
BUPATIBOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR hS TAHUN 2016

TENTANG

STAR AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Staf Ahli;

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 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 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 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor l\4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

5. Peraturan I/
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nomor 183);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATl TENTANG STAF AHLI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Pemerintalian Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah 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 daerah otonom.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Boyolali.

6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Boyolali.

BAB II 
SUSUNAN

Pasal 2

Staf Ahli terdiri dari;
a. Staf Ahli Bidang Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat;
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Hukum.

BAB III

/
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BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS 

Pasal 3

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bu pati dan secara administratif dikoordinasikan 
oleh Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi 
terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai 
keahliannya.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Tata Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat
Pasal 4

(1) Staf Ahli Bidang Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat mempunyai tugas memberikan telaah dan 
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati 
di bidang sosial, pemerintahan, dokumentasi dan 
informasi, penunjang urusan pemerintahan, keijasama, 
otonomi daerah, dan administrasi kewilayahan baik 
secara inisiasi maupun perintah sesuai keahliannya 
serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Tata Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi;

inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan 
bidang sosial, pemerintahan, dokumentasi dan 
informasi, penunjang urusan pemerintahan, 
keijasama, otonomi daerah, dan administrasi 
kewilayahan dan rekomendasi pemecahannya;
penyusunan konsep pemecahan konsepsional di 
bidang sosial, pemerintahan, dokumentasi dan 
informasi, penunjang urusan pemerintahan, 
kerjasama, otonomi daerah, dan administrasi 
kewilayahan dan penalaran persoalan secara 
mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan 

Bupati;
c. pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, 

seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai 
dengan bidang tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

a.

b.

(3) Uraian



a.

b.

c.

d.
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(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut:

mengumpulkan bahan-bahan keija yang berkaitan 
dengan isu-isu strategis di bidang sosial, 
pemerintahan, dokumentasi dan informasi, 
penunjang urusan pemerintahan, keijasama, 
otonomi daerah, dan administrasi kewilayahan 
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 
keperluan penyelesaian pekeijaan;
mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan- 
bahan keija yang berkaitan dengan isu-isu strategis 
di bidang sosial, pemerintahan, dokumentasi dan 
informasi, penunjang urusan pemerintahan, 
keijasama, otonomi daerah, dan administrasi 
kewilayahan sesuai dengan obyek keija dalam 
bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan 
dan isu-isu strategis di bidang sosial, 
pemerintahan, dokumentasi dan informasi, 
penunjang urusan pemerintahan, keijasama, 
otonomi daerah, dan administrasi kewilayahan 
dalam rangka menyelesaikan pekeijaan;
membuat telaahan dan rekomendasi di bidang 
sosial, pemerintahan, dokumentasi dan informasi, 
penunjang urusan pemerintahan, keijasama, 
otonomi daerah, dan administrasi kewilayahan 
berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk 
disampaikan kepada Bupati agar hasil telaahan 
dapat bermanfaat;
membiiiikan saran berdasarkan pelaksanaan 
pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan 
kepada Bupati; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh Bupati baik secara tertulis 
maupun lisan.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan 

Pasal 5

(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai 
tugas memberikan telaah dan rekomendasi terhadap 
isu-isu strategis kepada Bupati di bidang sumber daya 
alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan 
pengadaan barang/jasa baik secara misiasi maupun 
perintah sesuai keahliannya serta membenkan 
penalaran pemecahan konsepsional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan 
mempunyai fungsi:

a. inventarisasi.....

f.

I



-5-

a. inventarisasi, analisis, dan telaahan permasalahan 
bidang sumber daya alam, perekonomian, 
pengembangan infrastruktur dan pengadaan 
barang/jasa dan rekomendasi pemecahannya;

b. penyusunan konsep pemecahan konsepsional di 
bidang sumber daya alam, perekonomian, 
pengembangan infrastruktur dan pengadaan 
barang/jasa dan penalaran persoalan secara 
mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan 
Bupati;

c. pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, 
seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai 
dengan bidang tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. mengumpuIkan bahan-bahan keija yang berkaitan 

dengan isu-isu strategis di bidang sumber daya 
alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur 
dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan 
prosedur yang berlaku untuk keperluan 
penyelesaian pekeijaan;

b. mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan- 
bahan keija yang berkaitan dengan isu-isu 
strategis di bidang sumber daya alam, 
perekonomian, pengembangan infrastruktur dan 
pengadaan barang/jasa sesuai dengan obyek keija 
dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan 
tugas;

c. mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan 
dan isu-isu strategis di bidang sumber daya alam, 
perekonomian, pengembangan infrastruktur dan 
pengadaan barang/jasa dalam rangka 
menyelesaikan pekeijaan;

d.

f.

membuat telaahan dan rekomendasi di bidang 
lingkungan sumber daya alam, perekonomian, 
pengembangan infrastruktur dan pengadaan 
barang/jasa berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan untuk disampaikan kepada Bupati agar 
hasil telaahan dapat bermanfaat;
memberikan saran berdasarkan pelaksanaan 
pekeijaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan 
kepada Bupati; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh Bupati baik secara tertulis 
maupun lisan.

