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bahwa dalani rangka memberikaii landasan dau pedoman dal am 
pelaksaoaau Pembaugunan Daerah Kabup&lea Boyolali 5 (lima) 
tahun mendatang dal am keraDgka Pembangunmi Nasional agar 
berdaya guna dan berhasil giina sesuai dengan tujuan Pembangunan 
Daftrah dipaodaag periu meuyusut Pola Danar Pembangunan Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2001 - 2005;

bahwa untuk maksud tersebot diatas, perlu ditetapkan dengan 
Perahimn Daerah.

Undang-Undang Noinor 13 Tahun 1950 teutang Pembentakan 
Dnerah-Daerah Kabupatea Dal am Liagkungan Propinsi Jawa Teogah 
(BeritaNegara tangg^ 8 Agustus 1950);

Uiulang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban 
Daerah (Lennaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (I-embaran Negara Tahun 
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3848);

Uuclang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyetenggaraao 
Negara vang Bersih dan Bebat- dai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembanin Negara Tahun 1999 Nomor 95. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851);

Keputueaa Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis 
Penyusunan Pentfuran Perundang-Undangan dmi Bentuk Rancangan 
Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan 
Keptitusan Presiden (J^embaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Perahiran Daerah Kabupttfen Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 13 
T^un 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
Tahun 1987 Nomor 2).



Dengan Persetujuan
DEW AN PERWAIGLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG POLA 
DASAR PEMBANQUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 
2001 - 2005

BAB I
KETENTUAN VJffJU 

Pasal 1

♦

Dalam Peraturao Daai'ah ini, yang dimaksud dengan :

a. Bupati adaiab Bupati Boyoiali; '
b. Poia Dasar Pembangunan Dae rah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya 

disebut Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah pokok>pokok 
kebijaksanaan pembangunan Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari 
pada Garis-garis besar Hainan Negara yang diseauaikan dengan kondisi, 
potensi, dan aapirasi masyarakat yang tumbuh dan beikembang di Daerah;

c. Program Pembangunan Daerah adalah k^angka umum penyelenggaraan 
program Pembangunan Daerah selama lima tahun kedepan dal am rangka 
pembangunan selurub aegi kehidupan ,vmasyarakat> dilakukan secara 
manyelunih, terpadu, bertahap dan terai'oh serta berkelanjutan yang 
didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang dinamis 
guna mewujutkan visi dan misi Pembangunan Daerah.

d. Reacana Umum Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RUPTD adalah kerangka ! umum rencana operasional 
Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran program Pembangunan 
Daerah selama satu tahun kedepan. >

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daef^ah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah merupakan rencana operasional tahunan dan program 
pemerintahan serta pembangunan Daerah yang dijab arkan dan 
diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung peiHdraan 
target pendapatan dan bat as tertinggi belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Pola Da;rar Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a BAB I PENDAHULUAN.
b. BAB n KONDISI UMUM. i
c. BAB m VISL MISI, DAN SASARAN.
d. BAB IV ARAH KEBUAKAN.
e. BAB V KAJDAH PELAKSANAAN.
£ BAB VI PENUTUP.

(2) Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (X) 
pasal ini, merupakan garis-garis kebijakau di bidang Pembangunan 
Daerah dan Pedoman Umum bagi seluruh unsur dan l^isan masyarakat 
di Daerah dalam proses pengelolaaa Pembangunan Daerah guna 
mewujutkan visi pembangunan Daerah selamaTahun 2001 - 2005.
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Pasaf 3

fei. urauKt, daa rmcian Fola Dasar Pembjuigunaa Daerah sebagaimana 
pjwfe Pa»a! J vcM (I) Poradjran Owiah iai twinci dal am Naskah 

Pola Oasar Pcrnbangtinai f>aerah sei»agiumana tenwbot daiara Lamptran yang 
itto>rup«ka/j bagj im tak krpisttlikan dari Perscungi Dawah ini.

Paftal 4

Berda?nrkitf} Feratimn Daerah iui, dt^unun Program Pembangunau 
Dtterah (PROPEDA) <te» RUPTD yang diMapkan dengao Keputimao Bupaii 
dan »«?tis»p taliMO di^uram APRD yang difet>tjikan di?iigan Pendunui Ds^rah.

B Ab U
KCTENll/AN PENtrrUP 

Pafial 5

yang belimi matur dsJam Peratunm Daerab im, aic»i dttefapkan 
tebih lajjjut c{'*h Biipab P i?j^o,g^nai fn?Hk??anaiUifjya.

Psmai 6

Perabn'an Daerah ini nmlni bertaku pada (anggal diundangkan.

Agar aebap orang dapst mengrtahumya, memenntuhkan penguodangan 
PonUwaa Datr^ ini deugan peoimpalmuiya dalam Lombjffan Datwidi 
KabnpntiU) Boyolali.

Dmodangkan BOYOLAtl
Pada tanggikt iA XCVO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLA Lf

DtteiHpkan di 
Padataaggal

BOY OL ALI 
7 pe^EMSeR 2000

BUPATI BOYOLAU

A-. K DJAKA'

Dm. BAMBANCi SOCTEDiO 
Pcoibina UUaia Muda 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH fCABWATEN BOYOLAU 'I’AHUN 2W> NOM^>R .
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NASKAH

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Pengertian
Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 merupakan dokumen 

nasional yang harus menjadi pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi 

serta Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur pe- 

nyelenggara negara di tingkat Daerah dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus ke- 
pentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keaneka- 

ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik 

Indonesia.
GBHN 1999-2004 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pe- 

nyampaian pelayanan masyarakat di daerah perlu dijabarkan dan disesuaikan 

ke dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah.
Dengan kerangka pemikiran seperti tersebut di atas, maka Pola Dasar 

Pembangunan Daerah pada hakekatnya merupakan Dokumen Induk pe- 

rencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah penyelenggaraan 

pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu serta dinamis, yang 

secara substansial berisikan uraian tentang visi, misi, sasaran dan arah kebi- 

jakan pembangunan daerah di segala bidang sesuai kewenangan daerah yang 

didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah 

serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah.
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1.2. Kedudukan dan Fungsi

1.2.1. Kedudukan
Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan kerangka dasar 

pengelolaan pembangunan daerah sebagai penjabaran kehendak masyarakat 

dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerah sesuai 

dengan hak otonomi yang dimiliki sebagai pengamalan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.

1.2.2. Fungsi
Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam me

nyelenggarakan pemerintahan, mengelola pembangunan dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat bagi segenap jajaran Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Per- 

guruan Tinggi, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Iain-lain 

di daerah guna mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan serta 

kesinambungan pembangunan daerah di segala bidang.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusun dan ditetapkannya Pola Dasar Pem

bangunan Daerah Kabupaten Boyolali untuk kurun waktu lima tahun adalah 

untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengelola 

pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah 

Kabupaten Boyolali dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang 

demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak azasi manusia, menegakkan 

supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beradab, berwatak mulia, 

mandiri, cerdas, maju dan sejahtera.

1.4. Landasan
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali disusun berda- 

sarkan:
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1. Landasan Idiil

2. Landasan Konstitusional

3. Landasan Operasional

Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945

1. GBHN 1999
2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Peme- 

rintahan Daerah
3. UU No.25 Tahun 1999 tentang Per- 

imbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah.
4. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penye- 

lenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme.

5. Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 

2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

Pusat dan Daerah.

*
4%

1.5. Ruang Lingkup
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali merupakan 

gambaran masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan pencapaiannya 

yaitu terwujudnya masyarakat "madani" (masyarakat yang berbudaya) di 

wilayah Kabupaten Boyolali yang maju, mandiri dan berketahanan dalam 

rangka menciptakan kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pola Dasar Pembangunan 

Daerah Kabupaten Boyolali, mencakup seluruh aspek pembangunan di segala 

bidang kehidupan untuk jangka waktu lima tahun ke depan dengan sistemati- 

ka Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM

BAB III : VISI, MISI, DAN SASARAN

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN

BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI : PENUTUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali
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BAB II
KONDISI UMUM

'ih

4

2.1. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia
Pciaksanaan pembangunan sampat dengan pertengahan tahun 1997 

sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, yang secara nyata 

telah mcmbawa dampak pada kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut 
ditunjukkan oleh tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang disertai oleh 

semakin meningkatnya kualitas maysrakat. Pada tahun 1990 jumlah 

penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih mencapai 27 juta 

jiwa (15%) turun menjadi 22 juta jiwa (11%) pada tahun 1996. Namun pada 

pertengahan tahun 1997 badai krisis moneter merambah Indonesia ber- 

kembang menjadi krisis ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, krisis telah 

mengakibatkan inflasi meningkat tajam (66%), pertumbuhan ekonomi 
menurun drastis (minus 12%), pengangguran me ningkat (jL 15 juta), 
cadangan menurun negatif, dan menurunnya cadangan devisa dan produkti- 

vitas kegiatan ekonomi riil. Akumulasi kondisi krisis telah mengguncang dasar 

perekonomian nasional sekaligus berdampak pada ekonomi di daerah-daerah. 
Tidak terkecuali dampak krisis ini juga melanda di wilayah Kabupaten Boyola- 

li. Dampak krisis yang sangat nyata dirasakan adalah jumlah kemiskinan ber- 
tambah, meningkatnya angka pengangguran dan PHK, daya beli masyarakat 
menurun, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan terpu- 

ruknya dunia usaha, menurunnya produksi pertanian serta munculnya 

tuntutan masyarakat di segala bidang. Namun demikian sejak tahun 1999 

dampak negatif krisis ekonomi sudah semakin berkurang (membaik), sebagai 
indikator: sektor riel mulai berjalan, daya beli masyarakat mulai meningkat, 
pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Begitu juga kegiatan ekonomi 
mulai mengalami kemajuan terutama perbankan dan industri.

