bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi harus dimaknai juga sebagai sebuah
tanggung jawab dan amanah yang harus diemban dengan sepenuh hati untuk
menciptakan Kepemerintahan yang baik.

DO'A PELANTIKAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
SENIN 7 NOVEMBER 2016

ٍ
ِ
ِِ
ِ
.َﲨَﻌِ ْﲔ
  ِﻪ َراَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠ
ْ ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ أ
َْ ب اﻟْ َﻌﺎ ﻟَﻤ
َ ﻤﺪ َو َﻋﻠَﻰ آﻟﻪ َو َﺪﻧَﺎ ُﳏ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴﻞ َو َﺳﻠ ﺻ
َ ﻢ  ُﻬ اَﻟﻠ،ﲔ
ِ
ِ ِ ْ ﺼﺎﺑِ ِﺮﻳﻦ وِﻣﻦ
ِ َ ِﻚ وﺑ َﻼﺋ
ِ َﻚ َﺷﺎﻛِ ِﺮﻳﻦ وﻋﻠَﻰ ﻗ
ﲔ َوِﻣ َﻦ
َ ِﻚ َذاﻛِ ِﺮﻳْ َﻦ َوﻟﻨَـ ْﻌ َﻤﺎﺋ
َ ِاﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ِﻵﻵﺋ
َ
َ َ َْ
َْ اﳊَ َﻼل َﻣ ْﺮُزْوﻗ
ْ ﻢ اﻟﻠّ ُﻬ
َ َ َ ﻀﺎﺋ
َ َ َ ْ  ﻚ ﻣ َﻦ اﻟ
ِ اﳊﺮِام ﻣﻌ
ﲔ
َْ ﺼ ْﻮﻣ
ُ ْ َ ََْ
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Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim,Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Kami agungkan nama kebesaran-Mu, puji dan syukur kami panjatkan atas
karunia-Mu, Engkau penentu segala kejadian, kami semua makhluk lemah
dihadapan-Mu, menyampaikan do’a dan harapan pada acarapengangkatan
sumpah jabatan dan pelantikan Jabatan Pengawaspada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Lampung, tiada lain kami berharap curahan
rahmat dan ridho-Mu
Yaa Maalikal Mulki, Engkau Yang Menggenggam segala Kekuasaan
Kami sadar bahwa kekuasaan dan jabatan adalah amanat titipan-Mu, Engkau
berikan kepada orang yang Engkau kehendaki, Engkau cabut dari orang yang
Engkau kehendaki dan pada saatnya nanti harus pertanggungjawabkan di
hadapan-Mu.
Ya Robbana, Sungguh kami menyadari bahwa rotasi di lingkungan birokrasi
pemerintahan adalah merupakan hal biasa yang dilakukan, guna memberikan
penyegaran, suasana dan tantangan baru, untuk menimbulkan motivasi kerja
baru dan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai.
Oleh karena itu Ya Alllah kami berharap, jadikan rotasi jabatan ini sebagai
momentum bagi kami untuk menyadari kembali bahwa Jabatan yang diberikan

Yaa Allah, Yaa HaadiiEngkaulah Dzat Yang Maha Memberi Petunjuk
Beri kekuatan, kemampuan dan petunjuk kepada pejabat yang baru dilantik,
untuk dapat melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya, Berikan
kemudahan untuk mengemban amanat yang Engkau percayakan itu. Jauhkan
dari berbagai persoalan dan kesulitan. Kuatkan komitmennya untuk
meneguhkan kembali revolusi mental dengan mengedepankan integritas,
profesionalitas, inovasi, tanggungjawab dan keteladan dalam pelaksanaan
tugas.
Akhirnya Ya Allah Ya Sami’, Engkau Maha Mendengar
Jika do’a kami selama ini belum terkabul karena dosa dan kesalahan kami,
maka terimalah taubat kami.Jikalau do’a kami terhalang karena kekhilafan dan
kelalaian kami terhadap perintah-Mu, maka beri petunjuk-Mu agar kami selalu
berada di atas jalan-Mu.
Sungguh kami semua tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang merugi
di dunia dan celaka di akherat kelak.walau kami selama ini masih terus
menerus melakukan dosa dan kesalahan dengan sengaja dan yang tiada kami
sadari. Sementara begitu banyak nikmat yang telah Engkau curahkan kepada
kami, dan sungguh kami semua tak sanggup untuk menghitungnya.
Karenanya Ya Allah dengan penuh harap kami meminta, bimbing langkah kami,
sadarkan kami sesadar-sadarnya, Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua
orang tua kami, dan para pemimpin bangsa yang senantiasa mengikuti
petunjuk-Mu, terimalah do’a dan permohonan kami
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