Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan-Mu, yang pada saatnya
nanti, Engkau akan ambil kembali, amanat yang pada saatnya nanti harus kami
pertanggungjawabkan di Pengadilan-Mu.
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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, sehingga kami dapat melaksanakan acara pisah sambut
Bupati Pesawaran. Tiada lain kami berharap semoga acara ini senantiasa dalam
curahan kasih sayang-Mu
Ya Allah Yaa Maalikal Mulki, Tuhan Yang Menggenggam Kekuasaan

Oleh karena itu, berilah kekuatan dan kemampuan, kemudahan dan
keberkahan kepada Bupati dan Wakil BupatiPesawaran yang baru, untuk dapat
melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan
manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pesawaran
danmemberikan kontribusi yang besar bagi keberlangsungan Pembanguan di
Provinsi Lampung yang kami cintai ini. Jauhkan dari berbagai kesulitan,
halangan dan rintangan yang akan menghambat pelaksanaan program
sebagaimana visi misa yang akan dicapai selama masa lima tahun ke depan.
Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi
Anugerahkan kepada Bapak ............................. selaku Penjabat Bupati
Pesawaran, kebesaran jiwa, kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna,
semangat pengabdian yang terus berkobar, untuk mengabdikan dirinya di
tempat tugas yang baru, terimalah segala dharma baktinya, curahan tenaga
dan fikirannya, dalam mensukseskan dan menyelenggarakan Pemilukada yang
aman dan damai, sehingga menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati yang
dikehendaki masyarakat.
Ya Allah Ya Robbana, 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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