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PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
STAF AHLI BUPATI BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

: bahwa untuk pedoman dan guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Staf Ahli 
Kabupaten Boyolali serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 5 ayat (4) 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 Staf Ahli Kabupaten Boyolali;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. 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 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);
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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 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);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5094);

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

8. 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 Nomor 
125);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI STAF AH LI BUPATI 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 dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah Kabupaten Boyolali.

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.

5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Boyolali.

BAB II 
STAF AHLI

Pasal 2

Staf Ahli terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
c. Staf Ahli Bidang Pembangunan.
d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 

Manusia.
e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

t

Pasal 3

(1) Staf Ahli adalah Pejabat yang ditunjuk untuk 
membantu Bupati dalam menelaah suatu 
permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi 
di daerah untuk kemudian direkomendasikan 
pemecahannya kepada Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli
berada/berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati dan secara 
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
memonitor dan menelaah permasalahan yang dihadapi 
oleh daerah, untuk selanjutnya menyusun 
rekomendasi pemecahannya sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing.
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BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

STAF AH LI 
Paragraf 1

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

Pasal 4

(1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas 
pokok memberikan telaahan mengenai masalah di 
bidang hukum dan politik dalam negeri, 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 Hukum dan Politik 
mempunyai fungsi :
a. Inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan 

bidang hukum dan politik dan rekomendasi 
pemecahannya;

b. penyusunan konsep pemecahan konsepsional di 
bidang hukum dan politik dalam negeri, 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) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut

daria.
XlCLll •

menghimpun dan mempelajari laporan 
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
memerlukan pemecahan dan penanganan tindak 
lanjut;

b. membuat analisis empiris atas materi laporan 
tersebut dan menyusun alternatif rekomendasi 
untuk pemecahannya;

c. meneliti konsep produk hukum daerah yang 
berkaitan dengan bidang hukum dan politik dan 
merekomendasikan perbaikannya;

d. menghimpun bahan kajian yang berkaitan dengan 
evaluasi penerapan produk hukum yang telah ada;



-5-

e. menghimpun bahan masukan dari satuan kerja 
untuk diolah menjadi bahan berupa pointer 
penegasan Bupati;

f.

g-

juklakmenyusun konsep saran untuk 
penyelesaian masalah oleh Bupati; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Staf Ahli Bidang Pemerintahan 

Pasal 5

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas 
pokok memberikan telaahan mengenai masalah- 
masalah di bidang pemerintahan umum, otonomi 
daerah, kerjasama an tar daerah, manajemen aparatur 
pemerintahan, pengawasan kepegawaian, hubungan 
masyarakat, pendidikan generasi muda, agama dan 
kebudayaan, kesehatan, dan sosial budaya baik secara 
inisiasi maupun perintah sesuai dengan keahliannya 
serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional.

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

bidang pemerintahan dan rekomendasi 
pemecahannya;

b. penyusunan konsep pemecahan konsepsional di 
bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, 
kerjasama an tar daerah, manajemen aparatur 
pemerintahan, pengawasan kepegawaian, 
hubungan masyarakat, pendidikan generasi muda, 
agama dan kebudayaan, kesehatan, dan sosial 
budaya 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) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut:
a. menghimpun dan mempelajari laporan dari 

pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
memerlukan pemecahan dan penanganan tindak 
lanjut;



-6-

b. membuat analisis empiris atas materi laporan 
tersebut dan menyusun alternatif rekomendasi 
untuk pemecahannya;

c. meneliti konsep produk hukum daerah yang 
berkaitan dengan bidang pemerintahan dan 
merekomendasikan perbaikannya;

d. menghimpun bahan kajian yang berkaitan dengan 
evaluasi penerapan produk hukum yang telah ada;

e. menghimpun bahan masukan dari satuan kerja 
untuk diolah menjadi bahan berupa pointer 
penegasan Bupati;

f. juklakmenyusun konsep saran untuk 
penyelesaian masalah oleh Bupati; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Staf Ahli Bidang Pembangunan

Pasal 6

(1) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas 
pokok memberikan telaahan mengenai masalah di 
bidang pembangunan yang meliputi pembangunan 
fisik, infra struktur, tata ruang, pembangunan 
pertanian umum, industri, pertambangan dan energi, 
pengairan, pemukiman dan lingkungan hidup, 
perhubungan, informatika, dan pariwisata serta ilmu 
pengetahuan dan teknologi baik secara inisiasi 
maupun perintah sesuai dengan keahliannya serta 
memberikan penalaran pemecahan konsepsional.

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

bidang pembangunan dan rekomendasi 
pemecahannya;

b. penyusunan konsep pemecahan konsepsional di 
bidang pembangunan yang meliputi pembangunan 
fisik, infra struktur, tata ruang, pembangunan 
pertanian umum, industri, pertambangan dan 
energi, pengairan, pemukiman dan lingkungan 
hidup, perhubungan, informatika, dan pariwisata 
serta ilmu pengetahuan dan teknologi atas inisiatif 
dan penalaran persoalan secara mendasar dan 
terpadu untuk bahan kebijakan Bupati;
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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) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut;

