisasi untuk Lampung yang lebih bersinergi,dalam
melaksanakan pembangunan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga
meraih hasil pembangunan yang berkualitas dan akuntabel.
Oleh karena itu Ya Allah dengan Asma-Mu Yang Maha Mendengar kami
meminta, semogaacara inidapat kami jadikan sebagai momentumuntuk
memperkuat sinergi pembangunan Infrastruktur, pelayanan publik dan

Ya Allah, Ya Qowiyu Ya Hadii,
Tuhan Yang MahaMemberiPetunjuk dan Engkau Maha Menentukan
Kami sadarberbagai upaya dan terobosan terus dilakukan, berbagai kemajuan
telah diraih. Namun ada pula agenda pembangunan yang belum berjalan
dengan optimal. Oleh karena itu Ya Allah, bimbing langkah kami, mudahkan
segala urusan kami, jauhkan dari berbagai persoalan dan kesulitan, Tingkatkan
rasa tanggung jawab dan semangat kerja kami,agar Kinerja kami semakin
terukur dan terarah, agar pengabdian kami semakin sempurna, untuk
memantapkan kebersamaan dan meneguhkan jiwa sakai sambayan untuk
provinsi Lampung yang sejahtera dan berdikari.
Ya Allah YaGhoffarYaRobbal‘Alamin
Denganasma-Mu yang Maha Pengampunkami berharap, ampunilah dosa dan
kesalahan kami, kedua orang tua 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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ِﺴ ِﻤﻴﻊ اﻟْﻌﻠ ﻚ أَﻧْﺖ اﻟﺎ إِﻧﻞ ِﻣﻨرﺑـﻨﺎ ﺗَـ َﻘﺒ
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 ِﻪْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠ
َ ﺎرِ َواﻟاب اﻟﻨ
َ ﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨَﺔً َوِﰲ اﻷﺧَﺮةِ َﺣ َﺴﻨَﺔً َوﻗﻨَﺎ َﻋ َﺬ ﻨَﺎ ءَاﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟَرﺑـ
ب اﻟ َْﻌﺎﻟَ ِﻤ ْﻴ َﻦ
 َر
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