
Pasangan Drs. H. Alhisyam, M.M – H. Sugiyarto, S.Sos. 

Visi : Terwujudnya masyarakat Boyolali yang sejahtera, berkeadilan,  berbudaya, 

demokratis, dan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien berlandaskan agama dan 

kearifan lokal didukung oleh sumber daya alam serta sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. 

Misi : 

1. Mewujudkan sistem layanan publik yang berkualitas pada aspek pendidikan, 

kesehatan, sarana prasa (jalan, air bersih dan telekomunikasi).  

2. Menyediakan lapangan pekerjaan, melalui investasi dan sumberdaya alam 

lokal. 

3. Mempercepat desa sebagai ujung tombak pembangunan. 

4. Mewujudkan Kabupaten Boyolali yang sejahtera, aman, damai, dalam nilai-

nilai demokrasi dan religius dengan memperhatikan kearifan lokal. 

5. Pemerataan pembangunan wilayah utara, selatan tanpa membedakan agama, 

kelompok, partai maupun golongan dalam mendukung sektor industri, 

perdagangan dan pariwisata.  

6. Memacu partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan 

7. Penegakan supremasi hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, 

efektif dan efisien. 

Program : 

1. Pembangunan Jalan Raya di Wilayah Utara 

2. Pembuatan  Tata Ruang dan Tata Wilayah 

3. Peningkatan Kwalitas Pendidikan 

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 

5. Peningkatan Daya Beli Masyarakat  

6. Pengerukan Lumpur Waduk Bade dan Waduk Cengklik 

7. Pendirian Pengelolaan sentra Susu 

8. Pembanguna pertanian terpadu dibidang Pangan dan Bersaing ditingkat Pasar 

berbasis Kekuatan Rakyat 

9. Membangun Sektor Pariwisata Berdasarkan Potensi Alam dan Budaya 

Berbasiskan Kekuatan Rakyat 

10. Kerjasama dengan Investor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasangan Drs. Seno Samodro – Agus Purmanto, SH, M.Si 

Visi :  “BOYOLALI PRO INVESTASI”, 

Misi : 

1. Menata Iklim Pro Investasi 

2. Penciptaan Lapangan Kerja 

3. Penguatan Pemerintahan 

4. Pemberantasan Korupsi 

5. Peningkatan Kapasitas Layanan Air Bersih 

6. Peningkatan Pelayanan Masyarakat 

7. Mempertahankan Prestasi Sebagai Lumbung Padi 

8. Pembangunan Infrastruktur 

9. Peningkatan Penerangan Jalan Umum 

10. Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Berdaya Saing 

Strategi : 

Strategi 1 :Alokasi APBD 

Pemenuhan infrastruktur diupayakan dialokasikan dalam tahap pertama dan 

berkelanjutan dengan pemeliharaan, sebagai prasyarat pelaksanaan program 

berikutnya. Tahap berikutnya adalah pembangunan pertanian, peternakan pertanian 

dan kehutanan, penataan dan optimasi potensi wisata berbudaya, serta optimasi 

potensi ekonomi desa dengan pengembangan lembaga ekonomi desa melalui alokasi 

APBD pada BUMD sesuai dengan teknis pembiayaannya. Selaras dengan pemenuhan 

kelima misi diatas alokasi untuk SKPD “yang bersinergi dengan kesejahteraan 

masyarakat” dilakukan secara efisien dan ekonomis dengan mempertimbangkan 

pemenuhan visi diatas dalam lima tahun kedepan. 

Strategi 2 : Memahami “membangun” bukan sekedar menjalankan APBD 

Pemahaman pemerintah seringkali terpaku bahwa pembangunan adalah pelaksanaan 

APBD dalam arti anggaran dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses 

pelaksanaannya. Pola pikir ini haruslah di ubah bahwa pembangunan adalah sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik baik dengan 

APBD maupun tanpa APBD. Diantaranya adalah dengan menciptakan tumbuhnya 

investasi. Oleh karena itu investasi yang dilakukan oleh stake holder pemerintah 

diupayakan mendapat kepastian layanan sehingga efektif, dan memberikan 

keuntungan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat dan kemudahan bagi 

investor. Adapun Investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, agar dilakukan 

secara profesional melalui penyertaan dana pada unit-unit ekonomi desa secara 

“aman” melalui unit profesional khususnya perusda sehingga tepat sasaran dan tepat 

investasi. 

