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اﻟﺮْﱠﺣﻴِﻢ
ِ ﲪ ِﻦ
َْ  ْﺑِﺴِﻢ اﷲِ ﱠاﻟﺮ, ﻄَﺎن ﱠاﻟﺮِْﺟﻴِﻢ
ِ ﺑِﺎاﷲَِﻣﻦ اﻟ ْﺸﱠﻴ
ِ ُاَﻋُﻮذ
ْ
,اُﻣِاﻟﻮﱡﺪﻧـْﻴ َ ﺎَ واﻟﺪﱢﻳ ْﻦ
ﺘَﻌِﻦَﻋﻠَﻰ ُْر
ُ ﻧَﺴ
ْ َب اﻟَْﻌﻠَِﻤْﲔَ وِﺑِﻪ
ﻟِﻞ◌َ◌ِه رﱢ
ّ ّ اَﳊ َْﻤُﺪ
ْ
ﺎﺑِﻪ
ِ اَﺻَﺤ
ْ اَﻟِﻪَ و
ِ َوﻋﻠَﻰ,َ ﻠِﲔ
ْ َف اﻻَﻧْﺒِﻴ َ ِﺎءَ واﻟُْْﻤَﺮﺳ
َِ واﻟﺼﱠﻼَةُ َ واﻟﺴﱠﻼَم ُ َﻋَﻠﻰ ْاَﺳﺮ
ِﻳﺪﻩ ُ ﻳ َ ﺎَ رﺑﱠـﻨَﺎ
ََﺎﰱء ُ َ ﻣﺰ
ِ ﻧِﻌﻤﻪُ َ وﻳ ُ ﻜ
ََ اﰲ
,ِـﱡﻮ
ﱠﻌِﻤَْ َﲔ
َْﺪا ِﻳ
ًَْﺪا اﻟﻨﲪ
ًَْﺪااﻟﺸﱠﺎﻛِﺮِﻳ ْﻦ ﲪ
,ًﲪ
َْﻌِﲔ
ْ اَﲨ
ْﻄَﺎﻧِﻚ
َ ِﻚَ وﻋَِﻈ ِﻴﻢ ُﺳﻠ
َ َﻼَلَ ْوﺟﻬ
ِ َﻚ اﳊُﺪَْﻤَﻛَﻤﺎ ﻳـ َ ﻨْﺒ َ ﻐِﻲ ِﳉ
َﻟ
Ya Allah, ya Ilahi Rabbi
Kami agungkan nama-Mu, karena Engkau adalah dzat yang Maha
Agung, Kami sebut asma-Mu, karena Engkau adalah dzat Maha
Besar, kami panjatkan do’a kehadirat-Mu, karena Engkau adalah
dzat tempat meminta.
Ya Allah, ya Rahman ya Rahim
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, dzat yang Maha
Pengasih dan Penyayang, berkat ridlo-Mu pada hari ini kami dapat
melaksanakan acara pembukaan Diklat PIM III angkatan 39-42

tahun 2014, Jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk
memperkuat ukhuwah dan silaturrahim diantara kami guna
memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat Lampung dalam
rangka membangun daerah sai bumi ruwai jukhai yang kami cintai.
Yaa Allah ya Syakurur Rohiim
Betapa banyak nikmat yang telah Engkau anugrahkan kepada kami,
untuk itu berikankepada kami kekuatan dan kesempatan untuk tetap
mensyukuri ni’mat tersebut dan menggunakannya sebagai media
untuk tetap beribadah kepada-Mu sehingga nikmat tersebut memberi
keberkahan kepada kami dan dapat menghantarkan kami masuk ke
dalam surga-Mu.
Ya Allah ya Sami’ul Alim
Masa depan bangsa dan negara kami membutuhkan pejabat yang
beriman dan bertaqwa, berakhlaq mulia, jujur, amanah, disiplin,
berintegritas, berdedikasi tinggi, berilmu pengetahuan luas,
karenanya ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami, jangan lengahkan
kami dalam mengemban amanah ini, limpahkanlah kepada kami
kekuatan lahir dan bathin, kesehatan rohani maupun jasmani,
bukakan pintu rahmat-Mu kepada kami, jauhkanlah kami dari segala
macam fitnah, marabahaya
dan bencana, sehingga terwujud
masyarakat Lampung yang aman, tentram, maju, adil, sejahtera,
mandiri dan bermartabat : baldatun tayyibatun warobbun ghofur.

Ya Allah ya Aziz ya Ghofar
Kami sadar betapa banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan
baik yang bersifat individual maupun kolektif kolegial, oleh karena
itu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan
kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan keluarga kami,
pemimpin kami, para pendahulu-pendahulu kami karena Engkau
adalah dzat pengampun atas segala dosa.

َﻖ َﺣﻘّﺎًَ ْوُارزﻗـْﻨَﺎ اﻟﺘِ ﺒ َ َﺎﻋﺔَ َ وأَرِﻧَﺎ اﻟﺒ َ َِﺎﻃﻞ ﺑ َ ﺎﻃِﻼً َ ْوُارزﻗـْﻨَﺎ
اﻟﻠﻬﱠﻢ أَرِﻧَﺎ اﳊ ﱠ
ُ
ﱠاﲪ َﲔ
ِِْﺣﻢ اﻟﺮ
َﺘِﻚ ﻳ َ ﺎ أََر
َ َﲪ
َْ ﺑِﺮ، ُْاﺟﺘِ ﻨَﺎﺑ َ ﻪ
اﻟﺮﺣﻴ ِﻢ
َِْ وﺗُْﺐ َﻋْﻠَﻴـ ﺎﻨَ إِﻧﱠ َﻚ أَﻧَْﺖ اﻟﺘﱠـﱠﻮ ُاب ﱠ،اﻟﺴِْﻤﻴُﻊ اَﻟْﻌْ ﻴﻠِﻢ
ﺑﺎـََﻨَﺗرـَ َﻘ ْﺒﱠﻞ ِﻣﻨﱠﺎ إِﻧﱠ َﻚ أَﻧَْﺖ ﱠ
َِاب اﻟﻨﱠﺎر
َ اﻷﺧﺮةِ َ َﺣﺴﻨَﺔًَ وﻗِ ﻨَﺎ ﻋَﺬ
َِ َ رﺑـﱠﻨَﺎ ء َ اﺗِ ﻨَﺎ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧـْﻴ َ ﺎ َ َﺣﺴﻨَﺔً َ ِوﰲ
اﻟِﻪَ وَﺻْﺤ ِﺒِﻪَ َوﺳَﻠﱠﻢ
ِ َ َ وَﺻﻠﱠﻰ اﷲ ُ َﻋﻠَﻰ ﳏَُﻤٍﱠﺪَ َوﻋﻠَﻰ ء
َب َاﻟﻌﺎﻟَِﻤْ َﲔ
اﳊ َْﻤُﺪ ﻟِ ِﻠﱠﻪ رﱢ
ْ َو