Untuk mengetahui gambaran umum Kabupaten Boyolali adalah sebagai 

berikut:

2.2. Keadaan Geografi
Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 wilayah Kabupaten 

di Propinsi Jawa Tengah bagian Selatan, dengan batas-batas:
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Sebelah Utara

"Wr

Sebelah Timur

: Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupa 

ten Semarang

: Wilayah Kabupaten Sragen, Karanganyar, 

dan Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Wilayah Kabupaten Klaten dan Kabu
paten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Magelang, dan Kabu

paten Semarang

Luas wilayah Kabupaten Boyolali meliputi areal +_ 101.500,1 Ha 

(Boyolali Dalam Angka, 1998), terbagi dalam 19 Kecamatan, yang secara 

fisiografis dan geologis dapat dikelompokkan menjadi tiga daerah, yaitu 

(Sumber: RT RW Boyolali):
a. Kelompok Barat: meliputi enam Kecamatan yaitu Kecamatan Selo, 

Cepogo, Musuk, Ampel, Boyolali dan Mojosongo yang terletak di kaki 

gunung Merapi dan Merbabu yang memiliki permukaan air tanah sangat 

dalam, sehingga daerah ini umumnya mengalami kesulitan air (terutama 

air minum).
b. Kelompok Tengah dan Timur: meliputi empat wilayah Kecamatan yaitu 

Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit dan Ngemplak ditambah sebagian 

dari tiga wilayah Kecamatan (Sambi, Simo dan Nogosari), merupakan 

wilayah datar yang cukup subur.
c. Kelompok Utara: meliputi enam wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan 

Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi di

tambah sebagian dari tiga wilayah Kecamatan (Sambi, Simo, dan Nogo

sari), terletak di lereng pegunungan Kendeng, yang memiliki air cukup 

walaupun tidak berlebih.
Penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali yang paling luas adalah 

merupakan tanah tegal/kebun ( JL 30 % lebih), diikuti tanah pekarangan 

( jL 24 % lebih), tanah sawah ( 4^ 23 % lebih) dan tanah hutan negara/ 

kebun swasta ( _±_ 14% lebih). Sisanya merupakan tanah tambak/kolam, 

padang gembala dan Iain-lain (prosentase dihitung atas dasar data dari 

Kabupaten Boyolali Dalam Angka 1998).
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2.3. Kcadaan Ekonomi
Sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Boyolali adalah makin 

dinamis dan mantapnya perekonomian di wilayah tersebut. Untuk mencapai- 
nya dilakukan melalui penataan dan pemantapan industri, penataan dan 

pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi, dan peningkatan kemampuan 

pasar daerah yang memiliki daya saing kuat menuju sistem pasar bebas.
Penataan dan pemantapan industri diarahkan untuk menopang per- 

tumbuhan ekonomi menuju kemandirian perekonomian. Dalam menghadapi 
gejolak ekonomi ternyata justru industri kecil memiliki daya tahan yang 

tangguh. Perkembangan dan keberhasilan dalam menangani industri terbukti 
sebagai berikut:
a. Industri kecil: unit usaha industri kecil pada tahun 1999/2000 sebanyak 

23.582 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 7.276.450.000,00 dan 

menyerap sebanyak 120.000 - 160.000 orang tenaga kerja.
b. Industri menengah: jumlah unit usaha industri menengah sebanyak 19 

buah perusahaan dengan nilai invstasi sebesar Rp. 551.308.560.000,00 

dan menyerap sebanyak 16.953 orang tenaga kerja (Sumber: KPJ Bupati 
Boyolali 1999/2000, Buku I: 6).

Di bidang pertanian rata-rata produksi padi juga berkembang secara 

positip dimana pada tahun 1994 ada 193.518 ton dan pada tahun 1998 naik 

menjadi 276.702 ton padi, sedangkan rata-rata per kapita pada tahun 1994 

sebanyak 148,13 kg dan tahun 1998 naik menjadi 197,73 kg beras,
Perhatian di dalam menangani masalah ekonomi, telah menumbuhkan 

kesadaran untuk melakukan inventarisasi dan stratifikasi potensi ekonomi 
guna menentukan langkah-langkah pembudayaannya seperti sektor unggulan, 
produk unggulan, produk andalan maupun produk potensial dan Iain-lain.

Sektor Unggulan
Hingga akhir periode tahun 1997 berdasarkan kepada analisis location 

quotient (LQ) dengan nilai LQ di atas 1, maka sektor unggulan Kabupaten 

Boyolali secara berurutan adalah sebagai berikut:
a. Pertanian. dengan agregat LQ sebesar 1,497. Komponen LQ terbesar 

adalah peternakan (LQ= 3,126) disusul tanaman bahan makanan (LQ = 

1,35) dan tanaman perkebunan rakyat {LQ= 1,147). Kesemuannya 

mempunyai trend unggulan yang selalu meningkat.
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b. Perdaqanqan. dengan agregat LQ sebesar 1,203. Komponen LQ terbesar 

adalah perdagangan besar/eceran dengan LQ= 1,262. Terdapat ke- 

cenderungan trend unggulannya selalu mundur.
c. Jasa-iasa. dengan agregat LQ sebesar 1,00. Komponen LQ terbesar 

adalah jasa sosial kemasyarakatan (LQ= 1,158) disusul pemerintahan 

umum dan pertahanan (LQ= 1,121). Kesemuanya mempunyai trend 

unggulan yang selalu meningkat.

A

II

Produk Unggulan
Kabupaten Boyolali menempatkan produk susu dan kerajinan tembaga 

serta minyak atsiri/kenanga sebagai produk unggulan. Penetapan produk 

unggulan ini didasarkan pada kondisi dan potensi yang sangat besar pada 

saat ini. Pertama; produksi susu dari Kabupaten Boyolali pada tahun 1998 

tercatat sebesar 30.183.537 liter. Produk susu ini terkait dengan keberadaan 

populasi sapi perah yang sangat banyak jumlahnya, yaitu 54.514 ekor yang 

tersebar di wilayah Kecamatan Cepogo, Selo, Ampel, Musuk, Boyolali, 
Mojosongo dan Teras. Pemasaran produk ini selain di wilayah Jawa Tengah, 
Yogyakarta dan Jawa Timur, bahkan penyerahan produk ini dapat langsung 

ke pabrik pengolahan susu, seperti Sari Husada Jakarta dan Yogyakarta dan 

ke industri pengolahan susu di Bojonegoro. Populasi sapi perah terendah 

(49.761 ekor) tahun 1993 dan tertinggi (54.514 ekor) terjadi pada tahun 

1998.
Produk unggulan kedua; kerajinan tembaga. Lokasinya tersebar di Desa 

Cepogo, Cabean Kunti, Kembang Kuning dan Tumang Desa Cepogo Ke
camatan Cepogo dikembangkan oleh 360 unit usaha dengan produksi se- 

jumlah 300.000 buah/tahun, yang berupa barang cinderamata meliputi 
antara lain: asbak berdiri, paidon, tempat buah, vas bunga, kendi, bokor, 
kursi bulat, alat-alat rumah tangga dan interior serta lampu bias. Jaringan 

pemasarannya dalam negeri dan ekspor meliputi Maroko, Australia dan 

Amerika Serikat, walaupun tidak secara langsung.
Produk unggulan ketiga di Kabupaten Boyolali adalah minyak atsiri. 

Minyak ini merupakan hasil dari penyulingan bunga kenanga yang banyak 

tumbuh di wilayah Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Luas lahan
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perkebunan rakyat tanaman kenanga mencapai 2.138 Ha dengan total 
produksi sebesar 237.350 kg. Budidaya kenanga ini dilakukan di Desa 

Bendan, Cangkrangan, Ngaru-aru, dan beberapa wilayah Kecamatan Banyu- 

dono. Produksi di kedua desa tersebut mencapai 1,7 ton per tahun. Pe- 
masaran minyak astiri telah menjangkau pasaran luar negeri seperti Perancis, 
Belgia, Italia dan sebagian Amerika Serikat. (Profil Peluang Investasi Kabupa- 

ten Boyolali: Juli Tahun 2000).

Produk Andalan
1. Produk andalan yang pertama: ternak sapi, yang lokasinya tersebar di 19 

kecamatan. Produksinya berupa daging segar 5.5000.835 kg/tahun 

dengan produksi ternak sapi potong 69.284 ekor. Manfaat produk dikon- 

sumsi sebagai daging segar dan bahan baku sosis, bakso, dendeng, dan 

abon, dengan pemasaran supply Jawa Tengah dan Jakarta. (BAPPEDA; 
2000. "Produk Unggulan, Andalan, Potensial Kabupaten Boyolali").

2. Produk andalan yang kedua: budidaya jagung hibrida, yang lokasinya 

tersebar di Kecamatan Ampel, Mojosongo, Musuk dan sekitar Kota 

Boyolali. Produksinya sebesar 87.900.000 kg/tahun jagung pipilan 

dengan luas areal 3.386 Ha (September 2000) produksi rata-rata 8 ton 

pipilan kering. Manfaat produk untuk konsumsi segar dan bahan makanan 

ternak, sedang pemasarannya supply Jawa Tengah.

Produk Potensial
1. Tembakau rajangan.

Lokasinya di Kecamatan Ampel, Cepogo, Boyolali. Musuk dan Selo, 
Kecamatan Mojosongo. Produksinya 2.595 ton/tahun dengan jumlah unit 
produksi ada 715 unit dengan luas areal 2.854,40 Ha. Manfaat produk 

sebagai bahan baku rokok. Pemasarannya: supply Jawa Tengah dan 

Jawa Timur.
2. Tembakau asepan.

Lokasi produk ini tersebar di Kecamatan Mojosongo, Teras, Banyudono, 
dan Sawit dengan produksi 823,024 ton/tahun dengan luas areal 933,90 

Ha yang terdiri dari 669 unit. Manfaat produk untuk bahan baku rokok. 
Dengan radius pemasaran supply Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali
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3. Budi daya pepaya.
Lokasi produk ini tersebar di Kecamatan Mojosongo, Teras Cepogo, 
Nogosari, Wonosegoro dan sekitar Kota Boyolali. Produksinya 27.000 

kg/panen dengan luas areal 100 Ha. Manfaat produk untuk buah segar 
dan bahan baku saos, serta empon-empon, jahe dan kencur. Sedang 

jangkauan pemasarannya adalah di Jawa Tengah.

