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Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pada kesempatan yang penuh khidmat dan kebahagian ini, kami semua
hamba-hamba-Mu yang lemah tak berdaya di hadapan-Mu, menundukan
kepala seraya memanjatkan puji dan syukur serta Do’a hanya tertuju ke
hadlirat-Mu, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami
mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang
hadir pada saat ini
Ya Allah Yaa Maalikal Mulki, Tuhan Yang Menggenggam Kekuasaan
Berkat ridho-Mu pada hari ini, Pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan khidmat dan
lancar.Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan-Mu, yang pada
saatnya Engkau akan ambil kembali, amanat yang pada saatnya nanti harus di
pertanggungjawabkan di Pengadilan-Mu.

Oleh karena itu, berilah kekuatan dan kemampuan kepada pejabat yang baru
dilantik, untuk dapat melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
pengelolalan keuangan dan pembanguan nasional, guna mendukung tata
kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Berilah kemudahan
kepadanya untuk mengemban amanat yang Engkau percayakan itu. Sehingga
dapat membina penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah yang
efektif.
Ya Rabbana, Kami jugamemohon kehadiratMu, agar pejabat lama yang telah
mengabdikan dirinya dalam mengembangkan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten, kiranya Engkau catat sebagai amal
yang bernilai pahala dihadapanMu.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemberi Petunjuk
Tuntun langkah kami ke jalan lurus yang Engkau Ridhai, palingkan langkah
kami dari jalan sesat yang amat Engkau murkai, Sinari Jiwa kami dengan Nur
Ilahi, agar kami mampu melihat yang benar Itu benar dan yang salah Itu salah
dalam menjalankan tugas kami, agar kami Khusnul Khatimah dalam
mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat di Akhirat nanti
Ya Allah, Ya Ghoffaar, Dzat Yang Maha Pengampun
Kami semua menyadari begitu banyak dosa dan khilaf yang telah kami lakukan
selama ini, oleh karenya dengan dengan Asma-Mu yang Maha Pengampun,
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua
kami, dosa dan kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami. Dan terimalah
do’a dan permohonan kami.
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