Strategi 3 :  Keterlibatan Masyarakat 

 Keterlibatan masyarakan baik melalui peran langsung maupun upaya pengawasan 

pencapaian visi-misi diberikan seluas-luasnya sesuai dengan kompetensi, kapasitas 

dan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 



Pasangan H. Daryono, SH, M.M – Joko Widodo, A.Md 

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Boyolali yang Konstitusional, Demokratis, 

Berdaya Saing, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan” 

1. Kabupaten Boyolali  

Kabupaten Boyolali adalah suatu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, 

yang selanjutnya disebut daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang dibentuk pada berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah; Daerah otonom menunjukkan suatu kesatuan 

pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki, yang 

memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri. 

2. Konstitusional  

Konstitusional diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kondisi ini ditandai oleh semakin tingginya perhatian terhadap 

hukum dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan; semakin tegaknya 

hukum dan Hak Asasi Manusia; semakin baiknya tata kelola pemerintahan 

sesuai dengan harapan masyarakat; terselenggaranya pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

serta tingginya profesionalitas dan kompetensi aparatur pemerintah dalam 

pelayanan publik. 

3. Demokratis 

Demokratis mengandung arti bahwa di Kabupaten boyolali berkembang 

kehidupan politik yang harmonis, dinamis, memenuhi kriteria-kriteria 

demokrasi secara partisipatif. Kondisi ini ditandai oleh terwujudnya 

pemerintahan yang berkeadilan; tersalurkannya aspirasi masyarakat dengan 

baik, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat optimal; tingginya partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan 

daerah; tingginya kebebasan mengemukakan pendapat; melaksanakan hak 

politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan 

perlindungan dan kesamaan di depan hukum.  

 

 

4. Berdaya Saing 

Berdaya saing mengandung arti bahwa Kabupaten Boyolali memiliki 

keunggulan kompetitif yang tinggi di berbagai bidang, baik di tingkat regional 

maupun nasional. Keunggulan kompetitif ini mencakup semua aspek antara 

lain Sumberdaya manusia, sumberdaya alam, produk unggulan, perekonomian, 

social dan budaya. Kondisi ini ditandai oleh: terwujudnya perekonomian 

daerah yang berbasis pada keunggulan daerah dengan memanfaatkan 

sumberdaya lokal secara optimal melalui pemanfaatan teknologi; semakin 

berkurangnya ketergantungan kepada pihak lain seperti pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi maupun pihak lain dalam pelaksanaan pembangunan 

daerah; tingginya kompetensi sumberdaya manusia dalam berbagai bidang; 

berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada pihak lain; semakin 

tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja ;semakin banyak prestasi di 

berbagai bidang yang ditorehkan oleh masyarakat Kabupaten Boyolali, baik di 

tingkat regional, nasional maupun internasional dalam berbagai bidang. 

5. Adil  

Adil mengandung arti bahwa pembangunan di Kabupaten Boyolali dalam 

berbagai bidang dilaksanakan merata, dan hasil pembangunan dinikmati dan 



menjangkau seluruh kalangan baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun 

perempuan, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Kondisi 

ini ditandai oleh :  terwujudnya pelayanan publik transparan dan akuntabel 

serta tidak memihak; berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah; 

masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha, memperoleh 

lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan.  

6. Sejahtera  

Sejahtera, mengandung arti bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali 

telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, 

pendidikan dan kesehatan secara layak dan lebih baik dari kondisi 

sebelumnya. Kondisi ini ditandai oleh: tingginya pendapatan per kapita 

Kabupaten Boyolali; tingginya derajat kesehatan masyarakat; tingginya Angka 

Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di segala jenjang pendidikan; 

menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan 

perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan 

meningkatnya perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, 

pemuda dan olah raga. Kesejahteraan juga tercermin dari meningkatnya 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tingginya toleransi dalam 

kehidupan beragama. Selain itu, sejahtera juga ditandai dengan terciptanya 

kondisi aman, tenteram, tertib dan damai yang didukung oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

7. Berkelanjutan 

Berkelanjutan diartikan bahwa peningkatan kesejahteraan dan kemajuan yang 

telah dicapai selalu meningkat atau minimal dapat dipertahankan, dan 

berlangsung terus menerus. Berkelanjutan juga dimaksudkan untuk 

menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumber daya 

manusia dan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Kondisi ini ditandai 

oleh: semakin baiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

secara serasi, seimbang, dan lestari; tingginya keanekaragaman jenis dan 

kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing 

daerah, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap 

mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup; tingginya keragaman budaya daerah. 

 

Misi  

 Untuk mencapai Visi tersebut maka Misi pembangunan jangka menengah kedua 

Kabupaten Boyolali tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah didukung oleh aparatur 

pemerintah yang profesional dan berkompeten. 