4. Pariwisata
Tempat dan jenis pariwisata ini meliputi:

a. Umbul pengging, Kecamatan Banyudono.
b. Makam RNG. Yosodipuro, Kecamatan Banyudono.
c. Gunung Tugel, Gunung Madu, tempat makam Kyai Singo Prono, terletak 

di Desa Nglembu, Kecamatan Sambi.
d. Pantaran, obyek wisata khasanah, makam Syeh Maulana Mangribi, terle

tak di Desa Pantaran Kecamatan Ampel.
e. Umbul TIatar di Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali.
f. Wana wisata Gunung Merbabu, obyek wisata pemandangan alam yang 

masih asli di Kecamatan Selo.
g. Wana wisata Wonoharjo Kedung Ombo, obyek wisata pemandangan 

alam di Kecamatan Kemusu.
h. Arga Merapi Merbabu( obyek wisata yang masih asli.
i. Waduk Cengkiik. Waduk zaman Belanda yang luasnya 300 Ha, dahulu 

untuk latihan sky air Jawa Tengah. Terletak di dekat Bandara Interna- 

sional Adi Sumarmo Surakarta.
Dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian dilakukan empat 

usaha pokok, yakni diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi. 

Selain itu juga dilaksanakan proyek penanggulangan kemiskinan P4K dan 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
Hasil yang dicapai dalam tahun anggaran 2000 adalah produksi padi 

sawah mencapai 243.945 ton, jagung mencapai 96.334 ton, ubi kayu 

202.909 ton, ubi jalar 3.292 ton, kacang tanah 5.849 ton, dan kedelai 
3.612 ton. Sedangkan jenis ternak kambing ada 122.913 ekor, domba ada 

69.952 ekor. (Sumber: KPJ Bupati Boyolali 1999/2000, Buku I: 7).
Adapun hasil perkebunan adalah tembakau asepan mencapai 496,96 

ton, tembakau rajangan 945,31 ton, kelapa 2.371 ton, cengkih 1 55,07 ton 

dan kenanga 249,60 ton (Sumber: KPJ Bupati Boyolali 1999/2000, Buku I: 

8).
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Terkait dengan usaha pemberdayaan ekonomi rakyat, maka di Waduk 

Cengkiik dan Waduk Kedung Ombo ditebar bibit berbagai jenis ikan dan 

pemberian sejunrtlah perangkat penangkapan ikan bagi kelompok nelayan di 

sekitar Waduk Kedung Ombo dan Waduk Bade. Sedangkan basil usaha per- 

ikanan bagi petani adalah bertambahnya pendapatan rata-rata per bulan yaitu 

menjadi Rp. 240.000,00 hingga Rp. 400.000,00 (Sumber: KPJ Bupati 
Boyolali, Buku I: 10).

Dalam pembangunan kehutanan telah berhasil ditanggulangi berbagai 

lahan kritis dengan penanaman bibit sengon, akasia, jati, lamtoro gung, 

nangka dan pete. Untuk tanaman tumpangsari teiah dihasilkan produksi 

jagung, kedelai, dan ketela. Jumlah keseluruhan hutan kritis yang telah dapat 

diselematkan mencapai _±_ 1.505 Ha. Untuk produksi hasil Hutan Telawa 

Juwangl jenis kayu pertukangan ada 1.488,889 MP dan kayu rimba per- 

tukangan ada 562,041 MP serta kayu lainnya ada 650 MP. (Sumber; KPJ 

Bupati Boyolai, Buku I: 11).

i

9

2.4. Keadaan Agama dan Sosial Agama

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Boyolali berada di daerah 

budaya Nagari Agung Surakarta pada jaman pemerintahan tradisional Kera- 

jaan Kasunanan Surakarta. Adat istiadat dan budaya masyarakat Boyolali 

banyak dipengaruhi oleh daerah lingkungan budaya tersebut.

Tata cara pergaulan sehari-hari dan sistem sosial masyarakat diwarnai 

oleh sistem masyarakat agraris seperti masyarakat lainnya di daerah pe- 

dalaman Jawa Tengah, yakni bersifat guyub, tekun bekerja dan rasa keke- 

luargaan yang tinggi. Hal ini terlihat adanya banyak pembangunan sarana dan 

prasarana dilakukan secara gotong royong/swadaya.

Pengaruh budaya adat terlihat dalam kehidupan sehari-hari yang 

banyak dilakukan upacara-upacara adat dan upacara ritual seperti: sedekah 

bumi, selapanan, dan lain sebagainya.

Dilihat dari kualitas kehidupan beragama, kondisinya semakin me- 

ningkat berkat bimbingan para pemuka agama dan semakin meningkatnya 

sarana/prasarana keagamaan maupun pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat 

banyaknya sarana peribadatan. Jumlah masjid tahun 1994 ada 1.491 dan 

tahun 1998 menjadi 1.701. Gereja tahun 1994 ada 99 dan tahun 1998 ada 

104, sedang pada tahun 1998 penganut Agama Hindu ada 5.976 oang dan
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penganut Agama Budha ada 5.413 orang. Dengan demikian dapat men- 

dorong terhadap suasana kerukunan kehidupan umat beragama maupun 

penganut aliran kepercayaan harmonis dan penuh toleransi.
Dalam hal kesehatan, data yang ada menunjukkan bahwa kondisi 

kesehatan masyarakat mengalami peningkatan, sehingga dapat memper- 

panjang usia harapan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. 
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana kesehatan sperti BKIA swasta 

ada 5 unit, poliklinik swasta ada 10 unit dan Puskesmas pembantu ada 46 

unit dan tempat praktek dokter swasta ada 67 buah.
Dalam masalah seni budaya, data yang ada menunjukkan bahwa 

kegiatan seni budaya masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini terbukti 
adanyanya banyak kelompok-kelompok kesenian dari berbagai jenis, baik 

tradisional maupun modern. Pada tahun 2000 tercatat ada 6 kelompok 

siteran, 165 kelompok kerawitan, 81 organisasi terbangan dan 36 kelompok 

seni laras madya serta beberapa kelompok campur sari.

2.5. Sarana dan Prasarana
Program pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk me

ningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan umum yang benar-benar di- 

perlukan masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka telah dilakukan berbagai upaya seperti: 
peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan beserta pemeliharaannya, 
pembangunan, dam pengendali, peningkatan saluran irigasi dan sarana air 

bersih.
Hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan sarana/prasarana irigasi 

adalah tersedianya kebutuhan air bagi usaha pertanian, industri dan terjaga- 

nya kelestarian lingkungan. Dengan pola IPAIR diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan air seluas 1.220 hektar yang meliputi Kecamatan Ngemplak, 
Klego, Sambi, Nogosari, Andong dan Karanggede. Meningkatnya kemampuan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik oleh PDM, 
BPD, Perusda Aneka Karya dan BUMD lainnya. Sedangkan pembangunan 

prasarana jalan telah berhasil antara lain menyelesaikan peningkatan jalan 

Pandanaran beserta jalan-jalan kampung di Kota Boyolali, jalan Kembang - 
Pantaran Ampel, dan jalan tembus RSS Karangjati. Dengan adanya peningka
tan sarana/prasarana jalan dan jembatan, maka arus lalu lintas darat semakin
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ancar dan semakin luas jangkauan perhubungan ke wilayah terpencil. Dengan 

demikian kegiatan ekonomipun semakin lancar.
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ditunjukkan 

untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas belajar mengajar di sekolah. 
Selama tahun 1999/2000 telah dilakukan antara lain penambahan 10 lokal 
eruang kelas baru, rehabilitasi enam gedung sekolah, dan rebitalisasi se- 
jummblah SD/MI serta membentuk kelompok-kelompok belajar paket A dan 

paket B. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program wajib belajar 9 tahun melalui GNOTA.
Pembangunan sarana/prasarana kesehatan ditujukan untuk me

ningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 
yakni dalam wujud rehabilitasi gedung Puskesmas, pengadaan peralatan 

medis Puskeling, dan pengadaan kendaraan Puskesmas.
Mengenai kondisi jalan yang baik dari tahun ke tahun terdapat pe- 

ningkatan dari 115,1 km pada tahun 1996 menjadi 195,90 km pada tahun 

1998. Akan tetapi untuk kondisi jalan ukuran sedang banyak yang kondisi- 
nya menurun dari tadinya 423,61 km pada tahun 1996 menurun menjadi 
157,43 km pada tahun 1998, penyebabnya adalah struktur tanah labil dan 

banyak kendaraan yang lewat melampaui tonase. Sedangkan pada tahun 

1998 setelah dilakukan pengecekan langsung ke lapangan, ditemukan kondisi 
jalan yang rusak 66,91 km dan rusak berat sebesar 110,19 km. Sedangkan 

untuk kelas jalan pada umumnya jalan dengan kelas IIIA dengan panjang 

353,951 km pada tahun 1996 menjadi 454,56 km pada tahun 1998.
Kebijakan yang dilakukan pada tahun 1999/2000 adalah peningkatan 

ketertiban dan kesadaran pemakai jalan, pemeliharaan rambu-rambu jalan, 

jembatan, drainase serta DMJ.

2.6. Lingkungan Hidup
Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pendayagunaan 

sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan kese- 

imbangannya bagi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu kesera- 
sian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan antara manusia dan alam 

sekitarnya sebagai suatu kesatuan ekosistem perlu dijaga, dipelihara dan 

dipertahankan, serta upaya revegetasi pada lahan-lahan bekas penambangan 

bahan galian golongan C.
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Upaya penyelematan lingkungan yang demikian dilakukan oleh Kabu- 

paten Boyolali secara terencana, terkoordinasi dari semua pihak dan 
kalangan, seperti: pemantapan pelaksanaan perundang-undangan yang ber- 
kaitan dengan pemilihan lokasi pembangunan sesuai tata ruang dan pe- 
ngendalian dampak lingkungan antara lain upaya pelestarian hutan lindung, 
gerakan sejuta pohon, rehabilitasi lahan marginal, dan pelaksanaan peng- 
angkutan sampah dari TPS ke TPA serta penanganan limbah industri.

Selama kurun waktu tahun 1999/2000, telah berhasil ditanam
I. 879.91 9 batang pohon oleh gerakan sejuta pohon, dan dari jumlah itu 

yang hidup ada 1.659.698 batang. Sedangkan rehabilitasi lahan kritis dan 

reklamasi lahan bekas galian C telah berhasil dilakukan terhadap lahan seluas
II, 5 Ha (Sumber: KPJ Bupati Boyolali 1999/2000, Buku I: 22). Keberhasilan 

tersebut berkat dilakukannya penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya 

pengendalian dampak lingkungan baik kepada pengusaha maupun para tokoh 
masyarakat.

