SAMBUTAN Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
PADA UPACARA PEMBUKAAN
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
(MPLS)
Tahun Pelajaran 2018/2019

SENIN
16 JULI 2018

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

2018

2

SAMBUTAN Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
PADA UPACARA PEMBUKAAN
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
Tahun Pelajaran 2018/2019
16 JULI 2018
Assalamu’alaikum Wr Wb.
Salam Sejahtera
Om Swastyastu
Namo Budaya
Salam Kebajikan
Yang saya hormati
- Kepala Sekolah
- Ketua Komite Sekolah
- Para Guru dan Tenaga Kependidikan
- Para Orangtua / Wali murid
Yang saya cintai dan banggakan anak-anakku peserta didik di seluruh
Provinsi DKI Jakarta.
Bismillahirrahmaaniirrahim, marilah kita panjatkan puji syukur ke
hadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Mengawali aktifitas hari Senin, 16 Juli 2018 kita berkumpul
bersama di halaman ini untuk melaksanakan upacara bendera sebagai
satu komunitas warga sekolah. Hari ini menjadi istimewa karena
merupakan hari pertama di Tahun Pelajaran 2018/2019.
Pada hari pertama sekolah ini pula, upacara bendera yang sama
digelar di setiap sekolah di seluruh Provinsi DKI Jakarta bukan sekedar
berkumpul dan berbaris di lapangan, tetapi berkumpulnya kita adalah
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untuk menyatakan kesiapan dan kesungguhan untuk bergerak bersama
mendorong kemajuan dan menyongsong masa depan gemilang untuk
negeri ini.
Untuk anak-anakku semua yang saya cintai dan banggakan, di
awal tahun pelajaran baru ini, perbaharui tekad dan semangat kalian,
semangat meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang, karena
masa depan bangsa ini ada dalam genggaman kalian.
Mulai pagi ini, bulatkan tekad dan lambungkan mimpi kalian
setinggi langit, lalu kerja keraslah untuk meraihnya, belajarlah dengan
kesungguhan karena masa depan gemilang harus diraih melalui kerja
keras, perjuangan dan integritas yang dimulai dari bangku sekolah ini.
Untuk anak-anakku yang duduk di kelas XI/XII SMA/SMK dan di
Kelas VIII/IX SMP, bantulah adik-adik baru kalian untuk menyesuaikan
diri di lingkungan baru. Kehormatan dan kekompakan tidak akan
pernah dapat diwujudkan dengan
tindakan kekerasan, hindari
membully adik-adik kalian hanya untuk menunjukkan bahwa kalian
lebih senior, berlatihlah untuk dapat memimpin dan dipimpin.
Bimbinglah adik-adik kalian mengenali kegiatan ektrakurikuler dan
intrakulikuler
melalui
kegiatan-kegiatan
yang
positif
dan
menyenangkan, bangun sinergi untuk nama baik almamater sekolah
kalian.
Untuk Bapak/Ibu Kepala Sekolah, Para Guru dan Tenaga
Kependidikan yang saya hormati, anak-anak didik yang hadir disini
adalah amanah dari orang tua yang dipercayakan kepada Bapak dan
Ibu, mari jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.
Seperti yang sering disampaikan Bapak Gubernur Provinsi DKI
Jakarta, ada 3 komponen utama yang harus dikembangkan oleh Bapak
dan Ibu, serta para orang tua, yang merupakan proyeksi pendidikan
masa datang :
1. Komponen yang pertama adalah karakter/akhlaq.
Tanpa karakter/akhlaq yang baik semua akan sia-sia.
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karakter yang harus dikembangkan terdiri dari 2 hal :
a) Moral yang terdiri dari iman, taqwa, rendah hati dan jujur;
b) Kinerja yang terdiri dari kerja keras, ulet, tangguh, disiplin,
dan tuntas.
Kedua karakter ini harus dimiliki sebagai modal dasar
pengembangan kompetensi anak-anak kita.
2.

Komponen yang ke dua adalah Kompetensi yang biasa disebut
4K, yaitu :
- Kritis dalam berpikir
- Kreatif
- Komunikatif
- Kolaboratif/kerjasama

3.

Komponen yang ke tiga adalah Literasi / Keterbukaan
Wawasan, diantaranya meliputi :
- Meningkatkan daya baca.
- Menjunjung tinggi nilai luhur budaya.
- Cerdas dan bijak dalam memanfaatkan teknologi
- Menguatkan dan mengutamakan nilai-nilai luhur kebangsaan.

itulah 3 komponen utama proyeksi pendidikan masa depan anak-anak
yang harus dipersiapkan dan dikembangkan dalam suasana yang serius
namun tetap menyenangkan.
Setiap anak adalah bintang. Ia adalah “masterpiece” karya agung
dari Tuhan Maha Pencipta, yang akan mengisi masa depan. Oleh
karena itu yang harus kita berikan hari ini adalah pendidikan dan
pembelajaran yang benar-benar mereka butuhkan dalam menjawab
tantangan masa depan dan meraih kesempatan pada jamannya.
Anak-anak yang sedang berdiri di lapangan ini adalah putra-putri
bangsa yang akan memimpin Indonesia. Bantulah mereka dalam
menumbuhkan semua potensinya menjadi yang terbaik, dan kelak
mereka bisa bersama-sama menjadi generasi baru, yang menjadikan
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Bangsa dan Negara Indonesia yang maju, sejahtera dan berkeadilan
sosial.
Kepada orangtua yang telah mengantarkan putra-putrinya pada
hari pertama sekolah dan ikut hadir di sini, saya ucapkan terimakasih
dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Marilah kita bangun komitmen
bersama dalam mewujudkan ekosistim pendidikan, dengan keterlibatan
aktif Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran dan tumbuh kembang
anak-anak kita.
Peserta Upacara sekalian, sekali lagi saya sampaikan marilah kita
bersama-sama bersinergi mempersiapkan anak-anak kita menjalani
masa depan, karena masa depan mereka dipersiapkan di tengah
keluarga dan di sekolah ini.
Semoga Allah Swt Tuhan Yang maha Kuasa senantiasa meridhai
langkah-langkah baik kita dalam upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa. Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Plt. Kepala Dinas Pendidkan
Provinsi DKI Jakarta
Bowo Irianto
NIP 196204151985031009

