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Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
 Yth. Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi.
 Yth. Para Anggota Forkopimda Kabupaten/Kota
 Yth.Para Kepala Dinas, Kepala Badan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota
 Hadirin para peserta Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi
Jambi yang berbahagia.
1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan dan
kesehatan, untuk menjalankan amanah-Nya. Shalawat
dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi
Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya
pada kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah.
2. Tema yang diangkat pada hari Ulang Tahun Provinsi
Jambi ke 63 tahun 2020, yaitu: ”Dengan HUT Ke 63
Provinsi Jambi, Kita Tingkatkan Daya Saing Daerah
Dengan Memacu Kualitas Produk Unggulan Daerah
Menuju Jambi Tuntas 2021“. Tema tersebut memiliki
arti dan makna yang sangat strategis, dalam konteks
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peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan daya
saing produk unggulan daerah.
3. Berdasarkan perhitungan dari Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Jambi. Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV2019, diperkirakan pada kisaran 4,70 % hingga 5,10 %.
Kenaikan tersebut didorong oleh perbaikan kinerja
komoditi kelapa sawit dan pertambangan. Permintaan
minyak mentah dan batubara menguat, seiring masuknya
musim dingin di negara-negara barat. Pada sisi lain
permintaan

terhadap

komoditi

kelapa

sawit

juga

meningkat, akibat adanya kebijakan biodiesel di dalam
negeri serta di Malaysia. Sehingga secara keseluruhan,
pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi
diperkirakan berada pada kisaran 4,43 % hingga 4,83 %.
Sementara itu laju inflasi di Provinsi Jambi, pada tahun
2019, diperkirakan berada pada kisaran 1,81 % hingga
2,21 %. Menurunnya tekanan inflasi tersebut, dipengaruhi
oleh meningkatnya pasokan komoditi hortikultura.
4. Sementara itu persentase penduduk miskin mengalami
penurunan dari 7,92 % pada tahun 2018 menjadi 7,60 %
pada tahun 2019, meskipun Tingkat Pengangguran
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Terbuka Provinsi Jambi sedikit meningkat dari 3,86 %
pada tahun 2018, menjadi 4,19 % pada tahun 2019.
5. Penataan integritas birokrasi di Provinsi Jambi terus
mengalami perbaikan, hal tersebut ditunjukkan dari
tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang
dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan, atas
laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi, yang pada
tahun 2019, untuk ketujuh kalinya diberikan predikat
Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Begitu
juga upaya peningkatan

kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat, telah menunjukkan kemajuan berarti,
yang ditunjukkan dari penilaian Ombudsman RI Tahun
2019 dengan nilai 95,15 masuk Zona Hijau, Predikat
Kepatuhan Tinggi. Kenaikan kualitas pelayanan publik
juga

ditunjukkan

skor

rata-rata

Indeks

Kepuasan

Masyarakat, yang mencapai 82,063 dengan nilai “B”.
Upaya Pemerintah Provinsi Jambi, untuk membenahi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
akhirnya membuahkan hasil, dengan meraih Predikat B.
Setelah 5 tahun berturut-turut meraih Predikat CC.
6. Masih terkait dengan pelayanan publik, pada tahun 2019,
tiga instansi Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu UPTD
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SAMSAT Kota Jambi, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Rumah Sakit Umum
Daerah

Raden

penghargaan

Mattaher,

dari

berhasil

Kementerian

memperoleh

Pendayagunaan

Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi sebagai Role
Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik”
Hadirin para peserta Upacara Hari Ulang Tahun
Provinsi Jambi yang berbahagia.
7. Berdasarkan

data

BPS,

Provinsi

Jambi

berhasil

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari 69,99
ditahun 2017 menjadi 70,65 ditahun 2018. Angka
tersebut tergolong IPM status tinggi. Capaian IPM ini
tidak terlepas dari program kegiatan yang dilaksanakan
oleh pemerintah Provinsi Jambi, antara lain pemberian
beasiswa bagi: Dokter Spesialis, Mahasiswa S2, S1, D3
dan Siswa Pendidikan Menengah serta Tahfiz Qur’an
yang

