
SAMBUTAN KEPALA SMA NEGERI 1 PANGKAH 
 
 
Assalamualaikum Wr. Wb, salam sejahtera untuk kita semua. 
 
Yang kami hormati, seluruh orang tua siswa kelas XII SMAN 1 Pangkah. 
Yang kami sayangi semua siswa kelas XII tahun 2022/2023 yang insyaa Allah selalu diberi kemudahan dalam 
meraih mimpi dan cita citanya, aamiin ya rabbal alamin. 
 

Syukur Alhamdulillah, atas ijin Allah akhirnya kalian mampu melewati masa-masa pendidikan di SMA 
dengan penuh tantangan dan perjuangan. Bagaimana tidak, kalian adalah orang orang paling terdampak dalam 
pembelajaran di kelas karena COVID 19. Kalian masuk di bulan Juni 2020 awal pandemi, dan nyaris dua tahun, 
Kegiatan Belajar Mengajar harus kalian ikuti dengan sistem daring/online. Baru satu tahun terakhir Kegiatan 
Belajar Mengajar dapat diikuti secara biasa, bertemu guru dan teman di kelas. 

Jika tidak karena kemurahan dan kasih sayang Allah pada kita semua, tentunya mustahil kita  dapat 
melalui ujian tersebut. Semoga ini menjadi renungan kita, agar apa yg telah kita lalui menjadi alasan untuk kita 
semakin dekat dengan Allah, menjalankan kewajiban sebagai hambaNya, dan meninggalkan laranganNya. 

Anak-anakku, Bapak Ibu wali kelas dan semua guru pengajar, telah berupaya maksimal untuk mengajar 
dan mendidik kalian, agar kalian menjadi pribadi yang berkarakter baik sebagai modal kesuksesan dan 
keberkahan hidup kalian selanjutnya. Harapan kami, kalian akan tumbuh menjadi pribadi pribadi yg mampu 
mandiri, patuh dan menghargai orang tua, sopan dan santun serta baik dan menghargai orang lain. Sehingga 
nama almamater akan semakin bersinar karena kalian, dan yang lebih penting lagi, akan mengalir doa-doa baik 
untuk kalian dari kita semua dan orang di sekitar kalian. 

Selamat untuk kalian semua, kalian telah berhasil menjadi siswa SMA Pangkah dengan baik, dengan 
penuh suka dukanya. Hampir 3 tahun kalian lalui, harus masuk kelas pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 15.30 
WIB, buat sebagian kecil dari kalian mungkin dianggap sulit, sehingga pak Joko dan tim BK berkoordinasi 
dengan bapak Ibu wali kelas akan memberi pencerahan untuk kalian dan terkadang juga bersama orang tua. 
Semua dilakukan, karena kami sayang kalian, kami ingin kalian menjadi pribadi tangguh yang mampu mandiri 
nanti, meskipun tantangan dan perjuangannya sangatlah berat. 

Mohon maaf untuk banyak kesalahan dan kekhilafan kami dalam mendidik kalian, jika ada sikap dan 
perilaku kami yang dianggap kurang baik, kurang menyenangkan, itu semata-mata karena kekurangan kami 
pribadi sebagai manusia, mohon dapat dimaafkan dan doakan kami, agar kami mampu menjadi *GURU YANG 
BISA DIGUGU DAN DITIRU*. Dan jika ada kebaikan in syaa Allah karena Allah memampukan kami. 

 Kami pun demikian, catatan kebaikan kalian in syaa Allah menjadi pembelajaran baik untuk kami, 
sementara jika ada kesalahan atau kekeliruan akan kami simpan, dan kami koreksi bagi diri kami, karena 
mungkin diri kami yang kurang pas dalam mendidik kalian. Marilah kita terus saling mendoakan, untuk 
kesehatan dan kemudahan ikhtiar kita menjadi pribadi2 yang lebih baik. 

Anak-anakku yang kami sayangi, 
Teruslah maju ke depan, hadapi semua tantangan dan hambatan yang ada, yakinlah pada diri sendiri, 

bahwa kalian mampu, dan yang terpenting, kalian harus yakin bahwa Allah SWT membersamai perjuangan 
kalian. Untuk itu, melaksanakan ibadah sebagai bentuk kewajiban dan kebutuhan kita sebagai hambaNya harus 
kita lakukan dan semakin kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Sehingga sukses yang akan diraih adalah sukses 
dunia akhirat. 

Akhirnya kami titip nama baik SMAN 1 Pangkah yang selama ini sdh tertoreh, ingatlah sikap baik, 
karakter baik kalian akan sangat berpengaruh pada sekolah, begitu pula sebaliknya, jika ada sikap yang tidak 
baik, juga akan ditanyakan masyarakat, lulusan SMA mana, jadi jelas akan berdampak kurang baik bagi sekolah. 
Semoga kalian semua memahaminya. 

Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah ikhtiar sukses dunia akhirat kita semua. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
 
Pangkah, 5 Mei 2023 
Kepala SMAN 1 Pangkah 
 
Dra. MIMIK SUPRIYATIN, M.M. 


