
BUPATI BOYOLALI

PEKATUR.AN DAERJ^.H KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR / ^ ' TAHUN 2000

T E N T A N G

SUSUNAN ORGAN!SASI DAN TATA KEROA PEMERINTAHAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI.

Menimbang

b.

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
;naka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil 
guna sesuai dengan keanekaragaman, partisipasi, 
otonomr asii, demokrasi dan tuntutan perkembangan 
masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan 
kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa;
bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.

Mengingat

\f

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Tahun 1950, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3848);
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan 
Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan 
Presiden (Lembaran Neqara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI



H E M U T LI S K A M

Me^netapkan: PERATURAN DAEFAiH KABUPATEN BOYOBALT TENTANG SUSUNAN 
ORGANIEASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAiJ DESA.

E'AB I
PIETEriTUAN UMIJM 

Pasal 1

c

d.

f

Dalam Peraturan Daarah ini yang dimaksud dengan: 

Bupati adalah Eupati Eoyolali;
Carnat adalah kepala Kecamatan yang memimpin 
F-^Gcamatan scbaqai perangkat Daerah Kabupaton
Boyolali.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupunyai 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat seternpat berdasarkan asal-usiil dan adat 
istiadat seternpat yang diakui dalam sistcm
Pemerintahan National dan bcrada di Kabupaton 
Boyolali;
Pemerintahan Dosa adalah kegiatan pGiVierintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
FervakiIan Desa;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat 
Desa;
Badan Perivrakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD 
adalah Badan Pervakilan yang terdiri atas vakil- 
vakil masyarakat yang ada di Desa;
PCepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang 
dipilih lanqsung oleh Penduduk melalui Pemilihan 
Kepala Desa;
Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang 
terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala Dusun; 
Sekretariat Desa adalah unsur s taX yang mernbantu 
Kepala Desa dalam menjalankan hak, vevenang, dan 
kewajibannya,
Sekretaris Desa adalah pirnpinan sGkretariat Desa; 
Kepala Urusan adalah unsur pembantu Sekretaris Desa; 
Dusun adalali baqian vilayah dalam Desa yang 
merupak.an lingkungan ker j a polaksanaan Pemerintahan
Desa;
Kepala Dusun adalah unsur pelaksana Pemerintah Desa.

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA 

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA 
Pasal 2

U) Susunan organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari:
a. Pemerintah Desa;
b. BPD.
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(2) Pemerintah Desa aebagaimana diinaksud dalam ay at (1) 
huru.f a pasal ini, terdiri dari :
a. Kepala Desa;
b. Peranqkat Desa.

3)

(‘D

Peranqkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
huruf b pasal ini, terdiri dari :
a. Sekretariat Desa;
b. Kepala Dusun.

Sekretax-'iat Desa sebagaimana diinaksud 
(3) huruf a pasal ini, terdiri dari :
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Urusan.

dalam ayat

(5) Jumlah Kepala Urusan sedikit-dikitnya 2 (Dua) 
Urusan dan sobanyak-banyaknya 7 (tujuh) Urusan, 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa 
yang bersanqkutan.

(6) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
pasal ini terdiri. dari :
a. Kepala Urusan Pemerintahan;
b. Kepala Urusan Pembangunan;
c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
d. Kepala Urusan Pamong Tani Desa;
e. Kepala Urusan Kearnanan.
f. Kepala Urusan Keuangan;
g- Kepala Urusan Umum.

(7) Kepala Desa dengan persctujuan BPD dapat
mengangkat Staf Urusan pada sekretariat Desa sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan kouangan Desa.

(8) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
huruf b pasal ini, merupakan unsur pelaksana tugas 
Kepala Desa div/ilayah yang bersanqkutan.

(9) Jurnlah Dusun disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
serta menurut kebutuhan Desa yang bersangkutan.

(10) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa sebagaimana torsebut dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Daorah ini.

