DO’A PADA UPACARA
HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE 42
Hari / Tanggal : Jum’at, 17 Maret 2006
Tempat : Stadion Pahoman

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA AGUNG
Kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala Rahmat dan
Karunia-Mu, pada hari ini kami berkumpul ditempat ini dalam rangka upacara
Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke 42, semoga acara ini dapat curahan
Rahmat dan Ridho-Mu.
Oleh karena itu Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana mempererat
tali Ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi, guna memperkokoh rasa persatuan dan
kesatuan diantara sesama kami dalam membangun Daerah Lampung Sai Bumi
Khua Jukhai yang kami cintai ini.

YA ALLAH YANG MAHA BIJAKSANA
Perjuangan masyarakat kami belum selesai, perjalanan sejarah Provinsi ini
masih jauh. Oleh sebab itu Ya Allah, hindarkanlah masyarakat kami dari fitnah
dan malapetaka, jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan baik antar
umat beragama, antar etnis atau suku bangsa.
Ya Allah berikanlah kami jalan keluar dari segala krisis dan kesulitan, serta
mantapkan tekad kami untuk saling kebersamaan membangun Provinsi ini, agar
cita-cita pendahulu dan pemimpin kami dapat terwujud.

YA ALLAH YANG MAHA MELIHAT
Anugerahkanlah kepada masyarakat kami suasana, keadaan dan iklim yang
kondusif yang mendorong generasi muda, remaja dan anak-anak sebagai kader
bangsa, khususnya di Provinsi Lampung untuk berbudi pekerti luhur,
membangun kepribadian yang tegar, bekerja keras, bersungguh-sungguh,
untuk melakukan perubahan bagi masa depan masyarakat Sai Bumi Khua
Jukhai yang lebih adil dan sejahtera.

YA ALLAH YANG MAHA KUASA
Jadikanlah kami semua, baik sebagai anggota masyarakat; petani, buruh,
pedagang, pegawai swasta, khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur
negara yang amanah, jujur, berdisiplin tinggi, memiliki dedikasi, professional
dan penuh pengabdian. Aparatur yang berakhlaq mulia, yang beriman dan
bertaqwa agar terwujud kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang Baldatun

Toyyibatun Warobbun Ghofur.
YA ALLAH YA GHOFUR
Ampunilah semua dosa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang tua
kami, serta terimalah amal perjuangan kami, karena Engkau maha pengampun
lagi maha mengetahui.

