
DO’A PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU & PEMBUKAAN 
OSPEK  

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
20 AGUSTUS 2007  

 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

Ya Allah, Ya Tuhan kami 
Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka Peneriman mahasiswa baru & 

Pembukaan Ospek Universitas Negeri Yogyakarta, dengan sesungguhnya, 

memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau 

limpahkan kepada kami, 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, 

Bukakanlah kepada kami, pintu kemudahan untuk meraih hikmah kesabaran dan 

keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan pada kami untuk meningkatkan kualitas 

pengabdian kami membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia 

seluruhnya 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

Bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian, dengan kekuasan- Mu 

berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin  bagi bangsa kami, agar dapat 

menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis dan sejahtera  

dalam naungan ridho Allah SWT. 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang 

Anugerahkan kepada para mahasiswa baru , kekuatan dan ketabahan ketika mereka 

menghadapi hambatan dan cobaan  , bentangkanlah jalan kemudahan dalam 

mengarungi kehidupan ini, jadikan mereka insan yang Cendekia, Mandiri dan 

Bernurani 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dosa para pemimpin kami, 

Ya Allah terimalah do’a dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب
نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

 

 

Jogjakarta, 20 Agustus 2007  

       

Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 
 



DO’A PADA HARI PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

2 MEI  2008  
 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 

Pada hari ini bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional, 

berkenaan dengan dengan itu, limpahkanlah rahmat-Mu kepada bangsa kami, agar 

Upacara pada hari ini menjadi Pemacu semangat kami, serta  menjadi Pengungkit 

keberhasilan bangsa kami dalam upaya meningkatkan kualitas bangsa kami 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, 

Pendidikan  merupakan  suatu proses dalam upaya meningkatkan kualitas sumber  

daya manusia Indonesia, untuk itu Ya Allah berikanlah taufiq dan hidayah-Mu kepada 

bangsa kami, agar dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dapat 

mencapai tujuan pendidikan nasional, sehingga mewujudkan insan – insan Indonesia 

cerdas , kompetitif dan berakhlak mulia. 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

Bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian, dengan kekuasan- Mu 

berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin  bagi bangsa kami, agar dapat 

menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis dan sejahtera  

dalam naungan ridho Allah SWT. 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dosa para pemimpin kami, 

dan dosa para guru kami yang senantiasa mengabdikan  dirinya dengan penuh 

ketulusan dan keikhlasan, Ya Allah terimalah doa dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب

نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

 

 

Jogjakarta, 2 Mei  2008  

       

Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



DO’A PADA PERESMIAN GEDUNG &  
LAUNCHING MINI MARKET KOPMA 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
6 MEI  2008 

 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

Ya Allah, Ya Tuhan kami 
Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka peresmian Gedung  & Launching 

Minimarket   Kopma,   Universitas Negeri Yogyakarta, dengan sesungguhnya, 

memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau 

limpahkan kepada kami, 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, 

Bukakanlah kepada kami, pintu kemudahan untuk meraih hikmah kesabaran dan 

keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan pada kami untuk meningkatkan kualitas 

pengabdian kami membangun manusia seututuhnya 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang 

Anugerahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta, kekuatan dan ketabahan ketika 

mereka menghadapi hambatan dan cobaan  , bentangkanlah jalan kemudahan dalam 

ikut serta menghasilkan insan cendekia ,mandiri dan bernurani  

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dosa para pemimpin kami, 

dan dosa  civitas akademika yang senantiasa mengabdikan  dirinya membangun 

Universitas Negeri Yogyakarta dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, Ya Allah 

terimalah do’a dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب
نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

Jogjakarta, 6 Mei 2008 

       

Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO’A PADA PERESMIAN GEDUNG STUDENT CENTER    
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

SABTU, 21 JUNI  2008 

 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

Ya Allah, Ya Tuhan kami 
Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka peresmian Gedung  STUDENT 

