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MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 
 

Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 
Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dipandang 
perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3699); 

  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3501); 

  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 
dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 
Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan 
Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan 
atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan 
dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan 
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 

12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005; 

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas 
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005. 

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: 
B/1236/M.PAN/6/2005 tanggal 29 Juni 2005 perihal Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup. 

 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA 
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA. 

 
BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  

Pasal 1 

Menteri Negara Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Meneg LH adalah unsur pembantu Presiden yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Pasal 2 

Meneg LH mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan 
hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Meneg LH menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan nasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak 
lingkungan; 
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c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 

d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 

e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 
 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI  

Pasal 4 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup, terdiri dari : 

a. Menteri Negara LH, selanjutnya disebut Meneg LH; 

b. Sekretariat Kementerian Negara LH, selanjutnya disebut Setmeneg LH; 

c. Deputi Bidang Tata Lingkungan, selanjutnya disebut Deputi I Meneg LH; 

d. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, selanjutnya disebut Deputi II Meneg LH; 

e. Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, 
selanjutnya disebut Deputi III Meneg LH; 

f. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 
selanjutnya disebut Deputi IV Meneg LH; 

g. Deputi Bidang Penaatan Lingkungan, selanjutnya disebut Deputi V Meneg LH; 

h. Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disebut Deputi VI Meneg 
LH; 

i. Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, selanjutnya disebut Deputi VII Meneg LH; 

j. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global dan Kerjasama Internasional; 

k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; 

l. Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Kemitraan; 

m. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga; 

n. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Pembangunan Berkelanjutan; 

o. Inspektorat; 

p. 5 (lima) Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional. 

 
BAB III 

SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 
Pasal 5 

Setmeneg LH dipimpin oleh Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Sesmen LH, yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg LH. 

Pasal 6 

Setmeneg LH mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian 
dukungan administrasi Kementerian Negara LH. 
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Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup menyelenggarakan fungsi : 

a. koordinasi kegiatan Kementerian Negara LH; 

b. penyelenggaraan, pengelolaan, dan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 
fungsi Kementerian Negara LH; 

c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian 
Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lainnya yang terkait; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg LH sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
Pasal 8 

Setmeneg LH, terdiri dari : 
a. Biro Umum; 

b. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. 
 

Bagian Ketiga  

Biro Umum  
Pasal 9 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum serta kepegawaian bagi 
seluruh unit di lingkungan Kementerian Negara LH. 

Pasal 10 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : 
a. pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; 

b. pelaksanaan administrasi persuratan dan dokumentasi; 

c. pelaksanaan administrasi keuangan; 

d. pelaksanaan urusan rumah tangga. 
Pasal 11 

Biro Umum, terdiri dari :  
a. Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pimpinan;  

b. Bagian Keuangan; 

c. Bagian Rumah Tangga; 

d. Bagian Kepegawaian. 

Pasal 12 
Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, dokumentasi, 
dan inventarisasi. 

Pasal 13 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pimpinan 
menyelenggarakan fungsi : 
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a. pelaksanaan administrasi umum, surat menyurat dan kearsipan; 

b. pelaksanaan urusan dokumentasi; 

c. pelaksanaan pencatatan dan pendataan barang-barang; 

d. pelaksanaan koordinasi kegiatan administratif Unit Tata Usaha Pimpinan Meneg LH, Sesmen LH, para Deputi 
dan para Staf Ahli. 

Pasal 14 
Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pimpinan, terdiri dari : 
a. Subbagian Persuratan; 

b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi; 

c. Subbagian Inventarisasi; 

d. Unit Tata Usaha Pimpinan. 
Pasal 15 

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, penggandaan dan 
percetakan. 

(2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan, dokumentasi dan 
pengendalian dokumen yang diperlukan untuk sistem manajemen. 

(3) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan 
pelaporan barang. 

(4) Unit Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif kepada Meneg LH, Sesmen 
LH, para Deputi dan para Staf Ahli. 

Pasal 16 
(1) Unit Tata Usaha Pimpinan, terdiri dari : 

a. Subbagian Tata Usaha Meneg LH; 

b. Subbagian Tata Usaha Sesmen LH; 

c. Subbagian Tata Usaha Deputi I; 

d. Subbagian Tata Usaha Deputi II; 

e. Subbagian Tata Usaha Deputi III; 

f. Subbagian Tata Usaha Deputi IV; 

g. Subbagian Tata Usaha Deputi V; 

h. Subbagian Tata Usaha Deputi VI; 

i. Subbagian Tata Usaha Deputi VII; 

j. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli. 

(2) Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pimpinan dan secara fungsional bertanggung jawab 
kepada Meneg LH, Sesmen LH, para Deputi, dan para Staf Ahli sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 17 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan, perjalanan, akuntansi 
dan verifikasi. 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
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a. pelaksanaan penyusunan anggaran; 

b. pelaksanaan administrasi perjalanan dan urusan perbendaharaan; 

c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi. 
Pasal 19 

Bagian Keuangan, terdiri dari : 

a. Subbagian Anggaran; 

b. Subbagian Administrasi Perjalanan dan Perbendaharaan; 

c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. 

Pasal 20 

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengajuan revisi 
anggaran dan pengajuan ijin penggunaan anggaran. 

(2) Subbagian Administrasi Perjalanan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
administrasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri serta urusan perbendaharaan. 

(3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi dan verifikasi 
pelaksanaan anggaran. 

Pasal 21 

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan 
keprotokolan. 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan 
fungsi : 

a. pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan kantor; 

b. pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan; 

c. pelaksanaan urusan keprotokolan. 

Pasal 23 

Bagian Rumah Tangga, terdiri dari : 

a. Subbagian Pengadaan;  

b. Subbagian Pemeliharaan;  

c. Subbagian Protokol. 

Pasal 24 

(1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan 
barang dan pendistribusian perlengkapan kantor. 

(2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, 
penggunaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan, dan kendaraan. 

(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan pengamanan intern. 

Pasal 25 

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi dan 
pengembangan pegawai. 
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Pasal 26 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan 
fungsi: 

a. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian; 

b. pelaksanaan urusan mutasi pegawai; 

c. pelaksanaan urusan pengembangan pegawai. 

Pasal 27 

Bagian Kepegawaian, terdiri dari : 

a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian; 

b. Subbagian Mutasi; 

c. Subbagian Pengembangan Pegawai. 
Pasal 28 

(1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi 
kepegawaian, pengelolaan dan pendokumentasian data kepegawaian, kepangkatan dan penggajian, serta 
penyiapan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Asuransi Kesehatan (ASKES), Kartu Pegawai, 
Tanda Pengenal Pegawai, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, Cuti, Penghargaan dan Kesehatan Pegawai. 

(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengangkatan, pemberhentian, 
pensiun, penyiapan dan penyusunan rencana penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

(3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pendidikan 
dan pelatihan penjenjangan, urusan kesejahteraan, urusan disiplin dan penyiapan naskah hukuman disiplin. 

 
 

Bagian Keempat  
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 

Pasal 29 
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran 
dan kerja sama luar negeri di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 30 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran dan kerja sama luar negeri di bidang pengelolaan 
lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan; 

b. pelaksanaan analisis dan evaluasi program dan anggaran di bidang pengelolaan lingkungan dan pengendalian 
dampak lingkungan; 

c. pelaksanaan administrasi kerja sama multilateral di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian 
dampak lingkungan; 

d. pelaksanaan administrasi kerja sama bilateral di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian 
dampak lingkungan. 

Pasal 31 
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari : 

a. Bagian Program; 

b. Bagian Analisis dan Evaluasi Program; 
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c. Bagian Multilateral; 

d. Bagian Bilateral. 
Pasal 32 

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 33 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Program menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian 
dampak lingkungan; 

b. pelaksanaan administrasi dan penyusunan rencana dan program pengelolaan lingkungan hidup dan 
pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 34 
Bagian Program, terdiri dari : 

a. Subbagian Penyusunan Program I; 

b. Subbagian Penyusunan Program II; 

c. Subbagian Penyusunan Program III. 
Pasal 35 

(1) Subbagian Penyusunan Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
rencana program dan anggaran di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan Limbah B3. 

(2) Subbagian Penyusunan Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
rencana program dan anggaran di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan tata lingkungan. 

(3) Subbagian Penyusunan Program III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 
penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penaatan lingkungan, peningkatan kapasitas, 
komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 36 
Bagian Analisis dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program 
pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 37 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Analisis dan Evaluasi Program 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan 
pelaksanaan program dan anggaran di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak 
lingkungan; 

b. pelaksanaan analisis pelaksanaan program dan anggaran di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan 
pengendalian dampak lingkungan; 

c. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 38 
Bagian Analisis dan Evaluasi Program, terdiri dari : 

a. Subbagian Data dan Informasi Program; 

b. Subbagian Analisis Program; 

c. Subbagian Evaluasi Program. 
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Pasal 39 
(1) Subbagian Data dan Informasi Program mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan informasi serta 

penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

(2) Subbagian Analisis Program mempunyai tugas melakukan analisis pelaksanaan program dan anggaran di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

(3) Subbagian Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program 
dan anggaran di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 40 
Bagian Multilateral mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerja sama dan bantuan multilateral pada Lembaga 
Regional, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Lembaga Non Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 41 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Multilateral menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri dengan lembaga regional di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; 

b. pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri dengan lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB) di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; 

c. pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri dengan lembaga non Perserikatan Bangsa 
Bangsa (non-PBB) di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; 

d. pemantauan administrasi kerja sama internasional dan atau bantuan luar negeri dibidang pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 42 

Bagian Multilateral, terdiri dari : 

a. Subbagian Lembaga Regional; 

b. Subbagian Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa; 

c. Subbagian Lembaga Non Perserikatan Bangsa Bangsa. 

Pasal 43 

(1) Subbagian Lembaga Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerja sama dan 
bantuan luar negeri dengan lembaga regional di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian 
dampak lingkungan. 

(2) Subbagian Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi 
kerjasama dan bantuan luar negeri dengan lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

(3) Subbagian Lembaga Non Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri dengan lembaga non-Perserikatan Bangsa Bangsa di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 44 

Bagian Bilateral mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerja sama dan bantuan bilateral Antar Negara, 
Organisasi Non Pemerintah dan Kerjasama Lembaga Internasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan 
pengendalian dampak lingkungan. 
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Pasal 45 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Bilateral menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri antar negara di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup dan pengendalian dampak lingkungan; 

b. pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri antar organisasi non pemerintah di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; 

c. pelaksanaan administrasi dan kerja sama lembaga internasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan 
pengendalian dampak lingkungan; 

d. pelaksanaan administrasi pendidikan dan atau pelatihan serta penugasan ke luar negeri;  

e. pemantauan administrasi kerja sama dan atau bantuan bilateral. 

Pasal 46 
Bagian Bilateral, terdiri dari : 

a. Subbagian Antar Negara; 

b. Subbagian Organisasi Non Pemerintah; 

c. Subbagian Kerjasama Lembaga Internasional. 

Pasal 47 
(1) Subbagian Antar Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerja sama dan bantuan 

luar negeri antar negara di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

(2) Subbagian Organisasi Non-Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerja sama 
dan bantuan luar negeri antar organisasi non-pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan 
pengendalian dampak lingkungan. 

(3) Subbagian Kerjasama Lembaga Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi 
pengelolaan kerja sama dan bantuan luar negeri dengan lembaga internasional di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 

 
BAB IV 

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 48 
Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Meneg LH. 

Pasal 49 
Deputi I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata 
lingkungan. 

Pasal 50 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 49, Deputi I menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan; 

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan; 
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c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan sesuai dengan bidang tata 
lingkungan; 

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, 
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait; 

e. pelaksanaan tugas lain di bidang tata lingkungan yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. 
 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

 Pasal 51  
Deputi I, terdiri dari : 

a. Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/I; 

b. Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I; 

c. Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I; 

d. Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/I. 
 

Bagian Ketiga 
Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan  

Pasal 52 
Asisten Deputi 1/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pengembangan 
pedoman dan evaluasi serta penyelenggaraan kajian dampak lingkungan. 

Pasal 53 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Asisten Deputi 1/I menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan dan pengembangan pedoman di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Environmental Risk 
Assessment (ERA), dan Audit Lingkungan Hidup, serta penyusunan materi Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup tentang Kelayakan Lingkungan; 

b. pengkajian, pengembangan metodologi, sistem dan tata laksana AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit 
Lingkungan Hidup, penyusunan masukan untuk perencanaan wilayah serta penyelenggaraan kesekretariatan 
Komisi Penilai AMDAL; 

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang AMDAL, UKL dan 
UPL, ERA, dan Audit Lingkungan Hidup. 

Pasal 54 
Asisten Deputi 1/I, terdiri dari : 

a. Bidang Pengembangan; 

b. Bidang Penyelenggaraan; 

c. Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut. 
Pasal 55 

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan metodologi, sistem dan tata 
laksana AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan Hidup. 

Pasal 56 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bidang Pengembangan menyelenggarakan 
fungsi : 
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a. pengkajian dan pengembangan metodologi serta penyusunan peraturan sistem dan tata laksana AMDAL, UKL 
dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan Hidup;  

b. penyusunan masukan untuk perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan berdasarkan hasil AMDAL. 
Pasal 57 

Bidang Pengembangan terdiri dari : 

a. Subbidang Kajian; 

b. Subbidang Pedoman dan Standar. 
Pasal 58 

(1). Subbidang Kajian mempunyai tugas melakukan pengkajian pengembangan metodologi, sistem dan tata 
laksana AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan Hidup, serta penyusunan masukan untuk 
perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan; 

(2). Subbidang Pedoman dan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan substansi materi peraturan 
sistem dan tata laksana AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan Hidup. 

Pasal 59 
Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pemantauan, dan pembinaan teknis 
metodologi, sistem, dan tata laksana AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan, serta penyelenggaraan 
kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL. 

Pasal 60 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. pengkajian dan pembinaan teknis metodologi, sistem, dan tata laksana AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit 

Lingkungan Hidup;  

b. pemantauan,  penilaian dan  penyelenggaraan  kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL serta penyusunan 
materi naskah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Kelayakan Lingkungan. 

Pasal 61 
Bidang Penyelenggaraan, terdiri dari :  

a. Subbidang Pembinaan Teknis; 

b. Subbidang Penilaian AMDAL. 
Pasal 62 

(1) Subbidang Pembinaan Teknis mempunyai tugas melakukan pengkajian bahan pembinaan teknis metodologi, 
sistem, dan tata laksana AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan Hidup. 

(2) Subbidang Penilaian AMDAL mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penilaian serta urusan 
kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL, serta menyiapkan bahan materi naskah Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup tentang Kelayakan Lingkungan. 

