
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2016-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman 
Modal Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2025;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah ...
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 
tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomro 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana 
Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 
Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal 
(RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2025 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum 
Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2013-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 118);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
122);

14. Peraturan Daerah....
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 125);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM 
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016- 
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.

2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang 
memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan 
Pemerintah Daerah berkaitan dengan penanaman modal 
dan pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali.

5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah 
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Boyolali.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di 
wilayah Daerah.

7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang 
selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen 
perencanaan penanaman modal yang bersifat jangka 
panjang dan berlaku sampai dengan Tahun 2025.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali.

9. Insentif....



- 4

9. Insentif adalah pemberian fasilitas, dan/atau insentif 
kemudahan kepada investor dalam rangka mendorong 
pertumbuhan penanaman modal di daerah.

Pasal 2

(1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman 
modal sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun 
kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
untuk mensinergikan pelaksanaan seluruh program dan 
kegiatan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam 
penetapan prioritas.

(1)

(2)

Pasal 3

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
disusun dengan sistematika sebagai berikut;
a. BAB 1
b. BAB II
c. BAB III
d. BAB IV
e. BAB V
f. BAB VI

Pendahuluan;
Asas dan Tujuan;
Visi dan Misi;
Arab Kebijakan Penanaman Modal;
Peta Panduan Implementasi RUPMK; dan 
Pelaksanaan.

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
(1) Kepala Badan melaksanakan pemantauan dan 

pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

(2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum 
Penanaman Modal yang mengacu pada RUPM, RUPMP dan 
prioritas pengembangan pada potensi Daerah.

(3) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah 
berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal 
dan/atau Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa 
Tengah.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan RUPMK, Pemerintah 
Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dievaluasi secara berkala oleh Kepala Badan dengan 
melibatkan Tim Teknis dan SKPD terkait.

(3) Hasil evaluasi.....
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(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
disampaikan oleh Kepala Badan untuk dibahas dengan 
Tim Teknis dan SKPD terkait.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh 
SKPD.

Pasal 6

(1) Evaluasi RUPMK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 2 (dua) tahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila 
dipandang perlu dapat digunakan sebagai dasar untuk 
melakukan perubahan terhadap RUPMK.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2

/BUPATI BOYOLALI,

2016

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal •2 YAaC 2016

%
SENO SAMODRO

SEKRE
KABUP.

['ARIS DAERAH 
?EN BOYOLALI,

SRI AlREIlNINGSIH

BERITA DAtRAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR .13.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

SUNARNO
Pembina Tk. I

NIP. 19640806 199203 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 6 TAHUN 2016 
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN 
MODAL KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN 2016-2025

BAB I
PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu kata kunci untuk mendorong kemajuan 

perekonomian suatu daerah. Dengan demikian sudah barang tentu daerah 

berkepentingan agar kinerja investasi di daerah bisa meningkat dari waktu ke 

waktu. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025 yang tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Penanaman Modal. Untuk dapat mewujudkan pencapaian visi misi Kabupaten 

Boyolali sebagaimana tertuang dalam RPJP tersebut, khususnya dalam 

pembangunan bidang ekonomi, maka perlu disusun Rencana Umum 

Penanaman Modal di Kabupaten Boyolali.
Strategi dan kebijakan Penanaman Modal (investasi) di Kabupaten 

Boyolali diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan investasi di Kabupaten 

Boyolali, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boyolali dapat tercapai.
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan 

arahan umum kebijakan investasi di Kabupaten dalam rangka perwujudan 

kebijakan dasar Penanaman Modal di Kabupaten Boyolali yang mendukung 

pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali 

Tahun 2005 - 2025.
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan 

satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di 
suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi 
pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif 

serta meningkat dari tahun ke tahun.
Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan 

masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika



tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan 

ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

(pendapatan perkapita tidak meningkat).
Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk 

juga akan menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak 

cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk 

yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan 

kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan 

kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan 

problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak 

merata.
PDRB menggambarkan perekonomian suatu wilayah dalam kurun 

waktu tertentu. Penghitungan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah didekati 

dengan cara membandingkan nilai PDRB pada suatu wilayah dan 

dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang dihitung atas dasar harga 

konstan.
Kabupaten Boyolali memiliki beberapa komoditas unggulan yang 

berperan dalam men5mmbang PDRB maupun memiliki potensi investasi. 

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Boyolali, 

dengan komoditas unggulan yaitu buah pepaya. Luas panen budidaya buah 

pepaya Kabupaten Boyolali menempati urutan kedua tertinggi di Jawa Tengah 

setelah Kabupaten Purworejo, dengan luas panen 268.043 pohon atau 13,93% 

dari total luas panen di Jawa Tengah pada Tahun 2015. Hal tersebut 

menjadikan Kabupaten Boyolali merupakan pemasok utama buah pepaya di 

Jawa Tengah dengan potensi investasi yang sangat baik, dengan kapasitas 

investasi kurang lebih 8,5 Miliar Rupiah.
Selain buah pepaya, komoditas andalan di sektor pertanian adalah 

biofarmaka tanaman jahe dan kencur.Meskipun tanaman jahe di Kabupaten 

boyolali tidak unggul di Jawa Tengah, namun tanaman kencur Kabupaten 

Boyolali menempati peringkat pertama di Jawa Tengah. Luas panen tanaman 

kencur di Kabupaten Boyolali yakni 2.214.430 meter persegi atau 43,5% dari 

total luas panen tanaman kencur di Jawa Tengah pada Tahun 2015. 
Biofarmaka memiliki prospek investasi yang sangat baik di Kabupaten 

Boyolali, karena merupakan daerah utama penghasil tanaman kencur 

terbesar di Jawa Tengah. Potensi untuk komoditas biofarmaka tanaman 

kencur untuk bahan industri farmasi dan obat-obatan dengan nilai kapasitas 

investasi sebesar kurang lebih 1,7 Miliar Rupiah.
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Selain pertanian, sektor utama di Kabupaten Boyolali adalah sektor 

perikanan. Perikanan di Kabupaten Boyolali merupakan perikanan kolam, 

dan lele adalah komoditas utamanya. Perikanan kolam di Kabupaten Boyolali 

turut unggul pula dalam lingkup Jawa Tengah. Hal tersebut terlihat dari 

jumlah produksi sektor perikanan kolam Kabupaten Boyolali terbesar ketiga 

di Jawa Tengah setelah Kabupaten Klaten dan Demak. Jumlah produksinya 

yakni 18.145.362 Ton atau 9,45% dari total produksi Jawa Tengah pada 

Tahun 2015. Tingginya jumlah produksi komoditas perikanan yaitu lele di 

Kabupaten Boyolali, hal tersebut berdampak pula pada usaha yang terkait 

yakni pengolahan ikan lele. Pengolahan ikan lele tergolong industri makanan 

olahan/ikan, dimana hasil produksinya berupa abon, kripik kulit, kripik sirip, 
rambak dan lain-lain.

Komoditas unggulan lain yang sudah tidak diragukan lagi yakni di 

sektor peternakan yaitu sapi perah dan sapi potong. Terkenal dengan sebutan 

sebagai “Kota Susu”, Boyolali merupakan daerah penghasil susu terbesar di 

Jawa Tengah dengan jumlah produksi 64.272.511 liter atau 48,07% dari total 

produksi susu di Jawa Tengah pada Tahun 2015. Sama halnya dengan sapi 

perah, komoditas sapi potong merupakan komoditas unggulan sektor 

peternakan di Kabupaten Boyolali. Jumlah sapi potong di Kabupaten Boyolali 

merupakan yang terbesar di Jawa Tengah dengan jumlah 80.092 ekor atau 

15,68% dari total populasi sapi potong di Jawa Tengah pada Tahun 2015.