2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan politik 

yang demokratis. 

3. Mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia  secara adil kepada 

seluruh anggota masyarakat. 

4. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang 

pembangunan. 

5. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya 

saing daerah. 

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah. 

7. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan serta 

kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan. 

8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan hidup. 

 

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kedua Tahun 2011-2015 

Dalam rangka melaksanakan Misi sebagaimana tersebut diatas dibutuhkan arah 

kebijakan, yang dijabarkan sebagai berikut : 



1. Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah didukung oleh aparatur 

pemerintah yang profesional dan berkompeten 

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh 

adalah: 

a. Mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. 

c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintahan 

daerah. 

e. Mengoptimalkan penyediaan data statistik yang akurat untuk keperluan 

perencanaan pembangunan daerah. 

f. Mengoptimalkan pelayanan kearsipan kepada masyarakat. 

g. Mengoptimalkan pelayanan administrasi pertanahan untuk mendukung 

tertib administrasi agraria. 

h. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh 

anggota masyarakat. 

 

2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban  masyarakat serta kehidupan 

politik yang demokratis 

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh 

adalah: 

1. Mengembangkan kerjasama antar kelompok dan jiwa nasionalisme 

masyarakat sebagai bagian dari ketahanan nasional. 

2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya 

penanggulangan kriminalitas. 

3. Mengembangkan iklim demokrasi dalam segi-segi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

 

3. Mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia  secara adil 

kepada seluruh anggota masyarakat 

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh 

adalah: 

1. Mewujudkan penegakan hukum berbagai pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

2. Mewujudkan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan 

provinsi. 

3. Mewujudkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM). 

 

4. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang 

pembangunan 

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh 

adalah: 

1. Meningkatkan pengarustamaan gender dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 

 

5. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk 

meningkatkan daya saing daerah 

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh 

adalah: 

a. Mengoptimalkan pemerataan akses memperoleh pendidikan, mutu dan 

relevansi serta tata kelola pendidikan. 

b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan kepada 

masyarakat. 



c. Mengoptimalkan pemerataan akses memperoleh kesehatan yang bermutu 

untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. 

d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk secara optimal. 

e. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi umat beragama serta 

kerukunan dan toleransi antar umat beragama. 

f. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi 

keolahragaan. 

g. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat. 

 

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah 
Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh 

adalah: 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dalam rangka 

menunjang mobilitas penduduk, barang dan jasa. 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan. 

c. Mengembangkan perumahan yang layak huni sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dalam rangka 

mendukung produktivitas pertanian dalam arti luas. 

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas  sarana prasarana penyediaan air baku 

dan air bersih agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 

f. Mengembangkan energi alternatif dan mengoptimalkan suplai listrik ke 

seluruh wilayah. 

g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana telekomunikasi. 

 

7. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan 

serta kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan 
Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh 

adalah: 

a. Mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat dan desa untuk mengurangi penduduk miskin. 

b. Meningkatkan upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial.  

c. Mengurangi pengangguran melalui fasilitasi usaha masyarakat dan 

penyelenggaraan bursa kerja daerah.  

d. Meningkatkan investasi daerah melalui penciptaan iklim dan sarana 

prasarana pendukung investasi.  

e. Mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah melalui peningkatan 

kualitas SDM. 

f. Peningkatan daya saing industri daerah melalui penerapan teknologi dan 

standar produk. 

g. Mengoptimalkan pemasaran produk-produk unggulan daerah baik dalam 

negeri maupun keluar negeri. 

h. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan 

pengolahan produk-produk pertanian. 

i. Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata daerah.  

j. Peningkatan produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. 

k. Meningkatkan pemerataan distribusi dan akses pangan masyarakat sampai 

tingkat rumah tangga. 

l. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan-kawasan tertinggal. 

m. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi atau 

kabupaten/kota lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan strategis. 

n. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi yang profesional 

dibidangnya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan. 

o. Mengoptimalkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan 

transmigrasi. 

 



8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh 

adalah: 

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan tetap 

memperhatikan kelestariannya. 

2. Mengoptimalkan usaha pertambangan dengan tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan hidup. 

3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menghindari 

kerusakan lingkungan. 

4. Meningkatkan penerapan standar teknis pengolahan limbah dan 

pengawasan pencemaran air.  

5. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan padat kendaraan dan 

kawasan industri untuk mengurangi polusi udara. 

