SAMBUTAN GUBERNUR JAMBI
DALAM
GERAKAN BERSAMA PELAYANAN ADMINDUK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
SLB 1 Kota Jambi, Jambi Selatan The Hok, Kamis, 14 April 2022

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi Kita Semua
Shalom
Om Swastyastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Yang Saya Hormati:
- Forkopimda Provinsi Jambi
- Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jambi
- Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten Tebo
- Para Undangan dan Hadirin semua
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Salam sehat untuk kita semua
Alhamdulilahirobil’alamin, puji syukur kita panjatkan ke
hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha
Esa, atas limpahan rahmat, kasih, dan sayang-Nya kita
masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan
sehingga dapat meghadiri dan mengikuti Gerakan
Bersama

Pelayanan

Adminduk

bagi

Penyandang

Disabilitas sekaligus Dialog Interaktf Seluruh Kepala
Daerah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Se-Wilayah I Sumatera .
Teriring selawat dan salam tak putus kita haturkan kepada
junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasalam, muara segala keteladanan. Semoga kita semua
termasuk golongan yang memperoleh syafa’atnya di alam
dunia dan Yaumil Mahsyar kelak. Aamiin Ya Robbal’
Alamin.
Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Hadirin yang saya hormati,
1. Pemerintah Pusat dan Daerah, bekerja sama dan
bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,
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melaksanakan pembangunan di segala bidang serta
melakukan terobosan melalui berbagai inovasi dalam
upaya pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pelayanan publik yang setara dan merata bagi
seluruh masyarakat merupakan salah satu tanggung
jawab pemerintah, dan harus sinergis dengan
pemangku kepentingan dan pihak terkait, sebagai
upaya

untuk

masyarakat
ketentuan

memenuhi

maupun

kebutuhan

dalam rangka

peraturan

seluruh

pelaksanaan

perundang-undangan.

Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak dan
seluruh elemen masyarakat akan terus berinovasi agar
layanan publik menjangkau dan memenuhi hak-hak
seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,
3. Pelayanan publik dalam pendataan penduduk menjadi
hal krusial yang harus terus dikembangkan agar setiap
lapisan

masyarakat

mendapat

pelayanan

tanpa

terkecuali. Pendataan penduduk merupakan hak dasar
yang berujung pada akses terhadap seluruh layanan
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publik,

seperti

layanan

kesehatan,

pendidikan,

perbankan, bantuan sosial, dan bantuan program
insentif

pemulihan

ekonomi.

Oleh

karena

itu,

pemerintah melaksanakan berbagai upaya dan terus
berinovasi agar pelayanan publik pendataan penduduk
(administrasi kependudukan) dapat terlaksana dengan
prima dan optimal.
4. Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk bagi 257
orang Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan
secara

bersama-sama

antara

Dinas

Sosial

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota

Jambi

dan

Kabupaten

Muaro

Jambi

ini

diharapkan akan menjadi pemicu untuk proses,
pendataan, perekaman, dan pencatatan dokumen
kependudukan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Provinsi Jambi tentu sangat mendukung
dan

mendorong

setiap

upaya

dalam

rangka

percepatan pendataan untuk meningkatkan capaian
kepemilikan KTP elektronik sekaligus agar seluruh
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lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat mengakses
berbagai program dan layanan pemerintah untuk
kesejahteraan masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,
6. Pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas
menunjukkan respon dan komitmen pemerintah
untuk memenuhi standar pelayanannya kepada
masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam sektor-sektor
lain

pun,

pemerintah

dan

kita

semua

harus

memandang penyandang disabilitas secara setara dan
berdaya,

setara

artainya

bahwa

penyandang

disabilitas setara dengan masyarakat lainnya yang
bukan penyandang disabilitas, berdaya artinya bahwa
penyandang disabilitas juga mampu berkarya bahkan
berprestasi. Dan, pemerintah juga mengupayakan
berbagai program pemberdayaan (empowerment)
untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian
bagi penyandang disabilitas.
7. Saya mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jambi agar turut bergerak serentak,
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berkolaborasi bersama untuk menyukseskan gerakan
bersama ini, serta pro aktif dan memberi kemudahan
dalam

pemberian

pelayanan

administrasi

kependudukan kepada penyandang disabilitas, sebagai
perwujudan tugas dan tanggung jawab pemerintah
untuk memenuhi hak-hak seluruh masyarakatnya
secara merata, berkeadilan, tanpa diskriminasi.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
Semoga Allah SWT meridai ikhtiar kita bersama dalam
rangka mewujudkan pembangunan yang maju, adil,
sejahtera, dan merata bagi seluruh masyarakat.

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