Pembukaan Pesantren Ramadhan Online 1441 H

PIDATO KEPALA SEKOLAH
PESANTREN RAMADHAN ONLINE 1441 HIJRIYAH
SMA NEGERI 2 BALIKPAPAN
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هلل َو َب َرَكته
ا
ة
السالم عليكم ورْح
ِ

Alhamdulillahi robbil ‘alamiin, as-sholatu was salamu ‘ala
asrofil anbiyai wal mursalin wa ‘ala alihi wa ashabihi
ajmain, assyhadu alla ilaha illalloh wa asyhadu anna
muhammadarosululloh
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan,
(Bp, Drs. H. Alfi Taufiq, MM),
 Bapak Kasi PAI Kemenag Kota Balikpapan ( Bpk. H.
Muhammadiyah S.Ag),
 Para ustadz Pemateri
 Bapak Ibu para wakil kepala sekolah,
 bapak Ibu guru dan para peserta pesantren Ramadhan
1441 H, yang dimulyakan Alloh
Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Alloh SWT atas
berkat Rahmat dan RohimNya kepada seluruh umat di
muka Bumi ini, keudian sholawat dan salam mari kita
haturkan kepada Nabiulloh Muhammad SAW,beserta
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keluarga , para sahapat dan para pengikutnya hingga
akhir zaman.
Selamat menjalankan shaum wahai anak anak ku,semoga
ibadah kita diterima Alloh SWT dan semoga ibadah kita
tahun ini lebih berkualitas dari tahun lalu dan semoga kita
digolongkan sebagai hamba Nya yang bertaqwa.
sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 183
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ْام ك َما كت َب َع َلى الذيْ َن من
ُ ﴿ ي ٰٓ َايُّ َها الذيْ َن ٰا َم ُن ْوا كت َب َع َل ْي ُك ُم الص َي
ِ
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ِ
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)183 :2/ ﴾ ( البقرة١٨٣ َۙق ْب ِلك ْم لعلك ْم تتق ْون
(Ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikummu shiyamu
kama kutiba ‘alal ladzina min qoblikum la ‘allakum
tattaqun).
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan
atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang
sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Al-Baqarah/2:183)
Hari ini adalah hari penuh kemulyaan ,Ibu bahagia
sekaligus terharu diantara ujian adanya pandemi covid 19
yang menimpa kita masih bisa melaksanakan porgram
Peskil dengan izin Alloh SWT.
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Mari senantiasa berdoa kehadirat Nya semoga kita semua
dikarunia kesehatan, keselamatan dan segera dihilangkan
musibah ini...
Mari memohon agar kita dijadikan anak anak yg sholeh
dan sholikhah, memiliki akhlaqul khorimah yang
menghormati orang tua dan guru serta melakukan
anjuran baik yang disampaikan keduanya.
Di bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al
Qur'an sebagai pembeda petunjuk bagi manusia antara
yang hak dan yang batil marilah anak anak ku berlatih
untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh sungguh,
dengan tertib ,dengan disiplin diri, jaga komitmen hati
tingkatkan sifat religius kalian agar kelak kita memetik
hikmahnya.
Jika rajin puasa
jika rajin sholat lima waktu
jika rajin sholat sunnah rawatip, dhuha dan taraweh
jika rajin tartil Qur'an
Jika rajin shodaqoh
jika rajin membangun silaturahmi dengan sesama,
berkomunikasi dengan baik
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maka semoga Alloh SWT memudahkan kehidupan
kita
maka Semoga Alloh SWT memperlancar semua
urusan kita
maka Semoga Alloh SWT menjauhkan semua aral
yang menghalang
maka semoga Alloh SWT mengabulkan doa
Maka semoga Alloh SWT menyampaikan kita pada
cita cita kita
Maka semoga Alloh SWT menjadikan kebahagian
hidup kita di dunia wal akhirat

Anak anak ku yang ibu banggakan
lupakan penatmu, lupakan lelahmu, lupakan
letihmu.....semua itu Alloh akan gantikan...hal diatas akan
berbuah manis kelak, akan terjadi hal hal yang indah pada
waktunya kelak...
mari berakit rakit ke hulu
berenang renang ke tepian,
bersakit sakit dahulu
bersenang senang kemudian.
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Harapan ibu
dengan mengikuti pesantren ini kalian menjadi generasi
teladan bagi sekeliling kalian yang mengajak kepada
sesama hal kebaikan dan melarang kepada
keburukan...amar makruf nahi mungkar
Terimakasih anak anakku, terima kasih Bapak Ibu
pendamping, terima kasih Ustadz Ustadzah yang
membimbing santri Ramadhan SMA Negeri 2 Balikpapan.
Dan kepada Bapak Drs. H. Alfi Taufiq, MM Kepala Kantor
Kementerian Agama kota Balikpapan kami mohon kiranya
memberikan arahan dan berkenan membuka kegiatan
pesantren ramadhan 1441 H. SMA Negeri 2 Balikpapan
secara resmi, semoaga Alloh SWT melimpahkan Pahala
berlipat lipat kepada kita semua sebagai bekal kelak kita
menghadapNya.
Hadzanalloh wa iyyakum ajma’iin,
Wassalaamuálaykum.wr.wb
Kepala SMAN 2 Balikpapan
Dra Ririen Friedayati
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