SAMBUTAN GUBERNUR JAMBI
DALAM
PENTAS SENI SLB DAN TK BUAH HATI
SERTA LOMBA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN TK
Jamtos, Sabtu, 11 Juni 2022

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi Kita Semua
Shalom
Om Swastyastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan
Yang Saya Hormati:
- Unsur Forkopimda Provinsi Jambi
- Kepala Sekolah Luar Biasa dan Taman Kanak-kanak
Buah Hati beserta para Pendidik dan Jajaran
- Panitia Pelaksana
- Para orang tua dan Wali
- Hadirin dan Undangan Semua
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Salam sehat untuk kita semua
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji hanya bagi Allah,
Tuhan Yang Maha Esa, milik-Nya lah segala kemuliaan.
Rasa syukur tak terbilang senantiasa kita panjatkan atas
semua nikmat dan rahmat-Nya yang tercurah sehingga
hari ini kita dapat hadir dan menyelenggarakan acara
Pentas Seni Sekolah Luar Biasa dan Taman Kanak-Kanak
Buah Hati serta Lomba Anak Berkebutuhan Khusus dan
Taman Kanak-kanak. .
Selanjutnya, selawat teriring salam semoga senantiasa
terlimpah kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam, Pembawa Rahmat bagi sekalian alam, tauladan
sempurna dalam setiap tutur dan perbuatan. Semoga kita
semua mendapat syafaat beliau di alam dunia dan Yaumul
Mahsyar kelak, aamiin ya Rabbal allamin.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Hadirin yang saya hormati,
1. Keterbatasan hendaknya tak menjadi penghalang bagi
siapapun untuk menikmati keceriaan, kegembiraan
dan berkarya. Saya selaku Kepala Daerah sangat
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mengapresiasi semua pihak yang telah menginisiasi
dan berkontribusi menyelenggarakan kegiatan Pentas
Seni ini, sebagai wadah bagi anak-anak kita untuk
menunjukkan bakat dan minat mereka di bidang seni,
serta sebagai upaya untuk menggali potensi di bidang
seni. Penghargaan juga saya sampaikan kepada para
orang tua, pendidik, dan pelatih yang dengan penuh
kesabaran dan ketulusan melatih dan membimbing
anak-anak hebat ini.
2. Saya

berharap

kegiatan

ini

dapat

terus

diselenggarakan, sehingga anak-anak kita yang luar
biasa ini akan tumbuh menjadi pribadi penuh percaya
diri dan mandiri, memeluk dan berdamai dengan
keterbatasan mereka, serta belajar menemukan
makna hidup. Dan kegiatan ini juga menjadi upaya
untuk menyadarkan, mengenalkan, dan memberi
pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap anak,
setiap orang, memiliki kesempatan dan hak yang
sama tanpa dibatasi oleh keterbatasan apapun.
Hadirin yang saya hormati,
3. Besar harapan saya, melalui kegiatan ini akan tumbuh
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kesadaran dari semua pihak, baik orang tua, keluarga,
dan setiap lapisan masyarakat, untuk bertanggung
jawab memenuhi hak anak, anak dengan kondisi
apapun, berkebutuhan khusus ataupun tidak, setiap
anak berhak mendapat kesempatan dalam segala
aspek

kehidupannya,

yaitu

aspek

bersosialisasi,

berekreasi, dan berkegiatan serta aspek dasar lainnya.
4. Selain itu, saya mengimbau agar kita bersinergi
menciptakan suasana dan lingkungan yang aman dan
nyaman bagi mereka, anak-anak harapan dan pemilik
masa depan. Waspadai dan tindak tegas setiap
perlakuan dan perkataan yang mengarah pada
pembulian

atau

perundungan

terhadap

anak

berkebutuhan khusus dan juga tindakan yang
mengarahkan pada eksploitasi terhadap anak. Kita
semua

bertanggung

jawab

untuk

menciptakan

lingkungan yang sehat dan nyaman bagi setiap
masyarakatnya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati,
5. Pemerintah Provinsi Jambi selaras dengan Visi Misi
Jambi

MANTAP,

yang

salah

satu

tujuan
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pembangunannya

adalah

Meningkatkan

kualitas

sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya,
agamis dan berkesetaraan gender. Oleh karena itu,
pemerintah akan mendukung setiap upaya memberi
ruang bagi

anak

berkebutuhan

khusus untuk

mendapat pendidikan layak dan sesuai, sekaligus
setiap

kegiatan

yang

menjadi

wadah

untuk

memaksimalkan potensi, minat dan bakat yang
mereka miliki.
6. Oleh karena itu, saya mengajak para pemangku
kepentingan, pihak terkait, dan seluruh lapisan
masyarakat untuk mendorong dan menciptakan
kesempatan setara dan lingkungan bermasyarakat
dengan sarana dan prasarana yang bisa merangkul
hak

setiap

warganya

demi

kemajuan

dan

kesejahteraan bersama, sebagaimana cita-cita luhur
pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang
maju, adil, dan beradab.
7. Kegiatan seperti Pentas Seni ini menjadi ikhtiar
bersama untuk mendorong agar anak berkebutuhan
khusus mendapat hak selayaknya anak dan sebagai
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bagian

dari

kehidupannya,

masyarakat

dalam

setiap

aspek

sekaligus

memberi

ruang

untuk

mengenal dan bersosialisasi dengan dunia di luar
rumah.
8. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya
menyampaikan salam hormat kepada para orang tua
yang dititipkan anak-anak istimewa ini. Saya yakin Ibu
dan Bapak semua adalah orang-orang terpilih yang
Allah beri kepercayaan dan amanah untuk menjaga
dan membimbing anak-anak ini dengan naungan
kesabaran dan cinta kasih yang luar biasa. Saya yakin
anak-anak Ibu dan Bapak akan menjadi manusiamanusia hebat yang berdampak bagi sekitarnya.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
Selamat berlomba kepada anak-anakku sekalian, kalian
semua istimewa, tak ada seorangpun yang bisa membatasi
hak, kesempatan dan kemampuan kalian untuk menjadi
hebat. Langit adalah batas untuk semua mimpi dan citacita kalian.
Wabillahitaufiqwalhidayah
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.
GUBERNUR JAMBI,
Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.
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