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BAB VII 

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

7.1 Kebijakan Umum 

Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, 

dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan 

dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaannya untuk 5 (lima) tahun 

ke depan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD ini merupakan 

program prioritas dalam pencapaian v i s i -m i s i  Bupati dan Wakil Bupati.  

Sedangkan dalam pencapaian indikator sasaran daerah, provinsi, pusat 

maupun pembentukan organisasi Perangkat Daerah baru sesuai regulasi  

masih diperlukan program pendukung lainnya yang akan dijabarkan dalam 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sesuai kebutuhan dan 

ketersediaan anggaran.  

7.2 Program Pembangunan Daerah 

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih Tahun 

2016-2021 mengusung 3 (tiga) prioritas utama pembangunan daerah, dengan 

program prioritas pendukung lainnya untuk mencapai visi ""Pro Investasi 

Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera". Program unggulan 

utama adalah: (i) Boyolali Kabupaten Air; (ii) Boyolali Kabupaten Hijau; (iii) 

Boyolali Kabupaten Cerdas (Smart City). Ketiga program prioritas 

pembangunan daerah ini untuk memantapkan daya tarik investasi ke Boyolali 

sehingga kondusif menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. 

Program prioritas pembangunan daerah tersebut dilengkapi dengan program 

prioritas pendukung yang tersirat di dalam rumusan misi Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih, yaitu: (i) Program Tata kelola pemerintahan yang berintegritas; 

(ii) Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan 

menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel; (iii) 

Program sistem layanan investasi yang kondusif; (iv) Program pemantapan 

kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk meningkatan kualitas 

sumber daya manusia berdaya saing tinggi; (iv) Program Peningkatan 

produktivitas dan daya saing masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan menurunkan kerentanan kemiskinan; (v) Program  

penurunan ketimpangan antar wilayah; (vi) Program peningkatan kualitas dan 

pemerataan infrastruktur dasar, penunjang, dan sosial; (vii) Program 

ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah; (viii) Program Pemasaran 

Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi 
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daerah Boyolali: pertanian, peternakan, perikanan, (ix) Program 

pengembangan pariwisata hijau (agrowisata dan atau agropolitan). 

Program utama yang mendukung prioritas unggulan pembangunan 

Kabupaten Boyolali tersaji pada tabel VII.1 sedangkan kebijakan umum dan 

program pembangunan yang mendukung pencapaian Visi–Misi Bupati dan 

Wakil Bupati serta  indikator kinerja daerah tersaji pada tabel VII.2. 

Tabel VII.1 Dukungan Program Utama Pada Prioritas Unggulan  

Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 

NO 

PRIORITAS 

UNGGULAN 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

URUSAN PROGRAM UTAMA 

1 Boyolali Kabupaten 
Hijau 

Lingkungan Hidup Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

Pengembangan Kinerja pengelolaan 
Persampahan 

PU dan Penataan 
Ruang 

Pengendalian, Pemanfaatan Tata 
Ruang 

2 Boyolali Kabupaten 
Air 

PU dan Penataan 
Ruang 

Pengembangan, pengelolaan dan 
konservasi sungai, danau dan 
sumber daya air lainnya 

PU dan Penataan 
Ruang 

Penyediaan dan Pengelolaan Air 
Baku 

Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi  SDA 

3 Boyolali Kabupaten 
Cerdas (Smart City) 

Komunikasi dan 
Informatika 

Pengembangan informasi, 
komunikasi dan media massa 

Fasilitasi Peningkatan SDM bidang 
komunikasi dan informasi 

 