Sebagai daerah yang mempunyai tujuan Pro Industri, Kabupaten 

Boyolali memiliki potensi di bidang Industri Besar, Menengah, dan Kecil atau 

Mikro. Jumlah UMK Kabupaten Boyolali berada di peringkat ketiga se- 

Keresidenan Surakarta dengan jumlah 1,197 Juta UMK pada Tahun 2015. 

Kawasan peruntukan Industri Besar yang terdiri dari jenis industri 

permesinan, listrik, tekstil, alat angkutan, makanan, galian bukan logam, 

industri kayu, dan industri sejenis lainnya seluas kurang lebih 1.176 Ha 

dengan persebaran yang berada di 12 kecamatan di Kabupaten Boyolali. Jenis 

investasi dengan nilai proyek dan jumlah tenaga terbanyak adalah investasi 

pada bidang industri tekstil dan produk tekstil.
Kawasan peruntukan industri menengah berupa jenis industri 

pertanian, kertas, industri kayu, penerbit, percetakan, pakaian jadi, dan 

industri sejenis seluas kurang lebih 444 Ha yang tersebar di 18 Kecamatan di 

Kabupaten Boyolali. Industri kecil atau mikro memiliki jumlah yang terbanyak 

yaitu 4.120 industri yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten 

Boyolali.
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Industri Kecil mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Boyolali 

sebanyak 17 ribu orang tenaga kerja. Hal tersebut tentu saja memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian di Kabupaten Boyolali. 
Industri Kecil yang paling banyak di Kabupaten Boyolali yakni industri yang 

bergerak pada pengolahan makanan dibandingkan industri jenis lainnya. 

Jumlah industri pengolahan makanan sebanyak 43,8% dan jumlah tenaga 

kerja sebanyak 33,6% dari total industri kecil. Produk makanan olahan 

memang saat ini mulai banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. 

Alih-alih wilayah Kabupaten Boyolali yang berada diantara perlintasan jalur 

utama Semarang-Salatiga-Surakarta yang dilalui oleh Jalan Tol, membuat 

Kabupaten Boyolali ramai sebagai kawasan persinggahan maupun tempat 

membeli oleh-oleh/makanan khas.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai 

indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena 

memberi implikasi terhadap kinerja ekonomi makro daerah semakin cepat, 

dan kesempatan berusaha yang semakin baik, kemudahan untuk 

menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi pelaku usaha 

baik mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada 

Tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya 

ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan Penanaman Modal daerah harus diarahkan untuk 

menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan 

berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk 

terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terns 

mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan 

komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan Penanaman 

Modal yang jelas dalam jangka panjang yang tertuang dalam sebuah dokumen 

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada RUPM dan prioritas 

pengembangan potensi daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan 

dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 

2025, RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan 

seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam
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penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran 

pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan 

Penanaman Modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, 

balk di kabupaten maupun di kecamatan. Oleh karena itu visi yang sama dari 

seluruh pemangku kepentingan di bidang Penanaman Modal merupakan 

suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, 

pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Pada Tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Boyolali 

diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan tingkat kesejahteraan 

penduduk di Kabupaten lain yang lebih maju di Provinsi jawa Tengah bahkan 

Kabupaten lain di luar Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan tersebut maka pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten 

Boyolali hams tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan pendapatan per 

kapita di Kabupaten lain yang lebih maju di Pulau Jawa. Oleh karena itu, 

diperlukan Penanaman Modal yang lebih besar, lebih efisien, dan mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu mendorong terciptanya 

lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut ditandai oleh 

menigkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 

yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia, dan 

meningkatnya produktifitas perekonomian. Peningkatan efisiensi 

perekonomian tersebut di tandai oleh meningkatnya penghematan dalam 

pengelolaan anggaran di berbagai bidang, penyusunan program yang semakin 

efektif dan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan standar, pelayan yang 

semakin berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas 

perekonomian.

Penumnan tingkat kemiskinan dicapai melalui penciptaan lapangan 

pekerjaan dengan menumbuhkan aktifitas ekonomi pada berbagai sektor 

ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa hams 

mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat kaiya 

yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan 

lapangan kerja, sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat 

modal atau padat teknologi juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar 

dalam upaya meningkatkan produktifitas perekonomian.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Boyolali 

sebagaimana yang diinginkan tersebut, maka diperlukan Penanaman Modal
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yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang hams meningkat, akan tetapi 
juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim Penanaman 

Modal yang semakin baik. Untuk mencapai kondisi ideal itu, maka Rencana 

Umum Penanaman Modal Kabupaten Boyolali diperlukan agar pelaksanaan 

Penanaman Modal di Kabupaten Boyolali sesuai dengan kebijakan 

Penanaman Modal Kabupaten Boyolali sehingga tujuan pembangunan 

ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten 

Boyolali tersebut dapat tercapai.

Peran Pemerintah dalam memajukan perekonomian diwujudkan dalam 

upaya menciptakan kondisi yang lebih baik dan adil, baik melalui regulasi 
maupun berbagai bentuk bantuan sehingga memungkinkan masyarakat 

dapat berperan aktif dan optimal dalam mengembangkan perekonomian 

untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berkewajiban untuk berperan serta 

dalam pengembangan ekonomi dengan memberi kesempatan yang sama 

terhadap anggota masyarakat agar pengelolaan ekonomi semakin efisien, 
berkeadilan, berkesinambungan dan mandiri.

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan 

Penanaman Modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau 

[green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan 

dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang 

meliputi perubahan iklim, pencemaran lingkungan hidup, yang meliputi 

perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan 

pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi serta berorientasi pada 

pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu 

bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, 
sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi 

dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam 

membangun iklim Penanaman Modal yang berdaya saing, juga 

mempromosikan kegiatan Penanaman Modal yang strategis dan 

berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, 

peningkatan aktivitas Penanaman Modal di sektor prioritas tertentu 

ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi 

potensi dan peluang Penanaman Modal secara fokus, terintegrasi, dan 

berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

A. Asas Penanaman Modal
Asas Penanaman Modal di Kabupaten Boyolali dalam upaya 

mengembangkan arah kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai 
berikut:
1. Tranparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Non diskriminasi;
4. Kepastian hukum;
5. Berkelanjutan;
6. Berwawasan lingkungan;
7. Berkeadilan; dan
8. Kemandirian.

B. Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Boyolali adalah sebagai 
berikut:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun 
dari luar negeri; dan

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
VISI DAN MISI

A. Visi

Visi yang ingin diwujudkan dalam RUPMK Tahun 2016-2025 adalah:

“TERWUJUDNYA BOYOLALI YANG PROINVESTASI, BERDAYA SAING,
DAN BERKELANJUTAN”

Terdapat tiga kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu:

1. Proinvestasi
a) pemantapan dan peningkatan pro investasi;
b) kemudahan pelayanan (service excellence), 

aplikasi/prosedur (SOP);
c) pemberian insentif;
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2.

3.

d) kepastian hukum; dan
e) kemudahan informasi dan data.

2. Berdaya Saing
a) mempunyai potensi unggulan (diantaranya: kerajinan tembaga, sapi 

perah dan sapi potong (peternakan sapi), pepaya, bahan baku 
porcelain, hortikultura, industri kayu); 
lokasi strategis; 
dukungan infrastruktur;
Upah Minimum Kabupaten yang kompetitif; dan 
kondisi masyarakat yang kondusif.

b)
c)
d)
e)

3. Berkelanjutan
a) perencanaan investasi yang terprogram dan terarah;
b) berkembang/meningkat realisasi investasinya;
c) pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat; dan
d) berwawasan lingkungan.

