SAMBUTAN GUBERNUR JAMBI
DALAM
WISUDA SD, SMP DAN SMA
ISLAM TERPADU
DINIYYAH AL-AZHAR JAMBI
Lapangan Utama Diniyyah Al-Azhar Jambi
Sabtu, 28 Mei 2022

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, asshalatu wassalamu ‘ala
asrofil ambiya iwal mursalin, wa’ala alihi waashabihi
Rosulillahi ajma’in. Ashaduanla ilahaillallah, waashaduanna
Muhammadan ‘abduhu warasuluh, Amma ba’du.
Yang Saya Hormati:
- Forkopimda Provinsi Jambi
- Direktur Pendidikan Perguruan Diniyyah Al-Azhar Jambi
beserta Jajaran Pengurus
- Kepala Sekolah, Guru, dan Civitas Pendidikan Perguruan
Diniyyah Al-Azhar Jambi
- Para Orang Tua dan Wali Siswa Pendidikan Perguruan
Diniyyah Al-Azhar Jambi
- Para Wisudawan, Wisudawati, Siswa Siswi Pendidikan
Perguruan Diniyyah Al-Azhar Jambi
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- Kepala Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah
Provinsi Jambi atau yang mewakili
- Hadirin dan Undangan

Salam sehat untuk kita semua
Ungkapan alhamdulillah senantiasa kita lantunkan ke
hadirat Allah SWT, atas berkah dan rido-Nya sehingga kita
masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk
dapat hadir dan bersilaturahmi dalam rangka mengikuti
Wisuda Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Diniyyah Al Azhar
Jambi.
Selanjutnya, selawat dan salam selalu terlimpah kepada
Nabi

Besar

Muhammad

SAW,

penutup

para

nabi,

penyempurna seluruh utusan. Semoga di dunia dan yaumil
akhir nanti, kita mendapatkan syafa’at dari beliau. Aamiin ya
Robbal alamin.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang saya hormati,
1. Pertama-tama, di penghujung Syawal ini, izinkan saya
mengucapkan Minal Aidzin Wal Faizin, Selamat Idul Fitri
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1443 H, Semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan
kebaikan, memasukkan kita ke dalam golongan orangorang yang menang serta mengabulkan semua doa-doa
kita, aamiin ya Rabbal alamin.
2. Dan tak lupa juga, saya menyampaikan mohon
dibukakan pintu maaf, untuk semua kealpaan dan
kekurangan,

baik

selaku

pribadi

maupun

dalam

melaksanakan amanah jabatan selaku Kepala Daerah.
Semoga Syawal ini menjadi awal baru bagi kita untuk
menjadi hamba yang taat dan manusia yang jauh lebih
baik, bagi diri sendiri dan sekitar.

Bapak,

Ibu,

dan

Anak-anakku,

Para

Wisudawan

Wisudawati yang dirahmati Allah,
3. Selamat saya sampaikan kepada anak-anakku semua,
yang hari ini secara resmi dinyatakan sebagai lulusan
Sekolah Islam Terpadu Diniyyah Al-Azhar. Tahapan
pendidikan telah kalian lewati dan selesaikan dengan
baik, dimulai dari pendidikan dasar hingga menengah
atas, SD, SMP dan SMA.
4. Kemanapun ayunan langkah kalian selanjutnya setelah
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ini, saya berharap semua bekal ilmu pengetahuan, ajaran
tentang kebaikan dan akhlak yang telah diberikan oleh
para guru di Sekolah Islam Terpadu Diniyyah Al Azhar ini,
hendaknya senantiasa kalian terapkan dimanapun kalian
berada. Membawa nama harum almamater, nama baik
sekolah, dengan kebanggaan sebagai lulusan sekolah
Islam melalui tutur kata dan perilaku terpuji.
5. Teruslah semangat dalam menuntut ilmu, jaga shalat
dan ibadah lainnya dimanapun dan kapanpun. Raihlah
prestasi dari berbagai bidang yang kalian sukai. Gali
potensi diri dengan berbagai kegiatan positif. Jadilah
pribadi yang membawa damai bagi sekitar.
6. Kelulusan dan keberhasilan kalian bukanlah semata hasil
perjuangan kalian sendiri saja. Ada doa, harapan dan
dukungan dari orang tua, guru, keluarga, teman yang
menyemangati dan orang lain yang mungkin luput kalian
sadari. Jangan lupa untuk selalu ucapkan terima kasih
atas kebaikan orang-orang yang telah membantu kita.
Saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, jadilah
pribadi yang berilmu sekaligus santun dan berbudi luhur,
yang selalu saling menolong dalam kebaikan, jadilah
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generasi Islam yang sebenar-benarnya khalifah di bumi,
yang membawa manfaat bagi sekitar.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,
7. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya saya
sampaikan kepada seluruh tenaga pendidik dan non
pendidik di Sekolah Islam Terpadu Diniyyah Al-Azhar
Jambi. Komitmen, kesabaran, dan integritas Bapak dan
Ibu sekalian di dunia pendidikan akan mengantarkan
anak-anak kita, generasi masa depan bangsa ini, menjadi
sumber daya manusia yang insyaa Allah beriman,
berilmu, dan berakhlak.
8. Ketelatenan Bapak dan Ibu sekalian dalam mendidik
anak-anak dengan ilmu pengetahuan dan agama, selain
menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan,
semua ilmu dan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian
merupakan salah satu langkah nyata dari upaya untuk
mewujudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang terdidik, relijius dan berbudaya, demi
kemaslahatan daerah yang kita cintai ini.
9. Dan pada akhirnya, tugas mengawal generasi bangsa ini
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kembali ke tangan para orang tua, untuk terus
membimbing anak-anak kita agar istikomah di jalan
kebaikan, mendukung semua pilihan dan cita-cita baik
mereka,

serta

turut

membekali

mereka

dengan

kecerdasan dan akhlak agar mereka siap menghadapi
berbagai tantangan dan perubahan zaman. Kita, para
orang tua juga hendaknya terus mengupgrade kualitas
diri dengan ilmu pengetahuan dan agama sehingga
mampu mengawal amanah Allah ini dengan baik.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali
lagi selamat wisuda kepada anak-anakku sekalian, selamat
merayakan kebahagiaan. Semoga Allah memberkahi kalian
dengan ilmu yang bermanfaat.

Wabillahitaufiqwalhidayah
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.
GUBERNUR JAMBI,
Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.
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