berjumlah

23.843

orang

Pencapaian

target

penerima beasiswa tersebut, melebihi target yang
ditetapkan

dalam

RPJMD,

sampai

tahun

2021

sebanyak 15.000 orang.
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8. Pada bidang kesehatan, upaya yang dilakukan mulai dari
penyiapan seribu hari pertama kehidupan, dengan
pemberian nutrisi sejak dalam kandungan, kelahiran
sampai

pada

peningkatan

sarana

dan

prasarana

kesehatan serta SDM tenaga kesehatan, menurunkan
angka balita pendek (stunting) dari 38,2 % tahun 2013
menjadi 30,1 % pada tahun 2018. Angka ini dibawah
rata-rata nasional sebesar 30,8%.
9. Terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk
miskin, Pemerintah Provinsi Jambi telah membiayai
sebanyak 73.735 orang kedalam Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan Program
Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, ke
depan kita berupaya untuk menambah jumlah layanan
kesehatan bagi masyarakat miskin. Kerja keras tersebut
telah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, dengan
diterimanya penghargaan dalam bidang kesehatan yaitu
Penghargaan

Provinsi

Pembina

Terbaik

Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019 oleh Menteri
Kesehatan.
10. Pada bidang Ketenagakerjaan, kita terus mengoptimalkan
pemanfaatan Balai Latihan Kerja melalui pembekalan dan
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pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja perawat dan
pekerja magang, yang akan berangkat ke Jepang,
sampai

dengan tahun 2019 telah diberangkatkan

sebanyak 224 orang. Selanjutnya untuk Produktivitas
Tenaga Kerja, Provinsi Jambi pada tahun 2019, berada
pada peringkat 8 Nasional dengan nilai 83,07. Angka
ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yang baru
mencapai

78,90 persen. Upaya Provinsi Jambi dalam

memperhatikan

keselamatan

dan

kesehatan

kerja

mendapat apresiasi dari Menteri Ketenagakerjaan RI,
dengan menerima Penghargaan Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Terbaik Tahun 2019. Selain itu
dalam hal produktivitas dan kualitas ketenagakerjaan,
Provinsi

Jambi

juga

mendapat

penghargaan

Paramakarya dari Presiden Republik Indonesia.
Hadirin para peserta Upacara yang saya hormati.
11. Kita juga akan terus menjaga situasi daerah yang
kondusif, toleransi antar umat beragama, dan kesadaran
hukum masyarakat. Kita semua mengetahui, bahwa
kondisi kehidupan berdemokrasi di Provinsi Jambi sampai
saat ini, masih tetap berada pada kategori Sedang.
Samgub/Bappeda/2020

7

Kondisi ini juga didukung dengan Indeks Kebebasan Sipil
di Provinsi Jambi, yang cukup baik mencapai skor 72,88
dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi mencapai
skor 72,92.
12. Perkembangan sektor Koperasi, sampai dengan bulan
Desember 2019
2.544

tercatat

3.645

koperasi, terdiri dari

Koperasi aktif, dan 1.101 Koperasi tidak aktif.

Khusus bagi Koperasi Tidak Aktif, Pemerintah Provinsi
Jambi akan terus melakukan pembenahan, melalui
penghapusan koperasi yang bermasalah. Hal ini sejalan
dengan kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI,
yang melaksanakan Reformasi Total Koperasi, dengan
melakukan Re-orientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan
terhadap koperasi.
13. Di

bidang

peningkatan

ketahanan
ketahanan

pangan

melalui

program

telah

berhasil

pangan

meningkatkan skor Pola Pangan Harapan dari 90,9 pada
tahun 2017, menjadi 92,5 pada tahun 2018. Kondisi ini
didukung oleh penurunan konsumsi beras dari 97,5
kilogram per kapita per tahun, menjadi 82,4 kilogram per
kapita

per

tahun.

