
BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk pedoman dan guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas di lingkungan Kelurahan Kabupaten 
Boyolali serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan 
Fungsi Kelurahan Kabupaten Boyolali;

1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Pokok—Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 694);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 107);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 125);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN KABUPATEN 
BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah.

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai 

perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja 
kecamatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan 
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu satuan Organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
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5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

Pasal 3
(1) Kelurahan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan dan
melaksanakan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan 
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; dan
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

(3) Lurah mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan tugas penyelengaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan pembinaan kehidupan 
kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), adalah sebagai berikut:
g. melakukan tugas di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan masyarakat;
h. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 

laporan kinerja dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

i. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas Kelurahan;

j. memberikan saran, pendapat dan 
pertimbangan kepada atasan;

k. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk 
dan arahan kepada bawahan;

l. melaksanaan kegiatan pemerintahan
kelurahan;
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r.

s.

pembinaan lembaga

m. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
n. menyelenggarakan pelayanan masyarakat;
o. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban 

umum;

p. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum;

q. melakukan 
kemasyarakatan;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 
Kelurahan;
membina, mengawasi dan menilai kinerja 
bawahan serta memberikan Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);

t. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati 
yang dilimpahkan kepada Lurah; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua 

Penjabaran Tugas Pokok 

Sekretariat 
Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok
melaksanakan koordinasi kegiatan, pembinaan 
administrasi dan memberikan pelayanan teknis
administratif kepada Lurah dan perangkat 
Kelurahan.

(2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) terdiri dari Sekretaris, Seksi, dan Jabatan 
Fungsional.

(3) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin
pelaksanaan koordinasi kegiatan, pembinaan 
administrasi dan memberikan pelayanan teknis
administratif kepada Lurah dan perangkat 
Kelurahan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), adalah sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyiapan perumusan 

bahan kebijakan teknis, kegiatan, pembinaan 
administrasi, dan memberikan pelayanan 
teknis administratif kelurahan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan,
laporan kinerja dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas kesekretariatan;
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d. memberikan saran, pendapat dan 
pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk 
dan arahan kepada bawahan;

f. mengumpulkan dan merumuskan program 
serta petunjuk untuk keperluan pembinaan 
penyelenggaraan tugas umum pemerintah 
Kelurahan, pembangunan, dan pembinaan 
kesejahteraan sosial serta ketertiban wilayah;

g. melakukan pemantauan terhadap kegiatan 
penyeleggaraan tugas umum pemerintahan, 
pembangunan, dan pembinaan kesejahteraan 
sosial serta ketertiban sosial;

h. memberikan pelayanan kepada mayarakat di 
bidang pemerintahan dan kesejahteraan;

i. melakukan pembinaan administrasi dan 
pelayanan teknis administratif kepada 
perangkat Kelurahan;

j. melaksanakan administrasi keuangan meliputi 
penertiban pembukuan keuangan disertai 
pembuatan SPJ keuangan kantor;

k. menyiapkan surat keputusan Lurah hasil 
musyawarah kelurahan;

l. melaksanakan administrasi kepegawaian 
meliputi pembuatan daftar hadir dan laporan 
kepegawaian tiap bulan serta usulan kenaikan 
pangkat maupun kenaikan gaji berkala PNS di 
lingkungan kerjanya;

m. melaksanakan urusan perlengkapan acara 
kantor meliputi penyiapan tempat untuk rapat, 
daftar hadir peserta rapat, notulen dan 
konsumsi rapat serta mengusulkan pakaian 
seragam kantor;
menyiapkan kegiatan penerimaan tamu seperti 
buku tamu, tempat, daftar hadir dan konsumsi 
apabila dipandang perlu;
melaksanakan administrasi surat menyurat 
meliputi agenda surat masuk dan keluar, 
mengarsipkan surat dinas dan menyusun 
agenda kegiatan Lurah sesuai surat undangan;

p. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 
Kesekretariatan;

q. membina, mengawasi dan menilai kinerja 
bawahan serta memberikan Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya.

n.

o.
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Bagian Ketiga 

Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pemerintahan 

Pasal 5
(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pembinaan pemerintahan umum 
dan Kelurahan, administrasi kependudukan dan 
politik dalam negeri.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan tugas pembinaan 
pemerintahan umum dan Kelurahan, administrasi 
kependudukan dan politik dalam negeri.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 

laporan kinerja dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas Seksi Pemerintahan;

d. memberikan saran, pendapat dan 
pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk 
dan arahan kepada bawahan;

f. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi 
data di bidang pemerintahan;

g. merencanakan kegiatan penyuluhan dan 
sosialisasi tentang pemerintahan;

h. mengumpulkan bahan dalam rangka
pembinaan wilayah dan masyarakat;

i. melakukan pelayanan kepada masyarakat di 
bidang pemerintahan dan kependudukan;

j. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan 
pajak bumi dan bangunan (PBB) dan 
administrasi pertanahan lainnya;

k. membantu pengawasan dan pelaksanaan 
pemilihan umum (Pemilu);

l. menyajikan data dan informasi tentang 
pemerintahan dan kependudukan;

m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan 
di bidang pemerintahan;

n. menyiapkan bahan dan pelaksanaan 
pembinaan lembaga kemasyakatan kelurahan;

o. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 
Seksi Pemerintahan;
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3 p. membina, mengawasi dan menilai kinerja 
bawahan serta memberikan Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya.