B. Misi
Untuk mewujudkan visi dalam bidang Penanaman Modal Kabupaten di 
tempuh melalui beberapa misi yaitu:
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas untuk meningkatkan 

day a saing daerah;
Peningkatan kualitas sistem pelayanan PTSP dengan membuat SOP 
pelayanan perizinan yang akomodatif terhadap kebutuhan investor; 
Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat dalam 
bentuk perizinan;
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang pelayanan
umum;

secara

6.

8.

9.

Mewujudkan ketercukupan sarana dan prasarana wilayah 
kuantitas dan kualitas untuk mendukung mobilitas sumberdaya; 
Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan bertumpu pada 
sektor unggulan daerah dan usaha ekonomi rakyat;
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di 
seluruh wilayah;
Mewujudkan daerah ramah investasi dengan penguasaan IPTEK bagi 
pengembangan industri, pelayanan perijinan yang prima dan kerjasama 
kemitraan daerah; dan
Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Visi dan Misi, dirumuskan arah kebijakan Penanaman Modal, 
yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Pengembangan Investasi berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan 

(Green Investment);
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5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal yang 

mendorong pertumbuhan Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

BAB IV
ARAB KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Boyolali yang sedang akan ditempuh 

meliputi:

1. Arab kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal sebagai berikut:

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.Untuk mencapai 

penguatan kelembagaan Penanaman Modal di daerah sekurang- 

kurangnya dilakukan dengan cara:

1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif 

terhadap Penanaman Modal dibandingkan dengan sistem perizinan 

sebelumnya.

• Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan- 

peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah telah 

diamanatkan untuk segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal di daerah.

• Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal 

sebagai fungsi pelayanan Penanaman Modal, merupakan salah 

satu fungsi koordinasi Penanaman Modal sebagaimana 

diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, yang dilaksanakan oleh lembaga atau 

instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal.

• Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal dalam 

rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan 

diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan 

daerah yang transparan, efektif, eflsien, dan akuntabel.

2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang 

Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang 

Penanaman Modal dengan mendapat pendelegasian atau 

pelimpahan wewenang dari Bupati.
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3) Peningkatan koordinasi an tar lembaga/instansi di daerah dalam 

rangka pelayanan Penanaman Modal kepada para penanam modal. 

Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan 

berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim Penanaman 

Modal yang kondusif.

4) Mengarahkan lembaga Penanaman Modal di daerah untuk secara 

proaktif menjadi inisiator Penanaman Modal serta berorientasi pada 

pemecahan masalah (problem-solving) dan memfasilitasi baik kepada 

para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan 

usahanya di Kabupaten Boyolali.

b) Optimalisasai Kerja Pelayanan Birokrasi

Optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dilaksanakan melalui:

a) Pen5msunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

c) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Badan;

d) Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan

e) Penerapan Standar Pelayanan.

c) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui;

1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, 

verifikasi, dan evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal dan 

dari sumber informasi lainnya.

2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan

pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal, pemberian konsultasi 

dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan 

ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan 

fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi

penanam modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman 

Modalnya.
3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian 

dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman 

Modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi 

proyek Penanaman Modal dan tindak lanjut terhadap 

penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
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d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam Penanaman Modal dimaksudkan 

untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten 

Boyolali, oleh karena itu diperlukan:

1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk 

memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan 

keahlian bagi para pekerja.

2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan 

kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, 
yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith).

3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu Pegetahuan 

dan teknologi pendukung industri dan manukfaktur melalui 

pendidikan formal dan non formal (smart and techno park) lokal, 

peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer 

pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arab kebijakan untuk mendorong persebaran Penanaman Modal di 

Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

I
Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan kawasanA. Mendorong 

dan zonasi:
a. Wilayah Pengembangan sektor Pertanian meliputi:

1) Pertanian lahan basah seluas kurang lebih 23.070 (dua puluh tiga 
ribu tujuh puluh) hektar yang meliputi:
a) Kecamatan Selo;
b) Kecamatan Ampel;
c) Kecamatan Cepogo;
d) Kecamatan Boyolali;
e) Kecamatan Mojosongo;
f) Kecamatan Teras;
g) Kecamatan Sawit;
h) Kecamatan Banyudono;

Kecamatan Sambi;
Kecamatan Ngemplak;

k) Kecamatan Nogosari;
l) Kecamatan Simo;
m) Kecamatan Karanggede;
n) Kecamatan Klego;
o) Kecamatan Andong;

i)
j)

-11-



р) Kecamatan Kemusu;
c[) Kecamatan Wonosegoro; dan 

r) Kecamatan Juwangi.

2) Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 40.106 (empat 
puluh ribu seratus enam) hektar yang meliputi:
a) Kecamatan Selo;
b) Kecamatan Ampel;
с) Kecamatan Cepogo;
d) Kecamatan Musuk;
e) Kecamatan Boyolali;
f) Kecamatan Mojosongo;
g) Kecamatan Teras;
h) Kecamatan Sawit;
i) Kecamatan Banyudono;
j) Kecamatan Sambi;
k) Kecamatan Ngemplak;
l) Kecamatan Nogosari;
m) Kecamatan Simo;
n) Kecamatan Karanggede;
o) Kecamatan Klego;
p) Kecamatan Andong;
q) Kecamatan Kemusu;
r) Kecamatan Wonosegoro; dan
s) Kecamatan Juwangi.

3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 
20.000 (dua puluh ribu) hektar yang meliputi:
a) Kecamatan Selo;
b) Kecamatan Ampel;
c) Kecamatan Cepogo;
d) Kecamatan Boyolali;
e) Kecamatan Mojosongo;
f) Kecamatan Teras;
g) Kecamatan Sawit;
h) Kecamatan Banyudono;
i) Kecamatan Sambi;
j) Kecamatan Ngemplak;
k) Kecamatan Nogosari;
l) Kecamatan Simo;
m) Kecamatan Karanggede;
n) Kecamatan Klego;
o) Kecamatan Andong;
p) Kecamatan Kemusu;
q) Kecamatan Wonosegoro; dan
r) Kecamatan Juwangi.

4) Kawasan Cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang 
lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar yang meliputi:
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a) Kecamatan Selo;
b) Kecamatan Ampel;
c) Kecamatan Cepogo;
d) Kecamatan Musuk;
e) Kecamatan Boyolali;
f) Kecamatan Mojosongo;
g) Kecamatan Teras;
h) Kecamatan Banyudono;
i) Kecamatan Sambi;
j) Kecamatan Ngemplak;
k) Kecamatan Nogosari;
l) Kecamatan Simo;
m) Kecamatan Karanggede;
n) Kecamatan Klego;
o) Kecamatan Andong;
p) Kecamatan Kemusu;
q) Kecamatan Wonosegoro; dan
r) Kecamatan Juwangi.

5) Kawasan pertanian hortikultura yang meliputi;
a) Pepaya dibudidayakan dapat memproduksi buah 268.043 (dua 

ratus enam puluh delapan ribu empat puluh tiga) kuintal per 
Tahun meliputi:
1. Kecamatan Ampel;
2. Kecamatan Cepogo;
3. Kecamatan Musuk;
4. Kecamatan Boyolali;
5. Kecamatan Mojosongo;
6. Kecamatan Teras;
7. Kecamatan Banyudono;
8. Kecamatan Ngemplak;
9. Kecamatan Nogosari;
10. Kecamatan Simo;
11. Kecamatan Karanggede;
12. Kecamatan Klego;
13. Kecamatan Andong; dan
14. Kecamatan Sawit.

b) Jahe dibudidayakan seluas 680.165 (enam ratus delapan puluh 
ribu seratus enam puluh lima) meter persegi meliputi:
1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo;
4. Kecamatan Musuk;
5. Kecamatan Boyolali;
6. Kecamatan Klego;
7. Kecamatan Sambi;
8. Kecamatan Simo; dan
9. Kecamatan Wonosegoro.
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c) Perkebunan kencur dibudidayakan seluas kurang lebih 
1.782.290 (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua 
ratus sembilan puluh) meter persegi meliputi:
1. Kecamatan Boyolali;
2. Kecamatan Sambi;
3. Kecamatan Ngemplak;
4. Kecamatan Nogosari;
5. Kecamatan Simo;
6. Kecamatan Klego; dan
7. Kecamatan Andong.