CENTER,    Universitas Negeri Yogyakarta, dengan sesungguh hati, memanjatkan 

puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan 

kepada kami, 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang 

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, membutuhkan pembinaan  akhlaq 

karimah dan juga pengetahuan yang luas, melalui student center ini berilah Nur 

Cahaya-Mu sehingga mereka menjadi pencerah  tidak saja bagi dirinya tapi juga   

pencerah bagi bangsanya  

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa 

Anugerahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta, kekuatan dan ketabahan ketika 

mereka menghadapi hambatan dan cobaan  , bentangkanlah jalan kemudahan  bagi  

Universitas Negeri Yogyakarta menuju world class university 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dosa para pemimpin kami,  

Ya Allah terimalah do’a dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب

نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

Jogjakarta, 21 JUNI 2008 

 

       

H.Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

NIP. 132302946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DO’A PADA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-80 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

28 OKTOBER  2008  
 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر
لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم

 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 

Pada hari ini bangsa Indonesia sedang memperingati Hari SUMPAH PEMUDA, 

berkenaan dengan dengan itu, limpahkanlah rahmat-Mu kepada bangsa kami, agar 

Upacara pada hari ini menjadi Pemacu semangat kami, serta  menjadi Pengungkit 

keberhasilan bangsa kami dalam upaya meningkatkan kualitas bangsa kami 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui, 

Luaskanlah kesabaran kami, kokohkanlah kesungguhan kami, bersihkanlah hati kami 

agar kami tetap mampu berupaya keluar dari lilitan persoalan yang sulit kami 

pecahkan, 

 

Wahai Penggenggam Jiwa, Pelembut Hati 

Eratkanlah tali persaudaraan diantara kami sehingga setiap perkumpulan kami menjadi 

sinergi positif yang menghasilkan kekuatan dasyat dalam membangun kemaslahatan 

bagi umat manusia.Jauhkanlah kami dari sifat iri hati, dengki, dan mementingkan diri 

sendiri serta perangai yang tidak terpuji, 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

Berikanlah kepada para pemimipin kami, Nur-Cahaya-Mu, ketajaman Mata hati, 

kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi 

dalam mengabdi berkarya sehingga masing – masing kami dapat menjalankan peran 

dengan benar dan kepada arah yang benar 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Bijaksana 

Karuniakanlah kepada pemuda dan seluruh anak bangsa ini, keimanan dan ketaqwaan 

yang sempurna,  sehingga menjadi generasi yang memiliki profesionalitas, integritas 

dan solidaritas yang tinggi menuju bangsa yang bermartabat, 

Bimbinglah para pemuda dan seluruh anak bangsa ini sesuai dengan cita-cita 

pendahulu kami untuk menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera dibawah ridlo 

Allah SWT 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dosa para pemimpin kami, 

Ya Allah terimalah doa dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب

نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  
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DO’A PADA HARI PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

2 MEI  2010  
 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 

Pada hari ini bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional, 

berkenaan dengan dengan itu, limpahkanlah rahmat-Mu kepada bangsa kami, agar 

Upacara pada hari ini menjadi Pemacu semangat kami, serta  menjadi Pengungkit 

keberhasilan bangsa kami dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa 

kami 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, 

Pendidikan  merupakan  suatu proses dalam upaya meningkatkan kualitas sumber  

daya manusia Indonesia, untuk itu Ya Allah berikanlah taufiq dan hidayah-Mu kepada 

bangsa kami, agar dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dapat 

mencapai tujuan pendidikan nasional, sehingga mewujudkan insan – insan Indonesia 

yang memiliki keunggulan,berdaya saing tinggi, berkreasi, berkeberadaan,  dan 

berakhlak mulia. 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

Bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian, dengan kekuasan- Mu 

berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin  bagi bangsa kami, agar dapat 

menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis dan sejahtera  

dalam naungan ridho Allah SWT. 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dosa para pemimpin kami, 

dan dosa para pahlawan pendidikan yang senantiasa mengabdikan  dirinya dengan 

penuh ketulusan dan keikhlasan, Ya Allah terimalah doa dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب
نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

 

 

Jogjakarta, 2 Mei  2010  

       

Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 

 

 



DO’A PADA PENGANUGRAHAN PENGHARGAAN PRESTASI 
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

2 MEI  2010  
 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

Ya Allah, Ya Tuhan kami 
Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka Penganugrahan Penghargaan 

Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, dengan sesungguhnya, 

memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau 

limpahkan kepada kami, 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, 

Prestasi yang kami raih selama ini, tidak lain atas ridho dan bimbingan-Mu,karena itu 

Bukakanlah kepada kami, pintu kemudahan untuk meraih prestasi yang lebih baik 

lagi, sehingga mampu mengharumkan nama baik   Universitas Negeri Yogyakarta 

pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang 

Anugerahkan kepada para mahasiswa,dosen pembimbing,dan para pemimpin kami  , 

kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan  , 

bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini, jadikan mereka 

insan yang Bernurani Cendekia dan Mandiri 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dosa para pemimpin kami,  

 

Ya Allah terimalah do’a dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب

نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

 

 

Jogjakarta, 2 Mei 2010 

       

Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DO’A  PADA TASYAKURAN DIES NATALIS KE 46  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

20 MEI  2010  
 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

Ya Allah, Ya Tuhan kami 

Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka Tasyakuran Dies Natalis ke- 46 

Universitas Negeri Yogyakarta, dengan sesungguhnya, memanjatkan puji dan syukur 

atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami, 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, 

Diusia yang ke-46 tahun ini,  kami telah berusaha untuk menjadi perguruan tinggi 

kelas dunia, karena itu Ya Allah.. 

Bukakanlah kepada kami, pintu kemudahan untuk berperan aktif  dalam 

mengembangkan pendidikan karakter menuju world class university , sehingga 

mampu mengharumkan nama baik   Universitas Negeri Yogyakarta pada khususnya 

dan bangsa Indonesia pada umumnya 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang 

Anugerahkan kepada  civitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta kekuatan dan 

ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan  , bentangkanlah jalan 

kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini, jadikan kami insan yang bernurani, 

cendekia dan mandiri serta bertaqwa pada Ilahi Robbi 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dan dosa para pemimpin 

kami,  

 

Ya Allah, terimalah do’a dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب
نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

 

 

Jogjakarta, 20 Mei 2010 

       

Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO’A  PADA  DIES NATALIS KE 46  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

21 MEI  2010  
 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

Ya Allah, Ya Tuhan kami 
Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka Upacara Dies Natalis ke- 46 

Universitas Negeri Yogyakarta, dengan sesungguh hati, memanjatkan puji dan syukur 

atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami, 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, 

Diusia yang ke-46 tahun ini,  kami telah berusaha untuk menjadi perguruan tinggi 

kelas dunia, karena itu Ya Allah.. 

Bukakanlah kepada kami, pintu kemudahan untuk berperan aktif  dalam 

mengembangkan pendidikan karakter menuju world class university , sehingga 

mampu mengharumkan nama baik   Universitas Negeri Yogyakarta pada khususnya 

dan bangsa Indonesia pada umumnya 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang 

Anugerahkan kepada  civitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta kekuatan dan 

ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan  , bentangkanlah jalan 

kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini, jadikan kami insan yang bernurani, 

cendekia dan mandiri serta bertaqwa pada Ilahi robbi 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dan dosa para pemimpin 

kami,  

 

Ya Allah, terimalah do’a dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب

نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

 

 

Jogjakarta, 21 Mei 2010 

       

Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO’A PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU &  
PEMBUKAAN OSPEK  

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2 AGUSTUS 2010 

 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

Ya Allah, Ya Tuhan kami 
Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka Peneriman mahasiswa baru & 

Pembukaan Ospek Universitas Negeri Yogyakarta, dengan sesungguhnya, 

memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau 

limpahkan kepada kami, 

 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

Bangsa kami sedang menghadapi tantangan global, jadikan kegiatan Ospek 

Mahasiswa UNY ini salahsatu upaya membangun kualitas`manusia Indonesia yang 

berakhlaq mulia,cerdas intelektual dan santun perilakunya 

  

