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Assalamu’alaikum wr wb?
Bismillahirrohmanirrohim,

“Sejauh apapun jarak yang ditempuh pastilah dimulai 
dengan langkah pertama. Dan langkah pertama dari 

setiap tindakan adalah meluruskan niat dan 
menetapkan tujuan”

Ya Rabb Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang...
• Mudahkanlah kami dalam mengikuti OSPEK ini dengan antusias, 

disiplin dan ikhlas.
• Berilah kami pemahaman yang utuh terhadap materi-materi yang 

disampaikan
• Jauhkanlah kami dari segala gangguan yang mengurangi 

kenikmatan kami dalam mengikuti dan menjalankan acara ini, dan
• Lindungilah kami dari mara bahaya

Yaa Allah...

Berilah kami inspirasi untuk bisa Menentukan Arah Sebelum Melangkah 
di kampus AMIK PGRI Kebumen lebih jauh lagi.

Menetapkan hati untuk apa kami disini dan memahami apa yang 
seharusnya kami lakukan

“Bukan siapa kita kita di masa lalu namun akan 
seperti apa kita akan menjadi di masa depan”

Mungkin kita pernah gagal dalam menjalani hidup, salah memilih, 
bahkan jatuh di di gelapnya Rahmat-Mu.

“Masa lalu adalah Takdir yang telah Engkau 
tetapkan, hari ini adalah hasil dari pilihan dan 
tindakan yang kami ambil di masa lalu, hari esok 

adalah rahasia yang harus kami ungkap dengan 
pilihan dan tindakan yang kami lakukan saat ini.

Berikanlah kami kecenderungan untuk memilih pilihan 
yang menuju kebaikan”

Sesungguhnya kenyataan, kegagalan, dan keberhasilan semuanya berada 
di posisi yang sama dan netral. Pikiran kita lah yang membuatnya 

menjadi positif atau negatif.
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Belum terlambat untuk memperbaiki semua yang sudah terjadi karena 
tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan berubah menuju 

arah yang lebih baik.

Izinkanlah kami menentukan arah, arah kemana kami berjalan, arah 
tujuan yang jelas, dan arah yang membuat kami bersemangat untuk 

mengejarnya.
Serta berilah kami kekuatan untuk melangkah secara konsisten, 

fokus, dan efektif dalam menggapai arah tujuan tersebut agar tak 
membuang waktu, tenaga dan biaya dengan sia-sia.

Ingatlah selalu bahwa 

“penghalang adalah tantangan, kekurangan adalah 
cambuk untuk bangkit.”

Jadikanlah kami Sumber Daya Manusia yang tak hanya mampu 
menyelesaikan tugas-tugas kampus namun juga mampu menyelesaikan 

permasalahan di masyarakat dan kebidupan nyata dengan baik.

Maafkanlah atas semua kesalahan kami, ayah ibu kami, keluarga kami, 
dan teman-teman kami.

Kabulkanlah segala permohonan kami Yaa Allah.

“Semoga kami tak hanya meminta namun lupa akan 
kewajiban dan bersyukur atas apa yang telah Engkau 

berikan”

Terima kasih atas segala nikmat-Mu yang takkan pernah habis untuk 
dihitung.

Rabbana Atina Fiddunya hasanah
Wafil akhiroti khasanah

Waqina ngadza bannar
Walhamdulillahirobbil’alamin
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