Bagian Kedua
KEDUDUPUXN, TUGAS, KEV/ASI BAN, 

FUNGSI KEPALA DESA 
Pasal 3

DAN

(1) Kepala Desa adalah unsur 
berkc-dudukan sebaqai:

Pemerintah Desa yang

a.Pimpinan organisasi Pemerintah Desa yang 
bertangqung j awab dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
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b. Pimpinan masyarakat dengan memperhatikan 
nilai-nilai budaya setempat serta menjalin 
kerjasama dengan pimpinan masyarakat 
lainnya;

c. Pendamai perselisihan di Desa sesuai dengan 
peraturan porundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dosa mempunyai tugas dan kewajiban:

a. Memimpin penyelenggaraan pomerintah Desa;
b. Melaksanakan Peraturan Desa;
c. Membina kehidupan masyarakat Desa;
d. Membina perekonomian Desa;
e. Memelihara ketenteraman dan ketcrtiban 

m a 5 y a r a k a t Desa ;
f. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
g. Mewakili Desanya di dalam dan di luar 

pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukiimnya 
dengan persetujuan BPD;

h. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan 
bersama BPD menyusun dan menetapkan 
Peraturan Desa;

i. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup 
dan berkembanq di Desa yang bersangkutan.

) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini,
Kopala Dosa mempunyai fungsi:

a. Melakukan tertib administrasi Pemerintahan 
di tingkat Desa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang borlaku;

b. Bertanqgung jawab atas jalannya
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan dan pembinaan masyarakat;

c. Melakukan pembinaan torhadap 
kemasyarakatan yang ada di Desa;

orqanisasi

d. Pemerintah Desa Menyusun rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, Program Kerja 
Tahunan dan Program PCerja Lima Tahunan 
sobagai dasar pelaksanaan tugas sosuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

Dengan persetujuan BPD mongadakan kerja sama 
dengan pihak lain untuk kepentingan Desa 
yang diatur dengan Keputusan Bersama dan 
melaporkan kepada Bupati dengan tembusan 
Camat;
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f .Molciksanakan urusan Pemeri ntahan lainnya yang 
tidal: tormasuk urusan rumah tanqqa Dcsanya
sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-Lindangan yang bnrlaku. 

g. Molaksanakan tuqas-tiiqas lain yang dilimpahkan 
kepada Pemerintah Desa.

Untuk mengadakan kerja aama sebagaimana dimakaud 
daiam ayat (3} huruf e pasal ini, Kepala Do^a 
bersama-sarna dengan BPD dapat mcmbentuk Badan 
Korjasama sesuai dengan peraturan perundanq- 
undangan yang berlaku.

(5) Daiam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala 
Desa bertanggung javab kepada rakyat melalui BPD 
dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan 
tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

¥

Bagian Ketiga 
KEDUDUfC^N TLIGAS DAN FUNGSI 

SEKPvETARIS DESA 
P as a1 4

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf dan 
unsur pelaksana pembantu Kepala Desa yang memimpin 
Sekrotariat Desa.

(2) Sekretaris Desa mempunyai tugas dan kewajiban:
a. Monyelenggarakan adrninistrasi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan
b. Pembinaan Kepala urusan;
c. Membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala 

Desa.

3) Untuk menyelenggarakan tugas 
sebagaimana dimaksud daiam ayat

mempunyai lungsi:Sekretaris Desa

dan kewajiban 
(2) pasal ini,

9

0

a. Molaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan 
pelaporan, urusan keuangan dan adrninistrasi umum 
serta memberikan pelayanan teknis 
administratif kepada soluruh Perangkat Desa;

b. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan 
dilakukan oleh perangkat Desa;

c. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data 
merumuskan program-program serta petunjuk 
keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan 
Desa, pembangunan dan kemasyarakatan;

d. Melaksanakan pemantauan dan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan;

e. Menyiapkan rencana program kerja tahunan dan 
pjelaporannya.

dan

yang

dan
untuk
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Bagian Keempat 
KEDLIDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

KEPALA DUSUN 
Pasal 5

(1) Kepala Dusun borkedudukan sebagai pelaksana tugas 
Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;

(2) Kepala Dusun mempunyai tugas dan kewajiban membantu 
Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, 
pernbanqunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

(3) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Kepala Dusun 
mempunyai funqsi:

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, 
kemasyarakatan, ketenteraman, dan ketertiban di 
wilayah kerjanya;

b. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pcnyuluhan, 
pembinaan, dan kerukunan warga di wilayah 
kerjanya;

c. Melaksanakan Keputusan dan kebij aksanaan Kepala 
Desa di wilayah kerjanya;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Desa.