Pasal 63 
Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan 
pelaksanaan kebijakan di bidang AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan Hidup. 

Pasal 64 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pengolahan data evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan 
Hidup;  

b. pelaksanaan analisis tindak lanjut evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan 
Audit Lingkungan Hidup;  
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c. penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit 
Lingkungan Hidup. 

Pasal 65 
Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut, terdiri dari : 

a. Subbidang Evaluasi; 

b. Subbidang Tindak Lanjut. 
Pasal 66 

(1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data evaluasi dan penyusunan bahan laporan 
pelaksanaan kebijakan di bidang AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan Hidup. 

(2) Subbidang Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan analisis tindak lanjut evaluasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang AMDAL, UKL dan UPL, ERA, dan Audit Lingkungan Hidup. 

 
Bagian Keempat 

Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan 
Pasal 67 

Asisten Deputi 2/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan 
lingkungan. 

Pasal 68 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Asisten Deputi 2/I menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan lingkungan; 

b. pengkajian perencanaan lingkungan dan valuasi perubahan fungsi ruang berdasarkan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan, pengkajian lingkungan hidup strategis, pengkajian peraturan perundang-undangan di 
bidang penataan ruang, dan pengembangan kriteria lokasi dan standar teknik, metodologi, sistem dan tata 
laksana perencanaan lingkungan; 

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan perencanaan lingkungan. 
Pasal 69 

Asisten Deputi 2/I, terdiri dari : 

a. Bidang Ruang Daratan, Lautan dan Udara; 

b. Bidang Perubahan Fungsi. 
Pasal 70 

Bidang Ruang Daratan, Lautan dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan 
metodologi, sistem, dan tata laksana perencanaan lingkungan dan pengembangan kriteria lokasi dan standar teknik 
pelestarian lingkungan serta penyusunan substansi peraturan perundang-undangan di bidang tata lingkungan dan 
tata ruang daratan, lautan dan udara. 

Pasal 71 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bidang Ruang Daratan, Lautan dan Udara 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkajian dan pengembangan metodologi, sistem, dan tata laksana perencanaan lingkungan, serta kriteria 
lokasi dan standar teknik pelestarian lingkungan di ruang daratan, lautan dan udara; 

b. penyusunan substansi materi peraturan perundang-undangan di bidang tata lingkungan dan tata ruang 
daratan, lautan dan udara; 

c. pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan dan 
tata ruang daratan, lautan dan udara. 
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Pasal 72 

Bidang Ruang Daratan, terdiri dari :  

a. Subbidang Sektoral; 

b. Subbidang Daerah. 

Pasal 73 

(1) Subbidang Sektoral mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, analisis, dan pengembangan 
metodologi, sistem, tata laksana perencanaan lingkungan, kriteria lokasi dan standar teknik sektoral serta 
substansi peraturan perundang-undangan di bidang tata lingkungan dan tata ruang daratan, lautan dan udara. 

(2) Subbidang Daerah mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, analisis, dan pengembangan 
metodologi, sistem, tata laksana perencanaan lingkungan di daerah, dan penyusunan bahan laporan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan dan tata ruang daratan, lautan dan udara. 

Pasal 74 

Bidang Perubahan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian lingkungan hidup strategis serta pengkajian 
dan valuasi serta penyusunan rekomendasi perubahan fungsi ruang daratan, lautan dan udara. 

Pasal 75 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bidang Perubahan Fungsi menyelenggarakan 
fungsi : 

a. pengkajian lingkungan hidup strategis; 

b. pengkajian dan valuasi perubahan fungsi ruang daratan, lautan dan udara; 

c. pemantauan, analisis, dan penyusunan rekomendasi perubahan fungsi ruang daratan, lautan dan udara. 

Pasal 76 
Bidang Perubahan Fungsi, terdiri dari : 

a. Subbidang Valuasi Kualitas Lingkungan; 

b. Subbidang Valuasi Ekonomi Ruang. 

Pasal 77 

(1) Subbidang Valuasi Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengkajian lingkungan hidup strategis 
serta pengkajian dan penilaian kualitas lingkungan akibat perubahan fungsi ruang daratan, lautan dan udara. 

(2) Subbidang Valuasi Ekonomi Ruang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penilaian ekonomi ruang 
akibat perubahan fungsi ruang daratan, lautan dan udara, serta penyusunan bahan rekomendasi perubahan 
fungsi ruang daratan, lautan dan udara. 

 

Bagian Kelima 

Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan 

Pasal 78 

Asisten Deputi 3/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 
pengawasan dan evaluasi lingkungan. 

Pasal 79 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Asisten Deputi 3/I menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan dan evaluasi lingkungan; 
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b. pemberian bimbingan teknis bagi aparat pemerintah daerah dan organisasi lingkungan atau environmental 
watch serta pengembangan pedoman, metodologi, sistem serta tata laksana pengawasan dan evaluasi 
lingkungan;  

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan evaluasi 
lingkungan. 

Pasal 80 
Asisten Deputi 3/I, terdiri dari :  
a. Bidang Pengawasan Masyarakat dan Daerah; 

b. Bidang Evaluasi Kesesuaian. 
Pasal 81 

Bidang Pengawasan Masyarakat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, 
pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengawasan masyarakat dan pengawasan daerah. 

Pasal 82 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Pengawasan Masyarakat dan Daerah 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis serta penyusunan dan pengembangan pedoman, metodologi, sistem, dan tata laksana 
serta pemberian bimbingan teknis bagi organisasi lingkungan atau environmental watch  di bidang pengawasan 
masyarakat dan organisasi lingkungan dan bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata ruang di bidang 
pengawasan daerah terhadap pemanfaatan ruang dan lingkungan; 

b. pemantauan, analisis, dan penyiapan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan 
masyarakat, organisasi lingkungan, kapasitas pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang dan lingkungan. 

Pasal 83 

Bidang Pengawasan Masyarakat dan Daerah, terdiri dari :  

a. Subbidang Organisasi Pemantau;  

b. Subbidang Pengawas Ruang. 
Pasal 84 

(1) Subbidang Organisasi Pemantau mempunyai tugas melakukan analisis, pendekatan, pemantauan, dan 
penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan masyarakat dan organisasi 
lingkungan. 

(2) Subbidang Pengawas Ruang mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan bahan 
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan daerah 
terhadap pemanfaatan ruang dan lingkungan. 

Pasal 85 
Bidang Evaluasi Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan metodologi, sistem, 
dan tata laksana evaluasi kesesuaian lingkungan. 

Pasal 86 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bidang Evaluasi Kesesuaian 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkajian, pemantauan, analisis, dan pengembangan metodologi, sistem, dan tata laksana evaluasi 
kesesuaian lingkungan dari rencana tata ruang wilayah/kawasan dan pemanfaatan ruang dengan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan; 

b. penyusunan laporan penilaian pelaksanaan evaluasi kesesuaian lingkungan daerah. 
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Pasal 87 
Bidang Evaluasi Kesesuaian, terdiri dari :  

a. Subbidang Daya Dukung Lingkungan; 

b. Subbidang Pemanfaatan Ruang. 
Pasal 88 

(1) Subbidang Daya Dukung Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengkajian daya dukung dan daya 
tampung lingkungan serta pengembangan metodologi, sistem, tata laksana evaluasi kesesuaian lingkungan 
dari rencana tata ruang wilayah/kawasan dan pemanfaatan ruang dengan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan. 

(2) Subbidang Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, analisis, dan 
pengembangan metodologi, sistem, tata laksana evaluasi kesesuaian lingkungan antara rencana tata ruang 
wilayah/kawasan dan pemanfaatan ruang serta penyusunan bahan laporan penilaian pelaksanaan evaluasi 
kesesuaian lingkungan daerah. 

 

Bagian Keenam 

Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan 
Pasal 89 

Asisten Deputi 4/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, bimbingan teknis, 
analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan lingkungan. 

Pasal 90 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Asisten Deputi 4/I menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup; 

b. pemberian bimbingan teknis kelembagaan bagi instansi pemerintah daerah dan organisasi lingkungan; 

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas dan 
pemberian bimbingan teknis kelembagaan lingkungan hidup. 

Pasal 91 

Asisten Deputi 4/I, terdiri dari :  

a. Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;  

b. Bidang Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal. 

Pasal 92 

Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, 
pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengembangan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan lingkungan hidup. 

Pasal 93 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis, penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengembangan kelembagaan 
dan tata laksana kelembagaan lingkungan hidup; 

b. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengembangan kelembagaan dan tata laksana 
kelembagaan lingkungan hidup. 
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Pasal 94 
Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengembangan Kelembagaan;  

b. Subbidang Tata Laksana. 
Pasal 95 

(1) Subbidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan analisis dan pemantauan, penyiapan 
bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, serta penyusunan laporan 
pelaksanaan pengembangan kelembagaan lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Tata Laksana mempunyai tugas melakukan analisis dan pemantauan, penyiapan bahan 
penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tata 
laksana kelembagaan lingkungan hidup. 

Pasal 96 
Bidang Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, 
pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
fasilitasi standar pelayanan minimal. 

Pasal 97 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis fasilitasi standar pelayanan 
minimal provinsi dan kabupaten/kota; 

b. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi standar pelayanan minimal provinsi 
dan kabupaten/kota. 

Pasal 98 

Bidang Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal, terdiri dari : 

a. Subbidang Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Provinsi 

b. Subbidang Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota 
Pasal 99 

(1) Subbidang Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Provinsi mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis 
dan evaluasi, serta penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, serta penyusunan 
laporan pelaksanaan fasilitasi standar pelayanan minimal provinsi. 

(2) Subbidang Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pemantauan, 
analisis, dan evaluasi, serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis, serta 
penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi standar pelayanan minimal kabupaten/kota. 

 
BAB V 

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 100 

Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Meneg LH. 
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Pasal 101 
Deputi II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengendalian pencemaran lingkungan. 

Pasal 102 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Deputi II menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat dari sumber 
manufaktur, pertambangan, energi dan migas, kehutanan, pertanian dan perkebunan, kegiatan domestik dan 
usaha skala kecil serta pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak; 

b. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di 
bidang pengendalian pencemaran lingkungan;  

c. pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait;  

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, 
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait; 

e. pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian pencemaran lingkungan yang diberikan oleh Menteri Negara 
Lingkungan Hidup. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
Pasal 103 

Deputi II, terdiri dari : 

a. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Manufaktur, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II; 

b. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas, selanjutnya disebut Asisten 
Deputi 2/II; 

c. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Agro Industri, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II; 

d. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil, selanjutnya disebut 
Asisten Deputi 4/II; 

e. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Bergerak, selanjutnya disebut Asisten 
Deputi 5/II. 

 
Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Manufaktur 

Pasal 104 
Asisten Deputi 1/II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan dan pengawasan penaatan,  analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dari 
sumber manufaktur. 

Pasal 105 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Asisten Deputi 1/II menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dari sumber 
manufaktur; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengendalian pencemaran dari sumber manufaktur. 
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Pasal 106 
Asisten Deputi 1/II, terdiri dari : 

a. Bidang Industri Kimia; 

b. Bidang Industri Logam, Elektronika dan Mesin; 

c. Bidang Aneka Industri. 
Pasal 107 

Bidang Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran yang 
berasal dari sumber industri kimia dan penyiapan koordinasi pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri kimia.  

Pasal 108 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Industri Kimia menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran industri kimia; 

b. pemantauan, pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian 
pencemaran akibat kegiatan industri kimia. 

Pasal 109 
Bidang Industri Kimia, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan; 

b. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan. 
Pasal 110 

(1) Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan 
penaatan di bidang pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan industri kimia.  

(2) Subbidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri kimia.  

Pasal 111 
Bidang Industri Logam, Elektronika dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian 
pencemaran yang berasal dari sumber industri logam, elektronika dan mesin dan penyiapan koordinasi pengendalian 
pencemaran akibat kegiatan industri logam, elektronika dan mesin.  

Pasal 112 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bidang Industri Logam, Elektronika dan Mesin 
menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran industri logam, elektronika dan 
mesin; 

b. pemantauan, pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pengendalian pencemaran akibat 
kegiatan industri logam, elektronika dan mesin. 

Pasal 113 
Bidang Industri Logam, Elektronika dan Mesin, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan; 

b. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan. 
Pasal 114 

(1) Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan 
penaatan di bidang pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan industri logam, elektronika dan mesin. 
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(2) Subbidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 
pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri logam, elektronika dan mesin.  

Pasal 115 
Bidang Aneka Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran yang 
berasal dari sumber industri bidang aneka industri dan penyiapan koordinasi pengendalian pencemaran akibat 
kegiatan industri bidang aneka industri.  

Pasal 116 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bidang Aneka Industri menyelenggarakan 
fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran industri akibat kegiatan bidang 

aneka industri; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pengendalian pencemaran 
akibat kegiatan bidang aneka industri.  

Pasal 117 
Bidang Aneka Industri, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan; 

b. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan. 
Pasal 118 

(1) Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan 
penaatan di bidang pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan aneka industri. 

(2) Subbidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengendalian pencemaran akibat kegiatan aneka industri.  

 
Bagian Keempat 

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran  

Pertambangan, Energi dan Migas 
Pasal 119 

Asisten Deputi 2/II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran 
dari sumber pertambangan, energi dan migas. 

Pasal 120 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Asisten Deputi 2/II menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dari sumber 
pertambangan, energi dan migas; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian 
pencemaran dari sumber pertambangan, energi dan migas. 

Pasal 121 
Asisten Deputi 2/II, terdiri dari : 

a. Bidang Migas; 

b. Bidang Energi; 

c. Bidang Pertambangan. 
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Pasal 122 
Bidang Migas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran yang berasal dari 
sumber migas dan penyiapan koordinasi pengendalian pencemaran akibat kegiatan migas.  

Pasal 123 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Migas menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pengendalian pencemaran kegiatan migas; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pengendalian pencemaran 
akibat kegiatan migas. 

Pasal 124 
Bidang Migas, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan; 

b. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan. 
Pasal 125 

(1) Subbid Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan 
penaatan di bidang pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan migas.  

(2) Subbid Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 
pengembangan pedoman teknis serta baku mutu, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran akibat kegiatan migas.  

Pasal 126 
Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran yang berasal dari 
sumber kegiatan pembangkit listrik, energi dan panas bumi, dan penyiapan koordinasi pengendalian pencemaran 
akibat kegiatan pembangkit listrik, energi dan panas bumi.  

Pasal 127 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bidang Energi menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran kegiatan pembangkit listrik, 
energi dan panas bumi; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pengendalian pencemaran 
akibat kegiatan pembangkit listrik, energi dan panas bumi.  