 

Sasaran pokok : 

Dalam rangka pencapaian Misi sebagaimana tersebut diatas maka sasaran pokok 

pembangunan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan 

dipercaya oleh masyarakat, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan 

efektif. 

b. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik di berbagai bidang. 

c. Semakin berkurangnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

d. Semakin tingginya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pembangunan. 

e. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan 

pembangunan. 

f. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan kearsipan. 

g. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan administrasi pertanahan. 

h. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan administrasi kependudukan. 

2. Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban  masyarakat serta 

tertanamnya sikap politik yang demokratis, ditandai oleh hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Semakin menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok 

maupun golongan masyarakat. 

b. Semakin menurunnya angka kriminalitas dan tingkat pelanggaran terhadap 

ketertiban umum. 

c. Semakin meningkatnya partisipasi dan kedewasaan politik dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

3. Semakin meningkatnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara 

adil kepada seluruh anggota masyarakat, ditandai oleh hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Meningkatnya penanganan kasus berbagai pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan, terutama korupsi. 

b. Semakin meningkatnya jaminan konsistensi peraturan daerah dengan 

peraturan pusat dan provinsi. 

c. Semakin meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). 

 

4. Semakin meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai 

bidang pembangunan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: 



a. Semakin meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender pada semua bidang 

pembangunan. 

b. Semakin menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

 

5. Semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, ditandai oleh hal-

hal sebagai berikut: 

a. Semakin meningkatnya akses memperoleh pendidikan yang bermutu dan 

relevan disertai tatakelola pendidikan yang baik dengan titik berat pada 

pengembangan pendidikan kejuruan.  

b. Semakin memadainya sarana dan prasarana perpustakaan hingga ke 

perdesaan. 

c. Semakin tingginya kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan dasar. 

d. Semakin meningkatnya efektivitas program keluarga berencana dan 

semakin terkendalinya pertumbuhan penduduk. 

e. meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan antar umat beragama. 

f. Semakin tingginya kesadaran akan pentingnya peran pemuda dan prestasi 

olah raga dalam pembangunan. 

g. Semakin meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai 

budaya masyarakat untuk menciptakan ketahanan budaya daerah. 

 

6. Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

wilayah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Semakin meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan. 

b. Semakin meningkatnya kuantitas prasarana perhubungan masyarakat pada 

kawasan terisolir. 

c. Semakin meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni bagi 

masyarakat. 

d. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi pertanian. 

e. Semakin meningkatnya kuantitas air baku dan air bersih bagi masyarakat. 

f. Meningkatnya pemanfaatan energi alternatif dan semakin luasnya 

jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah. 

g. Semakin meningkatnya jangkauan pelayanan telekomunikasi ke berbagai 

wilayah. 

 

7. Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerjasama dan 

kemitraan dalam pembangunan, serta berkurangnya kesenjangan antar 

sub wilayah pembangunan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Semakin menurunnya jumlah keluarga miskin (keluarga pra sejahtera dan 

sejahtera I). 

b. Semakin meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan 

sosial yang tertangani. 

c. Semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka. 

d. Semakin baiknya iklim investasi dan ketersediaan sarana prasarana 

pendukung investasi. 

e. Semakin tingginya kualitas SDM dibidang koperasi dan usaha kecil 

menengah. 

f. Tingginya kesadaran pelaku industri untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi industri dan standar produk. 

g. Meningkatnya perdagangan produk-produk unggulan daerah baik di dalam 

negeri dan luar negeri. 

h. Semakin meningkatnya produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan 

kualitas pengolahan produk-produk pertanian. 

i. Semakin berkembangnya obyek wisata dan jumlah kunjungan wisata 

daerah. 

j. Semakin meningkatnya produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan 

konsumsi masyarakat. 



k. Semakin meningkatnya distribusi pangan masyarakat ke seluruh wilayah. 

l. Semakin meningkatnya jalinan kerjasama pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten/kota lainnya dalam 

percepatan pembangunan kawasan strategis. 

m. Semakin meningkatnya jalinan kerjasama pemerintah daerah dengan 

institusi yang profesional dibidangnya dalam pembangunan. 

n. Terjalinnya kerjasama dengan beberapa daerah dalam penyelenggaraan 

transmigrasi. 