\

a. menghimpun dan mempelajari laporan dari 
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
memerlukan pemecahan dan penanganan tindak 
lanjut;

b. membuat analisis empiris atas materi laporan 
tersebut dan menyusun alternatif rekomendasi 
untuk pemecahannya;

c. meneliti konsep produk hukum daerah yang 
berkaitan dengan bidang pembangunan dan 
merekomendasikan perbaikannya;

d. menghimpun bahan kajian yang berkaitan dengan 
evaluasi penerapan produk hukum yang telah ada;

e. menghimpun bahan masukan dari satuan kerja 
unUik diolah menjadi bahan berupa pointer 
penegasan Bupati;

f. menyusun konsep saran untuk juklak 
penyelesaian masalah oleh Bupati; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia

Pasal 7

(1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia mempunyai tugas pokok memberikan 
telaahan mengenai permasalahan di bidang 
kemasyarakatan dan sumber daya manusia, meliputi 
bidang pemberdayaan dan pengembangan partisipasi 
masyarakat desa dan kelurahan, peranan wanita dan 
penanganan bencana alam serta kesejahteraan sosial 
baik secara inisiasi maupun perintah sesuai dengan 
keahliannya serta memberikan penalaran pemecahan 
konsepsional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan 
Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
a. Inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan 

bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia 
dan rekomendasi pemecahannya;
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b. penyusunan konsep pemecahan konsepsional di 
bidang kemas)^arakatan dan sumber daya 
manusia, meliputi bidang pemberdayaan dan 
pengembangan partisipasi masyarakat desa dan 
kelurahan, peranan wanita dan penanganan 
bencana alam serta kesejahteraan sosial 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) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. menghimpun dan mempelajari laporan dari 

pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
memerlukan pemecahan dan penanganan tindak 
lanjut;

b. membuat analisis empiris atas materi laporan 
tersebut dan menyusun alternatif rekomendasi 
untuk pemecahannya;

c. meneliti konsep produk hukum daerah yang 
berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan 
sumber daya manusia dan merekomendasikan 
perbaikannya;

d. menghimpun bahan kajian yang berkaitan dengan 
evaluasi penerapan produk hukum yang telah ada;

e. menghimpun bahan masukan dari satuan kerja 
untuk diolah menjadi bahan berupa pointer 
penegasan Bupati;

f. menyusun konsep saran untuk juklak 
penyelesaian masalah oleh Bupati; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 

Pasal 8

(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai 
tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah 
di bidang ekonomi dan keuangan yang meliputi bidang 
pendapatan daerah, administrasi keuangan daerah, 
perdagangan dan koperasi, investasi, pengembangan 
dunia usaha, serta bidang ekonomi makro baik secara 
inisiasi maupun perintah sesuai dengan keahliannya 
serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
mempunyai fungsi :
a. Inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan 

bidang Bidang ekonomi dan keuangan dan 
rekomendasi pemecahannya;

b. penyusunan konsep pemecahan konsepsional di 
bidang kemasyarakatan dan sumber daya 
manusia, meliputi bidang ekonomi dan keuangan 
yang meliputi bidang pendapatan daerah, 
administrasi keuangan daerah, perdagangan dan 
koperasi, investasi, pengembangan dunia usaha, 
serta bidang ekonomi makro 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) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :
a. menghimpun dan mempelajari laporan dari 

pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
memerlukan pemecahan dan penanganan tindak 
lanjut;

b. membuat analisis empiris atas materi laporan 
tersebut dan menyusun alternatif rekomendasi 
untuk pemecahannya;

c. meneliti konsep produk hukum daerah yang 
berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan 
dan merekomendasikan perbaikannya;

d. menghimpun bahan kajian yang berkaitan dengan 
evaluasi penerapan produk hukum yang telah ada;

e. menghimpun bahan masukan dari satuan kerja 
untuk diolah menjadi bahan berupa pointer 
penegasan Bupati;

f. menyusun konsep saran untuk juklak 
penyelesaian masalah oleh Bupati; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Bupati sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA



-10-

Pasal 9

(1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dengan 
penuh tanggungjawab, lebih aktif dan responsif serta 
wajib berpedoman kepada ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Bupati.

(2) 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 kerja lain sesuai dengan bidang 
tugasnya.

(3) Dalam rangka melaksanakan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diselenggarakan forum komunikasi 
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 
Pemerintah Daerah serta menyampaikan rekaman / 
salinannya kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1) Staf Ahli diangkat oleh Bupati.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Staf Ahli sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), selain memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, juga hams memenuhi syarat;

a. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) kali 
jabatan struktural eselon III yang berbeda dengan 
pangkat/golongan mang sekurang-kurangnya
Pembina / IVa, atau dari jabatan stmktural eselon 
II, atau dari jabatan fungsional dengan
pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya
Pembina Tingkat I / IVb;
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b. memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian 
serta wawasan yang luas di bidangnya; dan

c. dibutuhkan oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Staf Ahli diberhentikan oleh Bupati.

(2) Staf Ahli dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) karena :

a. mengundurkan diri dari jabatannya;
b. telah mencapai batas usia pensiun;
c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d. tidak dibutuhkan lagi dan/atau diangkat dalam 

jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional;
e. cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar 

tanggungan Negara karena persalinan;
f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
g. adanya perampingan organisasi pemerintah;
h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan 

rohani;
i. meninggal dunia atau hilang; dan
j. melanggar Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan 
Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
Staf Ahli Bupati Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 13
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 M Dem\Ur2011

^ BUPATI BOYOLALI,

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDlNINGSIH

Z1 SENO SAMODRO f'

QilejiTi
3a9 ^ hiAiVl

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR .53