Pasal 128 
Bidang Energi, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan; 

b. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan. 
Pasal 129 

(1) Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan 
penaatan di bidang pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangkit listrik, energi dan panas 
bumi. 

(2) Subbidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran akibat kegiatan pembangkit listrik, energi dan panas bumi.  

Pasal 130 
Bidang Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran yang 
berasal dari sumber kegiatan pertambangan, dan penyiapan koordinasi pengendalian pencemaran akibat kegiatan 
pertambangan mineral dan batubara.  
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Pasal 131 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bidang Pertambangan menyelenggarakan 
fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran akibat kegiatan pertambangan 
mineral dan batubara;  

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pengendalian pencemaran 
akibat kegiatan pertambangan mineral dan batubara.  

Pasal 132 

Bidang Pertambangan terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penataan; 

b. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan. 

Pasal 133 

(1) Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan 
penaatan di bidang pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral dan batubara. 

(2) Subbidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu,  melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan 
laporan pelaksanaan pengendalian pencemaran akibat kegiatan pertambangan mineral dan batubara. 

  
Bagian Kelima 

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Agro Industri 

Pasal 134 

Asisten Deputi 3/II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran 
dari sumber kehutanan, pertanian dan perkebunan. 

Pasal 135 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Asisten Deputi 3/II menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dari sumber 
kehutanan, pertanian dan perkebunan; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian 
pencemaran dari sumber kehutanan, pertanian dan perkebunan. 

Pasal 136 

Asisten Deputi 3/II terdiri dari : 

a. Bidang Peternakan dan Perikanan; 

b. Bidang Perkebunan; 

c. Bidang Kehutanan dan Holtikultura. 

Pasal 137 

Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran 
yang berasal dari sumber kegiatan peternakan dan perikanan, penyiapan koordinasi di bidang pengendalian 
pencemaran akibat kegiatan peternakan dan perikanan.  
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Pasal 138 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bidang Peternakan dan Perikanan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran kegiatan peternakan dan 
perikanan; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian 
pencemaran akibat kegiatan peternakan dan perikanan. 

Pasal 139 

Bidang Peternakan dan Perikanan, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan; 

b. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan. 

Pasal 140 

(1) Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan 
penaatan di bidang pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan peternakan dan perikanan.  

(2) Subbidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu,  analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran akibat kegiatan peternakan dan perikanan.  

Pasal 141 

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran yang berasal 
dari sumber kegiatan perkebunan, dan penyiapan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran akibat kegiatan 
perkebunan.  

Pasal 142 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Perkebunan menyelenggarakan 
fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran kegiatan perkebunan; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pengendalian pencemaran 
akibat kegiatan perkebunan. 

Pasal 143 
Bidang Perkebunan, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan; 

b. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan. 

Pasal 144 

(1) Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan 
penaatan di bidang pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan perkebunan. 

(2) Subbidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu, melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan 
laporan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran akibat kegiatan perkebunan.  

Pasal 145 

Bidang Kehutanan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian 
pencemaran yang berasal dari sumber kegiatan kehutanan dan holtikultura dan penyiapan koordinasi pengendalian 
pencemaran akibat kegiatan kehutanan dan holtikultura. 
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Pasal 146 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bidang Kehutanan dan Holtikultura 
menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran akibat kegiatan kehutanan 
dan holtikultura; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pengendalian pencemaran 
akibat kegiatan kehutanan dan holtikultura. 

Pasal 147 

Bidang Kehutanan dan Holtikultura, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan; 

b. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan. 

Pasal 148 

(1) Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan 
penaatan di bidang pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan kehutanan dan holtikultura. 

(2) Subbidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran akibat kegiatan kehutanan dan holtikultura.  

 
Bagian Keenam 

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran  
Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil 

Pasal 149 

Asisten Deputi 4/II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran 
dari sumber domestik dan usaha skala kecil. 

Pasal 150 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Asisten Deputi 4/II menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dari sumber 
domestik dan usaha skala kecil; 

b. pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian 
pencemaran dari sumber domestik dan usaha skala kecil. 

Pasal 151 
Asisten Deputi 4/II, terdiri dari : 

a. Bidang Pengelolaan Sampah; 

b. Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

c. Bidang Industri Kecil. 
Pasal 152 

Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, pengawasan 
penaatan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah.  
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Pasal 153 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bidang Pengelolaan Sampah 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman serta penyusunan laporan di bidang 
pengelolaan sampah; 

b. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pengawasan penaatan dan evaluasi serta penyusunan laporan di 
bidang pengelolaan sampah. 

Pasal 154 
Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; 

b. Subbidang Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga. 
Pasal 155 

(1) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
analisis dan penyiapan bahan penyusunan laporan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.  

(2) Subbidang Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan  di bidang kerjasama antara lembaga dalam 
pengelolaan sampah. 

Pasal 156 

Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, 
pengawasan penaatan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan air limbah 
domestik.  

Pasal 157 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman serta penyusunan laporan di bidang 
pengelolaan air limbah domestik; 

b. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pengawasan penaatan dan evaluasi serta penyusunan laporan di 
bidang pengelolaan air limbah domestik. 

Pasal 158 

Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri dari : 

a. Subbidang Penyusunan Pedoman dan Standar; 

b. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan. 

Pasal 159 

(1) Subbidang Penyusunan Pedoman dan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman serta penyusunan laporan. 

(2) Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Penaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan 
pengawasan penaatan, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 

Pasal 160 

Bidang Industri Kecil mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, evaluasi  dan penyusunan 
laporan pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil. 



- 26 - 

 

Pasal 161 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bidang Industri Kecil menyelenggarakan 
fungsi : 
a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman serta penyusunan laporan pengembangan 

sistem; 

b. pemantauan, pembinaan dan batuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 
Pasal 162 

Bidang Industri Kecil, terdiri dari : 

a. Subbidang Penyusunan Pedoman dan Standar; 

b. Subbidang Pembinaan dan Bantuan Teknis. 
Pasal 163 

(1) Subbidang Penyusunan Pedoman dan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman serta penyusunan laporan. 

(2) Subbidang Pembinaan dan Bantuan Teknis mempunyai tugas melakukan  pemantauan  pembinaan dan 
bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan.  

 
Bagian Ketujuh 

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Bergerak 
Pasal 164 

Asisten Deputi 5/II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan 
pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan yang diakibatkan dari emisi dan kebisingan kendaraan 
bermotor. 

Pasal 165 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Asisten Deputi 5/II menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan yang diakibatkan dari emisi dan kebisingan 
kendaraan bermotor; 

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dampak lingkungan yang 
diakibatkan dari emisi dan kebisingan kendaraan bermotor; 

c. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan yang diakibatkan dari 
emisi dan kebisingan kendaraan bermotor. 

Pasal 166 
Asisten Deputi 5/II, terdiri dari : 

a. Bidang Pengembangan Pedoman; 

b. Bidang Penerapan Teknologi; 
c. Bidang Evaluasi Emisi.  

Pasal 167 
Bidang Pengembangan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pengembangan 
pedoman di bidang standar emisi dan kebisingan.  

Pasal 168 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Bidang Pengembangan Pedoman 
menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan dan pengembangan pedoman di bidang standar dan emisi dan kebisingan; 
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b. perumusan dan pengembangan pedoman di bidang pengujian dan sertifikasi emisi dan kebisingan kendaraan 
bermotor. 

Pasal 169 
Bidang Pengembangan Pedoman, terdiri dari : 

a. Subbidang Mutu; 

b. Subbidang Pengujian dan Sertifikasi. 
Pasal 170 

(1) Subbidang Mutu mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pengembangan pedoman di bidang 
standar emisi dan kebisingan kendaraan bermotor.  

(2) Subbidang Pengujian dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan 
pengembangan pedoman di bidang pengujian dan sertifikasi emisi dan kebisingan kendaraan bermotor.  

Pasal 171 
Bidang Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan 
laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pengendalian emisi dan 
kebisingan kendaraan bermotor.  

Pasal 172 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Bidang Penerapan Teknologi 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, bahan bakar alternatif dan penggunaan teknologi pengendalian 
emisi dan kebisingan kendaraan bermotor; 

b. pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan moda 
transportasi. 

Pasal 173 
Bidang Penerapan Teknologi, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengembangan Bahan Bakar Alternatif; 

b. Subbidang Kualitas Moda Transportasi. 
Pasal 174 

(1) Subbidang Pengembangan Bahan Bakar Alternatif mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan bahan bakar ramah 
lingkungan, bahan bakar alternatif dan penggunaan teknologi pengendalian emisi dan kebisingan kendaraan 
bermotor. 

(2) Subbidang Moda Transportasi mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan 
laporan di bidang pengembangan moda transportasi. 

Pasal 175 
Bidang Evaluasi Emisi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pengendalian emisi dan kebisingan kendaraan bermotor. 

Pasal 176 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Bidang Evaluasi Emisi menyelenggarakan 
fungsi : 

a. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pengujian tipe baru dan 
pengujian berkala; 

b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan kebisingan jalan 
raya. 
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Pasal 177 
Bidang Evaluasi Emisi, terdiri dari : 

a. Subbidang Sumber Emisi; 

b. Subbidang Pengelolaan Sistem Pemeriksaan dan Perawatan. 
Pasal 178 

(1) Subbidang Sumber Emisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan 
pelaksanaan pemantauan terhadap pengujian tipe baru dan pengujian berkala. 

(2) Subbidang Pengelolaan Sistem Pemeriksaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan sistem pemeriksaan dan perawatan kendaraan 
bermotor di jalan. 

 
BAB VI 

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN                                  
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 179 
Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Meneg LH. 

Pasal 180 
Deputi III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. 

Pasal 181 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Deputi III menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian 

kerusakan lingkungan; 

b. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di 
bidang peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan 
lingkungan; 

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, 
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait; 

e. pelaksanaan tugas lain di bidang peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan 
lingkungan yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
Pasal 182 

Deputi III, terdiri dari : 

a. Asisten Deputi Urusan Konservasi Keanekaragaman Hayati, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/III; 

b. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/III; 
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c. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/III; 

d. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/III; 

e. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau, selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/III. 
 

Bagian Ketiga 
Asisten Deputi Urusan Konservasi Keanekaragaman Hayati  

Pasal 183 
Asisten Deputi 1/III mempunyai tugas melaksanakan  penyiapan  perumusan  kebijakan dan  koordinasi  pelaksanaan  
kebijakan,  pengawasan penaatan, analisis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan, dibidang keanekaragaman 
hayati. 

Pasal 184 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 183, Asisten Deputi 1/III menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan penaatan, analisis, 

pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang konservasi spesies dan ekosistem; 

b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan penaatan, analisis, 
pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang konservasi sumber daya genetik dan keamanan 
hayati; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pengembangan perangkat konservasi keanekaragaman hayati, 
analisis, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pengembangan perangkat konservasi 
keanekaragaman hayati; 

Pasal 185 
Asisten Deputi 1/III, terdiri dari : 
a. Bidang Konservasi Spesies dan Ekosistem; 

b. Bidang Konservasi Sumber Daya Genetik dan Keamanan Hayati; 

c. Bidang Implementasi Perangkat Konservasi Keanekaragaman Hayati. 
Pasal 186 

Bidang Konservasi Spesies dan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan 
koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan penaatan, analisis, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan 
laporan di bidang konservasi spesies dan ekosistem. 

Pasal 187 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 186, Bidang Konservasi Spesies dan Ekosistem 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan konservasi spesies dan ekosistem di 

dalam kawasan konservasi dan kawasan non konservasi/budidaya; 

b. pengawasan penaatan, pemantauan dan penyiapan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan 
pelaksanaan kebijakan konservasi spesies dan ekosistem di dalam kawasan konservasi dan kawasan non 
konservasi/budidaya. 

Pasal 188 
Bidang Konservasi Spesies dan Ekosistem, terdiri dari : 
a. Subbidang Kawasan Konservasi; 

b. Subbidang Kawasan Non Konservasi. 
Pasal 189 

(1) Subbidang Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan dan pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
kebijakan konservasi spesies dan ekosistem di dalam kawasan konservasi. 
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(2) Subbidang Kawasan Non Konservasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan dan pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
kebijakan konservasi spesies dan ekosistem di dalam kawasan non konservasi/budidaya. 

Pasal 190 
Bidang Konservasi Sumber Daya Genetik dan Keamanan Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan penaatan, analisis, pemantauan dan 
evaluasi serta penyusunan laporan di bidang konservasi sumber daya genetik dan keamanan hayati. 

Pasal 191 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 190, Bidang Konservasi Sumber Daya Genetik dan Keamanan 
Hayati menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang konservasi sumber daya 
genetik dan keamanan hayati; 

b. pelaksanaan pengawasan penaatan, pemantauan dan penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta 
penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya genetik dan keamanan hayati. 

Pasal 192 
Bidang Konservasi Sumber Daya Genetik dan Keamanan Hayati, terdiri dari : 

a. Subbidang Sumber Daya Genetik; 

b. Subbidang Keamanan Hayati. 
Pasal 193 

(1) Subbidang Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan dan pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang konservasi sumber daya genetik. 

(2) Subbidang Keamanan Hayati mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan dan pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang keamanan hayati. 

Pasal 194 
Bidang Implementasi Perangkat Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan, koordinasi pengembangan perangkat konservasi keanekaragaman hayati serta koordinasi 
prioritas pelaksanaan, analisis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang implementasi 
perangkat konservasi dan konvensi keanekaragaman hayati. 

Pasal 195 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 194, Bidang Implementasi Perangkat Konservasi 
Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam rangka identifikasi 
prioritas implementasi perangkat konservasi keanekaragaman hayati; 

b. pelaksanaan program, pemantauan dan penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan 
pelaksanaan pemantauan implementasi perangkat konservasi keanekaragaman hayati. 

Pasal 196 
Bidang Implementasi Perangkat Konservasi Keanekaragaman Hayati, terdiri dari : 

a. Subbidang Identifikasi Prioritas Pelaksanaan; 

b. Subbidang Pemantauan Pelaksanaan. 
Pasal 197 

(1) Subbidang Identifikasi Prioritas Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan  bahan 
penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan 
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pelaksanaan identifikasi prioritas pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 
berkelanjutan. 

(2) Subbidang Pemantauan Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pemantauan 
pelaksanaan perangkat konservasi keanekaragaman hayati. 

 

Bagian Keempat 

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 
Pasal 198 

Asisten Deputi 2/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, analisis, 
pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi atmosfir dan antisipasi dampak perubahan 
iklim. 

