SAMBUTAN KELULUSAN
Teruntuk anak-anakku tercinta, SMANSA Angkatan Lulus 2021
Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Para siswa kelas XII yang saya cintai dan banggakan,
Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Illahi, atas rahmat karuniaNya yang begitu luar biasa,
sehingga hari ini kita masih bisa menikmati anugerah di setiap hembusan nafas kita, menikmati hangatnya mentari
dan kasih sayangNya yang tak bisa kita rinci, meskipun negeri ini masih diliputi keprihatinan akibat pandemic Corona
Virus Diseases (COVID-19).
Para siswa hebat yang berbahagia,
Hari ini ada 2 momen penting dalam kehidupan kita sebagai insan pendidikan. Pertama karena kemarin, tanggal 2
Mei 2021 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional dan yang kedua hari ini tanggal 3 Mei 2021 merupakan hari
yang sangat dinanti oleh kalian semua, karena tiba saatnya pengumuman kelulusan untuk siswa kelas XII.
Mewakili Keluarga Besar SMA Negeri 1 Purwokerto, saya ucapkan “SELAMAT” untuk kedua momen tersebut.
Semoga kita semua bisa menjadi insan yang bermartabat, bermanfaat dan ditinggikan derajat kita dunia akhirat
sebagai hasil dari pendidikan yang kita laksanakan.
Berkaitan dengan kelulusan, pengumuman kelulusan akan disampaikan pada hari ini mulai pukul 16.00 apabila para
siswa nantinya dinyatakan LULUS, maka ada beberapa pesan penting yang harus kalian perhatikan :
1. Bersegeralah panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan tata cara keyakinan
agama kalian atas karunia pencapaian prestasi hingga hari ini serta mohon dibukakan jalan kebaikan dan
kemudahan agar kalian bisa menggapai kesuksesan di masa depan.
2. Sampaikan juga ucapan terimakasih kepada kedua orang tua kalian yang telah berjuang dengan segenap
kemampuan dan kasih sayangnya, dalam do’a dan pendampingannya untuk kesuksesan kalian. Jadikan
ridho orang tua kalian sebagai jalan emas untuk kesuksesan selanjutnya, dunia dan akhirat.
3. Jangan pernah kalian lupakan jasa ibu dan bapak guru. Ada berkah ilmu di sana, pada ikhlasnya hati, pikiran,
lisan dan segala yang sudah diperbuat untuk kalian. Maka sampaikan ucapan terimakasih untuk mereka
yang sudah berkarya di hidup kalian dan sisipkan doa di waktu kalian bermunajat pada Sang Pencipta.
Semoga tetap sehat dan bersemangat ibu dan bapak Guru mengantarkan tunas negeri menuju era
Indonesia Emas di 2045 nanti.
4. Tetaplah santun dan saling mengasihi, rela dan ikhlas berbagi kepada sesama. Tunjukkan kalian siswa hasil
didikan SMAN 1 Purwokerto yang selalu membawa semangat salam TANGGUL BUDAYA dan berwawasan
lingkungan, yang selalu mengedepankan pribadi taqwa terhadap Tuhan YME, Unggul dalam segala kebaikan

dan berbudaya serta mencintai lingkungan di manapun kalian berada. Semoga pada saatnya kelak kalian
bisa menjadi pemimpin negeri ini, berkiprah sesuai profesi kalian masing-masing, membawa masyarakat
Indonesia menuju masyarakat madani.
5. Sekolah melarang euphoria dalam merayakan kelulusan dengan mengadakan kegiatan yang berakibat
anarkis dan pengumpulan massa seperti halnya konvoi, corat-coret serta kegiatan lain yang tidak
mencerminkan kesantunan. Alangkah baiknya dan lebih bermanfaat bila kalian kemasi buku dan seragam
kalian untuk didonasikan kepada adik kelas atau siapapun yang membutuhkan. Tetaplah di rumah dan
berbahagia bersama keluarga.
6. Beberapa kegiatan tidak bisa kita laksanakan akibat situasi COVID-19. Dengan berat hati sekolah tidak
menyelenggarakan kegiatan pelepasan dan perpisahan secara massal untuk kalian. Meskipun lulus tanpa
jabat tangan dan tanpa pelukan, yakinlah bahwa kasih sayang dan do’a kami, ibu bapak guru kalian selalu
menyertai.
 Selanjutnya kegiatan lain seperti pengembalian buku perpustakaan dan penyelesaian administrasi lainnya
akan dijadwalkan oleh sekolah melalui urusan kurikulum. Maka dari itu, pastikan kalian mengikuti info dari
Waka kurikulum dan wali kelas melalui media sosial yang ada.
7. Dalam rangka upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 maka kami sarankan untuk tetap mematuhi
anjuran pemerintah dengan tetap melakukan kegiatan sesuai protocol. Gunakan masker, cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak aman, makan asupan bergizi, berjemur dan berolahraga serta stay
at home, jangan kemana-mana, tetaplah di rumah. Semoga kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19
dan marabahaya yang ditimbulkannya.



Mengakhiri sambutan saya, ijinkan saya ucapkan SELAMAT untuk para siswa yang sudah mendapatkan porsi di
Perguruan Tinggi melalui jalur SNMPTN serta jalur yang lain, ikuti langkah selanjutnya dan jangan ada yang
mengundurkan diri karena akan berakibat pada kesempatan bagi adik kelas kalian. Bagi yang belum beruntung,
tetaplah SEMANGAT meraih kesempatan yang ada di depan kalian. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa menunjukkan, melindungi dan memberkahi langkah dan usaha kalian.
Kami tunggu kabar sukses dari kalian. Suatu saat kelak, kami merindukan kalian hadir kembali di almamater ini
dengan cerita kesuksesan dan kiprah terbaik kalian bagi Bangsa dan Negara tercinta ini.



Tak lupa kami ucapkan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT
menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa kita serta meninggikan derajat kita sebagai insan yang
bertaqwa.



Selamat jalan anakku, mantapkan langkah menuju masa depan, do’a kami menyertai langkah kalian. Tetaplah
taqwa, santun, luhur budi pekerti dan berprestasi.



Salam TANGGUL BUDAYA..



Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
Purwokerto, 3 Mei 2021
Plt. Kepala SMAN 1 Purwokerto
Siti Isbandiyah, S.Pd, M.M
NIP. 19690817 199403 2 007