Bagian Kelima
KEDUDU KAM TUGAS DAN FUNGSI 

KEPALA URUSAN 
Pasal 6

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebaqai unsur staf dan 
pelaksana Sekretaris Desa dalam bidang tuqasnya.

(2) Kepala Urusan mempunyai tugas dan kewajiban 
membantu Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Kepala Urusan 
mempunyai fungsi:

9

a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan
pemerintahan, pembstnqunan Kese. jahteraan Rakyat, 
Painonq Tani Desa, Keainanan, Keuangan dan Umum.

b. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan 
Desa sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

c.Melaksanakan tuqas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris Desa dan atau Kepala Desa.



BAB III
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA 

Pasal 7

Dalam menyelengcjarakan Pemerintahan Desa, 
Pemerintah Desa dan BPD menerapkan prin:.vip koordinasi, 
dan sinktronisasi dengan mempe rhatikan patrtisipasi dan 
pemberdayaan macyarakat.

Pasal 8

(1) Kepiala Desa menjalankan penyelengaaraan
pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Desa dan 
Per Situ ran Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Dalam menjalankan tugas dsui fungsinya Eepala Desa 
bertanggunq jawab kepada rakyat melalui BPD;

(3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati 
dengan ter.ibusan kepada Camat sekurang-kurangnya 
sekali dalam setahun pada akhir Tahun Anggaran.

(^5) Kepala Desa vjajib niemberikan keteranqan yang
menyangkut kepentingan masyarakat dan hal-hal 
tertentu atas permintaan BPD.

Pasal 9

Desa.
iekretaris Desa bertanggung jav/ab kepada Kepala

Pasal 10

Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

(1) PCepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris 
Desa;

(2) Staf Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa 
melalui Kepala Urusan.

DAB IV
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12

Dengan bcrlakunya Peraturan Daerah ini maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
Momor 10 Tahun 1981 tentanq Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Dosa dalam Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali dinyatakan tidak 
berlaku.
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BAB V
P E N U T U P 

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 
Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh 
Bupati SGpanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah 
tanggal diundangkan.

ini mulai berlaku pada

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam bembaran Daerah Kabupa- 
ten Boyolali.

Ditetapkan di BOYOLALI 
Pada tanggal /3 AJo/jj/ti 2000

.gliPATI BOYOLALI
/' \

SRIJANTA

0 L A L I
Pada tanggal Noj=>vrrik^

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI

BANG SOETEDJO\ X Drs- , ^_________
v<^. XTfsitibi^na Utama Muda

' - NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ^<^9.... NOMOR l>^,

4

sotkdes
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Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali tentanq Susunan 
Oi-qanisasi dan Tatakerja 
Pemerintahan Desa.
Nomor ' Tahun 2000
Tanggal /3 Aj0^C;y(^Ly. 2000

BAG AN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
PEMERINTAHAN DESA

KEPALA DESA BPD

SEKDES

[ KEPALA DUSUN

Keteranqan :

1.
2.

: Garis Koordinasi 
: Garis Komando



PErriELA^’AN
rER-ATUHAn DAERAIf KABUPATEN BOYO LA LI 

rPAlOR ..../2j........ TAIIUN 2000

'!' E rj T A N G

.SUSUrJAN ORG.AHI OAOI DAFJ TATA KERJA P EMERINTAHAN DESA
✓

I. PENJELASAN.

Den q an ditet a p k a n ny a U ndang-U nda nq Noinor 22 Tain j n 
1999 ten tang Pemerintahan Daorah maka Undanq-Uiidanq TJumor 
9 T.ihnn 1979 tentang Pcmorintahan Dc?a dinyatakan telah 
dicatut dan tidak berlala.i laqi.

0c:baqai konsekvrensi log!s atas t.il1 ak diberlakukannya 
UPdanq-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebiit maka segala 
pei'aturan pelaksanaan yanq menqatur lebih lanjut nionqenai 
penyelonggaraan Pemerintahan Desa yang tidak seauai dengan 
substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 harus dicabut 
dan diqhanti term a auk didalarnriya F’erat.uran yancj menqatur 
tentang Susunari Orqanisasi dan Tata Korj a Pemerintahan 
Desa.