2.7. Kelembagaan
Dalam kaitannya dengan kelembagaan, Kabupaten Boyolali pada tahun 

1999/2000 telah dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas kelemba
gaan yang ada sesuai fungsinya. Beberapa langkah strategis yang telah 
dilakukan adalah antara lain:
a. Sosialisasi Undang-undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang Menekankan Otonomi Daerah dan Per- 
imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Begitu juga 

Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah.
Peran dan fungsi DPRD meningkat, karena semakin beratnya tanggung 

jawab sebagai konsekuensi tuntutan reformasi.
SDM aparatur pemerintah daerah mengalami peningkatan kemampuan 

berkat pemberian diklat maupun studi lanjut, sehingga fungsi kelemba
gaan pemerintah daerah tersebut semakin efektif bagi peningkatan pela- 
yanan kepada masyarakat.
Terciptanya kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga pemerintahan 

daerah dengan organisasi sosial politik maupun LSM yang ada.
Dalam rangka peningkatan kwalitas kelembagaan, telah dipersiapkan 

rancangan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga daerah.

b.

c.

d.

e.
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2.8. Kondisi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Kondisi Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali meliputi: 

kondisi tanah, sumber air, bahan tambang dan hutan serta keindahan alam.

Telah disebut di muka bahwa secara fisiografis kondisi tanah di 

Kabupaten Boyolali dapat dibagi tiga kelompok, yakni tanah kering (lereng 

gunung Merapi-Merbabu) yang relatif mengalami kesulitan air, tanah subur 

dengan potensi air berlimpah, dan tanah pegunungan lereng Kendeng yang 

sebagian relatif tidak terlalu mengalami kesulitan air. Ditilik dari jenisnya 

kondisi tanah di Kabupaten Boyolali berbeda-beda, ada jenis Litosol, Regosol, 

dan Grumusol.

Adapun sumber air yang ada meliputi tiga macam, yakni sungai 

ada 42 buah sungai), waduk, dan sumber air (tuk atau umbul).

Boyolali memiliki banyak bahan tambang jenis Bentonit mencapai 

825.999,420 ton, tanah liat, tanah urug. Gamping Andesit, Diatome dan 

Trass. Sedangkan potensi bahan tambang lainnya adalah: fuller earth, kalsit, 

gamping, pasir besi, andelsit, sirtu dan tanah liat serta batu kali.

Tidak kalah penting adalah adanya alam yang indah di Boyolali sebagai 

sumber daya alam yang potensial sebagai obyek wisata alam, yakni ke

indahan alam di lereng gunung Merapi-Merbabu yang berpusat di Kecamatan 

Selo, pemandian umbul TIatar dan Pengging maupun di tepian waduk Kedung 

Ombo.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam pembangunan, SDM merupakan variabel utama bagi tercapai- 

nya keberhasilan. Oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa dilakukan 

melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan, peningkatan kesehatan dan 

pendidikan agama/budi pekerti.

Berkat upaya peningkatan pendidikan lewat peningkatan kesempatan 

sarana/prasarana dan peningkatan kualitas para guru, maka tingkat
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pendidikan sumber daya manusla masyarakat Boyolali mengalami pe- 

ningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah 

penduduk lulusan Akademi/Perguruan Tinggi, SLTA maupun SLTP, sementara 

itu menurunnya jumlah penduduk yang tidak tamat SD.

Tahun 1996:

Jumlah penduduk lulusan Akademl/PT 

Jumlah penduduk lulusan SLTA 

Jumlah penduduk lulusan SLTP 

Jumlah penduduk lulusan SD 

Jumlah penduduk tidak tamat

7.022 orang 

69.540 orang 

112.642 orang 

256.815 orang 

135.100 orang

Tahun 1998:
Jumlah penduduk lulusan Akademi/PT 

Jumlah penduduk lulusan SLTA 

Jumlah penduduk lulusan SLTP 

Jumlah penduduk lulusan SD 

Jumlah penduduk tidak tamat

9.864 orang 

71.780 orang 

112.380 orang 

267.836 orang 

81.188 orang

{Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka 1998: 58 - 59)

Namun demikian secara umum dikatakan bahwa tingkat pendidikan 

sumber daya manusia relatif masih rendah, yakni sebagian besar adalah 

tamat SD. Kondisi demikian juga ditemui pada para pencari kerja. Jumlah 

terbesar tingkat pendidikan para pencari kerja adalah tamat SD, kemudian 

disusul lulus SLTP. Berkat adanya wajib belajar 9 tahun, kiranya peningkatan 

tingkat pendidikan para sumber daya manusia semakin baik dan akhirnya 

akan semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.

Berkat adanya upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan masya

rakat, lewat program PMT-AS, Bina Balita lewat Posyandu, program Kartu 

Sehat, maka tingkat kesehatan para sumber daya manusia juga mengalami 

peningkatan.
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Mengenai kondisi kesejahteraan sumber daya manusia, data tahun 

1999 menunjukkan sebagai berikut:

Jumlah KK = 223.913 KK, terbagi menjadi:

a. Pra sejahtera

b. Sejahtera I

c. Sejahtera II

d. Sejahtera III

e. Sejahtera 111 +

59,84%
13,46%

11,41%

9,63%
5,46%

(Sumber: KPJ Bupati Boyolali, Buku I: 26)

Di Kabupaten Boyolali sebagian besar tenaga kerja yang ada bekerja di 

sektor pertanian sebesar 75,10% - 75,87% antara tahun 1993-1998. 

Sedangkan di bidang perdagangan prosentase tenaga kerja yang bekerja di 

sektor ini antara tahun 1993-1998 sebesar 3,93% - 5,23% dari jumlah 

tenaga kerja keseluruhan. Pada empat tahun terakhir antara 1995-1998 

terdapat peningkatan prosentase jumlah tenaga kerja di sektor ini. Untuk 

sektor angkutan prosentase jumlah tenaga yang ada relatif stabil yaitu antara 

1,56% - 1,79% antara tahun 1993-1998.

4.

m

2.9. Pusat-Pusat Pertumbuhan
Guna memperoleh hasil dan manfaat yang besar serta mendorong laju 

pertumbuhan daerah berdasarkan kajian tata ruang, maka wilayah Kabupaten 

Boyolali dibagi menjadi empat sub wilayah pembangunan (SWP), yaitu:

a. SWP I: meliputi enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Ampel, Selo, 

Cepogo, Musuk, Mojosongo dan Kecamatan Boyolali dengan pusat 

pertumbuhan di Kota Boyolali. Sektor pembangunan yang dominan 

adalah industri, kerajinan, perdagangan dan pariwisata serta pusat pe- 

merintahan dan pendidikan.

b. SWP II: meliputi Kecamatan Banyudono, Sawit, Teras, Ngemplak, dan 

Sambi. Pusat pertumbuhan di Kecamatan Banyudono. Sektor pem

bangunan yang dominan adalah industri, perdagangan dan pertanian 

serta pariwisata.
c. SWP 111: meliputi Kecamatan Simo, Andong, Nogosari, Klego, dengan 

pusat pertumbuhan di Kecamatan Simo. Sektor pembangunan yang 

dominan adalah pertanian tanaman pangan.
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d. SWP IV: meliputi Kecamatan Karanggede, Juwangi, Kemusu dan Ke- 

camatan Wonosegoro, dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan 

Wonosegoro. Sektor pembangunan yang dominan adalah pertanian 

tanaman pangan dan kehutanan.

Bcrdasarkan analisis fungsi, peranan kawasan dan proyeksi jumlah 

penduduk, maka diperoleh susunan pusat pelayanan dengan tata jenjang 

sebagai berikut:

Pusat Pelayanan Utama (1): Boyolali

Pusat Pelayanan II: Banyudono, Simo, Karanggede, Wonosegoro, dan 

Ampel.

Pusat Pelayanan III: seluruh kota kecamatan lainnya.

Pusat-pusat pertumbuhan yang merupakan kawasan strategis per

tumbuhan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan strategis Boyolali: sebagian kawasan pengembangan industri, 

jasa, perhubungan dan pariwisata.

2. Kawasan strategis Banyudono: sebagai kawasan pengembangan pertani

an, perdagangan dan pariwisata.

3. Kawasan strategis Wonosegoro: sebagai kawasan pengembangan perhu

bungan, pertanian lahan kering, kehutanan, pertambangan.

4. Kawasan strategis Juwangi dan Kemusu: sebagai kawasan pe

ngembangan perhubungan, perdagangan, pertambangan, pariwisata dan 

kehutanan.

5. Kawasan strategis Selo: sebagai kawasan pengembangan pariwisata dan 

konservasi lingkungan.

6. Kawasan strategis Ampel: sebagai kawasan pengembangan industri, 

perdagangan, pariwisata dan pertanian.

7. Kawasan strategis Teras dan Mojosongo: sebagai kawasan pe

ngembangan industri, perdagangan dan perhubungan.

8. Kawasan strategis Karanggede dan Simo: sebagai kawasan pe

ngembangan perdagangan/jasa dan pertanian.
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Melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis tersebut diharap- 

kan mampu memeratakan dan merangsang perkembangan di wilayah sekitar- 

nya.

%

2.10. Pusat-pusat Pertumbuhan yang Perlu Dipacu

Selain kawasan-kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan dan 

pengembangan sebagaimana dijelaskan di depan, di wilayah Kabupaten 

Boyolali dikenal beberapa jenis kawasan yang didasarkan pada penggunaan 

ruang. Kawasan dimaksud adalah:

a. Kawasan lindung.

b. Kawasan budidaya.

c. Kawasan pengembangan non pertanian

d. Kawasan suaka alam dan cagar budaya

e. Kawasan rawan bencana

f. Kawasan industri

Menilik pembagian jenis kawasan tersebut, jelas bahwa kawasan 

rawan bencana, yakni bencana letusan gunung Merapi yang meliputi tujuh 

desa di Kecamatan Selo, dan bencana tanah longsor yang meliputi tujuh desa 

yang tersebar di enam Kecamatan adalah kawasan yang selalu memerlukan 

perhatian serius dan kewaspadaan yang tinggi dari seluruh komponen Pe- 

merintah Daerah sepanjang tahun.

