
Dibuat oleh Bapak. Miswan. M.Pd 

Doa Lepas Sambut kepala SMKN 22 Jakarta, 
Terima kasih bapak Drs. Deni Triwardana  dan 
selamat datang Ibu. Drs. Odah Saodah, M.Pd 

Hari jum’at , 10 Juni 2022 
 
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali 
sayyidina Muhammad. 
 
Ya Allah Ya Tuhan Kami, pemilik alam semesta ini. Tiada kata yang pantas kami ucapkan 
selain rasa syukur atas anugerah-Mu kepada kami, sehingga atas izin-Mu, 
pertolonganMU, rahmatMu, kami  bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara “lepas 
sambut kepala sekolah SMKN 22 Jakarta. "Melepas bapak Drs. Deni Triwardana, dan  
menyambut ibu. Dra.  Odah Saodah. M.Pd 
 
Ya Wahhab Ya Latif Ya Rahman Ya Rahim 
Ridhai  dan berkahi pergantian kepemimpinan  ini. Dengan kasih dan sayang-Mu, 
mudahkanlah semua urusan kami. Dan jauhkan kami dari semua permasalahan yang 
kami tidak mampu mengatasinya. 
 
Ya Hafidz  Ya Waliy 
Ya Allah Yang Maha Menjaga , Ya Allah yang Maha Melindungi 
Jaga dan lindungi kami dari segala keburukan yang datang baik dari orang lain maupun 
keburukan dari diri kami sendiri. 
 
Jaga dan lindungi kami terutama Bapak Drs. Deni Triwardana dan Ibu. Drs. Odah 
Saodah,M.Pd beserta keluarganya dari segala marabahaya selama bekerja di tempat 
barunya. 
 
Ya Afuwu Ya Ghaffar 
Ya Allah Yang Maha Pemaaf Ya Allah yang Maha Pengampun 
Maafkan dan ampuni semua kesalahan dan kekhilafan kami pada masa lalu, sekarang dan 
yang masa yang akan datang. 
 
Ya Fattah Ya Alim 
Tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran dan karuniakanlah kami untuk 
mengikutinya. Tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan dan karuniakanlah kami 
untuk menjauhinya. 
 
Ya Hayyu Ya Qayyum 
Dengan asma-Mu kami memohon pertolongan, perbaiki dan baguskanlah semua urusan 
kami dan jangan tinggalkan kami pada diri kami sendiri walau sekejab mata. 
 
Ya Mujib, Ya Allah Yang Maha Mengabulkan 
Kabulkanlah permohonan kami. 
Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal 
khasirin. 
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 