 

8. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, ditandai oleh hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Semakin meningkatnya pemanfaatan sumberdaya kehutanan dan kawasan 

hutan dengan tetap menjaga kelestariannya. 

b. Semakin meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya 

pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

c. Semakin meningkatnya pengawasan dan pelanggaran hukum terhadap 

pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

d. Meningkatnya penegakan hukum terhadap aktivitas yang mencemari 

perairan.  

e. Semakin meningkatnya kuantitas ruang terbuka hijau pada kawasan padat 

kendaraan dan kawasan industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasangan dr. H. Jaka Srijanta – Purwasi Ahmad 3ur Zaynna, S.Pd 

VISI DA3 MISI 

Visi merupakan pandangan jauh kedepan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu 

organisasi yang dalam hal ini merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh Kabupaten 

Boyolali. Kerberadaan visi sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan arah yang 

jelas bagi Pemerintah dalam melaksanakan amanah kepemimpinan. Kriteria yang 

dibutuhkan dalam penyusunan visi adalah : 

1. Memberikan arah yang jelas mengenai masa depan yang akan dituju. 

2. Memperhatikan kondisi hari ini guna keberlangsungan masa depan. 

3. Mampu mendesain keterikatan berbagai komponen guna mewujudkannya. 

4. Mempertimbangkan aspek rasionalitas ketercapaian. 

5. Fleksibel dan mudah diukur keberhasilannya. 

6. Mampu menumbuhkan semangat dan membangkitkan motivasi serta inspirasi 

berbagai kalangan. 

7. Dirumuskan dalam bahasa yang baik dan benar serta mudah dimengerti. 

Semua isu strategi di atas merupakan instrumen yang berhubungan dengan 

indikator keadaan masyarakat Boyolali. Dengan demikian saya merumuskan visi 

sebagai berikut : 

SUKSES KEMAPANAN PANGAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN 

PARIWISATA,DAN EKONOMI  

Guna mewujudkan visi diatas, saya akan menggunakan slogan Sukses Masse (Sukses  

Mangan, Papan , Aman, Sehat, dan Sejahtera Ekonomi) detail slogan diatas saya 

pahami dengan : 

� Ekonomi Maju; mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan 

pemerintahan yang baik dapat dilihat dari peningkatan pendapatan 

masyarakatnya (berimbas pada pendidikan anak-anaknya), adanya 

investor, dibangunnya tempat-tempat wisata, berkurangnya 

pengangguran, mobilitas masyarakatnya tinggi. 

� Aman; diartikan seluruh potensi yang dimilki Kabupaten Boyolali 

dari jarahan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Atau, aman 

juga bisa diartikan bebas dari gangguan dari dalam dan luar daerah. 

Investor bisa menanamkan modalnya dengan rasa aman, masyarakat 

bisa beraktivitas dengan tenang tanpa ada gangguan. 

� Sehat; masyarakat yang maju berawal dari sehat jasmani dan rohani, 

yang dengan sendirinya dapat menciptakan rasa aman, disiplin dan 

bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya, 

lingkungan sekitarnya, bahkan bangsa dan negaranya. Masyarakat 

yang sehat jasmani dan rohani akan berpandangan positif dan maju, 

baik di segi ekonomi, sosial maupun budaya. 

� Sejahtera; mengandung arti bahwa dengan meningkatnya pendapatan 

(ekonomi) maka akan terpenuhi kebutuhan sandang dan papan 

(kebutuhan dasar), juga pendidikan keluarga meningkat. Kondisi 

tersebut dapat terpenuhi bila adanya rasa aman, masyarakat sehat 

secara jasmani dan rohani sehingga kesejahteraan dapat terwujud. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya merumuskan misi yang hendak 

dijalani meliputi : 



� Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 

membangun dan meningkatkan mut infrastruktur pendidikan disegala 

bidang 

� Menciptakan rasa aman, baik personal maupun kelembagaan yang 

turut membangun Kabupaten Boyolali. 

� Memberdayakan perekonomian daerah yang berlandaskan kerakyatan 

dan berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata, serta meningkatkan 

daya saing perkoperasian. 

� Meningkatkan penyelanggaraan pemerintahan aparatur negara  yang 

berdisiplin personal maupun institusional. 

� Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkemakmuran dan 

berkeadilan dengan memberdayakan industri rumah tangga. 

� Diantara lima hal tersebut, saya akan menjadikan perioritas utama 

dalam 100 hari pertama menjabat : 

� Peningkatan SDM serta penataannya meliputi pembangunan gedung-

gedung sekolah, pembangunan Perguruan Tinggi dan lain lain yang 

mengacu pada peningkatan SDM. Penantaan SDM yang meliputi 

siswa-siswi dan aparatur pemerintahan. 

� Menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai kawasan wisata nasional 

yang aman dan kawasan agrobisnis yang mumpuni. 

� Memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor 

pertanian berbasisi teknologi dan usaha kecil menengah serta 

pemberdayaan koperasi sebagai sentra pergerakan ekonomi 

kerakyatan. 

 

 

 

 