Pasal 199 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 198, Asisten Deputi 2/III menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan, pedoman, kriteria standar di bidang antisipasi dampak perubahan iklim dan 
perlindungan atmosfir; 

b. pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan konservasi sumber daya 
alam dan pengendalian kerusakan lingkungan akibat dampak perubahan iklim dan penurunan kualitas atmosfir; 

c.  pelaksanaan koordinasi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi antisipasi dampak perubahan iklim dan 
perlindungan atmosfir. 

Pasal 200 
Asisten Deputi 2/III, terdiri dari : 

a. Bidang Perlindungan Atmosfir; 

c. Bidang Mitigasi Perubahan Iklim; 

c. Bidang Adaptasi Perubahan Iklim. 
Pasal 201 

Bidang Perlindungan Atmosfir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengendalian 
kerusakan lapisan ozon di sektor industri dan non-industri. 

Pasal 202 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 201, Bidang Perlindungan Atmosfir menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan analisis dan penyusunan pedoman perlindungan lapisan ozon; 

b. pemantauan dan penyiapan evaluasi serta penyusunan laporan perlindungan lapisan ozon. 

Pasal 203 

Bidang Perlindungan Atmosfir, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lapisan Ozon dari Sektor Industri; 

b. Subbidang Pengendalian Kerusakan Ozon dari Sektor Non-Industri. 

Pasal 204 

(1) Subbidang Pengendalian Kerusakan Lapisan Ozon dari Sektor Industri mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bahan pelaksanaan koordinasi perlindungan lapisan ozon dari 
sektor industri. 
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(2) Subbidang Pengendalian Kerusakan Ozon dari Sektor Non-Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan dan bahan pelaksanaan koordinasi perlindungan lapisan ozon dari sektor non-
industri. 

Pasal 205 

Bidang Mitigasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan bahan 
pelaksanaan koordinasi mitigasi perubahan iklim sektor energi dan sektor non energi. 

Pasal 206 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 205, Bidang Mitigasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyusunan pedoman pengembangan mitigasi perubahan iklim dalam 
pelestarian lingkungan hidup; 

b. pemantauan dan penyiapan evaluasi serta penyusunan laporan pengembangan mitigasi perubahan iklim dalam 
pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 207 

Bidang Mitigasi Perubahan Iklim, terdiri dari : 

a. Subbidang Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Energi; 

b. Subbidang Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Non Energi. 

Pasal 208 

(1). Subbidang Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Energi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi perubahan iklim sektor energi; 

(2). Subbidang Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Non Energi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan 
bahan perumusan kebijakan dan bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi perubahan iklim sektor non energi. 

Pasal 209 

Bidang Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan bahan 
pelaksanaan koordinasi di bidang adaptasi perubahan iklim sektor pertanian, daerah pesisir dan sektor kehutanan. 

Pasal 210 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 209, Bidang Adaptasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi 
: 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyusunan pedoman pengembangan adaptasi perubahan iklim dalam 
pelestarian lingkungan hidup; 

b. pemantauan dan penyiapan evaluasi serta penyusunan laporan pengembangan adaptasi perubahan iklim dalam 
pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 211 

Bidang Adaptasi Perubahan Iklim, terdiri dari : 

a. Subbidang Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian dan Daerah Pesisir; 

b. Subbidang Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan. 

Pasal 212 

(1) Subbidang Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian dan Daerah Pesisir mempunyai tugas melakukan 
analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bahan pelaksanaan koordinasi adaptasi perubahan iklim 
sektor pertanian dan daerah pesisir. 
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(2) Subbidang Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan 
bahan perumusan kebijakan dan bahan pelaksanaan koordinasi adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan. 

 
Bagian Kelima 

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut 

Pasal 213 

Asisten Deputi 3/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pertimbangan teknis, 
pengawasan penaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir 
dan laut. 

Pasal 214 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 213, Asisten Deputi 3/III menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang 
konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut; 

b. penyiapan perumusan kebijakan, pemberian pertimbangan teknis perizinan dumping ke laut, pemantauan 
penaatan, analisis dan evaluasi serta penyusuan laporan di bidang konservasi dan pengendalian kerusakan 
ekosistem pesisir dan laut; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang 
konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut. 

Pasal 215 
Asisten Deputi 3/III, terdiri dari : 

a. Bidang Perlindungan Ekosistem; 

b. Bidang Pemulihan Ekosistem; 

c. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut. 
Pasal 216 

Bidang Perlindungan Ekosistem mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan 
pertimbangan teknis perizinan dumping ke laut, pemantauan penaatan, analisis dan evaluasi serta penyusunan 
laporan pelaksanaan di bidang perlindungan ekosistem pesisir dan laut. 

Pasal 217 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 216, Bidang Perlindungan Ekosistem menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan ekosistem pesisr dan laut; 

b. pemberian pertimbangan teknis perizinan dumping ke laut, pemantauan penaatan dan penyiapan bahan 
evaluasi serta penyusunan laporan di bidan perlindungan ekosistem pesisir dan laut. 

Pasal 218 
Bidang Perlindungan Ekosistem, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengembangan; 

b. Subbidang Pengelolaan. 

Pasal 219 

(1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan 
pengembangan perlindungan ekosistem pesisir dan laut berdasarkan profil lingkungan, daerah sensitif 
lingkungan, dan daerah resiko kerusakan serta pewilayahan kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan laut, 
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pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pengembangan perlindungan ekosistem 
pesisir dan laut. 

(2) Subbidang Pengelolaan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan 
pengelolaan perlindungan ekosistem, pemberian pertimbangan teknis perizinan dumping ke laut, pemantauan 
penaatan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pengelolaan pelindungan ekosistem pesisir 
dan laut. 

Pasal 220 

Bidang Pemulihan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, 
pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pemulihan ekosistem pesisir dan laut. 

Pasal 221 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal  220, Bidang Pemulihan Ekosistem menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyusunan kebijakan pemulihan ekosistem pesisir dan laut; 

b. pemantauan dan penyiapan evaluasi serta penyusunan laporan dalam pelaksanaan kebijakan pemulihan 
ekosistem pesisir dan laut. 

Pasal 222 

Bidang Pemulihan Ekosistem, terdiri dari : 

a. Subbidang Hayati; 

b. Subbidang Non Hayati. 

Pasal 223 

(1) Subbidang Hayati mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemantauan 
dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekosistem pesisir 
dan laut hayati. 

(2) Subbidang Non Hayati melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemantauan dan 
penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekosistem pesisir dan 
laut non-hayati. 

Pasal 224 

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, pemantauan penaatan, analisis dan 
evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. 

Pasal 225 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 224, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir 
dan Laut menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya 
pesisir dan laut; 

b. pemantauan dan penyiapan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian pemanfaatan sumber 
daya pesisir dan laut. 

Pasal 226 

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut, terdiri dari : 

a. Subbidang Hayati; 

b. Subbidang Non Hayati. 
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Pasal 227 
(1) Subbidang Hayati mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan kebijakan, pemantauan dan 

penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian pemanfaatan sumberdaya pesisir 
dan laut hayati. 

(2) Subbidang Non Hayati mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendlian pemanfaatan 
sumber daya pesisir dan laut non hayati. 

 
Bagian Keenam 

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 
Pasal 228 

Asisten Deputi 4/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengawasan penaatan, 
analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan. 

Pasal 229 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 228, Asisten Deputi 4/III menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
peningkatan konservasi hutan;  

b.    penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan;  

c.   penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan penaatan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan 
pelaksanaan pengendalian kawasan budidaya; 

 d.    penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan. 

Pasal 230 
Asisten Deputi 4/III, terdiri dari : 

a. Bidang Pengelolaan Kawasan Non Budidaya; 

b. Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; 

c. Bidang Pengendalian Kawasan Budidaya. 
Pasal 231 

Bidang Pengelolaan Kawasan Non Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan  kebijakan, 
pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan di 
kawasan non budidaya.  

Pasal 232 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 231, Bidang Pengelolaan Kawasan Non Budidaya 
menyelenggarakan fungsi : 

a.    pelaksanaan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pengendalian konversi lahan di kawasan non budidaya;  

b.    pelaksanaan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
rehabilitasi lahan di kawasan non budidaya. 

Pasal 233 
Bidang Pengelolaan Kawasan Non Budidaya, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengendalian Kerusakan Kawasan Lindung; 

b. Subbidang Pengawasan Kualitas Lingkungan Non Budidaya. 
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Pasal 234 

(1) Subbidang Pengendalian Kerusakan Kawasan Lindung mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian kerusakan 
kawasan lindung. 

(2) Subbidang Pengawasan Kualitas Lingkungan Non Budidaya mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan kualitas lingkungan 
non budidaya. 

Pasal 235 

Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian kerusakan 
lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan. 

Pasal 236 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 235, Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 
menyelenggarakan fungsi : 

a.   pelaksanaan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pendeteksian kebakaran hutan dan lahan, serta advokasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat 
kebakaran hutan dan lahan; 

b.   pelaksanaan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mitigasi pencemaran dan atau kerusakan 
lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan. 

Pasal 237 

Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, terdiri dari : 

a. Subbidang Deteksi dan Advokasi; 

b. Subbidang Pengawasan dan Mitigasi. 
Pasal 238 

(1) Subbidang Deteksi dan Advokasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendeteksian kebakaran hutan dan lahan, serta 
advokasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan. 

(2) Subbidang Pengawasan dan Mitigasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan 
pedoman, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan serta mitigasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan. 

Pasal 239 

Bidang Pengendalian Kawasan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan  perumusan  kebijakan,  
pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan di 
kawasan budidaya.  

Pasal 240 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 239, Bidang Pengendalian Kawasan Budidaya 
menyelenggarakan fungsi : 

a.    pelaksanaan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pengendalian konversi lahan di kawasan budidaya;  

b.    pelaksanaan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
rehabilitasi lahan di kawasan budidaya. 
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Pasal 241 
Bidang Pengendalian Kawasan Budidaya, terdiri dari : 

a. Subbidang Konservasi Lahan; 

b. Subbidang Rehabilitasi Lahan. 
Pasal 242 

(1) Subbidang Konservasi Lahan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan konservasi lahan. 

(2) Subbidang Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rehabilitasi lahan. 

 
Bagian Ketujuh 

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau 
Pasal 243 

Asisten Deputi 5/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengawasan penaatan, 
analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan sungai dan danau. 

Pasal 244 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 243, Asisten Deputi 5/III menyelenggarakan fungsi : 

a.    penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
peningkatan konservasi air; 

 b. penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
pendayagunaan air; 

 c. penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
evaluasi mutu air sungai dan danau; 

d. penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 
optimalisasi pengelolaan sungai dan danau. 

Pasal 245 
Asisten Deputi 5/III, terdiri dari : 
a. Bidang Sungai; 
b. Bidang Danau dan Situ; 
c. Bidang Rawa dan Estuari. 

Pasal 246 
Bidang Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan  kebijakan,  pemantauan,   analisis  dan  
evaluasi  serta penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian kerusakan sungai. 

Pasal 247 
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 246, Bidang Sungai menyelenggarakan fungsi : 
a.    pelaksanaan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan  

pengendalian kerusakan sungai; 
b.    pelaksanaan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan  

pengembangan baku mutu  air. 
Pasal 248 

Bidang Sungai, terdiri dari : 
a. Subbidang Pengendalian Kerusakan; 
b. Subbidang Baku Mutu. 
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Pasal 249 

(1) Subbidang Pengendalian Kerusakan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan  pengendalian kerusakan ekosistem sungai. 

(2) Subbidang Baku Mutu mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi 
dan penyusunan laporan pelaksanaan  pengembangan baku mutu air. 

Pasal 250 

Bidang Danau dan Situ mempunyai tugas melakukan analisis,  penyiapan penyusunan kebijakan,  evaluasi dan 
penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan konservasi ekosistem danau dan waduk. 

Pasal 251 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 250, Bidang Danau dan Situ menyelenggarakan fungsi : 

a.    pelaksanaan analisis, penyiapan penyusunan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan konservasi 
ekosistem danau dan waduk;  

b.    penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan konservasi ekosistem danau dan waduk. 

Pasal 252 

Bidang Danau dan Situ, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengelolaan Danau dan Situ;  

b. Subbidang Pengelolaan Waduk. 

Pasal 253 

(1) Subbidang Pengelolaan Danau dan Situ melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi 
dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan konservasi air danau dan situ. 

(2) Subbidang Pengelolaan Waduk melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, evaluasi dan 
penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan konservasi air waduk. 

Pasal 254 

Bidang Rawa dan Estuari mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan penyusunan kebijakan, evaluasi dan 
penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan konservasi ekosistem rawa dan estuari. 

Pasal 255 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 254, Bidang Rawa dan Estuari menyelenggarakan fungsi : 

a.    pelaksanaan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan 
konservasi ekosistem rawa dan estuari;  

b.    penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan konservasi ekosistem rawa dan estuari.  

Pasal 256 

Bidang Rawa dan Estuari, terdiri dari : 

a. Subbidang Rawa; 

b. Subbidang Estuari. 

Pasal 257 

(1) Subbidang Rawa mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan,  evaluasi dan 
penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan konservasi ekosistem rawa. 

(2) Subbidang Estuari mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan kebijakan,  evaluasi 
dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan konservasi ekosistem estuari. 
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BAB VII 

DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN                                                  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi  

Pasal 258 

Deputi IV adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. 

Pasal 259 

Deputi IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 

Pasal 260 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Deputi IV menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun; 

b. melakukan koordinasi dan hubungan kerja antar departemen, lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah 
dan lainnya di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

c. melaksanakan pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan bahan berbahaya 
dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

d. pemberian  pertimbangan teknis perizinan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, 
pemanfaatan, dan penimbunan dan atau pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

e. pemberian pertimbangan teknis rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun antar 
daerah; 

f. pemberian pertimbangan teknis notifikasi perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas batas 
negara; 

g. pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 261 

Deputi IV, terdiri dari : 

a. Asisten Deputi Urusan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/IV; 

b. Asisten Deputi Urusan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
Manufaktur dan Agro Industri, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/IV; 

c. Asisten Deputi Urusan Pemulihan Kualitas Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/IV; 

d. Asisten Deputi Urusan Administrasi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut 
Asisten Deputi 4/IV. 
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Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Urusan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun  

dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas 
Pasal 262 

Asisten Deputi 1/IV melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pertimbangan teknis, dan pengawasan penaatan 
pelaksanaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun kegiatan 
pertambangan, energi, minyak dan gas.  

