BAB V PENUTUP

BAB V
PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019
merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang
disusun guna memberikan gambaran atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menyangkut pertanggungjawaban kinerja yg dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah selama Tahun Anggaran 2019.
Laporan ini memuat pencapaian target tahunan sebagaimana tertuang dalam RKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
diarahkan

untuk

“Peningkatan

Daya

Saing

Daerah

Melalui

Pemerataan

Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”.
Guna pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan 7 Prioritas Pembangunan Jawa Tengah
Tahun 2019, yang meliputi Penanggulangan kemiskinan, Penguatan daya saing ekonomi
daerah, Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus
demografi, Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan
bencana, Perwujudan ketahanan pangan dan energi, Pengurangan kesenjangan wilayah dan
Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 dapat ditunjukkan dengan
capaian indikator kinerja makro Jawa Tengah dan capaian target indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam RKPD. Indikator kinerja makro Jawa Tengah, sesuai dengan data rilis BPS,
menunjukkan trend yang cukup baik. Selama tahun 2018-2019, trend pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah terus meningkat, antara lain Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun
2019 sebesar 5,41% lebih tinggi dari pada tahun 2018 sebesar 5,31%. Inflasi Jawa Tengah
pada tahun 2019 sebesar 2,81% atau sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar
2,82%. Rasio Gini Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 0,358 atau lebih tinggi dibanding tahun
2018. Indeks Williamson Jawa Tengah tahun 2019 sejak tahun 2013-2019 terus mengalami
penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 0,638 (2013) menjadi 0,619 (2019).
NTP tahun 2019 sebesar 106,00 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar
103,64. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 sebesar 4,49% turun 0,02%
dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,51%. Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun
2019 turun sebesar 0,61%. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah tahun 2019 sebesar
71,73 naik sebesar 0,61 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,12. Indeks Pembangunan
Gender (IPG) tahun 2019 sebesar 91,89 diatas capaian nasional sebesar 91,07. Indeks
Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2019 sebesar 76,99 meningkat 2,24 poin dibanding tahun
2018 (74,75). Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019 sebesar 82,54 naik
sebesar 1,18 poin dibanding tahun 2018 sebesar 81,36. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) tahun 2019 sebesar 66,88.
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Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak
4 Misi, digambarkan melalui capaian kinerja tujuan dan sasaran, dengan jumlah indikator yang
mendukung ke empat misi tersebut sebanyak 40 indikator. Adapun tingkat ketercapaian
indikator tersebut sebanyak 35 (87,5%) indikator tingkat ketercapaian sangat tinggi, 3 (7,5%)
indikator tingkat ketercapaian tinggi, 2 (5%) indikator tingkat ketercapaian sangat rendah.
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 ditetapkan
sebanyak 7 prioritas, dengan jumlah indikator sebanyak 954, dengan tingkat ketercapaian
sangat tinggi sebanyak 892 (93,50%), tingkat ketercapaian tinggi sebanyak 18 (1,89%),
tingkat ketercapaian sedang sebanyak 12 (1,26%), tingkat ketercapaian rendah sebanyak
10 (1,05%) dan sangat rendah sebanyak 22 (2,30%).
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada tahun 2019 sebanyak 154 IKU pada
41 Perangkat Daerah, dengan tingkat ketercapaian sebanyak 145 (94,15%) tingkat
ketercapaian sangat tinggi, 5 (3,25%) tingkat ketercapaian tinggi, 2 (1,30%) tingkat
ketercapaian rendah, dan 2 (1,30%) tingkat ketercapaian sangat rendah.
Capaian Program Pembangunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut, dari 1.209
Indikator Kinerja Program yang ditargetkan, sebanyak 1.147 indikator (94,87%) tingkat
ketercapaiannya sangat tinggi, 18 indikator (1,49%) tingkat ketercapaiannya tinggi,
12 indikator (0,99%) tingkat ketercapaiannya sedang, 10 indikator (0,83%) tingkat
ketercapaiannya rendah dan 22 indikator (1,82%) dengan tingat ketercapaian sangat rendah.
Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2019 atas kerja keras dalam pembangunan di
Jawa Tengah serta kinerja baik yang telah dilaksanakan dan dukungan semua pihak yaitu
jajaran Eksekutif baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Legislatif (DPRD) dan
masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh penghargaan/
kejuaraan baik di tingkat Nasional maupun Internasional sebanyak 239. Berkenaan hal
tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi yang se tinggi tingginya dan
menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen dalam mendukung suksesnya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah menjalankan fungsinya sebagai
partner strategis pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Segenap anggota
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Jawa Tengah yang telah menjaga
keamanan, stabilitas dan kondusivitas politik. Serta segenap stake holder maupun masyarakat
yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Jawa Tengah.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan
dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu kami
mengharapkan kritik dan saran dalam rangka perbaikan kinerja kami.
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir
Tahun Anggaran 2019 kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi segala doa,
usaha, langkah dan upaya kita guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera
dan berdikari “Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.
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