DO’A PADA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG
HASIL PEMILU TAHUN 2009

Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Bismillahirrohmanirrohin
Alhamdulillahi robbill ‘alamin
Washolatu wassalamu ‘ala asrofil anbiyai wal mursalin wa
‘ala alihi washohbihi ajma’in. Amin ya robbal ‘alamin.,,,
Ya Allah Ya Sami’un alim
Di bulan Ramadhan yang penuh Barokah dan Magfiroh-Mu
kami bersyukur
kehadirat-Mu pada Rapat Paripurna
Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam acara Pengucapan/
Janji Anggota DPRD Provinsi Lampung Hasil Pemilihan
Umum tahun 2009 dengan diiringi harapan dan do’a, semoga
semuanya dianugerahi kekuatan lahir dan bathin dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, mengemban amanat rakyat,
serta senergi bekerja sama dengan Pimpinan Daerah, sehingga
terwujud masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah lindungan dan
ridho-Mu.
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim
Pesta Demokrasi Pemilu Tahun 2009 telah usai, untuk itu Ya
Allah kasih sayang-Mu selalu kami dambakan, sehingga
perbedaan pendapat tidak akan meretakkan persatuan dan
kesatuan Bangsa serta perbedaan pikiran tidak akan
memutuskan silaturahmi diantara kami. Dan hasil Pemilu tetap
dapat memelihara keamanan dan ketertiban dan kemanan
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masyarakat, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan dan
itu semua kami yakini sebagai proses perjalanan sebagai takdir
Ilahirobi Yang Maha Adil dan Bijaksana.
Ya Allah kami menyadari sepenuhnya dalam ketabahan
menghadapi semua kesulitan dan musibah yang melanda
bangsa ini, untuk itu Ya Allah mudahkanlah bagi bangsa kami
dalam mengatasi semua kesulitan tersebut, sehingga hanya
keberkahan yang Engkau curahkan kepada bangsa kami
Ya Allah La Haula Wala Quwwata Illa billah.
Tunjukan kepada kami dengan taufiq dan hidayah-Mu agar
kami tetap mengetahui bahwa yang hak adalah benar adanya,
sehingga kami mau mengikuti dan melaksanakannya, dan
tampakan kepada kami, bahwa yang bathil adalah salah
adanya, sehingga kami mampu menghindari dan
meninggalkannya.
Ya Allah Ya Ghofurrohim
Ampunilah semua kekhilafan dan dosa kami, dosa ibu bapak
kami dan dosa para pemimpin kami.
Ya Allah kabulkanlah permohonan dan do’a kami.
Robbana atina fiddunya hasanah, wafil akhiroti hasanah
waqina adza bannar.
Walhamdulillahi robbil ‘alamin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pembaca Do’a
Sya’roni Ma’shum
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DO’A PADA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH
JABATAN DAN PELANTIKAN GUBERNUR LAMPUNG
RABU, 02 JUNI 2008

Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Bismillahirrohmanirrohin
Alhamdulillahi robbill ‘alamin
Washolatu wassalamu ‘ala asrofil anbiyai wal mursalin wa
‘ala alihi washohbihi ajma’in. Amin ya robbal ‘alamin.,,,
1. Ya Allah Ya Sami’un alim
Kami bersyukur
kehadirat-Mu pada Rapat Paripurna
Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam acara pengambilan
Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bapak Drs.Syamsurya
Ryacudu sebagai Gubernur Lampung dengan diiringi harapan
dan do’a,semoga beliau dianugerahi kekuatan lahir dan bathin
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sukses mengemban
visi dan misinya, sehingga terwujud masyarakat Lampung
yang maju dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibawah lindungan dan ridho-Mu.
2. Ya Allah kami menyadari sepenuhnya dalam kesabaran
menghadapi semua kesulitan dan musibah yang melanda
bangsa ini, untuk itu Ya Allah mudahkanlah bagi bangsa kami
dalam mengatasi semua kesulitan tersebut, sehingga hanya
keberkahan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami
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3. Ya Allah La Haula Wala Quwwata Illa billah.
Tunjukan kepada kami bahwa yang hak adalah benar adanya,
sehingga kami mau mengikuti dan melaksanakannya, dan
tampakan kepada kami, bahwa yang bathil adalah salah
adanya, sehingga kami mampu menghindari dan
meninggalkannya.
4. Ya Allah Ya Rohman ya Rohim
Insya Allah tanggal, 3 September 2008
Masyarakat Lampung akan meyelenggarakan pesta Demokrasi
Pilkada Gubernur, untuk itu ya Allah kasih sayang-Mu selalu
kami dambakan, sehingga perbedaan pendapat tidak akan
meretakkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta perbedaan
pilihan tidak akan memutuskan silaturahmi diantara kami. Dan
hasil Pilkada tetap dapat memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan. Dan
itu semua sebagai proses perjalanan menuju taqdir Ilahi robbi
yang Maha adil dan Maha bijaksana.
5. Ya Allah Ya Ghofururrohim..
Ampunilah semua kekhilafan dan dosa kami, dosa ibu bapak
kami, dosa para pemimpin kami dan dosa para pahlawaan
kusuma bangsa kami.
6. Ya Allah kabulkanlah permohonan dan do’a kami.
Robbana atina fiddunya hasanah, wafil akhiroti hasanah
waqina adza bannar.
Walhamdulillahi robbil ‘alamin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pembaca Do’a
Sya’roni Ma’shum
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