DOA PADA ACARA PENYERAHAN BANTUAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
(PNPM MANDIRI) DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TAHUN 2009 OLEH BAPAK PRESIDEN RI
BANDAR LAMPUNG, 4 MARET 2009

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Marilah kita bersama-sama membaca do’a agar mendapat barokah
dan Ridho dari Allah SWT, untuk yang beragama Islam akan kami
imami, dan bagi yang beragama lain silahkan berdo’a menurut
agama dan kepercayaannya masing-masing.
Bismillahirrohmanirrohiim
Alhamdulillahi Rabbil ’alamin
Wassholatu wassalamu ’ala asrofil anbiyai wal mursalin
Wa’ala alihi wa shohbihi ajmain. Amin ya robbal ’alamin....
Ya Allah ya sami’un ‘alim
Segala puja dan puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya
Allah berkat curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu pada hari ini
kami dapat melaksanakan acara penyerahan bantuan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan
Kredit Usaha Rakyat Tahun 2009 oleh Bapak Presiden RI yang
telah berjalan dengan hikmat, aman dan lancar. Kami mohon ya
Allah semoga acara ini senantiasa diselubungi barokah dan RidhoMu.
Ya Allah la haula wala quwwata illa billah
Tunjukkan kepada kami yang hak adalah benar adanya, sehingga
kami mau mengikuti dan melaksanakannya, dan tampakkan -

kepada kami bahwa yang bathil adalah salah adanya, sehingga
kami mampu menghindari dan meninggalkannya.
Ya Allah, Tuhan yang maha pemelihara
Kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan
bangsa kami dari fitnah, marabahaya serta jauhkanlah kami dari
perpecahan dan permusuhan, hasad serta dengki baik yang datang
dari luar maupun dari dalam yang hendak menghancurkan
persatuan dan kesatuan bangsa kami, agar kami dapat terus
melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional.
Ya Allah ya rahman ya rahim
Limpahkanlah taufiq dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami
dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya
hari esok yang lebih baik dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang adil dan makmur dibawah lindungan dan ridho-Mu
Ya Allah Ya Ghofururrohiim
Ampunillah semua kekhilafan dan dosa kami, dosa ibu bapak
kami, dosa para pemimpin kami dan dosa para pahlawan kesuma
bangsa kami
Ya Allah Kabulkanlah permohonan dan doa kami.
Rabbana Atina fiddunn-ya khasanah wa fil Aakhiroti khasanah
wa qina adza bannar. Walhamdulillahi robbil alamiin
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Pembaca Do’a
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