Bagian Ketiga I/
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Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Administrasi dan Hukum 

Pasal 6

(1) Staf Ahli Bidang Administrasi dan Hukum mempunyai 
tugas memberikan telaahan mengenai masalah di 
bidang hukum dan administrasi, ketertiban dan 
keamanan, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, 
dan fasilitasi penyelesaian kasus hukum baik secara 
inisiasi maupun perintah sesuai keahliannya serta 
memberikan penalaran pemecahan konsepsional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Administrasi dan Hukum 
mempunyai fungsi:
a. inventarisasi, analisis, dan telaahan permasalahan 

bidang hukum dan administrasi dan rekomendasi 
pemecahannya;

b. penyusunan konsep pemecahan konsepsional di 
bidang hukum dan administrasi, ketertiban dan 
keamanan, ketahanan bangsa, wawasan 
kebangsaan, dan fasilitasi penyelesaian kasus 
hukum, atas inisiatif dan penalaran persoalan 
secara mendasar dan terpadu untuk bahan 
kebijakan Bupati;

c. pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, 
seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai 
dengan bidang tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut:
a. mengumpulkan bahan-bahan keija yang berkaitan 

dengan isu-isu strategis di bidang hukum dan 
administrasi, ketertiban dan keamanan, ketahanan 
bangsa, wawasan kebangsaan, dan fasilitasi 
penyelesaian kasus hukum sesuai dengan prosedur 
yang berlaku untuk keperluan penyelesaian 
pekeijaan;

b. mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan- 
bahan keija yang berkaitan dengan isu-isu strategis 
di bidang hukum dan administrasi, ketertiban dan 
keamanan, ketahanan bangsa, wawasan 
kebangsaan, dan fasilitasi penyelesaian kasus 
hukum sesuai dengan penelitian yang telah 
dilakukan dalam bidangnya agar memperlancar 
pelaksanaan tugas;

c. mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan 
dan isu-isu strategis di bidang hukum dan 
administrasi, ketertiban dan keamanan, ketahanan 
bangsa, wawasan kebangsaan, dan fasilitasi 
penyelesaian kasus hukum dalam rangka 
menyelesaikan pekeijaan;

d. membuat.....
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d.

(1)

(2)

membuat telaahan dan rekomendasi di bidang 
hukum dan administrasi, ketertiban dan 
keamanan, ketahanan bangsa, wawasan 
kebangsaan, dan fasilitasi penyelesaian kasus 
hukum berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan untuk disampaikan kepada Bupati agar 
basil telaahan dapat bermanfaat;

e. memberikan saran berdasarkan pelaksanaan 
pekeijaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan 
kepada Bupati; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh Bupati balk secara tertulis 
maupun lisan.

BAB V
TATA KERJA 

Pasal 7
Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh 
tanggung jawab, lebih aktif, dan responsif serta wajib 
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun dalam lingkungan 
antar satuan keija lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam rangka melaksanakan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), diselenggarakan forum komumkasi antara Staf 
Ahli Bupati dengan Sekretaris Daerah dan Asisten 
Sekretaris Daerah paling lama setiap 3 (tiga) bulan 
sekali.

(4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), secara administratif difasilitasi 
oleh Sekretaris Daerah.

(5) Staf Ahli bertanggungjawab secara mandiri dalam
melaksanakan tugasnya dan segera memberikan 
pertimbangan sesuai dengan keahliannya untuk 
menunjang percepatan pelaksanaan tugas-tugas 
Pemerintafi Daerah serta menyampaikan
rekaman/salinannya kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 8

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli dilakukan 
oleh Bupati.

(2) Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan.

BAB VII.....

(3)

/
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2011 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli 
Bupati Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2011 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.

Pasal 11
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 20 2016

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 20 2016

SEKRETARIS D^RM 
KABUmTEN BOYOLXlI,

BUPATI BOYOLALI

------

^SENO SAMODRO

relan diteV.ii 
33.3 '.-iK ?;■ i-iAivi

SRI A?DmiNGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SETDA KABUPATEN BOYOLALI

SUNARNO 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19640608 199203 1 006