Adapun pusat-pusat pertumbuhan yang perlu dipacu secara lebih 

ekstra adalah pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di kawasan pe

ngembangan non pertanian, utamanya di:

a. Kawasan pariwisata: Waduk Kedung Ombo, Waduk Cengkiik, Pemandian 

Umbul Pengging, Umbul TIatar, Goa Jepang, dan Gunung Merapi- 

Merbabu, dengan menarik investor besar. Tujuannya adalah pe- 

ngembangan/peningkatan kualitas obyek wisata akan memacu pe

ngembangan ekonomi/kerajinan/jasa ke arah agrowisata, industri pari

wisata dan jasa pariwisata bagi masyarakat wilayah sekitarnya.
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b. Kawasan industri Kabupaten Boyolali (5.850 Ha), mellputi:

- Kawasan industri Musuk

- Kawasan industri Mojosongo

- Kawasan industri Ampel

- Kawasan industri Cepogo

- Kawasan industri Boyolali

c. Kawasan khusus: yakni pengembangan kawasan di sekitar Bandara 

Adisumarmo di Kecamatan Ngemplak dan Sambi, mengingat bandara 

tersebut semakin nr^eningkat statusnya (kini menjadi salah satu bandara 

tempat pemberangkatan calon jemaah haji) atau embarkasi haji.

d- Selain tiga jenis di atas yang keduanya termasuk dalam lingkup kawasan 

pengembangan non pertanian, ada lagi satu jenis kawasan yang sangat 

memerlukan perhatian dan perlu untuk dipacu pengembangannya justru 

dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan otonomi daerah. Kawasan 

tersebut adalah kawasan-kawasan perbatasan, yang dalam hal ini perlu 

dipacu dengan melakukan kerjasama dengan wiiayah Kabupaten lain.

1) . Kawasan perbatasan utara: Waduk Kedung Ombo, perlu kerjasama:

BOBOGEN (Boyolali, Grobogan, Sragen).

2) . Kawasan perbatasan barat: kawasan hutan lindung wiiayah Selo,

dikembangkan menjadi agro-foresty-tourism., kerjasama dengan Kabu

paten Magelang.

3) . Kawasan perbatasan selatan dan timur: pengembangan kawasan lereng

Merapi (agro-foresty-tourism) dan kawasan Bandara Adisumarmo untuk 

mendukung pengembangan pariwisata melalui program SUBOSUKA- 

WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri 

dan Sragen) dan jalur alternatif Klego, Andong, dan Klaten.
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BAB III

VISI, MISI, DAN SASARAN

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 

2000 - 2005 dari Direktur Jenderal Pembangunan Daerah No. 050/B20/11/ 

Bangda, tanggal 28 April 2000 dijelaskan bahwa: Pola Dasar Pembangunan 

Daerah secara substansial berisikan uraian tentang visi, misi, strategi dan 

kebijaksanaan Pembangunan Daerah di segala bidang sesuai kewenangan 

daerah Kabupaten yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan 

kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan ber- 

kembang di daerah.

3.1. Visi

Pengertian visi yaitu merupakan pandangan dan cita-cita yang ingin 

diraih dalam jangka panjang atau suatu gambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan oleh suatu "daerah/organisasi” sebagai pedoman arah 

pengembangan daerah organisasi itu di masa yang akan datang.

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali adalah 

terwujudnya masyarakat Boyolali Tersenyum dalam tata kehidupan yang 

demokratis, cerdas, mandiri, kreatif dan produktif dilandasi oleh akiak mulia 

dengan memiliki etos kerja tinggi, ulet dan menegakkan supremasi hukum 

serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta disiplin 

bertumpu pada hasil pertanian, peternakan, pariwisata, industri dan kerajinan 

rakyat dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945.

3.2. Misi

Pengertian misi adalah merupakan serangkaian tindakan yang lebih 

nyata atau sesuatu yang harus diemban untuk pencapaian visi. Misi pem

bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut.
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1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung 

tersedianya berbagai paket program pendidikan dan pelatihan baik di 

dalam negeri maupun luar negeri.

2. Menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai daerah pertanian modern, 

tangguh dan efisien yang berorientasi agrobisnis dan agrowisata.

3. Menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai daerah potensial untuk 

mengembangkan industri menengah maupun industri kecil.

4. Menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai daerah tujuan wisata utama di 

wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN melalui wisata hutan, wisata alam 

(Selo dan Kedung Ombo) dan wisata budaya (Makam Yosodipuro), 

dalam rangka mengantisipasi Bandara Adisumarmo sebagai Bandara 

Internasional.

5. Menjadikan masyarakat Kabupaten Boyolali berbudi pekerti luhur, 

tangguh, sehat jasmani dan rochaninya, cerdas, patriotik, berdisiplin, 

kreatif, produktif dan profesional serta berjiwa IMTAQ dan demokratis.

6. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan 

sesuai dengan perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan 

daerah, perkembangan sarana telekomunikasi yang semakin lengkap 

dari yang konvensional hingga internet dapat menjadi media promosi 

yang efektif bagi potensi dan perkembangan daerah Kabupaten Boyolali.

7. Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan, 

sehingga menjadikan seluruh wilayah Kabupaten Boyolali maju dan 

berkembang.

8. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

9. Mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia yang tidak hanya 

dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, tetapi 

juga dilakukan bersama-sama dengan rakyat.

10. Mewujudkan aparatur negara yang berfungsi sebagai pelayan masyara

kat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari Korup- 

si, Kolusi, dan Nepotisme serta bersih dan berwibawa.

11. Mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan penataran pertanahan dan 

sertifikat tanah secara massal dan mengusahakan pelayanan pertanahan 

yang sederhana, aman dan terjangkau.
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sipasi masyaraKai uaiaiii pemudriguiiuii.

13. Menyediakan bahan makanan pokok dalam jumlah dan kualitas yang 

cukup, sepanjang waktu dan menjangkau seluruh rumah tangga masya

rakat.

3.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu



12. Meningkatkan inisiatif perencanaan pembangunan dari bawah dan parti- 

sipasi masyarakat dalam pembangunan.

13. Menyediakan bahan makanan pokok dalam jumlah dan kualitas yang 

cukup, sepanjang waktu dan menjangkau seluruh rumah tangga masya

rakat.

%

3.3. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata.

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.

2. Meningkatnya produk pertanian unggulan yang kompetitif yang ber- 

orientasi agribisnis, agroindustri dan agrowisata.

3. Meningkatnya pengembangan potensi industrl keci! dan menengah.
4. Terwujudnya Boyolali sebagai daerah tujuan wisata utama di wilayah 

Surakarta melalui obyek wisata yang menjadi andalannya.

5. Meningkatnya budi pekerti luhur, kemandirian, kesadaran hukum, ke- 

adiian sosial dan sikap demokratis serta ketahanan masyarakat.

6. Berkembangnya sistem informasi dengan teknologi mutakhir yang 

mampu menjadi media promosi bagi potensi dan pembangunan Kabupa- 

ten Boyolali.

7. Meningkatnya partisipasi pembangunan dari bawah dan meratanya 

pembangunan dan kemajuan di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.

8. Terwujudnya kondist persatuan dan kesatuan yang tangguh.

9. Terwujudnya supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
10. Berkembangnya produk unggulan peternakan sapi perah dan produk 

andalan sapi potong.

11. Terwujudnya catur tertib pertanahan.

12. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Boyolali.
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BAB IV
ARAH KEBIJAKAN

m

a-
4.1. Umum
1. Arab pembangunan adalah upaya pemihakan kepada yang lemah dan 

pemberdayaan masyarakat.
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan 

pembangunan di daerah berlandaskan pada kemandirian daerah.
3. Pembangunan adalah dari-oleh-untuk rakyat yang membawa arah 

mewujudkan kedamaian, demokratis, kemajuan, kemandirian, kesejahte- 
raan lahir dan batin dalam suasana berkeadilan.

4. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struk- 
tur sosial, ekonomi dan budaya serta politik.

4.2. Khusus
1. Meningkatnya tatanan demokrasi di segala bidang kehidupan guna 

meningatkan pemberdayaan masyarakat agar lebih mampu berparti- 

sipasi dalam pembangunan.
2. Memantapkan dan meningkatkan secara optimal fungsi tata ruang wila 

yah yang meliputi: kawasan andalan, kawasan industri, kawasan 

wisata, kawasan lindung, kawasan pemukiman dan kawasan strategis 

perbatasan serta produk pertanian unggulan.
3. Memantapkan stabilitas daerah yang cergas (dinamis), keamanan dan 

ketertiban masyarakat, sehingga dapat mewujudkan arah pembangunan 

Kabupaten Boyolali.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia 

secara optimal dan efisien.
5. Memellhara dan meningkatkan ikiim investasi yang semakin kondusif 

dan partisipatif.
6. Meningkatkan sistem hukum positif yang menjamin tegaknya supremasi 

hukum dan hak^hak azazi manusia berlandaskan keadilan dan ke- 
benaran serta keterbukaan dan kejujuran.
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7. Menciptakan jaringan kemitraan ekonomi yang berbasis pada kapasitas 

lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal- 

regional dan internasional.
8. Meningkatkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, 

ulet dan mempunyai etos kerja yang tangguh, bermoral dan IMTAQ 

sehingga berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi dan arus infor- 

masi.
9. Melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah, 

perlu memantapkan kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia 

yang memadai, khususnya aparat pemerintah daerah dan potensi 
ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri.

10. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga kecerdasan 

masyarakat meningkat dan aparatur negara yang profesional, berdaya- 
guna, berhasilguna, produktif dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepo- 

tisme di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang prima.
11. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan daya 

dukungnya, sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi seluruh 

rakyat Boyolali dari generasi ke generasi.
12. Meningkatkan dan memelihara kualitas jasa pelayanan kepada masyara

kat secara profesional dan mutu produk yang semakin kompetitif dan 

aspiratif, serta kesempatan seluas-luasnya pada fihak swasta.
13. Meningkatkan kegiatan promosi, publikasi, sistem informasi secara 

kontinyu dan meluas mengenai potensi dan kondisi sumber daya alam 

yang potensial dan prospektif yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali 
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin 

canggih.
14. Meningkatkan kerjasama dengan wilayah Kabupaten lain atau propinsi 

lain dalam upaya untuk mengembangkan potensi antar wilayah.
15. Mempercepat penanggulangan dampak krisis ekonomi.
16. Mengembangkan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Daerah secara keseluruhan.
17. Melibatkan potensi-potensi masyarakat daerah setempat dalam pelaksa- 

naan pembangunan di segala sektor/bidang yang ada di daerah khusus
nya dalam pembangunan phisik.
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BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

5.1. Dasar Pelaksanaan

Rancangan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Boyolali yang di- 

susun daiam suatu dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah, senantiasa 

menyesuaikan dengan wacana perikehidupan berbangsa dan bernegara ke 

depan terutama bagi terlaksananya kemandirian daerah melalui mekanisme 

disentralisasi pembangunan daiam bentuk otonomi daerah.