Pasal 263 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Asisten Deputi 1/IV menyelenggarakan  
fungsi:  
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kegiatan 

pertambangan, energi, minyak dan gas; 

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun 
dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas; 

c. pengawasan penaatan dan pengendalian teknis dampak limbah bahan berbahaya dan beracun dari  kegiatan 
pertambangan, energi, minyak dan gas;  

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, 
dan penimbunan dan atau pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan pertambangan, 
energi, minyak dan gas;  

e. penyusunan  laporan kinerja penaatan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun dari kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas. 

Pasal 264 
Asisten Deputi 1/IV,  terdiri dari : 

a. Bidang Minyak dan Gas Bumi;  

b. Bidang Pembangkit Energi;  

c. Bidang Pertambangan Batubara dan Mineral. 
Pasal 265 

Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan 
pedoman, pengawasan penaatan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan 
limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan minyak dan gas bumi menurut klasifikasinya. 

Pasal 266 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Bidang Minyak dan Gas Bumi 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan pedoman, pengawasan penaatan 
dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun dari kegiatan minyak dan gas bumi menurut klasifikasinya; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan evaluasi serta penyusunan laporan. 
Pasal 267 

Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari : 

a. Subbidang Industri Minyak Bumi; 

b. Subbidang Industri Gas Bumi. 
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Pasal 268 

(1) Subbidang Industri Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan  pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan industri minyak bumi tersebut, serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

(2) Subbidang Industri Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan  pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan industri gas bumi tersebut, serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

Pasal 269 

Bidang Pembangkit Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan 
pedoman, pengawasan penaatan  dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan 
limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan pembangkit energi menurut klasifikasinya. 

Pasal 270 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Bidang Pembangkit Energi menyelenggarakan 
fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan,  pengembangan pedoman, pengawasan penaatan  
dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun dari kegiatan pembangkit energi menurut klasifikasinya; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 

Pasal 271 

Bidang Pembangkit Energi, terdiri dari : 

a. Subbidang Energi Batubara; 

b. Subbidang Energi Non Batubara. 

Pasal 272 

(1) Subbidang Energi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan  pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan pembangkit energi berbasis batubara tersebut, serta penyusunan laporan 
pelaksanaannya. 

(2) Subbidang Energi Non Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan  pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan pembangkit energi berbasis selain batubara dan atau non-batubara tersebut, serta 
penyusunan laporan pelaksanaannya. 

Pasal 273 

Bidang Pertambangan Batubara dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 
pengembangan pedoman, pengawasan penaatan dan ketentuan teknis  di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan 
beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun kegiatan pertambangan batubara dan mineral logam menurut 
klasifikasinya. 
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Pasal 274 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Bidang Pertambangan Batubara dan Mineral 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan pedoman, pengawasan penaatan 

dan ketentuan teknis  di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun kegiatan pertambangan batubara dan mineral logam menurut klasifikasinya; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 
Pasal 275 

Bidang Pertambangan Batubara dan Mineral, terdiri dari : 

a. Subbidang Pertambangan Batubara; 

b. Subbidang Pertambangan Mineral. 
Pasal 276 

(1) Subbidang Pertambangan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan pertambangan dan pengolahan batubara tersebut, serta penyusunan laporan 
pelaksanaannya. 

(2) Subbidang Pertambangan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih bahan galian mineral logam, serta bahan 
galian geologi lainnya tersebut, serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

 

Bagian Keempat 

Asisten Deputi Urusan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun  

dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Manufaktur dan Agroindustri 

Pasal 277 

Asisten Deputi 2/IV melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pertimbangan teknis dan pengawasan penaatan 
pelaksanaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan 
manufaktur dan agroindustri.  

Pasal 278 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Asisten Deputi 2/IV menyelenggarakan  
fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kegiatan 

manufaktur dan agroindustri; 

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun 
dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan manufaktur dan agroindustri; 

c. pelaksanaan pengawasan penaatan dan pelaksanaan pengendalian teknis dampak limbah bahan berbahaya 
dan beracun dari  kegiatan manufaktur dan agroindustri;  

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 
dan penimbunan dan atau pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan manufaktur dan 
agroindustri;  

e. penyusunan laporan kinerja penaatan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun dari kegiatan manufaktur dan agroindustri. 
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Pasal 279 

Asisten Deputi 2/IV,  terdiri dari : 

a. Bidang Industri Dasar dan Kimia;  

b. Bidang Aneka Industri; 

c. Bidang Agroindustri. 

Pasal 280 

Bidang Industri Dasar dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,   pengembangan 
pedoman, pengawasan penaatan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan 
limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan industri dasar dan kimia menurut klasifikasinya. 

Pasal 281 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Bidang Industri Dasar dan Kimia 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan pedoman, pengawasan 
penaatan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan 
berbahaya dan beracun dari kegiatan industri dasar dan kimia menurut klasifikasinya; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 

Pasal 282 

Bidang Industri Dasar dan Kimia, terdiri dari : 

a. Subbidang Industri Dasar; 

b. Subbidang Industri Kimia. 

Pasal 283 

(1) Subbidang Industri Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan pedoman, 
analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian teknis 
bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan  pelaporan kinerja penaatan dari 
kegiatan industri dasar tersebut serta penyusunan laporan pelaksanaannya; 

(2) Subbidang Industri Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan pedoman, 
analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian teknis 
bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan  pelaporan kinerja penaatan dari 
kegiatan industri kimia tersebut serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

Pasal 284 

Bidang Aneka Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,   pengembangan 
pedoman, pengawasan penaatan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan 
limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan aneka industri menurut klasifikasinya. 

Pasal 285 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Bidang Aneka Industri menyelenggarakan 
fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan pedoman, pengawasan 
penaatan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan 
berbahaya dan beracun dari kegiatan aneka industri menurut klasifikasinya; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan. 
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Pasal 286 

Bidang Aneka Industri, terdiri dari : 

a. Subbidang Aneka Industri Khusus; 

b. Subbidang Aneka Industri Umum. 

Pasal 287 

(1) Subbidang Aneka Industri Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan aneka industri khusus tersebut serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

(2) Subbidang Aneka Industri Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan  pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan aneka industri umum tersebut serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

Pasal 288 

Bidang Agroindustri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan 
pedoman, pengawasan penaatan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan 
limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan agroindustri menurut klasifikasinya. 

Pasal 289 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Bidang Agroindustri menyelenggarakan 
fungsi: 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan pedoman, pengawasan penaatan 
dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun dari kegiatan agroindustri menurut klasifikasinya; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 

Pasal 290 

Bidang Agroindustri, terdiri dari : 

a. Subbidang Industri Hasil Perkebunan; 

b. Subbidang Industri Hasil Kehutanan. 

Pasal 291 

(1) Subbidang Industri Hasil Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan  pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan industri hasil perkebunan tersebut, serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

(2) Subbidang Industri Hasil Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan  pelaporan 
kinerja penaatan dari kegiatan industri hasil kehutanan tersebut, serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 
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Bagian Kelima 

Asisten Deputi Urusan Pemulihan Kualitas Lingkungan 

Pasal 292 

Asisten Deputi 3/IV melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pertimbangan teknis, dan pengawasan penaatan 
pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka penanganan pemulihan kualitas 
lingkungan akibat kontaminasi media lingkungan.  

Pasal 293 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Asisten Deputi 3/IV menyelenggarakan  
fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka 
penanganan pemulihan kualitas lingkungan akibat kontaminasi media lingkungan; 

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun dalam rangka penanganan pemulihan kualitas lingkungan akibat kontaminasi media lingkungan; 

c. pengawasan penaatan dan pelaksanaan pengendalian teknis dampak lingkungan dalam rangka penanganan 
pemulihan kualitas lingkungan akibat kontaminasi media lingkungan;  

d. penyusunan  laporan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun dalam rangka penanganan pemulihan kualitas lingkungan akibat kontaminasi media lingkungan. 

Pasal 294 
Asisten Deputi 3/IV,  terdiri dari : 

a. Bidang Penanganan Kontaminasi Sumber Institusi;  

b. Bidang Penanganan Kontaminasi Sumber Non Institusi;  

c. Bidang Pengembangan Sistem. 
Pasal 295 

Bidang Penanganan Kontaminasi Sumber Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 
pengembangan pedoman teknis dan pengawasan penaatan di bidang penanganan kontaminasi media lingkungan di 
dalam (insitu) dan di luar (eksitu) area kegiatan sumber institusi. 

Pasal 296 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Bidang Penanganan Kontaminasi Sumber 
Institusi menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan pedoman teknis dan pengawasan 
penaatan di bidang penanganan kontaminasi media lingkungan di dalam (insitu) dan di luar (eksitu) area 
kegiatan sumber institusi; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 
Pasal 297 

Bidang Penanganan Kontaminasi Sumber Institusi, terdiri dari : 

a. Subbidang Penanganan Kontaminasi Insitu; 

b. Subbidang Penanganan Kontaminasi Eksitu. 
Pasal 298 

(1) Subbidang Penanganan Kontaminasi Insitu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi 
penyusunan pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pengendalian teknis pemulihan kualitas lingkungan dalam rangka penanganan kontaminasi di 
dalam area kegiatan (insitu) suatu sumber institusi tertentu, serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 
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(2) Subbidang Penanganan Kontaminasi Eksitu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi 
penyusunan pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pengendalian teknis pemulihan kualitas lingkungan dalam rangka penanganan kontaminasi di luar 
area kegiatan (eksitu) suatu sumber institusi tertentu, yang diketahui jejak penyebab dan atau berasal darinya, 
serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

Pasal 299 
Bidang Penanganan Kontaminasi Sumber Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan, pengembangan pedoman teknis dan pengawasan penaatan di bidang penanganan kontaminasi media 
lingkungan pada area tertentu dari berbagai kegiatan sumber non institusi. 

Pasal 300 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Bidang Penanganan Kontaminasi Sumber 
Non Institusi menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan pedoman teknis dan 

pengawasan penaatan di bidang penanganan kontaminasi media lingkungan pada area tertentu dari berbagai 
kegiatan sumber non institusi; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 
Pasal 301 

Bidang Penanganan Kontaminasi Sumber Non Institusi, terdiri dari : 

a. Subbidang Penanganan Kontaminasi di Laut; 

b. Subbidang Penanganan Kontaminasi di Darat. 
Pasal 302 

(1) Subbidang Penanganan Kontaminasi di Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi 
penyusunan pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pengendalian teknis pemulihan kualitas lingkungan dalam rangka penanganan kontaminasi 
lingkungan dari sumber non institusi pada ekosistem laut, serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

(2) Subbidang Penanganan Kontaminasi di Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi 
penyusunan pedoman, analisis, bimbingan teknis, pengawasan penaatan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pengendalian teknis pemulihan kualitas lingkungan dalam rangka penanganan kontaminasi 
lingkungan dari sumber non institusi pada ekosistem darat, serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

Pasal 303 
Bidang Pengembangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, peraturan, 
pedoman teknis dan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada setiap mata rantai kegiatannya 
mulai dari produksi sampai dengan penguburan dan atau pemusnahannya, termasuk pengawasan dan evaluasi 
penerapan sistem pengelolaannya.  

Pasal 304 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Bidang Pengembangan Sistem 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan, peraturan, pedoman teknis dan sistem pengelolaan 
limbah bahan berbahaya dan beracun pada setiap mata rantai kegiatannya mulai dari produksi sampai dengan 
penguburan dan atau pemusnahannya,  termasuk pengawasan dan evaluasi penerapan sistem pengelolaannya; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 
Pasal 305 

Bidang Pengembangan Sistem, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengembangan; 

b. Subbidang Evaluasi. 
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Pasal 306 
(1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan pedoman, 

analisis, bimbingan teknis, peraturan teknis, database dan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun, termasuk penerapan dan pengembangannya di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota,  dan penyiapan 
bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan evaluasi 
penerapan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pada setiap mata rantai kegiatan 
pengelolaannya, termasuk pelaksanaan dan pengembangannya di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota, dan tata 
laksana evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaannya. 

 

Bagian Keenam 

Asisten Deputi Urusan Administrasi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Pasal 307 

Asisten Deputi 4/IV melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pertimbangan dan ketentuan teknis 
pengawasan, perizinan yang terdiri dari upaya penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan 
penimbunan serta rekomendasi pengangkutan dalam rangka  administrasi pengendalian bahan berbahaya dan 
beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, serta 
penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.  

Pasal 308 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Asisten Deputi 4/IV menyelenggarakan  
fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan 
berbahaya dan beracun; 

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian bahan berbahaya dan 
beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

c. pengawasan penaatan dan pelaksanaan pengendalian teknis bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan 
berbahaya dan beracun;  

d. penyiapan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.  

e. penyiapan pertimbangan teknis rekomendasi pengangkutan dan usaha pengolahan dan atau pengelolaan limbah 
bahan berbahaya dan beracun; 

f. penyiapan pertimbangan teknis notifikasi perpindahan bahan berbahaya dan beracun lintas batas negara, sesuai 
ketentuan perjanjian dan konvensi internasional; 

g. penyiapan pemberian pertimbangan teknis notifikasi perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas 
batas negara, sesuai ketentuan perjanjian dan konvensi internasional; 

h. penyusunan  laporan kinerja penaatan kegiatan usaha di bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun 
dan limbah bahan berbahaya dan beracun. 

Pasal 309 
Asisten Deputi 4/IV,  terdiri dari : 

a. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

b. Bidang Usaha Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;  

c. Bidang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

d. Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 
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Pasal 310 
Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan dan  pengembangan pedoman teknis, penerapan teknis dan kendali mutu serta administrasi pemberkasan 
perizinan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari  kegiatan sumber institusi, 
serta penerapan ketentuan sesuai perjanjian dan konvensi internasional.  

Pasal 311 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Bidang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan dan  pengembangan pedoman teknis, penerapan 
teknis dan kendali mutu serta administrasi pemberkasan perizinan di bidang pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun yang berasal dari  kegiatan sumber institusi, serta penerapan ketentuan sesuai 
perjanjian dan konvensi internasional; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 
Pasal 312 

Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari : 

a. Subbidang Verifikasi Teknis; 

b. Subbidang Administrasi Perizinan. 
Pasal 313 

(1) Subbidang Verifikasi Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan verifikasi 
substansi, pengujian, analisis, dan klasifikasi perlakuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pada 
kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, penguburan dan atau 
pemusnahan limbah dalam kerangka kerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta 
penyusunan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatannya. 

(2) Subbidang Administrasi Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
administrasi pemberkasan perizinan sesuai prosedur, peer review, drafting ketentuan teknis dalam setiap 
kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, penguburan dan atau 
pemusnahan limbah dalam kerangka kerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun,  serta 
penyusunan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatannya. 