6) Kawasan Tanaman Budidaya Perkebunan Rakyat terdiri atas:
a) Perkebunan cengkeh dibudidayakan seluas kurang lebih 1.786 

(seribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar yang meliputi:
1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo;
4. Kecamatan Musuk;
5. Kecamatan Boyolali;
6. Kecamatan Karanggede;
7. Kecamatan Mojosongo; dan
8. Kecamatan Klego.

•A

b) Perkebunan Tembakau dibudidayakan yang meliputi;
Tembakau Rajangan dibudidayakan seluas kurang lebih 2.356 
(dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar meliputi:
1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo;
4. Kecamatan Musuk;
5. Kecamatan Boyolali;
6. Kecamatan Mojosongo;
7. Kecamatan Juwangi.

Tembakau Asepan dibudidayakan seluas kurang lebih 272 (dua 
ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
1. Kecamatan Mojosongo;
2. Kecamatan Teras;
3. Kecamatan Sawit;
4. Kecamatan Banyudono.

c) Perkebunan kopi robusta dibudidayakan seluas kurang lebih 361
(tiga ratus enam puluh satu) hektar meliputi:

1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo;
4. Kecamatan Boyolali;
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5. Kecamatan Mojosongo; dan
6. Kecamatan Klego.

d) Perkebunan kopi arabika dibudidayakan seluas kurang lebih 354
(tiga ratus lima puluh empat) Hektar meliputi:
1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo; dan
4. Kecamatan Musuk.

e) Perkebunan khina dibudidayakan seluas kurang lebih 13 (tiga
belas) Hektar berada di Kecamatan Selo.

f) Perkebunan kayu manis dibudidayakan seluas 20 (dua puluh)
hektar meliputi:
1. Kecamatan Selo; dan
2. Kecamatan Ampel.

g) Perkebunan Kelapa dibudidayakan meliputi:
1. Kelapa Sawit dibudidayakan seluas kurang lebih 14 (empat 

belas) hektar berada di Kecamatan Kemusu.
2. Kelapa Dalam dibudidayakan seluas kurang lebih 4.269 

(empat ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar meliputi:
a. Kecamatan Ampel;
b. Kecamatan Cepogo;
c. Kecamatan Musuk;
d. Kecamatan Boyolali;
e. Kecamatan Mojosongo;
f. Kecamatan Teras;
g. Kecamatan Sawit;
h. Kecamatan Banyudono;
i. Kecamatan Sambi;
j. Kecamatan Ngemplak;
k. Kecamatan Simo;
l. Kecamatan Karanggede;
m. Kecamatan Klego;
n. Kecamatan Andong;
o. Kecamatan Kemusu;
p. Kecamatan Wonosegoro; dan
q. Kecamatan Juwangi.

3. Kelapa Deres dibudidayakan seluas kurang lebih 68 (enam 
puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Wonosegoro.

h) Perkebunan Teh dibudidayakan seluas kurang lebih 25 
puluh lima) hektar meliputi:

1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo; dan
4. Kecamatan Musuk.

(dua
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i) Perkebunan Kapuk Randu dibudidayakan seluas kurang lebih
115 (seratus lima belas) hektar meliputi:
1. Kecamatan Ampel;
2. Kecamatan Musuk;
3. Kecamatan Mojosongo;
4. Kecamatan Banyudono;
5. Kecamatan Simo; dan
6. Kecamatan Klego.

j) Perkebunan Kenanga dibudidayakan seluas kurang lebih 99
(sembilan puluh sembilan) Hektar meliputi:

1. Kecamatan Cepogo;
2. Kecamatan Musuk;
3. Kecamatan Mojosongo;
4. Kecamatan Teras;
5. Kecamatan Sawit; dan
6. Kecamatan Banyudono.

k) Perkebunan lengkuas dibudidayakan meliputi:
1. Kecamatan Cepogo;
2. Kecamatan Musuk;
3. Kecamatan Klego;
4. Kecamatan Wonosegoro; dan
5. Kecamatan Juwangi.

l) Perkebunan Jambu Mete dibudidayakan seluas kurang lebih 215
(dua ratus lima belas) Hektar meliputi:
1. Kecamatan Mojosongo;
2. Kecamatan Teras;
3. Kecamatan Sambi;
4. Kecamatan Nogosari;
5. Kecamatan Simo;
6. Kecamatan Klego;
7. Kecamatan Andong; dan
8. Kecamatan Wonosegoro.

m) Perkebunan Kantil dibudidayakan seluas kurang lebih 4 (empat) 
Hektar meliputi:
1. Kecamatan Musuk;
2. Kecamatan Teras; dan
3. Kecamatan Banyudono.

n) Perkebunan Asem dibudidayakan seluas kurang lebih 6 (enam)
Hektar meliputi:
1. Kecamatan Sambi;
2. Kecamatan Simo;
3. Kecamatan Karanggede;
4. Kecamatan Andong;
5. Kecamatan Klego; dan
6. Kecamatan Wonosegoro.
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o) Perkebunan Tebu dibudidayakan seluas kurang lebih 478 (empat
ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Ampel;
2. Kecamatan Musuk;
3. Kecamatan Boyolali;
4. Kecamatan Mojosongo;
5. Kecamatan Teras;
6. Kecamatan Sambi;
7. Kecamatan Ngemplak;
8. Kecamatan Nogosari
9. Kecamatan Simo;
10. Kecamatan Karanggede;
11. Kecamatan Klego;
12. Kecamatan Andong;
13. Kecamatan Kemusu;
14. Kecamatan Wonosegoro; dan
15. Kecamatan Juwangi.

p) Perkebunan Lada dibudidayakan seluas kurang lebih 32 (tiga 
puluh dua) hektar meliputi:
1. Kecamatan Ampel;
2. Kecamatan Cepogo;
3. Kecamatan Musuk;
4. Kecamatan Mojosongo;
5. Kecamatan Sambi;
6. Kecamatan Nogosari;
7. Kecamatan Simo; dan
8. Kecamatan Karanggede.

1) Wilayah Pengembangan Sektor Peternakan meliputi: 
l.Ternak Besar meliputi:

a) Ternak Sapi potong dengan jumlah populasi 76.382 (tujuh 
puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua) ekor, dapat 
memproduksi daging sapi 9.902.409 (sembilan puluh juta 
sembilan ratus dua ribu empat ratus sembilan) kilogram per 
Tahun, berada di seluruh kecamatan;

b) Ternak Sapi perah dengan jumlah populasi 72.123 (tujuh 
puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) ekor dapat 
memproduksi susu 44.229 (empat puluh empat juta dua 
ratus dua puluh sembilan) liter per tahun, meliputi:
1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo;
4. Kecamatan Musuk;
5. Kecamatan Boyolali;
6. Kecamatan Mojosongo;
7. Kecamatan Teras; dan
8. Kecamatan Simo.
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c) Ternak Kerbau meliputi:
1. Kecamatan Ampel;
2. Kecamatan Mojosongo;
3. Kecamatan Teras;
4. Kecamatan Sawit;
5. Kecamatan Ban5njdono;
6. Kecamatan Sambi;
7. Kecamatan Ngemplak;
8. Kecamatan Simo;
9. Kecamatan Karanggede;
10. Kecamatan Klego;
11. Kecamatan Andong;
12. Kecamatan Kemusu;
13. Kecamatan Wonosegoro; dan
14. Kecamatan Juwangi.

d) Ternak Kuda meliputi:
1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo;
4. Kecamatan Musuk;
5. Kecamatan Mojosongo;
6. Kecamatan Teras;
7. Kecamatan Sawit;
8. Kecamatan Banyudono;
9. Kecamatan Sambi;
10. Kecamatan Ngemplak;
11. Kecamatan Simo;
12. Kecamatan Wonosegoro; dan
13. Kecamatan Juwangi.