Memperhatikan hal tersebut, maka dasar pelaksanaan Pola Dasar 

Pembangunan Kabupaten Boyolali adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan dasar tersebut maka 

paradigma pembangunan di daerah harus lebih menekankan kaidah parti- 

sipatif dan pluralistik sesuai dengan kapasitas sumber daya dan faktor 

endowment daerah.

Paradigma penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang- 

Undang No. 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Distribusi kewenangan pemerintahan dan pembangunan secara luas 

diberikan kepada Daerah Kabupaten, kecuali kewenangan dibidang per- 

adilan, hubungan luar negeri, moneter, pertahanan keamanan, agama dan 

bidang lain yang strategis secara nasional. Dengan demikian pada prin- 

sipnya ada pengakuan kewenangan pemerintahan yang secara nyata 

dilaksanakan oleh Daerah, dan seluruh kewenangan pemerintahan pada 

dasarnya dapat dilaksanakan oleh Daerah.

b. Demokrasi harus dapat tumbuh dan berkembang daiam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, melalui peningkatan daya prakarsa, 

kreatifitas dan peran aktif masyarakat sesuai dengan kebutuhan, potensi 

dan kondisi sosial budaya Daerah.
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c. Pelaksanaan otonomi daerah yang diletakkan pada Kabupaten, sedang 

pada Propinsi dilaksanakan otonomi yang terbatas dan diberikan ke- 

wenangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat dekonsentrasi. 

Konsekuensi logis dari prinsip ini di bawah Kabupaten tidak ada lagi 

perangkat dekonsentrasi, Keberadaan Kecamatan merupakan perangkat 

desentralisasi Kabupaten.

d. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu didukung sumber pembiayaan 

yang memadai sehingga format perimbangan keuangan Pusat dan Daerah 

hendaknya ditetapkan secara proporsional agar tidak merugikan kepen- 

tingan daerah yang lebih luas.

Untuk kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab 

yang besar dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Dalam hal ini Peraturan 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tidak lag! memerlukan pengesahan 

dari Pemerintah Propinsi ataupun Pusat.

Peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di 

masa datang akan semakin berkurang dan menempatkan peran swasta 

untuk ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pem

bangunan melalui mekanisme pasar yang kompetitif. Pemerintah Daerah 

lebih menempatkan pada fungsi-fungsi pengendalian dan pengawasan 

atas pekerjaan-pekerjaan yang diswastakan atau melalui kemitraan usaha 

Pemerintah Daerah dan Swasta.

g. Sejalan dengan kebijakan-kebijakan tersebut di atas perlu pula dilakukan 

upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia menuju aparatur yang 

profesional.

Secara umum dengan paradigma baru penyelenggaraan otonomi 

daerah ini diharapkan Daerah dapat mengembangkan kemampuan dasar 

dalam hal:

a. Kemampuan otonomi sendiri

Kemampuan untuk mengatur otonomi secara optimal tanpa intervensi 

Pemerintah Pusat.

f.
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b. Kemampuan melaksanakan terobosan

Kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan perubahan yang 

inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi wilayahnya.

c. Dukungan politik lokal
Pcnyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mempunyai legitimasi 

kuat dari masyarakatnya baik pada posisi Kepala Daerah sebagai unsur 

cksekutif maupun DPRD sebagai unsur legislatif.

d. Kemampuan pembiayaan

Mempunyai kemampuan sumber-sumber penghasilan/keuangan yang 

memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pem- 

bangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang secara riil menjadi ke- 

butuhannya.

e. Sumber daya yang baik
Untuk dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah diha

rapkan didukung ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik 

sumber daya manusia maupun masyarakatnya, serta keterkaitan ruang 

wilayah antar daerah

¥

m

5.2. Pokok-pokok Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 kewenangan daerah Kabupaten 

dalam penatalaksanaan pemerintahan meliputi hal/bidang sebagai berikut:

1) . Pekerjaan Umum

2) . Kesehatan

3) . Pendidikan dan Kebudayaan

4) . Pertanian

5) . Perhubungan

6) . Industri dan Perdagangan
7) . Penanaman Modal

8) . Lingkungan Hidup

9) . Pertanahan

10) . Koperasi dan

11) . Tenaga Kerja
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Namun demikian secara agregat, kewenangan pemerintah daerah 

Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama untuk 

mewujudkan penyediaan pelayanan umum (public service) bagi masyarakat 

secara langsung dan profesional, mencakup hajad hidup masyarakat Boyolali 

secara keseluruhan.
Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut diperlu- 

kan adanya dukungan pendanaan. Dalam hal keuangan daerah, kewajiban 

operasional pemerintah daerah adalah menggali sumber-sumber pendapatan 

daerah yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah, dan
d. Lain~lain Pendapatan Daerah yang sah.

Karena masalah keuangan Daerah Kabupaten merupakan prasyarat 

pokok bagi keberhasilan pembangunan daerah yang otonom, maka kewajiban 

kewajiban pemerintah daerah dalam penatalaksanaan keuangan harus 

mengacu pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1) Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
Adanya Era Globalisasi dan Regionalisasi yang mempunyai ciri "hyper 

competition" akan menuntut upaya peningkatan profesionalisme kerja 

dalam menuju "good governance" sehingga anggaran daerah harus 

mampu menunjukkan kerangka tindakan dalam meningkatkan kesejahte- 

raan masyarakat dan pelayanan umum yang peka terhadap tuntutan 

konsumen/masyarakat (putting the customer first).

2) Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya 

rendah (work better and cost less).

Untuk itu dituntut adanya semangat reformasi dalam tubuh birokrasi 

yang mengarah kepada adanya penghapusan kebijakan ekonomi biaya 

tinggi dan inefisiensi serta inefektifitas pengelolaan anggaran daerah. Di 
lain pihak adanya krisis ekonomi akan menjadi batu ujian bagi upaya 

rasionalisasi pengeluaran dan pendapatan daerah serta manajemen 

keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
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3) Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabi- 

litas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. Hal ini di- 

maksudkan untuk meningkatkan akselerasi dan kualitas pelaksanaan 

pembangunan daerah sebagai bagtan integral dari pembangunan na- 

sional, maka perlu memberikan keleluasaan dan fleksibilitas pengelolaan 

anggaran daerah yang transparan dan bertanggungjawab. Oleh karena 

itu perlu memperjelas kewenangan, ruang lingkup dan mekanisme 

pengelolaan pembiayaan daerah. Dengan demikian, maka anggaran 

daerah yang merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah, disusun 

secara terencana oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD 

dan partisipasi masyarakat.

4) Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (per

formance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pen- 

dapatan. Oleh karena itu rancangan anggaran untuk kesatuan kerja 

daerah disusun berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada 

anggaran kinerja. Untuk Itu Pemerintah Daerah dapat mengembangkan 

standar analisa belanja, standar kinerja, dan standar biaya secara berke- 

sinambungan, yang berarti Daerah dapat menyiapkan Rencana 

Anggaran Multi Tahunan sebagai dasar penyusunan anggaran daerah. 

Alokasi dana perimbangan harus dapat menumbuhkan perekonomian 

rakyat, pemulihan ekonomi, penguatan otonomi dan memperkuat daya 

saing Kabupaten Boyolali.

5) Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pe- 

laksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan mem- 

perhatikan prinsip "value for money". Sebagai misal, dapat membentuk 

dana cadangan untuk tujuan tertentu dan sepanjang analisa arus kas 

memungkinkan, uang daerah dapat dikembangkan melalui media deposi- 

to, atau investasi jangka pendek yang dilakukan dengan prinsip kehati- 

hatian dan diatur dengan Peraturan Daerah.
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Secara operasional, kewajiban pelaksanaan pembangunan di daerah 

Kabupaten Boyolali dikelompokkan dalam rangka:

1) Mempertahankan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan ke- 

amanan, ketertiban masyarakat dan kehidupan yang demokratis.

2) Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
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Secara operasional, kewajiban pelaksanaan pembangunan di daerah 

Kabupaten Boyolali dikelompokkan dalam rangka:

1) Mempertahankan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan ke- 

amanan, ketertiban masyarakat dan kehidupan yang demokratls.

2) Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.

3) Memberdayakan potensi ekonomi daerah dan memperkuat landasan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan.

4) Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya

5) Meningkatkan kapasitas daerah dan pemberdayaan masyarakat.

>-

5.3. Pelaksanaan

5.3.1. Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan serta Meningkatkan Ke- 

amanan, Ketertiban Masyarakat.

a. Permasalahan

Pcrmasaiahan ke depan yang sangat potensiai akan muncul adalah:

1) Banyaknya konflik yang mengganggu keharmonisan kehidupan masya

rakat.

2) Belum siapnya daerah dalam upaya melaksanakan Otonomi Daerah 

secara penuh.

3) Banyaknya gangguan keamanan, gejolak sosial, gejolak emosional 

masyarakat, dan gejolak politik akibat ketidakadilan yang menjurus 

kepada terganggunya ketertiban masyarakat.

4) Adanya gesekan kepentingan antar daerah terutama dalam pemanfaatan 

ruang wilayah perbatasan yang dapat merugikan fungsi keamanan dan 

ketertiban masyarakat.

b. Kebijakan yang digariskan adalah:

1) Menumbuhkan sikap kedewasaan masyarakat dalam berpolitik dan 

memberdayakan keswadayaan masyarakat dalam stabilitas keamanan 

dan ketertiban masyarakat.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali
30

2) Meningkatkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi dengan 

menumbuhkan kebersamaan unsur masyarakat guna mengelola sumber 

daya daerah.

3) Memantapkan solidaritas dan kejelasan hak dan kewajiban masyarakat 

dalam bentuk pranata yang mantap.

4) Melakukan antisipasi timbulnya konflik bermatra ruang wilayah dan



2) Meningkatkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi dengan 

menumbuhkan kebersamaan unsur masyarakat guna mengelola sumber 
daya daerah.

3) Memantapkan solidaritas dan kejelasan hak dan kewajiban masyarakat 

dalam bentuk pranata yang mantap.