konsumsi

ikan

perkapita

juga

mengalami peningkatan dari 37 kilogram per kapita per
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tahun menjadi 38,68 kilogram yang ditunjang oleh
Gerakan Gemar Makan Ikan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa kesadaran masyarakat Provinsi Jambi dalam
mengkonsumsi protein hewani meningkat sedangkan
tingkat konsumsi beras menurun.
Hadirin-hadirat para peserta Upacara Hari Ulang Tahun
Provinsi Jambi yang berbahagia.
14. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan
aksesibilitas dan konektivitas,melalui penanganan jalan
dan jembatan, dengan capaian jalan mantap pada tahun
2019 sebesar 77,93 persen, meningkat dibanding kondisi
tahun 2018 yang mencapai 77,21 persen. Peningkatan
kondisi jalan mantap ini juga mencakup beberapa ruas
jalan

yang

menghubungkan

pusat-pusat

produksi

komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Peningkatan yang
belum signifikan ini dikarenakan laju kerusakan jalan dan
jembatan

tidak

sebanding

dengan

kemampuan

penanganan;
15. Untuk pemenuhan energi listrik bagi seluruh masyarakat
Provinsi Jambi, kondisi rasio elektrifikasi yang merupakan
salah satu indikator pemenuhan energi listrik, telah
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menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana
pada tahun 2019 telah dicapai Rasio Elektrifikasi Provinsi
Jambi sebesar 99,89 persen, meningkat dari kondisi
tahun sebelumnya sebesar 97,39 persen. Capaian ini
telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2016-2021.
Hal ini merupakan bentuk keberhasilan sinergi program
Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah bersama PT.
PLN.
16. Dalam

upaya

pengelolaan

sumber

daya

alam

berwawasan lingkungan, dari praktek pertambangan yang
baik tahun 2019, berhasil mencapai 58,97 persen, dari
target 50 persen, artinya

melebihi target yang

ditetapkan. Disisi lain kita masih menghadapi tantangan
dalam mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin. Saya
berharap, kerjasama antara aparat penegak hukum
dengan instansi terkait, secara terpadu dalam upaya
pencegahan,

penanggulangan

dan

pemberantasan

aktivitas PETI dapat lebih intensif.
17. Selanjutnya guna memperkuat pelayanan masyarakat di
tingkat pedesaan, Pemerintah Provinsi Jambi telah
memberikan

Bantuan

Keuangan

sebesar

60

juta

rupiah/tahun bagi desa dan kelurahan, dalam rangka
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menurunkan desa tertinggal di Provinsi Jambi. Saya
mengapresiasi kinerja seluruh perangkat desa dan
kelurahan serta pemerintah kabupaten/kota karena dari
191 Desa Tertinggal pada tahun 2014, berdasarkan rilis
data Indeks Potensi Desa oleh BPS pada Desember 2018
lalu, tersisa 68 desa. Kondisi ini melampaui target yang
ditetapkan pada tahun 2018.
18. Demikian pula untuk Peningkatan Desa Mandiri, dari
target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 70 desa,
sampai dengan tahun 2018

telah tercapai 102 desa

mandiri. Keberhasilan ini dicapai karena

adanya

program penguatan BUMDes, Dana Desa, bantuan
keuangan Provinsi, Alokasi Dana Desa, sehingga target
pengurangan desa tertinggal dapat kita capai, dan
bermunculan Desa-desa Mandiri Baru sebagai cikal bakal
bangkitnya ekonomi pedesaan.
Hadirin para peserta Upacara Hari Ulang Tahun
Provinsi Jambi yang saya banggakan.
19. Tantangan ke depan dalam membangun Jambi tidaklah
ringan, oleh karena itu saya mengharapkan dukungan
semua pihak, termasuk para

Bupati dan Walikota se-

Provinsi Jambi, untuk meningkatkan
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terjalin selama ini. Apapun program pembangunan yang
kami kerjakan tentunya memerlukan dukungan dari
Bupati dan Walikota.
20. Demikian yang dapat saya sampaikan pada peringatan
Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi, hanya kepada Allah
SWT kita berserah diri dan mohon petunjuk serta
bimbingan-Nya, semoga apa yang kita lakukan bersama
rakyat, untuk membangun Bumi Sepucuk Jambi Sembilan
Lurah, senantiasa mendapat bimbingan dan ridho dari
Allah SWT. Aamiin. Dirgahayu Provinsi Jambi.
Terima kasih
Wabillahi taufik Walhidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.
GUBERNUR JAMBI,

DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum
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