SAMBUTAN KEPALA SMKN PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU

Oleh : Dra. Sudarti, MM
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk
kita semua
Yang Kami Hormati Bapak Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Bapak dan Ibu Pendidik serta tenaga kependidikan.
Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Peserta Didik yang kami hormati.
Anak-Anakku yang Ibu sayangi dan banggakan.

Pada kesempatan istimewa ini, Ibu selaku Kepala sekolah dan mewakili Bapak/Ibu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau menyatan Selamat dan Sukses Atas
Kelulusan Ananda setelah menempuh pendidikan kurang lebih 3 tahun di SMKN Pertanian Terpadu
yang sama-sama kita banggakan ini. Pahamilah bahwa langkah kehidupan yang harus ananda
tempuh ke depan masih sangat panjang, oleh karena itu kumpulkan bekal sebanyak mungkin
dengan ilmu pengetahuan, terus asah keteampilan dan tunjukkan sikap dan kepribadian yang mulia
dimana pun Ananda berada.
Ibu berharap setelah Ananda menyelesaikan pendidikan disekolah kita ini, yang merupakan langkah
awal untuk ananda, segeralah berbenah untuk membahagiakan orang tua

dengan segera

mendapatkan perkerjaan yang layak sesuai dengan keterampilan yang sudah ananda peroleh saat
belajar di SMKN Pertanian Terpadu ini, baik di Industry maupun mandiri, berwira usaha, atau
mungkin dengan melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sudah menantikan kehadiran
ananda. Bagi yang ingin melanjutka agar diupayakan memperhatikan keabsahan Perguruan Tinggi
dan ambillah Program Studi/Keahlian yang sesuai atau program study yang mendudkung
keterampilan yang sudah ananda peroleh saat belajar di SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau.
Ingatlah bahwa kunci kesuksesan adalah Jujur, kerja keras, sunguh-sunguh dan jangan lupa
diiringi doa minta doa restu kedua orang serta bertawakkal kepada ALLAH SWT.
Tetaplah Optimis, dalam menghadapi semua persoalan yang menghadang kalian, karena orng yang
punya harapan adalah yang memiliki semuanya, jadilah dirimu sendiri dalam makna yang positif
(Be your self), cobaan demi cobaan akan membuat kalian semakin dewasa menghadapi persoalan
yang harus ananda selesaikan demi menapak masa depan yang lebih pasti dimanapun Ananda
berada.

Ibu sebagai kepala sekolah beserta Bapak/Ibu Pendidikan dan Tenaga kependidikan mohon maaf
bila ada kekhilafan atau kesalahan dalam layanan kami selama kalian belajar di SMKN Pertanian
Terpadu Provinsi Riau ini, dan tidak lupa ucapan terima kasih atas kerjasama selama ini.
Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan terimakasih atas arahan dan dukungannya selama
ini dalam pengelolaan satuan pendidikan.
Kepada pendidik dan tenaga kependidikan terimakasih atas kerjasamanya serta waktu yang
diberikan serta pengabdian bapak dan ibu dalam membimbing anak anak kita.
Kepada Bapak/Ibu dari DU/DI yang yang telah membantu kami dalam memenuhi tuntutan
kurikulum dan pasar kerja menyiapkan anak – kita memasuki dunia kerja dan terjun ke
masyarakat kami mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya.
Kepada Bapak/Ibu Orng Tua/Wali anak-anak kita, dengan telah dinyatakan lulus
Putra/Putri Bapak/Ibu maka untuk selanjutnya kami serahkan kemabali kepada Bapak/Ibu,
terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasama dan kepercayaannya, kami memohon
maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekilafan, kekurangan dan kesalahan kami selama ini
Pada akhirnya kepada ananda semua, KELULUSAN ini bukan akhir perjuangan mu justru ini
adalah langkah awalmu untuk menapak masa depan, Ibu berpesan jangan lupakan Pendidk dan
Tenaga Kependidikan yang telah berjasa membuat ananda Lulus dan dapat mengakhiri tahun
Pelajaran 2019/2020 dengan hasil yang sangat baik, terutama Bapak/Ibu wali kelas , adik-adik kelas
mu yang setiap saat menyemangati mu, Sahabat mu serta Almamater yang memiliki nama besar
juga turut andil membuat kalian bangga, tetap jalin Silaturrahim dimanapun ananda berada.
SAYONARA…Ananda Semua, kalian anak-anak yang Hebat…Bersyukurlah kepada Allah
SWT.
SMK BISA SMK, SMK HEBAT, SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau J U A R A
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