2. Ternak Kecil meliputi:
a) Ternak Kambing berada di seluruh kecamatan;
b) Ternak Domba berada di seluruh kecamatan;
c) Ternak Babi meliputi:

1. Kecamatan Cepogo;
2. Kecamatan Mojosongo;
3. Kecamatan Teras;
4. Kecamatan Sawit;
5. Kecamatan Banyudono;
6. Kecamatan Sambi; dan
7. Kecamatan Ngemplak.

d) Ternak Kelinci meliputi:
1. Kecamatan Ampel;
2. Kecamatan Cepogo;
3. Kecamatan Musuk;
4. Kecamatan Boyolali;
5. Kecamatan Mojosongo
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6. Kecamatan Teras;
7. Kecamatan Sawit;
8. Kecamatan Banyudono;
9. Kecamatan Sambi;
10. Kecamatan Ngemplak;
11. Kecamatan Nogosari;
12. Kecamatan Simo;
13. Kecamatan Karanggede;
14. Kecamatan Klego;
15. Kecamatan Andong;
16. Kecamatan Kemusu;
17. Kecamatan Wonosegoro; dan
18. Kecamatan Juwangi.

e) Unggas meliputi:
1. Ternak Itik dengan jumlah populasi 172.036 (seratus tujuh 

puluh dua ribu tiga puluh enam) ekor berada di seluruh 
kecamatan;

2. Ternak Ayam Buras berada di seluruh kecamatan;
3. Ternak Ayam Ras Petelur dengan jumlah populasi 

1.025.575 (satu juta dua puluh lima ribu lima ratus tujuh 
puluh lima) ekor berada di seluruh kecamatan;

4. Ternak Ayam Ras Pedaging dengan jumlah populasi 
1.294.580 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu 
lima ratus delapan puluh) ekor berada di seluruh 
kecamatan; dan

5. Ternak Burung Puyuh berada di seluruh kecamatan.

f) Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) di sentra-sentra 
produksi ternak meliputi:
1. Rumah Potong Hewan tipe B berada di Kecamatan Ampel;
2. Rumah Potong Unggas tipe B berada di Kecamatan Teras;
3. Rumah Potong Hewan tipe C meliputi:

a. Kecamatan Banyudono;
b. Kecamatan Simo; dan
c. Kecamatan Karanggede.

4. Rumah Potong Unggas tipe D berada di seluruh kecamatan.

2) Pengembangan kawasan agropolitan kabupaten meliputi:
1) Kecamatan Selo;
2) Kecamatan Ampel;
3) Kecamatan Cepogo;
4) Kecamatan Sawit; dan
5) Kecamatan Banyudono.

b.Wilayah Pengembangan sektor Perikanan meliputi:
1) Peruntukan perikanan budidaya perkolaman berada di seluruh 

kecamatan.
2) Peruntukan perikanan budidaya karamba meliputi:
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a) Kecamatan Sambi;
b) Kecamatan Ngemplak;
c) Kecamatan Kemusu; dan
d) Kecamatan Juwangi.

3) Peruntukan perikanan tangkap di perairan umum meliputi:
a) Kecamatan Sambi;
b) Kecamatan Ngemplak;
c) Kecamatan Klego;
d) Kecamatan Kemusu; dan
e) Kecamatan Juwangi.

4) Peruntukan minapolitan tangkap di perairan umum meliputi:
a) kawasan inti minapolitan budidaya lele, ikan, dan udang seluas

kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar meliputi:
1. Kecamatan Teras;
2. Kecamatan Sawit; dan
3. Kecamatan Banyudono.

b) kawasan penyangga minapolitan meliputi:
1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo;
4. Kecamatan Musuk;
5. Kecamatan Boyolali;
6. Kecamatan Mojosongo;
7. Kecamatan Sambi;
8. Kecamatan Ngemplak;
9. Kecamatan Nogosari;
11. Kecamatan Simo;
12. Kecamatan Karanggede;
13. Kecamatan Klego;
14. Kecamatan Andong;
15. Kecamatan Kemusu;
16. Kecamatan Wonosegoro; dan
17. Kecamatan Juwangi.

c) Rencana pengembangan jaringan perikanan berupa Unit
Pelaksana Teknis (UFTj-Balai Benih Ikan (BBI) meliputi:
a. Balai Benih Ikan (BBI) Tlatar; dan
b. Balai Benih Ikan (BBI) Bangak.

c. Wilayah Pengembangan sektor Industri meliputi:
1) Industri Besar berupa kawasan industri terdiri atas jenis industri 

pemesinan, listrik, tekstil, alat angkutan, makanan, galian bukan 
logam, industri kayu, dan industri sejenis lainnya seluas kurang 
lebih 1.276 (seribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi:
a) Kecamatan Ampel;
b) Kecamatan Cepogo;
c) Kecamatan Mojosongo;
d) Kecamatan Teras;
e) Kecamatan Sambi;
f) Kecamatan Ngemplak;
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g) Kecamatan Nogosari;
h) Kecamatan Karanggede;
i) Kecamatan Klego;
j) Kecamatan Kemusu;
k) Kecamatan Wonosegoro; dan
l) Kecamatan Juwangi.

2) Industri Menengah terdiri atas jenis industri pertanian, kertas, 
industri kayu, penerbit, percetakan, pakaian jadi dan industri sejenis 
lainnya seluas kurang lebih 444 (empat ratus empat puluh empat) 
hektar meliputi:
a) Kecamatan Ampel;
b) Kecamatan Cepogo;
c) Kecamatan Musuk;
d) Kecamatan Boyolali;
e) Kecamatan Mojosongo;
f) Kecamatan Teras;
g) Kecamatan Sawit;
h) Kecamatan Banyudono;
i) Kecamatan Sambi;
j) Kecamatan Ngemplak;
k) Kecamatan Nogosari;
l) Kecamatan Simo;
m) Kecamatan Karanggede;
n) Kecamatan Klego;
o) Kecamatan Andong;
p) Kecamatan Kemusu;
q) Kecamatan Wonosegoro; dan
r) Kecamatan Juwangi.

3) Industri Kecil atau Mikro terdiri atas jenis industri makanan, 
minuman dan kerajinan berada di seluruh kecamatan.

d.Wilayah Pengembangan sektor Kehutanan meliputi:
1) Hutan produksi tetap seluas kurang lebih 12.461 (dua belas ribu 

empat ratus enam puluh satu) hektar meliputi:
a) Kecamatan Karanggede;
b) Kecamatan Klego;
c) Kecamatan Kemusu;
d) Kecamatan Wonosegoro; dan
e) Kecamatan Juwangi.

2) Hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.204 (seribu dua ratus 
empat) hektar meliputi:
a) Kecamatan Klego;
b) Kecamatan Kemusu; dan
c) Kecamatan Juwangi.

3) Kawasan peruntukan hutan rakyat seluas kurang lebih 20.107,97 
(dua puluh ribu seratus tujuh koma sembilan puluh tujuh) hektar 
berada di seluruh kecamatan.
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2)

3)
4)

e. Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana terdiri atas: 
1) Andesit meliputi:

a) Kecamatan Selo;
b) Kecamatan Ampel;
c) Kecamatan Cepogo;
d) Kecamatan Musuk;
e) Kecamatan Mojosongo;
f) Kecamatan Sambi;
g) Kecamatan Simo;
h) Kecamatan Karanggede; dan
i) Kecamatan Wonosegoro.