Pasal 314 
Bidang Usaha Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan dan pengembangan pedoman teknis, penerapan teknis dan kendali mutu di bidang 
pengusahaan pengelolaan dan atau pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta penerapan ketentuan 
sesuai perjanjian dan konvensi internasional. 

Pasal 315 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Bidang Usaha Pengolahan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan dan  pengembangan pedoman teknis, penerapan 
teknis dan kendali mutu di bidang pengusahaan pengelolaan dan atau pengolahan limbah bahan berbahaya dan 
beracun, serta penerapan ketentuan sesuai perjanjian dan konvensi internasional; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 
Pasal 316 

Bidang Usaha Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengolahan Terpusat; 

b. Subbidang Pengolahan Bergerak. 
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Pasal 317 
(1) Subbidang Pengolahan Terpusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 

pengawasan penaatan dan pelaksanaan pengendalian teknis, pemberian bimbingan teknis dan verifikasi 
perizinan pada kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, dalam kerangka usaha 
pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan peralatan pengolahan secara terpusat, dan kendali 
mutu, serta pelaporan kinerja penaatan pada kegiatannya. 

(2) Subbidang Pengolahan Bergerak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pengawasan penaatan dan pelaksanaan pengendalian teknis, pemberian bimbingan teknis dan verifikasi 
perizinan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan, dalam kerangka  usaha pengolahan 
limbah bahan berbahaya dan beracun dengan peralatan pengolahan yang bergerak dan atau dapat berpindah-
pindah, dan kendali mutu, serta penyusunan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatannya. 

Pasal 318 
Bidang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan dan pengembangan pedoman teknis, penerapan teknis dan kendali mutu di bidang 
pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta penerapan ketentuan sesuai perjanjian dan konvensi 
internasional. 

Pasal 319 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Bidang Pemanfaatan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan dan  pengembangan pedoman teknis, penerapan 
teknis dan kendali mutu di bidang pemanfaatan limbah bahan beracun berbahaya, serta penerapan ketentuan 
sesuai perjanjian dan konvensi internasional; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 
Pasal 320 

Bidang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemanfaatan Khusus; 

b. Subbidang Pemanfaatan Umum. 
Pasal 321 

(1) Subbidang Pemanfaatan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pengawasan penaatan dan pelaksanaan pengendalian teknis, pemberian bimbingan teknis dan verifikasi 
perizinan, kendali mutu, pada kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk kepentingan 
sumber institusi yang bersangkutan, yang meliputi inovasi perlakuan teknis reuse, recycle, recovery dan 
perlakuan lainnya, serta penyusunan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatannya. 

(2) Subbidang Pemanfaatan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan 
pengawasan penaatan dan pelaksanaan pengendalian teknis pemberian bimbingan teknis dan verifikasi 
perizinan, kendali mutu, pada kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk kepentingan di 
luar sumber institusi, yang meliputi inovasi perlakuan teknis reuse, recycle, recovery dan perlakuan lainnya, serta 
pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatannya. 

Pasal 322 
Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan dan  pengembangan pedoman teknis, penerapan teknis dan kendali mutu  di bidang pengelolaan bahan 
berbahaya dan beracun, serta penerapan ketentuan sesuai perjanjian dan konvensi internasional. 

Pasal 323 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun menyelenggarakan fungsi : 
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a. pelaksanaan analisis dan penyiapan perumusan kebijakan dan  pengembangan pedoman teknis, penerapan 
teknis dan kendali mutu  di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, serta penerapan ketentuan 
sesuai perjanjian dan konvensi internasional; 

b. pemantauan, pembinaan dan bantuan teknis, penyiapan bahan  evaluasi serta penyusunan laporan. 

Pasal 324 

Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari : 

a. Subbidang Registrasi; 

b. Subbidang Pengelolaan. 

Pasal 325 

(1) Subbidang Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan verifikasi teknis, 
penyusunan database, proses administrasi, registrasi bahan berbahaya dan beracun, serta ketentuan lain sesuai 
dengan perjanjian dan konvensi internasional, serta pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatannya. 

(2) Subbidang Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data bagi penyusunan pedoman 
teknis, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan penaatan per-kategori bahan berbahaya dan beracun 
meliputi yang dipergunakan, yang dilarang, yang terbatas digunakan, dan penyusunan pelaporan kinerja 
pelaksanaan kegiatannya. 

 
BAB VIII 

DEPUTI BIDANG PENAATAN LINGKUNGAN 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 326 

Deputi V adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Meneg LH. 

Pasal 327 

Deputi V mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
penaatan lingkungan. 

Pasal 328 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Deputi V menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penaatan lingkungan; 

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan lingkungan; 

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan masalah dan kegiatan di bidang penaatan lingkungan; 

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, 
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait; 

e. pelaksanaan tugas lain di bidang penaatan lingkungan yang diberikan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
sesuai dengan bidangnya. 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 329 

Deputi V, terdiri dari : 

a. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional, 
selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/V; 

b. Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten 
Deputi 2/V; 

c. Asisten Deputi Urusan  Penegakan Hukum Perdata dan Penyelesaian di Luar Pengadilan, selanjutnya disebut 
Asisten Deputi 3/V; 

d. Asisten Deputi Urusan Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten  
Deputi 4/V. 

 
Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan  
dan Perjanjian Internasional 

Pasal 330 

Asisten Deputi 1/V mempunyai tugas melaksanakan analisis, koordinasi penyusunan, evaluasi, dokumentasi dan 
diseminasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 331 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Asisten Deputi 1/V menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan analisis, pemantauan dan evaluasi pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang 
lingkungan hidup; 

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan serta penyusunan peraturan perundang-undangan di 
bidang lingkungan hidup; 

c. penyiapan koordinasi harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup baik pusat 
maupun daerah; 

d. pelaksanaan dokumentasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan 
perjanjian internasional; 

e. pelaksanaan analisis dan evaluasi perjanjian lingkungan hidup internasional; 

f. penyiapan koordinasi, perumusan dan penyusunan ratifikasi perjanjian lingkungan hidup internasional. 
Pasal 332 

Asisten Deputi 1/V, terdiri dari : 

a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan; 

b. Bidang Harmonisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan; 

c. Bidang Analisis Perjanjian dan Ratifikasi. 
Pasal 333 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan atas inisiatif Kementerian Negara Lingkungan Hidup baik revisi 
maupun pengembangan yang baru. 
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Pasal 334 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : 

a.  pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan atas inisiatif Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 

b.  pelaksanaan inventarisasi dan pengembangan peraturan perundang-undangan atas inisiatif Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup. 

Pasal 335 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari : 

a. Subbidang Perencanaan Peraturan Perundang-undangan; 

b. Subbidang Pengembangan Peraturan Perundang-undangan. 
Pasal 336 

(1) Subbidang Perencanaan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan analisis, perencanaan, 
perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atas prakarsa 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

(2) Subbidang Pengembangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan analisis dan 
pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atas prakarsa Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup. 

Pasal 337 
Bidang Harmonisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyelesaian peraturan perundang-undangan atas prakarsa sektor dan daerah yang perlu dikaji dan 
diharmonisasikan dengan prinsip lingkungan hidup, melakukan kajian dan evaluasi terhadap efektifitas penerapan 
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di pusat maupun daerah, dan melaksanakan 
dokumentasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 338 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Bidang Harmonisasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkajian harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan lingkungan 
hidup; 

b. penyiapan koordinasi permintaan saran masukan, paraf persetujuan peraturan perundang-undangan atas 
prakarsa sektor yang berkaitan dengan lingkungan hidup; 

c. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup 
tingkat pusat dan daerah; 

d.  pelaksanaan dokumentasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di 
bidang lingkungan hidup. 

Pasal 339 
Bidang Harmonisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari : 

a. Subbidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 

b. Subbidang Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. 
Pasal 340 

(1) Subbidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup yang diprakarsai oleh 
sektor di tingkat pusat dan daerah. 
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(2) Subbidang Evaluasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan kajian dan penyiapan 
bahan evaluasi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di tingkat 
pusat dan daerah serta melaksanakan dokumentasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan dan 
perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 341 
Bidang Analisis Perjanjian dan Ratifikasi mempunyai tugas melaksanakan analisis, koordinasi dan evaluasi perjanjian 
lingkungan internasional serta melaksanakan penyiapan bahan, perumusan naskah, koordinasi dan pelaksanaan 
ratifikasi perjanjian lingkungan internasional. 

Pasal 342 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Bidang Analisis Perjanjian dan Ratifikasi 
menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan kajian penaatan perjanjian lingkungan internasional yang telah disahkan dan belum disahkan;  

b. penyiapan pemikiran pendapat  hukum  (legal opinion)  terhadap  pelaksanaan perjanjian internasional; 

c. penyiapan perumusan naskah ratifikasi perjanjian lingkungan internasional; 

d. penyiapan koordinasi dan ratifikasi perjanjian lingkungan internasional 
Pasal 343 

Bidang Analisis Perjanjian dan Ratifikasi,  terdiri dari : 

a. Subbidang Perjanjian Internasional; 

b. Subbidang Ratifikasi. 
Pasal 344 

(1) Subbidang Perjanjian Internasional mempunyai tugas melakukan analisis penaatan dan pendapat hukum 
terhadap pelaksanaan perjanjian lingkungan multilateral, bilateral dan regional. 

(2) Subbidang Ratifkasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan perumusan naskah ratifikasi serta 
koordinasi dalam pelaksanaan ratifikasi perjanjian lingkungan internasional. 

 
Bagian Keempat 

Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan 
Pasal 345 

Asisten Deputi 2/V mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, evaluasi dan koordinasi 
pelaksanaan penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan. 

Pasal 346 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Asisten Deputi 2/V menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyusunan pedoman di bidang penegakan hukum adminsitrasi dan pidana 
lingkungan; 

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
yang berkaitan dengan hukum administrasi dan pidana lingkungan; 

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum administrasi 
dan pidana lingkungan; 

d.  pelaksanaan pengembangan dan pembinaan teknis pejabat pengawas dan penyidik pegawai negeri sipil 
lingkungan hidup. 
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Pasal 347 
Asisten Deputi 2/V terdiri dari : 

a. Bidang Penyidikan; 

b. Bidang Penegakan Hukum Pidana; 

c. Bidang Litigasi. 
Pasal 348 

Bidang Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, evaluasi, koordinasi dan 
laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Silpil 
Lingkungan Hidup (PPNSLH). 

Pasal 349 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud dalam Pasal 348, Bidang Penyidikan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis, koordinasi, evaluasi dan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan; 

b. pelaksanaan analisis, penyusunan pedoman, koordinasi dan laporan pelaksanaan pemberdayaan PPNSLH. 
Pasal 350 

Bidang Penyidikan, terdiri dari : 

a. Subbidang Pelaksanaan Penyidikan; 

b. Subbidang Pemberdayaan Penyidik Lingkungan Hidup. 
Pasal 351 

(1) Subbidang Pelaksanaan Penyidikan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan koordinasi, 
evaluasi dan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan. 

(2) Subbidang Pemberdayaan Penyidik Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan 
penyusunan pedoman, koordinasi dan laporan pelaksanaan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil 
lingkungan hidup. 

Pasal 352 
Bidang Penegakan Hukum Pidana mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, koordinasi, 
evaluasi dan laporan pelaksanaan penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan. 

Pasal 353 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bidang Penegakan Hukum Pidana 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan analisis, koordinasi dan laporan penuntutan tindak pidana lingkungan hidup; 

b. pelaksanaan analisis, penyusunan pedoman, evaluasi dan laporan pelaksanaan penegakan hukum pidana dan 
administrasi lingkungan. 

Pasal 354 
Bidang Penegakan Hukum Pidana, terdiri dari : 

a. Subbidang Koordinasi Penuntutan; 

b. Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana. 
Pasal 355 

(1) Subbidang Koordinasi Penuntutan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan koordinasi dan 
laporan pelaksanaan penuntutan tindak pidana lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan 
bahan penyusunan pedoman, evaluasi dan laporan pelaksanaan penegakan hukum pidana dan administrasi 
lingkungan. 
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Pasal 356 
Bidang Litigasi mempunyai tugas melaksanakan analisis, koordinasi, evaluasi dan laporan pelaksanaan litigasi tindak 
pidana lingkungan. 

Pasal 357 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bidang Litigasi dibantu oleh Kelompok 
Jabatan Fungsional. 

 
Bagian Kelima 

Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Perdata dan Penyelesaian di Luar Pengadilan 
Pasal 358 

Asisten Deputi 3/V mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, evaluasi dan koordinasi 
pelaksanaan penegakan hukum perdata dan penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar 
pengadilan. 

Pasal 359 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Asisten Deputi 3/V menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyusunan pedoman di bidang penegakan hukum perdata dan penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; 

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
yang berkaitan dengan penegakan hukum perdata dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui 
pengadilan dan diluar pengadilan; 

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum perdata dan 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; 

d.  penyiapan koordinasi pelaksanaan kuasa tergugat. 
Pasal 360 

Asisten Deputi 3/V, terdiri dari : 

a. Bidang Gugatan Ganti Kerugian Lingkungan; 

b. Bidang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. 
Pasal 361 

Bidang Gugatan Ganti Kerugian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan analisis, koordinasi, evaluasi dan 
laporan pelaksanaan gugatan ganti kerugian lingkungan dan pelaksanaan kuasa tergugat. 

Pasal 362 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Bidang Gugatan Ganti Kerugian Lingkungan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan koordinasi administrasi gugatan ganti kerugian 
lingkungan; 

b.  pelaksanaan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan pengajuan gugatan ganti kerugian lingkungan. 
Pasal 363 

Bidang Gugatan Ganti Kerugian Lingkungan, terdiri dari : 

a. Subbidang Koordinasi Administrasi Gugatan; 

b. Subbidang Pengajuan Gugatan. 
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Pasal 364 
(1) Subbidang Koordinasi Administrasi Gugatan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan evaluasi 

dan laporan pelaksanaan koordinasi administrasi gugatan ganti kerugian lingkungan. 

(2) Subbidang Pengajuan Gugatan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan evaluasi dan laporan 
pelaksanaan pengajuan gugatan ganti kerugian lingkungan. 

Pasal 365 
Bidang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, 
evaluasi dan laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan baik terhadap kerugian 
negara maupun kerugian masyarakat. 

Pasal 366 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Bidang Penyelesaian Sengketa Di Luar 
Pengadilan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis, penyusunan pedoman, koordinasi, evaluasi dan laporan pelaksanaan penyelesaian 
sengketa lingkungan di luar pengadilan terhadap kerugian negara; 

b. pelaksanaan analisis, penyusunan pedoman, koordinasi, evaluasi dan laporan pelaksanaan penyelesaian 
sengketa lingkungan di luar pengadilan terhadap kerugian masyarakat. 

