PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMA NEGERI 2 BALIKPAPAN
SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008 NOMOR : 34013/A/0001/UK/En
Jl. Soekarno Hatta Strat IV Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kode Pos 76125
Telp / Fax (0542) 424686 Website: http://sman2bpp.sch.id email: school@sman2bpp.sch.id

Nomor
Lamp
Hal

: 421.3/273/TU / XII / 2020
: : Edaran Ramadhan 1441 H

Balikpapan, 09 April 2020

Kepada
Yth
: Orang tua siswa kelas X dan XI
SMAN 2 Balikpapan
Di – Balikpapan

انسالو عهيكى ورحًة هللا وبزكاته
Semoga keselamatan Rahmat dan berkah Allah atas bapak ibu sekalian
Saat ini kita berada di separoh kedua bulan Sya’ban, dan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan
1441 H, atas nama seluruh pendidik dan tenaga pendidik SMAN 2 Balikpapan, kami menyampaikan mohon
maaf lahir dan bathin semoga kita semua diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan agung tersebut.
Ramadhan tahun ini nampaknya akan berbeda dengan tahun sebelumnya, sebagaimana yang kita rasakan
bahwa negeri ini dan dunia pada umumnya sedang mendapatkan ujian dari Allah berupa wabah Covid-19,
semoga wabah ini segera berakhir dan anak-anak bisa belajar normal seperti biasanya dan kita semua
kembali aktiftas normal.
Sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang akan kami sampaikan:
1. Pesantren ramadhan yang biasa dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh siswa dari setiap jenjang di bulan
ramadhan tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, namun kami lakukan secara online (jarak jauh),
siswa siswi kelas X dan XI bisa mendaftar di link http://gg.gg/form-peskil-ramadhan-1441
2. Saat ini kami sedang fokus pada penyelesaian pembangunan masjid yang fokus pekerjaannya
pengecatan dinding dan pilar, Instalasi listrik, pasang plafon, pasang keramik lantai, dan perlengkapan
sound system.
3. Berkaitan dengan poin ke-2, kami mengajak kepada bapak ibu kiranya di bulan yang penuh barokah ini,
secara ikhlas dan suk rela menyalurkan infaq terbaiknya untuk pembangunan masjid Tarbiyah smada,
agar putera bapak dan ibu saatnya nanti belajar normal bisa beribadah dan belajar agama dan adab di
masjid ini dengan optimal, Infaq bapak/ibu insyaaAllah akan bernilai sangat besar dalam pandangan
Allah SWT, sebagaimana firman Allah:

َّ س ُۢبُهَ  ٖة ِ ّياََْةُ َحب  َّٖة َو
َّ س ِبي ِم
ًٍَ ُ ِن
ُ سَُا ِب َم فِي ُك ِّم
ُ ِِ َٰ
َ َٰ ُٱَّللُ ي
َ س ۡب َع
َ ٱَّللِ َك ًَث َ ِم َحبَّ ٍة أ َ َۢبَت َۡت
َ َّيث َ ُم ٱنَّذِيٍَ يُُ ِفقُىٌَ أَيۡ َٰ َىنَ ُه ۡى فِي
َّ شا ٓ ُۚ ُء َو
١٦٢ ع ِهي ٌى
َ َي
َ ٱَّللُ َٰ َو ِس ٌع
Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di
jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui ( QS Al-Baqarah [2];261)
Dan sabda Rasulullah SAW;

َّ س َّه َى َيقُى ُل َي ٍْ بََُى ِ ََّّللِ َيس ِْجدًا َبَُى
َّ صهَّى
َّللاُ نَهُ ِيثْهَهُ فِي ْان َجَُّ ِة
ُ ٍْ َع
َ َّللاُ َع َه ْي ِه َو
َ عثْ ًَاٌَ ب ٍِْ َعفَّاٌَ قَا َل
َ ي
َّ س ًِ ِْتُ انَُّ ِب

Artinya: dari [Utsman bin 'Affan] ia berkata; "Aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa
membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan yang semisal di surga."
Infaq bisa disampaikan kepada bendahara Panitia Masjid Hj. Herlina Yenni Gustri, S.Pd.I, atau bisa transfer
ke nomor rekening bank Syariah Mandiri a.n. Pengurus Masjid Tarbiyah no. 7089586202. Setelah selesai
menyalurkan infaq kiranya bekenan memberikan informasi di link ini: http://gg.gg/info-infaq
Demikian edaran ini kami sampaikan, semoga bapak dan ibu mendapat kemuliaan beribadah di bulan
ramadhan, atas perhatian bapak ibu kami haturkan terimakasih
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