Tras meliputi:
a) Kecamatan Mojosongo; dan
b) Kecamatan Klego.

Tanah Urug berada di seluruh kecamatan;
Pasir batu meliputi:

a) Kecamatan Selo;
b) Kecamatan Ampel;
c) Kecamatan Cepogo;
d) Kecamatan Musuk;
e) Kecamatan Mojosongo;
f) Kecamatan Teras;
g) Kecamatan Banyudono;
h) Kecamatan Sambi; dan
i) Kecamatan Simo.

Batu gamping berada di Kecamatan Juwangi;
Bentonit meliputi:

a) Kecamatan Sambi;
b) Kecamatan Simo;
c) Kecamatan Karanggede;
d) Kecamatan Klego;
e) Kecamatan Kemusu; dan
f) Kecamatan Wonosegoro.

Tanah Diatome meliputi:
a) Kecamatan Mojosongo;
b) Kecamatan Nogosari; dan
c) Kecamatan Simo.

Lempung/Tanah Hat meliputi:
a) Kecamatan Boyolali;

Kecamatan Mojosongo;
Kecamatan Teras;
Kecamatan Sambi;
Kecamatan Ngemplak; dan 
Kecamatan Juwangi.

Minyak dan gas bumi meliputi:
a) Kecamatan Simo;
b) Kecamatan Karanggede;

5)
6)

7)

8)

b)
c)
d)
e)
f)

9)
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c) Kecamatan Klego;
d) Kecamatan Andong;
e) Kecamatan Kemusu;
f) Kecamatan Wonosegoro; dan
g) Kecamatan Juwangi.

f. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas;
1) Kawasan wisata alam terdiri atas:

a) Air Terjun Kedung Kayang berada di Kecamatan Selo;
b) Agrowisata Sayur berada di Kecamatan Selo;
c) Air Terjun Pantaran berada di Kecamatan Ampel;
d) Sumber Sipendok berada di Kecamatan Ampel;
e) Agrowisata Sapi Perah berada di Kecamatan Cepogo;
f) Irung Petruk berada di Desa Genting Kecamatan Cepogo;
g) Wisata Susuh Angin berada di Desa Sumbung Kecamatan 

Cepogo;
h) Kawasan Wisata Arga Merapi-Merbabu meliputi;

1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo; dan
4. Kecamatan Musuk.

i) Pemandian Umbul Tlatar berada di Kecamatan Boyolali;
j) Kawasan Wisata Pengging berada di Kecamatan Banyudono;
k) Agrowisata Padi berada di Kecamatan Banyudono;
l) Umbul Sungsang berada di Kecamatan Banyudono;
m) Umbul Kendat berada di Kecamatan Banyudono;
n) Umbul Ngleses berada di Kecamatan Banyudono;
o) Umbul Nepen berada di Kecamatan Teras;
p) Sumber Mungup berada di Kecamatan Sawit;
q) Gunung Madu berada di Kecamatan Simo;
r) Hutan rakyat berada di Kecamatan Simo;
s) Wonopotro berada di Kecamatan Klego;
t) Wana Wisata Wonoharjo berada di Kecamatan Kemusu; dan
u) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

2) Kawasan wisata religi terdiri atas:
a) Makam Ki Ageng Kebo Kanigoro berada di Kecamatan Selo;
b) Makam Ki Hajar Saloka berada di Kecamatan Selo;
c) Makam Kyai Kalang berada di Kecamatan Selo;
d) Makam Kyai Rogo Belo berada di Kecamatan Selo;
e) Makam Si Lenguk berada di Kecamatan Selo;
f) Makam Ki Ageng Pantaran berada di Kecamatan Ampel;
g) Makam Syeh Maulana Malik Ibrahim Magribi berada di 

Kecamatan Ampel;
h) Pesanggrahan Pracimoharjo berada di Paras Kecamatan Cepogo;
i) Makam Indrokilo berada di Kecamatan Mojosongo;
j) Makam Sri Makurung Handayaningrat berada di Kecamatan 

Banyudono;
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k) Makam R. Ngabehi Yosodipuro berada di Kecamatan 
Banyudono;

l) Makam KRT Padmonegoro berada di Kecamatan Banyudono;
m) Makam Sekar Kedaton berada di Kecamatan Banyudono;
n) Makam Gedong berada di Desa Jembungan Kecamatan 

Banyudono;
o) Masjid Cipto Mulyo berada di Kecamatan Banyudono;
p) Makam Singoprono Gunung Tugel berada di Kecamatan Sambi;
q) Makam Margo Pati berada di Kecamatan Juwangi; dan
r) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

tradisional berada di
3) Kawasan wisata budaya terdiri atas:

a) Kesenian tradisional dan upacara 
Kecamatan Selo;

b) Gua Raja berada di Kecamatan Selo;
c) Permukiman tradisional berada di Kecamatan Selo;
d) Kesenian dan upacara tradisional berada di Kecamatan Ampel;
e) Kesenian dan upacara tradisional berada di Kecamatan Cepogo;
1) Candi Lawang dan Candisari berada di Kecamatan Cepogo;
g) Situs Sumur Songo di Kecamatan Cepogo;
h) Wayang berada di Kecamatan Sawit;
i) Upacara tradisional berada di Kecamatan Banyudono;
j) Wayang berada di Kecamatan Banyudono;
k) Gua Gentan (Jepang) berada di Kecamatan Simo;
l) Sumur Jolotundo berada di Kecamatan Juwangi;
m) Ringin Pengantin berada di Kecamatan Juwangi;
n) Sendang Juwangi berada di Kecamatan Juwangi; dan
o) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

4) Kawasan wisata rekreasi terdiri atas:
a) Taman Pandan Samiran berada di Kecamatan Selo;
b) Teropong Gunung Jerakah berada di Kecamatan Selo;
c) Teropong Gunung Samiran berada di Kecamatan Selo;
d) Base Camp Tuk Pakis berada di Kecamatan Selo;
e) Guest House berada berada di Kecamatan Selo;
f) Basis Pendakian Lencoh berada di Kecamatan Selo;
g) Wana Wisata Sampetan di Kecamatan Ampel;
h) Bumi Perkemahan berada di Kecamatan Ampel;
i) Industri Abon dan Dendeng berada di Kecamatan Ampel;
j) Pesanggrahan Paras berada di Kecamatan Cepogo;
k) Bio Gas berada di Kecamatan Cepogo;
l) Kerajinan Tembaga berada di Kecamatan Cepogo;
m) Kerajinan Boneka Wayang Pusporenggo berada di Kecamatan 

Musuk;
n) Taman Kridanggo berada di Kecamatan Boyolali;
o) Kerajinan mainan berada di Kecamatan Mojosongo;
p) Kerajinan ijuk berada di Kecamatan Mojosongo;
q) Kerajinan Kurungan Burung berada di Kecamatan Banyudono;
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r) Kerajinan Gamelan dan Wayang berada di Kecamatan 
Banyudono;

s) Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak;
t) Gunung Madu berada di Kecamatan Simo;
u) Waduk Bade berada di Kecamatan Klego;
v) Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu; dan
w) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

kawasan strategis sesuai kepentinganB. Rencana pengembangan 
pertumbuhan ekonomi:

a) Koridorkawasan strategis SUBOSUKAWONOSRATEN;
b) Jalur kawasan SSB;
c) Kawasan minapolitan meliputi:

1. Kecamatan Teras;
2. Kecamatan Sawit; dan
3. Kecamatan Ban50idono.

d) Kawasan agropolitan meliputi:
1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Cepogo;
4. Kecamatan Sawit; dan
5. Kecamatan Banyudono.

e) Kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri, kolektor 
dan lokal;

f) Wilayah perbatasan, Kecamatan Sawit dan Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gatak dan Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo dikembangkan sebagai kawasan 
perdagangan dan jasa pada sepanjang jalan arteri;

g) Wilayah perbatasan, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gondangrejo 
Kabupaten Karanganyar dikembangkan sebagai kawasan 
peruntukan industri; dan

h) Kawasan wisata meliputi:
1. kawasan wisata alam Selo di Kecamatan Selo;
2. kawasan wisata Tlatar di Kecamatan Boyolali;
3. kawasan wisata Pengging di Kecamatan Banyudono;
4. kawasan wisata Waduk Cengklik di Kecamatan Ngemplak; dan
5. kawasan wisata Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu.