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat 
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Pasal 6
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai 
tugas pokok melaksanakan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan 
tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban di 
wilayahnya.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
teknis di bidang tugasnya;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 
laporan kinerja dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
memberikan saran, pendapat dan 
pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk 
dan arahan kepada bawahan;
mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data 
di bidang ketentraman dan ketertiban;
melakukan pembinaan ketentraman dan 
ketertiban masyarakat;
melakukan pelayanan masyarakat di bidang 
ketentraman dan ketertiban;
membantu penyelenggaraan kegiatan 
administrasi perlindungan masyarakat;
membuat surat pengantar dan keterangan 
untuk perizinan yang berhubungan dengan 
ketertiban;
membuat surat pengantar untuk permohonan 
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 
dan boro bekerja;
membina pelaksanaan tugas perlindungan 
masyarakat;

a.

b.

c.

d.

f.

k.

1



n.

o

m. membantu pelaksanaan penanggulangan dan 
pengamanan akibat bencana;
membantu dan mengusahakan kegiatan yang 
berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
membina, mengawasi dan menilai kinerja 
bawahan serta memberikan Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima 

Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal 7
(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan pembinaan di bidang 
perekonomian Kelurahan, produksi dan distribusi, 
pembangunan, dan lingkungan hidup.

(2) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan 
tugas pembinaan di bidang perekonomian 
Kelurahan, produksi dan distribusi, pembangunan, 
dan lingkungan hidup.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 

laporan kinerja dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

d. memberikan saran, pendapat dan 
pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk 
dan arahan kepada bawahan;

f. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi 
data di bidang perekonomian dan 
pembangunan;

g. melakukan kegiatan pembinaan terhadap 
perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan 
kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka 
meningkatkan kehidupan perekonomian 
masyarakat;
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h. melakukan pelayanan kepada masyarakat di 
bidang perekonomian dan pembangunan;

i. melakukan kegiatan dalam rangka
meningkatkan swadaya dan partisipasi 
masyarakat dalam meningkatkan
perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

j. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perbaikan/ 
pembangunan perumahan masyarakat miskin;

k. mengoordinasikan dan membina program 
peningkatan penciptaan lingkungan yang 
bersih, sehat, indah dan nyaman;

l. melakukan administrasi perekonomian dan 
pembangunan di Kelurahan;

m. memfasilitasi, membina, menyiapkan bahan- 
bahan dan pelaksanaan musyawarah dengan 
lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;

n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 
Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

o. membina, mengawasi dan menilai kinerja 
bawahan serta memberikan Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam 

Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Sosial

tugas pokok 
program dan

sosial dan

Pasal 8
(1) Seksi Sosial mempunyai 

melaksanakan penyusunan 
pembinaan kesejahteraan 
kemasyarakatan.

(2) Kepala Seksi Sosial mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan tugas penyusunan 
program dan pembinaan kesejahteraan sosial dan 
kemasyarakatan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 

laporan kinerja dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas Seksi Sosial;
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I

] d. memberikan saran, pendapat dan 
pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk 
dan arahan kepada bawahan;

f. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi 
data di bidang sosial dan kemasyarakatan;

g. melakukan pelayanan kepada masyarakat di
bidang kesejahteran sosial dan
kemasyarakatan;

h. melakukan kegiatan pembinaan dalam bidang 
keagamaan, keluarga berencana dan 
pendidikan masyarakat;

i. memfasilitasi, mengumpulkan, dan
menyalurkan dana/bantuan terhadap korban 
bencana alam dan bencana lainnya;

j. memfasilitasi pelaksanaan pendataan keluarga 
miskin dan penyandang masalah kesejahteraan 
sosial lainnya;

k. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dana 
Palang Merah Indonesia;

l. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, 
Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi 
kemasyarakatan;

m. memfasilitasi pelaksanaan program layanan 
kesehatan masyarakat;
memfasilitasi kegiatan pengumpulan zakat, 
infaq, dan shodaqoh;
melakukan pencatatan kelahiran, kematian, 
pernikahan, dan perceraian;
melakukan pendataan tempat ibadah dan 
fasilitas sosial yang ada di wilayahnya;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 
Seksi Sosial;
membina, mengawasi dan menilai kinerja 
bawahan serta memberikan Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya.

n

o.

r.

s.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9
(1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah 

tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan keahliannya.
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)
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
koordinator yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan fungsional di bidang 
masing-masing sesuai dengan keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam 
melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut 
dalam ayat (1) dan (3) diatur berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

I

1

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan 
Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2008 Nomor 16), 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 A8 DcscmSer 2011

BUPATI BOYOLALI,

--------

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal A.3

SEKRETARIS DAERAH 
KABUEfATEN BOYOLALI,

r SENO SAMODRO/i--

2011
A

Teian aiteliii 
Sag Hk s HAM 

Seta

Tgi
Prf

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR .3.6


