
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR2-2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang
BUPATI BOYOLALI,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 55 ay at (6) 
dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 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 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495);

3. 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);

4. Peraturan Pemerintah
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166);

8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daeraih otonom.

5. Desa..... 1
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5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis.
Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh 
suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6.

7.
8.

9

BAB 11
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 2
(1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin 

penyelenggaraan Pemerintah Desa dan sebagai perpanjangan tangan 
Negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

(3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa 
dibantu oleh Perangkat Desa.

(4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan 
Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian

1
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Bagian Kedua 
Pengangkatan

Pasal 3
(1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan 

Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan basil 
pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Ketiga 
Pelantikan

Pasal 4
(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
(2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Wakil Bupati.
(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu 

dan tempat yang ditentukan oleh Bupati.
(4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah sebagai berikut:
a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan 

Kepala Desa;
b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk;
c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
d. kata Pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
f. pembacaan amanat Bupati; dan
g. pembacaan do’a.

(5) Selain pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Desa 
dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial 
budaya setempat.

Bagian Keempat 
Serah Terima Jabatan

Pasal 5
(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa 

terpilih.
(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara 
sumpah/janji dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih setelah 
penyematan tanda jabatan bersamaan dengan penyerahan memori serah 
terima j abatan.

(4) Dalam.....

sebagaimana
pengambilan

1
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(4) Dalam hal pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan secara 

serentak, serah terima jabatan dilakukan secara simbolis perwakilan.
(5) Dalam hal serah terima jabatan dilakukan secara simbolis, Desa yang 

tidak menjadi perwakilan dapat melakukan serah terima jabatan di Desa 
masing masing.

(6) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
atas:
a. pendahuluan;
b. monografi Desa;
c. pelaksanaan program keija tahun lalu;
d. rencana program yang akan datang;
e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana 

kegiatan setahun terakhir;
f. hambatan yang dihadapi; dan
g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

BAB 111
MASA JABATAN KEPALA DESA 

Pasal 6
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 

tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling 

lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara 
berturut-turut.

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia.

(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah 
Desa.

(5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa 
jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 
(satu) periode masa jabatan.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu 
Hukuman Disiplin

Pasal 7
(1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan 

keuangan negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, 
atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma yang hidup 
dan berkembang di Desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan 
hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang 
bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.

(2) Hukuman.....
4
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(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
terdiri dari:
a. teguran tertulis; dan
b. pemyataan tidak puas secara tertulis.

(4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang.

(5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
berupa:
a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan
b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 8
(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2), Bupati memeriksa lebih dahulu Kepala Desa yang disangka 
melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1).

(2) Pemeriksaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh 
Pejabat Pengawas Fungsional.

Pasal 9
(1) Berdasarkan basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

Bupati memutuskan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.
(2) Kepala Desa yang pemah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian 

melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi 
hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang 
pemah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 10
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa yang 
bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Kepala Desa 

Pasal 11
(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar 

larangan Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan 
dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 12..... ^ .
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Pasal 12

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan 
sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan dan/atau 
menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
guna optimalisasi dan kelancaran pelayanan masyarakat.

Pasal 13
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai 
terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 14
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai 
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak 
pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 15
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 setelah melalui proses peradilan temyata 
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati 
merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan 
sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus 
merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 16
(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai berakhimya masa 
pemberhentian sementara.

(2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Bupati mengangkat PNS dari 
Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan adanya 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

r.

Pasal 17

(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Kepala I
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(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) 

Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Ketentuan terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berlaku 

untuk tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(4) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(5) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang 
ber sangkutan.

(6) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati 
melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

(7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 
kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada 
tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB VI
PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu 
Penjabat Kepala Desa

Pasal 18
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 
(satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, 
dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah 
sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 19
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dan 1 (satu) 
tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf 
g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat 
Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil 
Musyawarah Desa.

Pasal 20......
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Pasal 20
(1) Dalam hal teijadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala 

Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan 
selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

(2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

9

Pasal 21
(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat.

(2) Dalam mengusulkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Camat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. PNS yang diusulkan harus memperoleh rekomendasi dari atasan 

langsung;
b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda (ll/a); dan
c. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

(3) Dalam mengusulkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dan ayat (2), Camat dapat meminta pertimbangan Pemerintah Desa dan 
BPD.

(4) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat 
sebelum berakhimya masa jabatannya, apabila yang bersangkutan 
melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan.

(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan 
Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Harian Kepala Desa 

Pasal 22
(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara dan tidak dapat 

menjalankan tugas kedinasan karena kepentingan dinas, izin cuti 
dan/atau alasan lain yang serupa untuk jangka waktu sekurang- 
kurangnya 7 (tujuh) hari keija sampai dengan 60 (enam puluh) hari keija, 
Bupati atas usul Camat dapat menunjuk Sekretaris Desa sebagai 
Pelaksana Harian Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk menjalankan tugas, 
wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), maka ditunjuk salah seorang perangkat desa lainnya.

Pasal 23
(1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa 

dikembalikan kepada instansi induknya.

(2) Kepala
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(2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia 
pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan 
memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan.

Pasal 24

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 15 AGUnuC' 2016

t BUPATI BOYOLALI1

f 'SENO SAMODRO •

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal A Gt/Sjl/T 2016

SEKRETARIS DAERAH 
KABUTATEN BOYOLALI,

SRI ININGSIH

•elan
Bag Hk L- riAivi

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

SUNARNO
Pembina Tingkat I 

NIP. 19640608 199203 1 006