Pasal 367 
Bidang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, terdiri dari : 
a. Subbidang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Terhadap Kerugian Negara; 

b. Subbidang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Terhadap Kerugian Masyarakat. 
Pasal 368 

(1) Subbidang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Terhadap Kerugian Negara mempunyai tugas 
melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, koordinasi, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan terhadap kerugian Negara. 

(2) Subbidang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Terhadap Kerugian Masyarakat mempunyai tugas 
melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, koordinasi, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan terhadap kerugian masyarakat. 

 
Bagian Keenam 

Asisten Deputi Urusan Penyelesaian Pengaduan Dan Sengketa Lingkungan 
Pasal 369 

Asisten Deputi 4/V mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, evaluasi dan koordinasi 
pelaksanaan penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan. 

Pasal 370 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Asisten Deputi 4/V menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyusunan pedoman di bidang pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup di luar pengadilan; 

b. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengaduan; 

c. pelaksanaan advokasi dan penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. 
Pasal 371 

Asisten Deputi 4/V, terdiri dari : 

a. Bidang Pengaduan; 
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b. Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 

c. Bidang Pengembangan dan Evaluasi. 
Pasal 372 

Bidang Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup. 

Pasal 373 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Bidang Pengaduan menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penerimaan, klasifikasi, verifikasi pengaduan dan pengajuan rekomendasi tindak lanjut; 

b. pemantauan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut pengaduan. 
Pasal 374 

Bidang Pengaduan, terdiri dari : 

a. Subbidang Analisis Pengaduan; 

b. Subbidang Penyelesaian Pengaduan. 
Pasal 375 

(1)  Subbidang Analisis Pengaduan mempunyai tugas melakukan analisis, klasifikasi, verifikasi dan pengajuan 
rekomendasi tindak  lanjut pengaduan. 

(2) Subbidang Penyelesaian Pengaduan mempunyai tugas melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut 
pengaduan. 

Pasal 376 
Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan advokasi dan fasilitasi penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup. 

Pasal 377 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan advokasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

b.  pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 
Pasal 378 

Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, terdiri dari : 

a. Subbidang Advokasi; 

b. Subbidang Jasa Penyelesaian Sengketa. 
Pasal 379 

(1) Subbidang Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Jasa Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan 
penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 

Pasal 380 
Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman pengelolaan 
pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 

Pasal 381 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Bidang Pengembangan dan Evaluasi 
menyelenggarakan fungsi : 



- 58 - 

 

a. penyusunan dan pengembangan pedoman pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup; 

b. pelaksanaan analisis dan evaluasi efektivitas pelaksanaan pedoman dan penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup. 

Pasal 382 
Bidang Pengembangan dan Evaluasi, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengembangan; 

b. Subbidang Evaluasi. 
Pasal 383 

(1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan dan 
pengembangan pedoman pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi terhadap efektivitas 
penerapan pedoman pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.  

  
BAB IX 

DEPUTI BIDANG KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 
Pasal 384 

Deputi VI adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Menteri Negera Lingkungan Hidup yang berada 
dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. 

Pasal 385 
Deputi VI mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 386 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Deputi VI menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan  dan   perumusan  kebijakan  di  bidang  komunikasi  dan pemberdayaan masyarakat;  

b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan  
komunikasi  dan  pemberdayaan masyarakat;  

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pengembangan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dengan 
Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non  Departemen,  media  
cetak dan  elektronik, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, dunia usaha, organisasi masyarakat dan 
lembaga lainnya;  

d. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan komunikasi dan pemberdayaan  masyarakat yang  diberikan  
oleh  Menteri  Negara Lingkungan Hidup. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
Pasal 387 

Deputi VI, terdiri dari : 

1. Asisten Deputi Urusan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/VI; 



- 59 - 

 

2.  Asisten Deputi Urusan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, selanjutnya disebut Asisten 
Deputi 2/VI; 

3.  Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/VI; 

4. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/VI. 

 
Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Urusan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan 

 Pasal 388  

Asisten Deputi 1/VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan edukasi dan komunikasi lingkungan. 

Pasal 389 
Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi 1/VI, menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan edukasi dan komunikasi lingkungan;  

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan edukasi dan komunikasi 
lingkungan;  

c. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan edukasi dan komunikasi lingkungan. 

Pasal 390 
Asisten Deputi 1/VI, terdiri : 

a. Bidang Edukasi Lingkungan;  

b. Bidang Hubungan Masyarakat. 
Pasal 391 

Bidang Edukasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, pemantauan, evaluasi 
dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan edukasi komunikasi lingkungan. 

Pasal 392 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Bidang Edukasi Lingkungan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan   analisis  dan penyiapan bahan penyusunan pedoman peningkatan edukasi komunikasi dalam 
pelestarian lingkungan hidup;  

b. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan edukasi 
komunikasi dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 393 

Bidang Edukasi Lingkungan, terdiri dari : 

a. Subbidang Kampanye Lingkungan;  

b. Subbidang Kajian Materi. 

Pasal 394 

(1) Subbidang Kampanye Lingkungan mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan pedoman, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kampanye lingkungan. 

(2) Subbidang Kajian Materi mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan pedoman, pemantauan, evaluasi 
dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kajian materi komunikasi. 
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Pasal 395 
Bidang Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, pemantauan, 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dalam 
mengkomunikasikan lingkungan. 

Pasal 396 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Bidang Hubungan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan   analisis   dan   penyiapan   bahan   penyusunan   pedoman peningkatan program di bidang 
hubungan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;  

b. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan di bidang hubungan 
masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 397 
Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 
a. Subbidang Media Elektronik; 
b. Subbidang Media Cetak. 

Pasal 398 
(1) Subbidang Media Elektronik mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 

pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan di bidang hubungan 
masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup melalui media elektonik. 

(2) Subbidang Media Cetak mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan di bidang hubungan 
masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup melalui media cetak. 

 
Bagian Keempat 

Asisten Deputi Urusan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan 
Pasal 399 

Asisten Deputi 2/VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, 
evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang meliputi lembaga 
swadaya masyarakat, lembaga profesi dan lembaga organisasi masyarakat. 

Pasal 400 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Asisten Deputi 2/VI, menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan partisipasi masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan, yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi dan lembaga organisasi 
masyarakat; 

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan partisipasi masyarakat dan 
lembaga kemasyarakatan yang meliputi meliputi lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi dan lembaga 
organisasi masyarakat; 

c. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan partisipasi masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi dan lembaga organisasi 
masyarakat. 

Pasal 401 
Asisten  Deputi  2/VI, terdiri dari : 

a. Bidang Partisipasi Masyarakat; 
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b. Bidang Lembaga Kemasyarakatan. 

Pasal 402 

Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, pemantauan, 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran masyarakat. 

Pasal 403 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Bidang Partisipasi Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi : 

a.  pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan partisipasi lembaga 
swadaya masyarakat dan lembaga profesi; 

b.   pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan partisipasi lembaga 
swadaya masyarakat dan lembaga profesi. 

Pasal 404 
Bidang Partisipasi Masyarakat terdiri dari : 

a. Subbidang Lembaga Swadaya Masyarakat; 

b. Subbidang Organisasi Profesi. 
Pasal 405 

(1) Subbidang Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan pedoman, 
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran lembaga 
swadaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Organisasi Profesi mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan pedoman, pemantauan, 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran organisasi profesi dalam 
pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 406 
Bidang Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, pemantauan, 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran lembaga kemasyarakatan 
dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 407 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bidang Lembaga Kemasyarakatan 
menyelenggarakan fungsi : 

a.      pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman peningkatan peran lembaga 
kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan hidup;  

b.   pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan peran 
lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 408 
Bidang Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari : 

a. Subbidang Pemantau Kinerja Lingkungan Kelembagaan; 

b. Subbidang Kaukus Lingkungan. 

Pasal 409 

(1) Subbidang Pemantau Kinerja Lingkungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, 
analisis, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pemantauan kinerja lingkungan kelembagaan. 
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(2) Subbidang Kaukus Lingkungan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan 
pedoman, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama 
dengan kaukus lingkungan dalam pelestarian lingkungan hidup. 

 
Bagian Kelima 

Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan 
Pasal 410 

Asisten Deputi 3/VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan peran masyarakat perkotaan yang meliputi masyarakat 
permukiman, masyarakat dunia usaha dan masyarakat pekerja. 

Pasal 411 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Asisten Deputi 3/VI menyelenggarakan 
fungsi : 

a.  penyiapan  perumusan  kebijakan di  bidang  pengembangan peran masyarakat perkotaan yang meliputi 
masyarakat permukiman, masyarakat dunia usaha dan masyarakat pekerja;  

b. pemantauan,  analisis  dan  evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan  peran  masyarakat  
perkotaan yang meliputi meliputi masyarakat  permukiman, masyarakat  dunia  usaha dan masyarakat pekerja;  

c. penyusunan laporan di bidang pengembangan peran  masyarakat perkotaan yang  meliputi  masyarakat 
permukiman, masyarakat dunia usaha dan masyarakat pekerja. 

Pasal 412 
Asisten Deputi 3/VI, terdiri : 
a.  Bidang Masyarakat Permukiman;  

b.  Bidang Masyarakat Dunia Usaha dan Pekerja. 
Pasal 413 

Bidang Masyarakat Permukiman mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, pemantauan, 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran masyarakat permukiman 
dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 414 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Bidang Masyarakat Permukiman 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman peningkatan peran masyarakat    
permukiman dalam pelestarian lingkungan hidup;  

b. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan peran    
masyarakat permukiman dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 415 
Bidang Masyarakat Permukiman, terdiri dari :  

a. Subbidang Kemitraan; 

b. Subbidang Pemberdayaan. 
Pasal 416 

(1) Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kemitraan 
masyarakat permukiman dalam pelestarian lingkungan hidup. 
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(2) Subbidang Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat permukiman dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 417 
Bidang Masyarakat Dunia Usaha dan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, 
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran masyarakat 
dunia usaha dan pekerja dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 418 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 417, Bidang Masyarakat Dunia Usaha dan Pekerja 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman peningkatan peran masyarakat dunia usaha 
dan pekerja dalam pelestarian lingkungan hidup;  

b. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan peran 
masyarakat dunia usaha dan pekerja dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 419 
Bidang Masyarakat Dunia Usaha dan Pekerja, terdiri dari :  

a. Subbidang Kemitraan; 

b. Subbidang Pemberdayaan. 
Pasal 420 

(1) Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kemitraan 
masyarakat dunia usaha dan pekerja dalam pelestarian lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat dunia usaha dan pekerja dalam pelestarian lingkungan hidup. 

 
Bagian Keenam 

Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 

Pasal 421 

Asisten Deputi 4/VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan peran masyarakat perdesaan yang meliputi masyarakat petani, 
masyarakat nelayan dan masyarakat tradisional dan adat. 

Pasal 422 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Asisten Deputi 4/VI, menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan peran masyarakat  perdesaan  yang   meliputi   
masyarakat  petani, masyarakat nelayan dan masyarakat tradisional dan adat;  

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan peran masyarakat  
perdesaan yang meliputi masyarakat petani, masyarakat nelayan dan masyarakat tradisional dan adat;  

c. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan peran masyarakat perdesaan yang 
meliputi masyarakat petani, masyarakat nelayan dan masyarakat tradisional dan adat. 
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Pasal 423 
Asisten Deputi 4/VI, terdiri : 

a. Bidang Masyarakat Petani dan Nelayan; 

b. Bidang Masyarakat Tradisional dan Adat. 
Pasal 424 

Bidang Masyarakat Petani dan Nelayan, mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, 
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran masyarakat 
petani dan nelayan dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 425 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Bidang Masyarakat Petani dan Nelayan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman peningkatan peran masyarakat petani dan 
nelayan dalam pelestarian lingkungan hidup;  

b. pemantauan  dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan peran 
masyarakat petani dan nelayan dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 426 
Bidang Masyarakat Petani dan Nelayan, terdiri dari :  

a. Subbidang Kemitraan;  

b. Subbidang Pemberdayaan. 
Pasal 427 

(1) Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kemitraan 
masyarakat petani dan nelayan dalam pelestarian lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat petani dan nelayan dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 428 
Bidang Masyarakat Tradisional dan Adat, mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, 
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran masyarakat 
tradisional dan adat dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 429 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Bidang Masyarakat Tradisional dan Adat 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman peningkatan peran masyarakat tradisional 
dan adat dalam pelestarian lingkungan hidup;  

b. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan peran    
masyarakat tradisional dan adat dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Pasal 430 
Bidang Masyarakat Tradisional dan Adat, terdiri dari :  

a. Subbidang Kemitraan;  

b. Subbidang Pemberdayaan. 
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Pasal 431 
(1) Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 

pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kemitraan 
masyarakat tradisional dan adat dalam pelestarian lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat tradisional dan adat dalam pelestarian lingkungan hidup. 

 

 

BAB X 

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN SARANA TEKNIS DAN PENINGKATAN KAPASITAS 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 432 

Deputi VII adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg LH yang berada dan bertanggung jawab 
kepada Meneg LH. 

Pasal 433 

Deputi VII mempunyai tugas dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 
sarana teknis dan peningkatan kapasitas. 

Pasal 434 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Deputi VII menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sarana teknis dan peningkatan kapasitas; 

b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan sarana 
teknis dan peningkatan kapasitas; 

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pembinaan sarana teknis dan peningkatan kapasitas dengan 
kementerian negara, departemen, lembaga pemerintah non departemen dan lembaga lainnya; 

d. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan sarana teknis dan peningkatan kapasitas yang diberikan oleh 
Meneg LH. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 435 

Deputi VII, terdiri dari : 

a. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut Pusarpedal; 

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya disebut Pusdiklat; 

c. Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/VII; 

d. Asisten Deputi Urusan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/VII; 

e. Asisten Deputi Urusan Insentif dan Pendanaan Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/VII. 
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Bagian Ketiga 
Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 

Pasal 436 

Pusarpedal mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan, verifikasi perbedaan 
data hasil pemantauan oleh dua atau lebih laboratorium, peningkatan kapasitas dan pelayanan teknis laboratorium 
lingkungan. 

