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Senin, 9 September 2019 

 

MUQODIMAH: 

DI AWALI DENGAN 2 KALIMAH SYAHADAT DAN ISTHIFAR 3 KALI 

 

ALLAHUMMA YA ALLAH, YA TUHAN KAMI, 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, atas segala rahmat, 

karunia, dan kesehatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada 

hari ini kami bersama-sama sedang melaksanakan Peringatan Hari 

Olahraga Nasional (HAORNAS) Ke-36 Keluarga Besar Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019, untuk itu ya 

Allah jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhai, yang 

membawa rahmat, barokah, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. 

 

YA ALLAH YANG MAHA PENGASIH 

Dengan kegiatan memperingati Hari Olahraga ini kami mohon kepada-Mu 

ya Allah, untuk ke depannya Olahraga di Kulon Progo lebih maju, lebih 

memasyarakat, dan membudaya, serta berprestasi, sehingga dapat 

mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sehat dan bugar. Ya Allah, 

berikanlah kekuatan kepada pejuang-pejuang kami, para atlet yang 

sedang berlaga pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) ke-15 Tahun 

2019 mulai tanggal 1 September hingga akhir bulan Oktober 2019 ini, 

berikan mereka keselamatan, kemenangan, kesehatan, ketangguhan, 

semangat pantang mundur, kecerdikan, keuletan, kejujuran, serta 

sportivitas, yang dapat menghasilkan prestasi berupa EMAS, PERAK, 

dan PERUNGGU, sehingga dapat mewujudkan capaian target 62 EMAS 

atau lebih, untuk Kulon Progo tercinta. 



YA ALLAH, YA ROBBANA YA KARIM 

Jauhkan dan hindarkanlah kami dari musibah dan bencana yang akan 

menimpa kami, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai 

bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Engkau berikan 

kepada kami, sehingga Engkau berkenan selalu menambah nikmat yang 

engkau berikan kepada kami, demi terwujudnya tujuan pendidikan yang 

berkarakter dan bermoral, mendorong terwujudnya Kabupaten Kulon 

Progo yang aman, damai, maju dan sejahtera, gemah ripah loh jinawi, 

Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. 

 

YA ALLAH YA GHAFFAR 

Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan 

orangtua kami, dosa dan kesalahan guru kami, para pemimpin kami baik 

yang masih Engkau beri kehidupan maupun yang telah Engkau panggil di 

haribaan-Mu, janganlah dengan sebab kesalahan kami lalu Engkau 

menimpakan azab kepada kami, namun berilah kami semua petunjuk dan 

bimbingan, agar kami dapat selalu berbuat baik dan benar sesuai dengan 

syari’at-Mu. 

 

YA ALLAH YA RABBAL’ALAMIN 

Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami 

memohon pertolongan. Innaka na’budu wa innaka nasta’in, 

ihdinnasiraatal mustaqim. Robbana taqaball minna innaka 

antassami’unalim wa tub’alaina innaka anta tawaburrahim. Robbana 

aatina fidun’ya khasanah wafil akhiratikhasanah wa kina adzabannar. 

Subkhanaka ngiyatii’amma yasifun wa ‘allamu’alla mursalin wal 

hamdulillahirabil’alamin. 

 

 