4) Melakukan antisipast timbulnya konflik bermatra ruang wilayah dan 

sumber daya dengan kabupaten lainnya.
5) Mengembangkan kerukunan antar kelompok masyarakat guna menjamin 

terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

6) Mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah guna meng- 

hindari terjadinya kesenjangan antar kelompok masyarakat demi terwu- 

judnya kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan damai.

n

c.

1)

2)

3)

4)

5)

Pokok-pokok Pelaksanaan

Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi organisasi kemasyara- 

katanr kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam 

berpartisipasi melaksanakan Pemerintahan Daerah.

Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif 
kepada masyarakat dalam rangka Pengembangan Etika Politik dan 

budaya yang santun.

Meningkatkan peran lembaga pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif dengan 

menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu 

pada prinsip perimbangan kekuasaan agar tercipta mekanisme "check 

and balance" yang efektif dan efisien.

Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai 

bagian dari sistem keamanan nasionai dengan upaya keamanan yang 

bertumpu pada Kepolisian Negara sebagai kekuatan utama yang di- 

dukung oleh komponen masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang ditandai oleh: 

dapat terserapnya secara optimal aspirasi masyarakat, terwujudnya 

ikiim keterbukaan dari berbagai unsur, dan pengawasan masyarakat
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3) Memacu partisipasi masyarakat dalam penatalaksanaan hukum di 
daerah dan meningkatkan supremasi hukum serta menghargai HAM.

4) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dari segi ke- 

mam uann a, mentalitasnya dan disiplinya.



yang efektif, sebagai upaya membangun kehidupan politik yang demo- 

kratis dan dinamis dalam kestabilan.

6) Peningkatan kualitas pelayanan publik menyangkut pelayanan umum 

yang cepat, mudah, sederhana dan transparan dengan cara meningkat- 

kan profesionalisme aparat, terutama menghindarkan adanya praktek 

kolusi, korupsi dan nepotisme.

7) Meningkatkan kerjasama antar daerah yang saling berbatasan demi 

terciptanya ikiim yang kondusif dan mendukung terwujudnya stabilitas 

wilayah.

5.3.2. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik

a. Permasalahan

Permasalahan yang masih akan menjadi kendala dalam mewujudkan

kembali supremasi hukum serta pemerintahan yang baik di Kabupaten Boyo~

lali adalah:

1) Kurangnya kesadaran hukum dari sebagian masyarakat dan lemahnya 

pelaksanaan penegakan hukum.

2) Sulitnya memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme.

3) Rendahnya profesionalitas aparatur penyelenggara pemerintahan yang 

akan berpengaruh bag! kinerja aparatur negara secara efektif dan efi- 

sien.
4) Masih belum lengkapnya produk hukum Peraturan Daerah di Kabupaten 

dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

b.

1)

2)

Kebijakan yang digariskan adalah:

Memantapkan hukum positif menuju tegaknya supremasi hukum dan 

hak azasi manusia yang dilaksanakan secara adil berdasarkan ke- 

benaran, keterbukaan dan kejujuran.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan kinerja aparatur 

negara secara profesional, berdaya guna, produktif, transparan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
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10) Mengembangkan aparatur pemerintah yang disiplin, taat pada ketentuan 

hukum yang berlaku dan menumbuhkan budaya malu dalam melanggar 

peraturan Perundang-Undangan, profesional, transparan, netral dan 

dilakukan gerakan anti korupsi guna mewujudkan aparatur pemerintah 

yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
11) Mengkoordinasikan berbagai pihak dalam pembuatan peraturan daerah 

yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

>

5.3.3. Memberdayakan Potensi Ekonomi Daerah dan Memperkuat Landasan 

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

a. Permasalahan
Permasalah yang dihadapi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang

tangguh dan berkelanjutan adalah ;
1) Banyaknya pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat sebagai 

akibat dari krisis ekonomi.
2) Ketidak jelasan dalam menentukan format pemberdayaan potensi 

ekonomi daerah sebagai akibat masa transisional dari wacana 

sentralistik ke arah desentralistik dalam otonomi daerah.

3) Belum optimalnya penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

termasuk klarifikasi kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat 

dalam hal pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah.
4) Sulitnya penataan manajemen keuangan Kabupaten yang berorientasi 

pada prinsip akuntabilitas, transparan dan realistis.

5) Kesenjangan kemajuan daerah antara wilayah berlahan sawah di 

sebelah selatan dan berlahan kering di sebelah utara.
6) Terjadinya ego daerah yang berlebihan terutama dalam pemanfaatan 

mang dan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan antar bidang
7) Bertambahnya beban masyarakat sebagai akibat upaya meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung menggunakan cara 

meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
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3) Memacu partisipasi masyarakat dalam penatalaksanaan hukum di 
daerah dan meningkatkan supremasi hukum serta menghargai HAM.

4) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dari segi ke- 

mampuannya, mentalitasnya dan disiplinya.
c. Pokok-pokok Pelaksanaan
1) Sosialisasi Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU No. 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme.
2) Menata kelembagaan menjadi lebih efisien dan tidak tumpang tindih, 

dan mampu mendukung otonomi daerah.
3) Menata manajemen pelayanan masyarakat dengan mempertimbangkan 

antara fungsi-fungsi pelayanan yang dapat dilaksanakan masyarakat/ 
pihak swasta dan pemerintah.

4) Memberdayakan SDM aparatur khususnya mengoptimalkan SDM antar 

instansi karena adanya penghapusan, penggabungan, pembentukan 

baru dan perubahan-perubahan struktur dan kewenangan instansi serta 

pola pengembangan karier.
5) Mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah dan 

mengefektifkan sistem pengawasan dalam rangka meniadakan kolusi, 

korupsi dan nepotisme.
6) Meningkatkan SDM aparatur pemerintah dengan melaksanakan kegiatan 

diklat pegawai, diklat penjenjangan serta pengiriman tugas belajar, baik 

di dalam dan di luar negeri.
7) Meningkatkan peranan lembaga peradilan dan penegak hukum dalam 

rangka pelaksanaan hukum yang berkeadilan dan mampu melindungi 

segenap lapisan masyarakat.
8) Member! peranan yang lebih besar kepada masyarakat dalam pelaksa

naan hukum melalui peningkatan masyarakat dalam tertib hukum.
9) Perencanaan dan pembentukan hukum di daerah harus dilakukan 

dengan mengamati kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya prioritas dengan 

memperhatikan aspirasi rakyat.
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b. Kebijakan yang ditempuh adalah:

1) Menggali dan mengelola potensi sumber daya alam dan manusia secara 

optimal sebagai sumber pertumbuhan ekonomt.

2) Memperbesar peran masyarakat dan swasta dalam investasi untuk 

menumbuhkan kegiatan produksi dan memberi nilai tambah atas potensi 

daerah.

3) Meningkatkan kinerja BUMD guna meningkatkan sumber pembiayaan 

pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi rakyat.

4) Melakukan kegiatan promosi daerah secara intensif sebagai upaya 

menggali sumber pemasukan dari luar daerah.

5) Ikut mendorong bagi terwujudnya program integrasi Surakarta > Boyolali 

- Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Klaten (SUBOSUKA - 

WONOSRATEN).

6) Menciptakan jaringan kemitraan ekonomi yang berbasis pada kapasitas 

lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal - 

regional dan internasional.

7) Meningkatkan penataan manajemen keuangan kabupaten yang ber- 

orientasi pada prinsip akuntabilitas, transparan dan bebas dari kolusi, 

korupsi dan nepotisme.

8) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peninjauan kembali 

tarif pajak dan retribusi yang tidak sesuai dengan perkembangan 

ekonomi saat ini.

9) Menghindari mengemukanya ego daerah yang berlebihan, yang ber- 

akibat menghambat kemajuan daerah.

c. Pokok-pokok Pelaksanaan

1) Menghidupkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan kegiatan 

produksi, terutama yang berbasis ekonomi rakyat dan berorientasi 

ekspor.

2) Kegiatan pertanian terutama perlu didorong menghasilan bahan pangan, 

bahan baku industri, memberikan lapangan kerja dan mendatangkan
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b. Kebijakan yang ditempuh adalah:

1) Menggali dan mengelola potensi sumber daya alam dan manusia secara 

optimal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

2) Memperbesar peran masyarakat dan swasta dalam investasi untuk 

menumbuhkan kegiatan produksi dan member! nilai tambah atas potensi 

daerah.
3) Meningkatkan kinerja BUMD guna meningkatkan sumber pembiayaan 

pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi rakyat.

4) Melakukan kegiatan promosi daerah secara intensif sebagai upaya 

menggali sumber pemasukan dari luar daerah.

5) Ikut mendorong bagi terwujudnya program integrasi Surakarta - Boyolali 

- Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Klaten (SUBOSUKA - 

WONOSRATEN).

6) Menciptakan jaringan kemitraan ekonomi yang berbasis pada kapasitas 

lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal - 

regional dan internasional.
7) Meningkatkan penataan manajemen keuangan kabupaten yang ber- 

orientasi pada prinsip akuntabilitas, transparan dan bebas dari kolusi, 

korupsi dan nepotisme.
8) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peninjauan kembali 

tarif pajak dan retribusi yang tidak sesuai dengan perkembangan 

ekonomi saat ini.
9) Menghindari mengemukanya ego daerah yang berlebihan, yang ber- 

akibat menghambat kemajuan daerah.

c. Pokok-pokok Pelaksanaan

1) Menghidupkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan kegiatan 

produksi, terutama yang berbasis ekonomi rakyat dan berorientasi 

ekspor.
2) Kegiatan pertanian terutama perlu didorong menghasilan bahan pangan, 

bahan baku industri, memberikan lapangan kerja dan mendatangkan
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devisa dengan cara memacu kegiatan agrobisnis, agroindustri dan 

agrowisata, di samping dorongan yang sinergi pada kegiatan lainnya.

3) Melakukan inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam untuk 

mengetahui daya dukung dan menjamin ketersediaan sumber daya alam 

dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan, utamanya di Boyolali bagian 

utara dengan bekerjasama dengan pihak investor.

4) Mendorong perkembangan industrl melalui peningkatan pendidikan dan 

latihan serta bantuan modal, terutama Industri kecil, menengah, rumah 

tangga, yang bisa menyerap tenaga kerja, mengolah bahan baku lokal 

serta dtarahkan pada orientasi ekspor.

5) Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masya- 

rakat.

6) Mengupayakan normalisasi distribusi kebutuhan pokok masyarakat, 

sehingga lebih tersedia dengan harga yang terjangkau.

7) Meningkatkan produktifitas BUMD sehingga mampu menghasilkan 

keuntungan yang optimal guna mendukung pendapatan asli daerah.

8) Intensifikasi dan ekstensifikasi menambah obyek pajak, subyek pajak, 

dan retribusi dengan menciptakan fasilitas-fasllitas kegiatan ekonomi 

masyarakat.

9) Melaksanakan penyesuaian tarif dan manajemen keuangan akibat di- 

tetapkannya ketentuan baru atau untuk menyesuaikan dengan kondisi 

yang berkembang saat ini.

10) Mengupayakan mekanisme yang setepat-tepatnya dalam menangani 

setiap jenis sumber pendapatan di samping secara bertahap meningkat

kan mutu pelayanan.

11) Mengupayakan langkah-langkah terobosan untuk meningkatkan Pen

dapatan Daerah yang bersifat insidental dan masih dalam batas kewe- 

nangan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan.

12) Meningkatkan pengawasan melekat dan memberdayakan prinsip-prinsip 

akuntabilitas, transparansi dan demokratis.
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13) Mencari sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani rakyat 

kecil

14) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan daya 

beli masyarakat.

15) Menggalang jalinan kerjasama ekonomi produktif dengan daerah lain 

terutama dalam program integrasi Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - 

Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Klaten (SUBOSUKA - WONOSRA- 

TEN, terutama pada kawasan-kawasan andalan atau strategis.

16) Mengupayakan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelengga- 

raan transportasi, investasi pembangunan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana transportasi.

17) Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan sumber air serta 

konservasi sumber daya air khususnya wilayah barat dan wilayah utara 

dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

18) Membangun pertanian dengan keberpihakan kepada petani untuk 

memberdayakan dan meningkatkan kemandiriannya agar mampu 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

19) Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan 

investasi peternakan sapi perah dalam hal penyediaan sarana dan prasa

rana peternakan secara terpadu serta pengembangan produk unggulan.

20) Mengupayakan kelembagaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan dan kebun, melalui penyelenggaraan pelatihan, demplot dan 

pengembangan terapan.

21) Meningkatkan fungsi hutan dan sistem tataguna air sebagai penyedia air 

untuk jangka panjang.

5.3.4. Membangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam membangun kesejahteraan rakyat 

dan ketahanan budaya adalah:
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1) Menurunnya akhlak mulia dan melemahnya sendi-sendi moralitas agama 

yang ditandai dengan kesenjangan antara kesennarakan kehidupan 

beragama di satu pihak, dan penlaku sosial yang bertentangan dengan 

norma-norma agama di lain pihak.

2) Beium tertampungnya semua anak usia wajib belajar ke dalam sistem 

pendidikan.

3) Semakin banyaknya peredaran psikotropika dan narkoba yang meng- 

ancam moralitas generasi muda.

4) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang merupakan efek lanjutan 

dari krisis ekonomi, dimana biaya obat dan pelayanan kesehatan sema

kin meningkat sementara daya beli masyarakat menurun.

5) Semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas 

berbagai permasalahan sosial konfensional seperti kemiskinan, ke- 

terlantaran maupun persoalan sosial baru, seperti kenakalan remaja, 

kriminalitas, kerusuhan antar warga, penyalahgunaan narkoba, HIV dan 

AIDS.

6) Semakin menipisnya modal sosial dan budaya yang kondusif bagi 

percepatan pembangunan daerah

7) Rendahnya derajad kesejahteraan masyarakat akibat dampak krisis.

b. Kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1) Mengembangkan metode silahturohmi dan dialog dalam setiap pe- 

nyelesaian konflik sosial untuk menjaga keharmonisan sendi kehidupan 

masyarakat, terutama sebagai daya tangkal pengaruh negatif globalisa- 

si.

2) Memantapkan kerukunan hidup beragama guna mengeliminasi muncul- 

nya konflik-konflik sosial dan mengukuhkan kondisi kerukunan di dalam 

masyarakat yang majemuk.

3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal jaminan 

pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: pangan dan gizi, papan, pen

didikan dan kesehatan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali
38



4) Mengembangkan Iptek sebagai kekuatan dasar disinergiskan dengan 

nilai-nilai asli daerah untuk mengelola sumber daya wilayah sebesar- 

besarnya guna kesejahteraan rakyat

5) Menciptakan sistem kontrol sosial/masyarakat untuk menanggulangi 

penyalahgunaan psikotropika, narkoba dan penyebaran HIV/AIDS.

6) Mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai positif dan 

budaya lokal.

7) Mempercepat proses pengentasan kemiskinan melalui kegiatan penye- 

diaan berbagai kebutuhan hidup# bantuan pendidikan dan kesehatan, 

bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat atau keluarga 

miskin.

8) Memperluas dan penciptaan lapangan kerja yang mewadahi kepentingan 

masyarakat untuk mengurangi pengangguran diberbagai sektor dan 

wilayah.

9) Membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan 

usaha kelompok produktif agar dapat meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin.

10) Mengembangkan kehidupan beragama guna memperkuat landasan 

moral dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

11) Meningkatkan upaya pemberantasan penyakit menular dan penyakit 

sosial masyarakat.

12) Meningkatkan daya tampung pendidikan dasar serta mengembangkan 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c.

1)

2)

Pokok-pokok Pelaksanaan

Mendorong kualitas pemahaman keimanan agama dalam bentuk pe- 

nerapan etika moral luhur masyarakat, sehingga terwujud kerukunan 

antar umat beragama dan antar warga masyarakat 

Mengentaskan dan memberdayakan keluarga miskin melalui pemberian 

bantuan, perlindungan dan pembinaan/bimbingan
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3) Meningkatkan alokasi dana, sarana dan prasarana pendidikan terutama 

pada pendidikan dasar masyarakat.

4) Meningkatkan status kesehatan masyarakat terutama melalui perbaikan 

gizi masyarakat, manajemen dan pelayanan kesehatan, dan penyediaan 

obat-obatan.

5) Menghindarkan generasi muda dari pengaruh bahaya narkoba, HIV/AIDS 

melalui kontrol masyarakat.

6) Terus berupaya mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta semaksi- 

mal mungkin dapat memetik manfaat ekonomi dari mobilitas penduduk.

7) Mengembangkan budaya dan seni khas yang dimiliki oleh masyarakat 

Boyolali agar bisa mendatangkan nilai ekonomi

8) Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan sosial yang lebih adil dan 

merata serta profesional baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha sebagai usaha-usaha pencapaian kesejahteraan sosial

9) Meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk dapat berperan dalam 

bidang politik, idiologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan ke~ 

amanan.

10) Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan yang berdaya 

saing unggul dan mandiri terutama bagi generasi muda/pemuda.

5.3.5. Meningkatkan Kapasitas Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Permasalahan

Permasalahan yang masih akan dihadapi adalah:

1) Belum optimalnya kepedulian masyarakat dalam berpartisipasi untuk 

meningkatkan kapasitas daerah melalui pembangunan daerah dari, oleh 

dan untuk masyarakat.

2) Belum tersedianya peta potensi Daerah di Kabupaten Boyolali yang 

didasari pada pendekatan hasil studi lapangan berdasarkan teknologi 

mutakhir, sehingga perencanaan pembangunan belum optimal.
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3) Belum optimalnya penataan program kerjasama pemberdayaan masya- 

rakat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di 
semua aspek kehidupan guna meningkatkan kemampuan profesional 
masyarakat sesuai bidang pekerjaannya.

4) Belum optimalnya Kabupaten Boyolali memanfaatkan fasilitas lembaga- 

lembaga internasional baik perwakilan yang ada di Indonesia maupun 

yang belum ada perwakilannya di Indonesia.

5) Masih terdapat sikap ketergantungan dari pemerintah daerah kepada 

pusat terutama menyangkut keuangan untuk pembangunan, sarana dan 

prasarana

b. Kebijakan yang akan ditempuh adalah:
1) Meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat

2) Pengembangan kemampuan, produktifitas, sinergisitas masyarakat dan 

organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada.
3) Meningkatkan kemandirian daerah di segala bidang

4} Meningkatkan kapasitas daerah, melalui perbaikan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan daya akomodasi, inovasi 
yang tinggi yang didukung segenap aparat pemerintah daerah dan 

masyarakat dengan memanfaatkan potensi di daerah.

5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui proses alih teknologi/ 

inovasi dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
6) Menyusun data peta potensi daerah sebagai bahan dasar dalam pe

rencanaan pembangunan daerah.

7) Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lain 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8) Mengoptimalkan pemanfaatan lembaga-lembaga internasional.

c. Pokok-pokok Pelaksanaan
1) Member! kesempatan yang lebih luas menyangkut akses kepada input 

produksi, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, memperkuat posisi 
tawar masyarakat dan kemitraan usaha ekonomi rakyat serta dan 

menyediakan prasarana pendukung kegiatan produksi yang memadai.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Menciptakan ikiim yang kondusif bagi usaha ekonomi dan perlindungan 

usaha ekonomi masyarakat di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan 

kerajinan.

Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam manajemen kegiatan 

sosial-ekonomi yang mengelola sumber daya lokal.

Memperluas kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan proses 

interaksi dengan organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam 

rangka peningkatan keswadayaan, dengan inisiatif dan partisipasi aktif 

Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan penyediaan pelayanan masyarakat khususnya prasa- 

rana dan sarana umum melalui kegiatan pelatihan yang langsung dilaku- 

kan oleh daerah dalam bidang perencanaan manajemen keuangan, 

penataan prosedur dan organisasi, pelayanan, operasi dan pemeliharaan 

dan pengawasan termasuk peningkatan partisipasi masyarakat. 

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penggalian sumber- 

sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 

serta pengelolaan Perusahaan Daerah secara profesional dan eftsien. 

Mengembangkan struktur organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan 

kewenangan dan kebutuhan daerah.

Menyusun modul atau panduan/pedoman yang berisi tentang bentuk- 

benluk kerjasama, bentuk perjanjian kerjasama, metode dalam melaksa- 

nakan negoisasi baik antar Kabupaten dan Propinsi dengan pihak ketiga 

(swasta), Badan, Perguruan Tinggi, LSM baik di dalam dan di luar 

negeri.
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