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DOA WISUDA SARJANA UNY  
Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. 

 

الناِعِمْنيَ  َمحْدَ الشاِكرِْيَن  َمحْدَ  ،َحْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِمنيَ ـالْ  ،الرْمحَِن الرِحيمِ  ِبْسِم اهللاِ 
َجَالِل َوْجِهَك ِـ يـَْنَبِغي لَحْمُد َكَما ـيَا َربـَنا َلَك اْل ،َمحًْدا يـَُواِيف نَِعَمُه َوُيَكاِفُئ َمزِْيَدهُ 

َوَعَلى أَلِِه  ،ْنيَ ـــــــــــُمْرَسلِ ـَوالصَالُة َوالسَالُم َعَلى َأْشَرِف اْل ،ْيِم ُسْلطَاِنكَ ــــــــَكِرميِْ َوَعظِ اْل
   ْنيَ ــــَوَأْصَحاِبِه َأْمجَعِ 

 
Ya Allah Ya Tuhan Kami! 

Pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami 
keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta beserta para tamu undangan 
berkumpul di tempat ini, dengan penuh ketundukan dan kekhusyu’an, 
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat-Mu, atas limpahan nikmat dan karunia-
Mu yang tak-terhingga, kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan 
kepada-Mu ya Allah.  
 
Ya Allah Yang Maha Kuasa!  

Berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu 
yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, 
kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para 
pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan 
perintah-perintah-Mu dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu 
meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam 
golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. 
 
Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang!  

Pada hari ini, kami keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta, 
mengadakan upacara Wisuda Sarjana baik S-0, S-1, S-2, maupun S-3, dengan 
segala kerendahan hati, kami memohon kepada-Mu Ya Allah, mudah-mudahan 
semua ilmu yang diperoleh para wisudawan wisudawati selama mengikuti 
pendidikan di UNY, dalam semua jenjang dan strata, menjadi ilmu yang 
bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, dan lembaga mereka, maupun bagi 
masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara.  

Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin 
cerdas, tangguh, dan istiqamah dalam meningkatkan pengabdian mereka, untuk 
membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta, Indonesia, 
sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertaqwa, 
mandiri, dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu 
yang diterima, di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki 
ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah. 
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Ya Allah Yang Maha Bijaksana!  

Engkau Maha Kaya dan Maha ‘Alim. Kami sadar, bahwa ilmu yang kami 
miliki sangatlah kurang, kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya 
Allah untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar kami 
menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain.  
 
Ya Allah Yang Maha Perkasa! 

Berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di 
Universitas Negeri Yogyakarta ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala 
bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari rido dan berkah-Mu ya 
Allah. 

Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan 
wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan 
tantangan, bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami 
berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. 
 
Ya Allah Ya Tuhan kami! 

Kabulkanlah doa dan permohonan kami, hanya kepada-Mulah kami menyembah 
dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. 
 

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النارِ  َنا َءاتَِنا ِيف الدَربـ . َك َربُسْبَحاَن َرب
 .اْلِعزِة َعما َيِصُفْوَن َوَسَالٌم َعَلي اْلُمْرَسِلْنيَ َواحلَْْمُد ِهللا َرب اْلَعاَلِمْنيَ 
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