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang 

Anugerahkan kepada para mahasiswa baru , kekuatan dan ketabahan ketika mereka 

menghadapi hambatan dan cobaan  , bentangkanlah jalan kemudahan dalam 

mengarungi kehidupan ini, jadikan mereka insan yang Bernurani,Cendekia, dan 

Mandiri 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami, dosa para pemimpin kami, 

Ya Allah terimalah do’a dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب
نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

 

 

Jogjakarta, 2 Agustus 2010  

       

Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



DO’A PADA PELEPASAN AKHIR JABATAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERIODE 2007-2011 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

JUM’AT,30 SEPTEMBER 2011 

 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

Ya Allah, Ya Tuhan kami 
Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka Pelepasan Akhir jabatan Dekan 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta periode  2007-2011, dengan 

sesungguhnya, memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang 

telah Engkau limpahkan kepada kami, 

 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

Pengabdian yang telah dilakukan oleh Bapak Dr.Wardan Suyanto dalam 

mengembangan Fakultas Teknik ini ,  terimalah jerih payahnya sebagai amal ibadah 

padamu Ya Allah..., dan mudahkanlah Bapak Dr.Moh.Bruri Triyono dalam memimpin 

Fakultas Teknik ini 

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang 

Anugerahkan kepada civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta , kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan 

cobaan  , bentangkanlah jalan kemudahan dalam ikut serta mendidik anak bangsa 

menuju insan bertaqwa,cendekia dan mandiri 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami 

 

 Ya Allah terimalah do’a dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب
نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

 

 

Jogjakarta, 30 September 2011  

       

        Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO’A PADA UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR 
BAPAK DR.BUDI TRI SISWANTO 

PPS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SENIN 3 OKTOBER 2011 

 

نِب  نِب  ِب  الَّر ْس َم ِب  الَّر ِب ْس فِب  الَمنْسبِب َم ءِب .  َماْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم .  ِب ْس لَم لَمى  َمشْس الَمةُد وَم ا َّرالَممُد عَم وَم  اصَّر

لِب ْس َم  لْس َم لَمى  َماِب ِب وَم َم ْس َم  ِب ِب  َم ْس َم ِب ْس َم . وَم اْس ُد عَم  . وَم
 

Ya Allah, Ya Tuhan kami 
Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka Ujian Terbuka Promosi Doktor 

Bapak Dr.Budi Tri Siswanto, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 

dengan sesungguhnya, memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak 

terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami, 

 

 

Ya Allah, Tuhan  YangMaha Pemurah 

Bimbinglah kami ya Allah... untuk membuka perbendaharaan Ilmu-Mu Yang Maha 

Luas.... 

Ilmu yang akan meneguhkan kesucian dan kejernian..pada jiwa kami... 

Ilmu yang akan melahirkan ketulusan dan keshalehan pada amal kami.... 

Ilmu yang akan membawa keberkahan pada keluarga kami... 

Ilmu yang akan membawa kemaslahan pada bangsa kami.... 

Ilmu yang akan mengangkat derajat kami, pada kedudukan yang bermartabat...  

 

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang 

Anugerahkan kepada  Bapak Dr.Budi Tri Siswanto pada khususnya dan umumnya 

pada hadirin pada umumnya, ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan 

cobaan  , bentangkanlah jalan kemudahan dalam kehidupan ini... 

 

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun, 

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu-bapak kami.... 

 

 Ya Allah terimalah do’a dan permohonan kami. 

 

سَمتًة وَم ِبسَم  عَم َم  َم  اسَّر  ِب  ةِب  َم َم لَم َم ِب نْس َم   َم سَمتًة وَم ِبى  الْس ةِب .  َم َّرسَم   َم ِبسَم   ِبى  ا ُّد زَّر  ُدبْس َم نَم  َم ِّبكَم  َم ِّب  اْس ِب
نَم  لِب ْس َم وَم اْس َم ْس ُد ِب ِب  َم ِّب  اْس َم اَم ِب ْس َم . عَم َّر   َمصِب ُد ْس لْس َم لَمى  اْس ُد وَم َمالَممٌم عَم  

 
 

 

 

Jogjakarta, 3 Oktober 2011  

       

        Syukri Fathudin A.Widodo. M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


