kebenaran dan keadilan, sertamenggunakan cara-cara yang bersih dan baik
dalam menjalankan profesinya.
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Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dalam setiap kesempatan kami senantiasa memanjatkan puji dan syukur
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 acara pengambilan sumpah
Advokat Konggres Advokat Indonesia dapat terlaksana dengan hidmat dan
lancar.
Ya Allah Tuhan Yang Maha Berkehendak
Kami menyadari bahwa Advokat merupakan bagian dari sistem peradilan
terpadu yang saling bersinergi dengan penegak hukum lainnya, tanpa
mempengaruhi indenpendensi masing-masing. Keterpaduan hubungan itu
dimaksudkan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien dan
saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat, untuk menjamin
keputusan yang memuaskan bagi para pencari keadilan.
Karenanya Ya Rabbana kami memohon kepada-Mu, agar para Advokat yang
baru mengucapkan sumpahnya, Engkau jadikan Advokat yang profesional,
berkualitas, memiliki integritas dan relegius dengan menjunjung tinggi kode
etik profesi Advokat berbasis kompetensi, dapat mengemban amanat yang
diberikan undang-undang, turut serta dalam menegakkan supremasi hukum,

Ya Allah Ya Aziz Tuhan Yang Maha Perkasa
Kami semua yakin bahwa ditangan-Mu segala kebajikan, keadilan, kebenaran
dan kesucian. Jadikan hati dan fikiran kami untuk selalu condong dan cinta
kepadakebajikan, keadilan, kebenaran dan kesucian itu, jauhkan hati dan
fikiran kami condong kepada kebatilan, kezoliman dan kesesatan yang akan
mendatangkan kehancuran dan murka-Mu
Oleh karena itu Ya Robbana Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk
Berilah kami petunjuk-Mu untuk melihat yang benar itu benar adanya dan
berilah kami kekuatan mengikutinya, dan tunjukkan pula kepada kami, bahwa
yang salahitu salah adanya, dan berilah kami kemampuan untuk
menghindarinya.
Ya Allah, Ya Ghoffaar, Engkau Dzat Yang Maha Pengampun
Kami semua makhluk lemah dihadapan-Mu, bimbingan, petunjuk dan
ampunan-Mu senantiasa kami harapkan. Maka dipenghujung munajat ini kami
memohon,ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para
pemimpin dan pendahulu kami. dengan kerendahan hati, kami berserah diri
kepada-Mu terimalah do’a dan permohonan kami.
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