B. Dari ketersebaran wilayah potensi sesuai dengan lokasi yang ditetapkan 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali yang menjadi 
potensi unggulan adalah: Industri Tembaga, Sapi Perah dan Sapi Potong 
(Peternakan Sapi), Pepaya, Bahan Baku Porcelain (Bentonit), 
Hortikultura dan Industri Kayu.

C. Mempererat kerjasama antar daerah dalam SUBOSUKAWONOSRATEN 
dengan memberikan fasilitas pertemuan antar daerah, sehingga dapat 
mendorong investasi.
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3.

D. Menyediakan Database Industri yang terus diperbarui (Up To Date) 
dalam rangka memperkuat jaringan klaster industri baik kecil, 
menengah, dan besar.

Arab Kebijakan Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi:
a. Arab Kebijakan Pengembangan Pangan

Arab kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan
adalab sebagai berikut:
1) Pengembangan industri pengolaban pertanian yang di dasarkan 

pada produk pertanian lokal;
2) Penguatan kemampuan daya saing dan efisiensi;
3) modernisasi agribisnis;
4) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi; dan
5) Pemberian kemudaban dan/atau insentif Penanaman Modal yang 

promotif untuk ekstensifikasi dan intensiflkasi laban usaba, 
peningkatan ketersedian sarana dan prasarana budidaya dan pasca 
panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan 
dan perkebunan.

b. Arab Kebijakan Pengembangan Infrastruktur
Arab kebijakan pengembangan Penanaman Modal di bidang
infrastruktur adalab sebagai berikut:
1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan 

irigasi;
2) Pembangunan media komunikasi dan informatika;
3) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika 

yang tanggap terbadap kebutuban pasar dan industri;
4) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan 

transportasi; dan
5) Perumusan dan penetapan kebijakan penata ruang.

c. Arab Kebijakan Pengembangan Energi
Arab kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang energi adalab
sebagai berikut:
1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta 

mendorong Penanaman Modal infrastruktur energi untuk memenubi 
kebutuban listrik;

2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk 
mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan bidup 
dalam pengelolaan energi;

3) Pemberian kemudaban dan/atau insentif Penanaman Modal serta 
dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, 
kbususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan

4) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya 
energi, sumber kebidupan, dan pertanian.

4. Arab Kebijakan Pengembangan Investasi berkelanjutan yang Berwawasan 
Lingkungan (green investment)
Arab kebijakan pengembangan investasi berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan adalab sebagai berikut:
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a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan 
lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas 
rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, 
dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman 
hayati;

b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah 
lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan 
terbarukan;

c. Pengembangan ekonomi hijau [green economy);
d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal 

diberikan kepada Penanaman Modal yang mendorong upaya-upaya 
pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, 
pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong 
perdagangan karbon (carbon trade);

e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah 
lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek 
hilir; dan

f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan 
kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Arab Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Arab kebijakan pemberayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada 
pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih 
besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha 
berskala besar, melalui penyediaan fasilitas berupa bantuan peralatan 
bagi industri mikro kecil dan menengah;

b. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan dengan 
menyelenggarakan bimtek atau pelatihan dan kunjungan lapangan. 
Melalui strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua 
pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan 
dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat 
memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai 
skala usaha. Aliansi di bangun agar wirausahawan yang memiliki skala 
usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama 
produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun 
berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling 
menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan 
keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, 
koperasi, dan usaha besar;

c. Penciptaan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif, 
dengan mensosialisasikan berbagai kebijakan tentang UMKM sehingga 
dipahaminya peraturan serta kebijakan tentang UMKM;

d. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan 
menyelenggarakan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan 
industri menengah agar semakin meningkatkan hasil produksi dan
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pemasaran bagi industri rumah tangga, industri kecil dan industri 
menengah;

e. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM 
dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, sehingga 
meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan bagi UMKM.

6. Pemberian kemudahan dan/insentif penanaman modal yang mendorong 
pertumbuhan Penanaman Modal di Kabupaten Boyolali.
Kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal merupakan suatu 
keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau 
kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahan tersebut 
berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan pemerintah.
1) Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif. 

Pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal 
didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan 
eksternal meliputi; pemberian kemudahan dan/atau insentif 
diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau 
retribusi daerah), dan kemudahan prosedur perizinan. Sedangkan 
pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: 
strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan 
pengembangan daerah, tujuan pemberian kemudahan dan/atau 
insentif Penanaman Modal, pengaruh/keterkaitan sektor yang 
bersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, 
penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, 
serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali 
adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian 
kemudahan adalah sebagai berikut:
a) efisiensi;
b) efektifitas;
c) transparansi;
d) sederhana;
e) keadilan; dan
f) perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif 
Penanaman Modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan 
bidang usaha antara lain, kegiatan Penanaman Modal yang melakukan 
pembangunan infrastruktur, kegiatan Penanaman Modal yang 
menyerap tenaga kerja.

2) Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal 
oleh Pemerintah Daerah.
Kemudahan Penanaman Modal adalah penyediaan fasilitas dari 
Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal untuk mempermudah 
setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong 
peningkatan penanaman modal.
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Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:
Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal;
Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan 
pemerintah;
Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan 
Penanaman Modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas 
pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; 
Penyediaan sarana dan prasarana;
Penyediaan lahan atau lokasi.

a.

b.

e.

d.
e.
f.

Bentuk Insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara 
lain:
a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
c. Pemberian dana simultan; dan/atau
d. Pemberian bantuan modal.

3) Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan 
adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik 

regional bruto;
f. menjaga dan mempertahankan lingkungan berkelanjutan;
g. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
i. melakukan alih teknologi;
j. merupakan industri pionir;
k. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah 

perbatasan;
l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil 

atau koperasi; dan
n. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi 

di dalam negeri.

Untuk kegiatan Penanaman Modal yang merupakan industri pionir 
menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat 
pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk 
perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

4) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman 
Modal.
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7.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal diberikan 
oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya 
bidang-bidang di daerah/kawasan/wilayah tertentu. oleh karena 
bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti 
perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala 
terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Evaluasi ini dilakukan oleh BPMP2T dengan melibatkan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan 
penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang 
memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala Badan menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah 
untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Hasil 
pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk 
rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang- 
bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif 
maupun yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal 
yang diusulkan oleh Bupati kepada pemerintah Pusat.

5) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan kemudahan Penanaman 
Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Arah Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
Arab kebijakan promosi dan kerjasama Penanaman Modal Kabupaten
Boyolali sebagai berikut:

1. Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal 
yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro Penanaman 
Modal dan menyusun rencana tindak lanjut image building lokasi 
penanaman modal;

2. Membangun promosi perdagangan internasional dengan memfasilitasi 
keikutsertaan pelaku usaha dalam pameran baik tingkat regional, 
nasional, maupun internasional serta fasilitas tempat untuk wahana 
promosi dengan membangun gedung UMKM Center. Sehingga akan 
terwujudnya promosi dan kontak bisnis bagi pelaku usaha;

2. Menyediakan database eksportir baik kecil, menengah dan besar 
dengan menerbitkan buku profil eksportir;

3. Peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal; dan

4. Peningkatan kerjasama Penanaman Modal yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing 
melalui pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau pemerintah 
kabupaten/kota, swasta atas dasar keamanan kedudukan dan saling 
menguntungkan.
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BAB V
PET A PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Untuk dapat mengimplementasikan pencapaian visi jangka panjang 
Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Boyolali disusun sehingga 
dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 
2025 sebagaimana tertuang dalam visi Kabupaten Boyolali Tahun 2025, perlu 
dirumuskan tahapan-tahapan pencapaian jangka menengah Penanaman 
Modal.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan jangka menengah Penanaman 
Modal berfungsi sebagai indikator arah pencapaian visi pembangunan 
ekonomi Kabupaten Boyolali melalui Penanaman Modal. Disamping itu, 
tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk dan panduan skala prioritas 
Penanaman Modal dalam rangka menyusun skala prioritas Tahunan, 
sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas 
pelaksanaan Penanaman Modal, dan kemudian berdasarkan indikator 
tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan dalam rencana Penanaman Modal jangka panjang.

a. Tahap I (Periode 2016-2020)

Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat 
menghasilkan serta percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.

Pelaksanaan Penanaman Modal jangka menengah (2016-2020) 
dimaksudkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, untuk 
mendorong dan memfasilitasi Penanaman Modal yang siap menanamkan 
modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau 
melakukan Penanaman Modal baru, serta Penanaman Modal yang 
mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur 
pendukung wilayah seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan 
limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi 
berwawasan lingkungan.

Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap 
lainnya, langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai 
berikut:

1. Perbaikan sistem pelayanan satu pintu sehingga lebih akomodatif 
terhadap kebutuhan Investor;

2. Peningkatan kualitas pelayanan PTSP dengan membuat SOP 
pelayanan;

3. Melaksanakan proses perizinan paralel, yaitu pengurusan beberapa 
jenis izin yang mana untuk persyaratan tertentu, satu macam syarat 
dapat digunakan untuk beberapa perizinan;

4. Terbangunnya database terkait informasi sektor unggulan, potensi, 
dan peluang investasi Kabupaten Boyolali yang terintegrasi dengan 
database dinas-dinas terkait dan bisa diakses oleh investor dengan 
mudah secara online;

5. Peningkatan Iklim Investasi dan Penanaman Modal;
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7.

8.

9.

6. Melaksanakan program sosialisasi kepada stakeholder dan 
masyarakat, tentang kemudahan dan kejelasan regulasi investasi 
melalui perangkat daerah, media cetak, radio, dan internet; 
Melaksanakan program pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia 
dalam hal perizinan maupun Penanaman Modal, dalam rangka 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas pelayanan; 
Meningkatkan Sarana-Prasarana dan fasilitas penunjang guna 
mendukung kemudahan dan meningkatkan pelayanan dalam perizinan 
maupun Penanaman Modal;
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penerapan aplikasi 
perizinan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) untuk 
beberapa jenis perizinan tertentu yang terhubung sampai ke tingkat 
kecamatan, sehingga pemohon tidak perlu ke BPMP2T untuk 
mengurus perizinannya, tetapi cukup sampai ke tingkat kecamatan;

10. Pembentukanjejaring Investor (Networking);
11. Meningkatkan kualitas SDM dibidang koperasi dan UMKM atau pelaku 

industri tentang ilmu pengetahuan dan teknologi industri, kreatifitas, 
inovasi, dan standar produk;

12. Melaksanakan strategi promosi terfokus yang mempromosikan 
Kabupaten Boyolali sebagai daerah tujuan Penanaman Modal potensial 
yang ramah dan mempunyai daya saing tinggi;

13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang 
mendukung investasi seperti jalan, jembatan, air bersih, jaringan 
listrik, jaringan telekomunikasi dan ketersediaan lahan usaha; dan

14. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang 
Wilayah dengan adanya insentif dan disinsentif (situasional sesuai 
dengan tata ruang).

b. Tahap II ( Periode 2020-2025 )

Pengembangan Industri

Pelaksanaan tahap 11 dimaksudkan untuk mencapai dimensi Penanaman 
Modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa 
diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah 
dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya 
sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan 
Penanaman Modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem pemberian 
fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal yang berdaya 
saing.

Untuk mendukung implementasi tahap III ini dapat mendukung tahapan- 
tahapan lainnya, langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal adalah 
sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan penegakan regulasi tentang investasi;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP sesuai dengan 

mekanisme yang telah dibuat;

-32-



4.

5.

6.

7

8.

9.

3. Meningkatkan ketersediaan data maupun informasi sektor unggulan, 
potensi, dan peluang investasi Kabupaten Boyolali yang mutakhir dan 
tertata;
Melanjutkan peningkatan iklim investasi dan Penanaman Modal serta 
meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi 
yang semakin baik;
Melanjutkan program sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat, 
tentang kemudahan dan kejelasan regulasi investasi melalui perangkat 
daerah, media cetak, radio, dan internet;
Melanjutkan Peningkatan kualitas SDM dalam hal perizinan maupun 
Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan kualitas pelayanan dengan pelatihan-pelatihan 
mengenai potensi-potensi investasi maupun prosedur perizinan; 
Semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana dan 
fasilitas penunjang guna mendukung kemudahan dan meningkatkan 
pelayanan dalam perizinan maupun Penanaman Modal; 
Mengembangkan dan mengevaluasi Aplikasi Perizinan PATEN 
(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) untuk memperluas jenis 
perizinan dan jaringan yang terhubung;
Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang 
bisa menghubungkan antara ketersediaan investasi dan trend 
pasar/ potensi pasar yang ada;

10. Pemanfaatan jejaring Investor (Networking);
11. Membuat Investment AWARDS untuk usaha-usaha masyarakat yang 

kreatif dan Inovatif (2 Tahun sekali);
12. Membuat Investment AWARDS untuk Investor-Investor yang 

memberikan dampak besar bagi peningkatan pengetahuan, 
ketrampilan serta kesejahteraan masyarakat sekitar (2 Tahun sekali);

IS.Tetap mengintensifkan strategi promosi yang mempromosikan 
Kabupaten Boyolali sebagai daerah tujuan Penanaman Modal potensial 
yang ramah dan mempunyai daya saing tinggi;

14. Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif, ketersediaan lahan usaha 

dan memperluas jangkauan pelayanan, air bersih, jaringan listrik, dan 
jaringan telekomunikasi; dan

15. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi Penanaman Modal di 
bidang agrobisnis yang berwawasan lingkungan dan mendukung 

pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh pemangku 
kepentingan terkait.

c. Tahap III Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan {Knowledge- 
based economy)

Pelaksanaan Tahap III dimaksud untuk mencapai kepentingan Penanaman 

Modal setelah Tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Boyolali 
sudah tergolong maju.
Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan 

ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.
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BAB VI
PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan 

Penanaman Modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian sehingga 
iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Oleh karena itu, apabila 

semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan 

keamanan yang mendasari asumsi-asumsi RUPMK ini dipenuhi, maka 

berbagai target capaian yang ditetapkan dalam RUPMK ini dapat dicapai.

Terhadap arah kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan diatas, 
RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai 
berikut:

1. SKPD/Lembaga teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Boyolali dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal, 
kebutuhan dan prioritas Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya mengacu kepada RUPMK;

2. SKPD dalam men50isun kebutuhan Penanaman Modal berkoordinasi 
dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan

3. BPMP2T dengan melibatkan SKPD lain melakukan evaluasi bidang-bidang 

usaha yang memperolah fasilitas, kemudahan dan/atau insentif 
Penanaman Modal yang diberikan Pemerintah Daerah.
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Peta Struktur Ruang Kabupaten Boyolali
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