Da lain rangka pengaturan kembali l;anda:;an hukuni baqi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bail: yang nionyanqkut 
aspeh pengorganisasian maupun ketatalaksanaan yang sesual 
dengan jiv;a dan semanqat Undang-Uiidanq 22 Tahun 1999 yanq 
lebih mengedepankan asped: poiidcanokrasian dan pern!jordavaan 
masyarakat desa, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu 
ixiongatur ousunan Orqaniaasi dan Tata Kcrj a PornGrintahan 
Desa dalam Peraturan Daerah.

Ad a p un De sa me nu rut 
Kesatuan Masyarakat Hukun 
bo rd a sa r ka n as a 1 \ isu 1 yai iq 
diniaksud da lam ponjoJ as an 
1949 sedanqkan landasan 
Pemerintahan Desa adalah

E’ oratu r a n D a e r a h i n i ad a 1 a 11 
y ang i n empunyai susuna n a s11 
borsifat is timewa s e baqaima n a 
Pasai IP Undang-nndang Dasar 
p omikira n da1a m pongaturan 
keanokaragaman, Parrtisi pasi,

otonomi asli, Demokrasi dan PemijerrlayHan Masvarakat.

II. PEN.1El.ADAN PAD A I, DEMI PAD At

Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat (4): cukup jelas

Pasal 2 ayat (9) : dv-ilam hal juiii] ah kurarig dari 
k e t e n 111 a n i i t. e t; a p k a n 1 c bi li
lanjut dengan Peraturan 
D e z. ,-i.

Pasal 2 ayat (G) s/d ayat(8): cukup jo las
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#
2 avat (91

F’asal 2 ay at (10)

Paaal 3 ay at (1) clan (2) 

p aft a I 3 avat (3) liuruf cl

-o

pasal 3 avat (3) hurut e

faktor
^ep'r-rti :

y a n q di m a 1: s u d dise.auaikan
dongan ftituasi dan kondisi 
serta kcbuti.ihan Desa yanq 
1 j e r- s a n q k u t a n a d a 1 a 11 f a I: t o r
jumlah pendiiduk, raktor alara, 
faktor ic-tak qeogratis maupun 
faktor fiosial budayar
tGrruasuk adat istiadat, scrta 

cbyokt.if lainnya
PeiujLiaftaan wi lay a li f 

kesoimbanqan antara orqani 
sari dan luaa vnlayah maupun 
a^-.pek pe J ayanan kepada
masyarakat.

cukup j olaft.

cukup jola?

Yanq dimakrud program kerja 
tahunan/Program kerj a 5
(Lima) tahunan adalah rc-ncana 
keqiatan y.ang alran dll<Jk 
ft a n a V. a ri o 1 o h E' a m e r i ri t a l i Dc a a 
dalam 1 (satu) taliun anggar 
a n /1 i ra a tahun k e d e p a n m e J i - 
p!_] ti P 0 m e r i n t a h a n, P e tiib a n q u n - 
a n, d a n k o m a a y a r a 1: a t a n.
Pi'0<5 ram kari a tahunan d 1 sunun 
aolar.ibat- lambatnya 3 i tiqa) 
bulan aebclum polaksannan 
tahun anqqaran, adapun
ponyusunan program norja 
tahunan/proqram korj a 5
(lima} tahunan dit e t ap k a n
denqan Kopulucan Kopala Desa.

d 1 ina k s ud mo n q ad a k a n
aama denqan pihak lain 

P a d a p r i n f; i p ny a D c ft a 
me Jakukan perbuatan 

balk dalam bidanq hukum 
publik, maupun dalam bidanq 
hukum prival.

Yang 
kerj a 
yaitu 
dapat 
hukum

Pasal 3 ayat (3) huruf f

♦

V a n q d i m aksud dongaii Urucan 
E’eino ri n t ahan lainnya ada.lah 
U r u ft a n - u ru a n p e ni e r _i n t a 11 a n
diluar uruaan dan keocnanqan 
Pomori nt ah Dos a so bag a i. man a 
yanq telah ditetapkan dalam 
P o r' a t Lir ri E' e r u nda n q - u nd a 11 g a n 
yanq berlaku.


