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Ya Allah ya Tuhan kami, pada saat ini kami seluruh keluarga besar civitas akademika 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta berkumpul di tempat ini 
dalam rangka Syawalan dan Halal bi Halal bersama dosen, karyawan, mahasiswa, dan 
seluruh keluarga besar fakultas ini memanjatkan puji syukur ke hadirat-Mu ya Allah seraya 
memanjatkan doa permohonan kepada-Mu. 
 
Ya Allah, di suasana yang fitri ini kami bermohon, 
 

  تقبل اهللا منا ومنكم تقبل يا كرمي جعلنا اهللا من العائدين والفائزين واملقبولني
 
Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, jadikanlah kami 
termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan, dan jadikanlah kami termasuk 
orang-orang yang diterima amal perbuatannya. 
 

اللهم صل علي سيدنا حممد صالة تنجينا ا من مجيع األهوال واآلفات وتقضي لنا ا 
وتبلغنا ا  وترفعنا ا عندك أعلي الدرجات مجيع احلاجات وتطهرنا ا من مجيع السيآت

  من مجيع اخلريات يف احليات وبعد املمات أقصي الغايات
 
Ya Allah ya Tuhan kami, dengan bershalawat atas Nabi Muhammad Saw., selamatkanlah 
kami dari segala bentuk ketakutan dan malapetaka, penuhilah semua hajat keinginan kami, 
bersihkanlah seluruh kesalahan dan kejelekan kami, berilah kami derajat yang tertinggi di 
hadapan-Mu, dan sampaikanlah kami pada puncak dari segala tujuan kami, yakni segala 
kebaikan dalam kehidupan kami baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. 
 

 ِيت نَ َأْن  َناأَْوزِعْ  َناَربـَناأَنـَْعْمَت َعلَ  ْشُكَر نِْعَمَتَك ال ْعَمَل َصاِحلًا تـَْرَضاُه َن◌َ َوَأْن  يـَْناَوَعَلى َواِلدَ  يـْ
 ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصاِحلِنيَ  َناَوأَْدِخلْ 

 
Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang 
telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami dan kekuatan 
untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridoi; Dengan rahmat-Mu ya Allah 
masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. (QS. al-Naml: 19) 
 



هم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت األرض بنور مشسك وقمرك أبدا أبدا برمحتك يا الل
  أرحم الرامحني

 
Ya Allah yang Maha Rahman, dengan rahmat-Mu, sinarilah hati kami dengan nur cahaya 
hidayah-Mu, seperti halnya Engkau telah memberikan sinar dan cahaya terhadap bumi ini 
dengan matahari dan rembulan-Mu. Berkat rahmat-Mu pula, bukakanlah untuk kami 
perbendaharaan ilmu dan hikmah-Mu sehingga kami memperoleh pertolongan dari semua 
itu. 
 
Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk selalu dapat beribadah 
kepada-Mu, melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan kami, khususnya untuk fakultas 
tercinta ini, kuatkanlah ikatan persaudaraan di antara kami, jauhkanlah kami dari segala 
bentuk perpecahan dan perselisihan di antara kami, dan berikan kekompakan kepada para 
pemimpin kami dalam mengemban tugas di lembaga pendidikan ini sehingga ke depan 
lembaga ini akan semakin tangguh dan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. 
 

 ا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنَك أَْنَت اْلَوهابُ َربـَنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـنَ 

 
Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan 
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari 
sisi-Mu; karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia) (QS. Ali Imran: 8) 
 

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال لِلِذيَن ءَ  ْخَوانَِنا الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ اَمُنوا َربـَنا َربـَنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
 ِإنَك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

 
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dan dosa saudara-
saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau 
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hasyr: 10). 
 
Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami. Engkaulah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النار َنا َءاتَِنا ِيف الدَربـ 
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah 
kami dari siksa api neraka. 
 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم علي املرسلني واحلمد هللا رب العاملني