Pasal 437 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pusarpedal menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan; 

b. pelaksanaan verifikasi apabila terjadi perbedaan data hasil pemantauan oleh dua atau lebih laboratorium; 

c. peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan di tingkat pusat dan daerah; 

d. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan; 

e. pelaksanaan koordinasi pemantauan kualitas lingkungan. 
Pasal 438 

Pusarpedal terdiri dari  : 

a. Bidang Laboratorium Rujukan; 

b. Bidang Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan; 

c. Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan; 

d. Bagian Pengembangan Program dan Administrasi Umum. 
Pasal 439 

Bidang Laboratorium Rujukan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metode pengambilan dan analisis 
contoh uji parameter kualitas lingkungan, verifikasi perbedaan data hasil uji oleh dua atau lebih laboratorium 
lingkungan, mengembangkan dan pembuatan bahan acuan standar, melaksanakan perawatan peralatan 
laboratorium dan sarana pengujian lainnya, melaksanaan uji profisiensi, penerapan dan pengembangan sistem 
manajemen mutu laboratorium, peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan pusat dan daerah, dan evaluasi teknis 
laboratorium lingkungan. 

Pasal 440 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Bidang Laboratorium Rujukan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan pengembangan metode pengambilan dan analisis contoh uji parameter kualitas lingkungan; 

b. pelaksanaan verifikasi perbedaan data hasil uji oleh dua atau lebih laboratorium lingkungan; 

c. pengembangan dan pembuatan bahan acuan standar; 

d. perawatan peralatan laboratorium dan sarana pengujian lainnya; 

e. pelaksanaan uji profisiensi; 

f. penerapan dan pengembangan sistem manajemen mutu laboratorium; 

g. peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan pusat dan daerah; 

h. pelaksanaan evaluasi teknis laboratorium dalam rangka rekomendasi laboratorium lingkungan. 
Pasal 441 

Bidang Laboratorium Rujukan, terdiri dari : 

a. Subbidang Laboratorium Pengujian;  

b. Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan. 
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Pasal 442 
(1) Subbidang Laboratorium Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan metoda 

pengambilan contoh dan analisis parameter kualitas lingkungan (RSNI), verifikasi perbedaan data hasil uji antara 
dua atau lebih laboratorium, pengembangan dan pembuatan bahan acuan stándar, serta perawatan peralatan 
dan sarana pengujian. 

(2) Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melakukan uji profisiensi, pembinaan 
penerapan sistem manajemen laboratorium lingkungan, meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan pusat 
dan daerah, serta melaksanakan rekomendasi laboratorium lingkungan. 

Pasal 443 
Bidang Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian 
parameter kualitas lingkungan dan kalibrasi peralatan laboratorium, serta perawatan peralatan  pengujian dan 
kalibrasi, administasi pelayanan/kerja sama  dan keuangan melalui mekanisme PNBP, melaksanakan pengkajian tarif 
pengujian dan kalibrasi peralatan, penyediaan bahan, peralatan  pengujian dan kalibrasi, melaksanakan pemasaran 
dan pengembangan jenis pelayanan teknis laboratorium. 

Pasal 444 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Bidang Pelayanan Teknis Laboratorium 
Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan;  

b. pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium;  

c. perawatan peralatan  pengujian dan kalibrasi;  

d. pelaksanaan administasi pelayanan/kerjasama dan keuangan melalui mekanisme PNBP;  

e. pengkajian tarif pengujian dan kalibrasi peralatan;  

f. penyiapan penyediaan bahan, peralatan  pengujian dan kalibrasi;  

g. pemasaran dan pengembangan jenis pelayanan teknis laboratorium. 
Pasal 445 

Bidang Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengujian dan Kalibrasi;  

b. Subbidang Pelayanan Umum. 
Pasal 446 

(1) Subbidang Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian parameter kualitas 
lingkungan dan kalibrasi peralatan laboratorium, serta perawatan peralatan  pengujian dan kalibrasi. 

(2) Subbidang  Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administasi pelayanan/kerja sama  
dan keuangan melalui mekanisme PNBP, melaksanakan pengkajian Tarif pengujian dan kalibrasi peralatan, 
penyediaan bahan, peralatan pengujian dan kalibrasi, melaksanakan pemasaran dan pengembangan jenis 
pelayanan teknis laboratorium. 

Pasal 447 
Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan jaringan pemantauan 
kualitas lingkungan, pengelolaan data hasil pemantauan kualitas lingkungan, melaksanakan penelitian dan 
pengkajian pemantauan kualitas lingkungan serta melaksanakan pengkajian baku mutu lingkungan. 

Pasal 448 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan pedoman pemantauan kualitas lingkungan; 
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b. pengembangan program dan jaringan pemantauan kualitas lingkungan serta pelaksanaan koordinasi 
pemantauan kualitas lingkungan; 

c. pengelolaan dan penyajian data kualitas lingkungan; 

d. pelaksanaan kerja sama pemantauan dan penelitian pemantauan kualitas lingkungan; 

e. penyiapan bahan pengkajian baku mutu lingkungan; 

f. penyajian status mutu lingkungan. 
Pasal 449 

Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan, terdiri dari : 

a. Subbidang Jaringan Pemantauan Kualitas Lingkungan; 

b. Subbidang Pengelolaan Data Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup. 
Pasal 450 

(1) Subbidang Jaringan Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengembangan program 
dan jaringan pemantauan kualitas lingkungan, penyiapan bahan koordinasi pemantauan kualitas lingkungan, 
penyusunan pedoman pemantauan serta kerjasama pemantauan dan penelitian kualitas lingkungan. 

(2) Subbidang Pengelolaan Data Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan verifikasi, 
pengolahan dan penyajian data hasil pemantauan kualitas lingkungan, penyiapan bahan laporan SLHI, 
pengkajian baku mutu kualitas lingkungan serta penyajian status mutu lingkungan. 

Pasal 451 
Bagian Pengembangan Program dan Administrasi Umum mempunyai  tugas melaksanakan penyusunan dan 
perencanaan program kegiatan/rencana strategis, penyusunan laporan kinerja, perencanaan peningkatan 
kemampuan  teknis, perencanaan dan pengelolaan anggaran/pembiayaan (keuangan), administrasi kerjasama 
nasional dan internasional, menyelenggarakan administrasi  surat-menyurat, kehumasan, perawatan, pengelolaan 
sarana dan prasarana umum, pengelolaan sarana informasi dan perpustakaan, penataan administrasi kepegawaian. 

Pasal 452 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Bagian Pengembangan Program dan 
Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan perencanaan  program kegiatan;  

b. penyusunan laporan kinerja;  

c. perencanaan peningkatan kemampuan  teknis;  

d. perencanaan dan pengelolaan anggaran/pembiayaan keuangan;  

e. pelaksanaan administrasi  surat-menyurat, kehumasan;  

f. perawatan, pengelolaan sarana dan prasarana umum, sarana informasi serta perpustakaan;  

g. penataan administrasi kepegawaian. 
Pasal 453 

Bagian Pengembangan Program dan Administrasi Umum, terdiri dari : 

a. Subbagian Pengembangan Program dan Anggaran;  

b. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian. 
Pasal 454 

(1) Subbagian Pengembangan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 
dan perencanaan program kegiatan/rencana strategis, penyusunan laporan kinerja, perencanaan peningkatan 
kemampuan teknis, perencanaan dan pengelolaan anggaran/pembiayaan (keuangan), administrasi kerjasama 
nasional dan internasional. 
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(2) Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyelenggaraan administrasi surat-menyurat, kehumasan, perawatan, pengelolaan sarana dan prasarana 
umum, pengelolaan sarana informasi dan perpustakaan, penataan administrasi kepegawaian. 

 
Bagian Keempat 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pasal 455 

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup bagi seluruh kalangan yang 
berkepentingan dan terlibat dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan dampak lingkungan. 

Pasal 456 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi : 

a.   penyiapan bahan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk seluruh kalangan yang 
berkepentingan dan terlibat dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya  pengendalian dampak lingkungan; 

b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup yang sesuai 
dengan kelompok target dan topik pendidikan dan pelatihan; 

c. perencanaan, penyusunan dan pengembangan materi, metode, bahan pengajaran, sarana dan prasarana 
pendidikan dan pelatihan khusus untuk peningkatan kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat luas; 

d. penyusunan dan pengembangan materi kurikulum, metode, bahan pengajaran, serta sarana dan prasarana 
pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kelompok target dan topik pendidikan dan pelatihan; 

e. pelaksanaan koordinasi pendidikan dan pelatihan lingkungan di kalangan berbagai lembaga penyelenggara 
pendidikan dan pelatihan lingkungan; 

f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan berbagai pihak yang 
berkepentingan dengan pengembangan pendidikan dan pelatihan lingkungan; 

g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan. 
Pasal 457 

Pusdiklat terdiri dari : 

a. Bidang Pengembangan Kerjasama; 

b. Bidang Pengembangan Kurikulum; 

c. Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat; 

d. Bagian Pengembangan Program dan Administrasi Umum. 
Pasal 458 

Bidang Pengembangan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan 
lembaga negara dan instansi pemerintah, dunia usaha, media massa, organisasi lingkungan dan pelaku pembangunan 
lainnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, khsususnya pengendalian dampak lingkungan. 

Pasal 459 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Bidang Pengembangan Kerjasama 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan koordinasi pendidikan dan pelatihan lingkungan di kalangan berbagai lembaga penyelenggara 
pendidikan dan pelatihan; 

b. pengembangan pendidikan dan pelatihan lingkungan melalui jasa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak); 

c. penyiapan koordinasi pendidikan dan pelatihan lingkungan dengan lembaga pendidikan di luar dan dalam negeri. 
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Pasal 460 
Bidang Pengembangan Kerjasama,  terdiri dari : 

a. Subbidang Jasa; 

b. Subbidang Kerjasama Antar Instansi. 
Pasal 461 

(1) Subbidang Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan jasa sarana pendidikan dan 
pelatihan lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Kerjasama Antar Instansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan 
pengembangan kerjasama pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. 

Pasal 462 
Bidang Pengembangan Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pengembangan 
kurikulum kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

Pasal 463 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Bidang Pengembangan Kurikulum 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan rencana program pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis, manajemen, fungsional, penataran dan 

seminar bagi kalangan lembaga negara dan instansi pemerintah, dunia usaha, media massa, organisasi 
lingkungan dan pelaku pembangunan lainnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, khsususnya pengendalian 
dampak lingkungan; 

b. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup bagi staf Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup dan instansi lingkungan lainnya;  

c. pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. 
Pasal 464 

Bidang Pengembangan Kurikulum, terdiri dari : 

a. Subbidang Analisis Kebutuhan Diklat; 

b. Subbidang Pengembangan Kurikulum. 
Pasal 465 

(1) Subbidang Analisis Kebutuhan Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan kebutuhan 
pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Pengembangan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kurikulum, materi ajar dan 
pengembangan sarana pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. 

Pasal 466 
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan, 
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. 

Pasal 467 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi  Diklat 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup; 

b. pemantauan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. 
Pasal 468 

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat, terdiri dari : 

a. Subbidang Pelaksanaan Diklat; 

b.  Subbidang Pemantauan dan Pelaporan. 
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Pasal 469 
(1) Subbidang Pelaksanaan Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan lingkungan hidup; 

(2) Subbidang Pemantauan dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan dan pemantauan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. 

Pasal 470 
Bagian Pengembangan Program dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
perencanaan  program kegiatan/rencana strategis, penyusunan laporan kinerja, perencanaan peningkatan 
kemampuan  teknis, perencanaan dan pengelolaan anggaran/pembiayaan (keuangan), administrasi kerjasama 
nasional dan internasional, menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kehumasan, perawatan, pengelolaan 
sarana dan prasarana umum, pengelolaan sarana informasi dan perpustakaan, penataan administrasi kepegawaian. 

Pasal 471 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Bagian Pengembangan Program dan 
Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan perencanaan  program kegiatan;  

b. penyusunan laporan kinerja; 

c. perencanaan peningkatan kemampuan  teknis;  

d. perencanaan dan pengelolaan anggaran/pembiayaan keuangan;  

e. penyelenggaraan administrasi  surat-menyurat, kehumasan;  

f. perawatan, pengelolaan sarana dan prasarana umum, sarana informasi serta perpustakaan;  

g. penataan administrasi kepegawaian. 
Pasal 472 

Bagian Pengembangan Program dan Administrasi Umum, terdiri dari : 

a. Subbagian Pengembangan Program dan Anggaran;  

b. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian. 
Pasal 473 

(1) Subbagian Pengembangan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan dan perencanaan program kegiatan/rencana strategis, penyusunan laporan kinerja, perencanaan 
peningkatan kemampuan teknis, perencanaan dan pengelolaan anggaran/pembiayaan (keuangan), 
administrasi kerjasama nasional dan internasional. 

(2) Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi 
surat-menyurat, kehumasan, perawatan, pengelolaan sarana dan prasarana umum, pengelolaan sarana 
informasi dan perpustakaan, penataan administrasi kepegawaian. 

 
Bagian Kelima  

Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan 

Pasal 474 

Asisten Deputi 1/VII mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sistem, jaringan dan teknologi informasi, 
pengelolaan data, analisis informasi, dan pengembangan sistem informasi geografis, publikasi dan pelaporan di 
bidang lingkungan hidup. 
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Pasal 475 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Asisten Deputi 1/VII menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyelenggaraan dan pengembangan sistem, jaringan dan teknologi informasi internal dan eksternal; 

b. pengelolaan dan pengolahan data; 

c. pelaksanaan analisis informasi dan pelaporan serta pengembangan sistem informasi geografis; 

d. penyusunan informasi tentang status lingkungan hidup; 

e. pelaksanaan publikasi dan pengelolaan perpustakaan. 
Pasal 476 

Asisten Deputi 1/VII, terdiri dari :  

a.  Bidang Data;  

b. Bidang Informasi; 

c. Bidang Publikasi dan Perpustakaan; 

d. Bidang Sistem Jaringan. 
Pasal 477 

Bidang Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengolahan dan balai kliring data di bidang lingkungan 
hidup. 

Pasal 478 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Bidang Data menyelenggarakan fungsi :  

a. pengolahan data di bidang lingkungan hidup;  

b. penyelenggaraan balai kliring data. 
Pasal 479 

Bidang Data, terdiri dari :  

a. Subbidang Pengolahan; 

b. Subbidang Balai Kliring.  
Pasal 480 

(1) Subbidang Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengolahan data di bidang lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Balai Kliring mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan balai kliring data di bidang lingkungan 
hidup. 

Pasal 481 
Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis informasi, penyusunan laporan status lingkungan hidup, 
serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi geografis di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 482 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Bidang Informasi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan dan analisis informasi di bidang lingkungan hidup; 

b.  pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi geografis di bidang lingkungan hidup; 

c. penyusunan informasi status lingkungan hidup. 
Pasal 483 

Bidang Informasi, terdiri dari :  

a. Subbidang Analisis dan Pelaporan; 

b. Subbidang Sistem Informasi Geografi. 
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Pasal 484 
(1) Subbidang Analisis dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, analisis informasi di bidang 

lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Sistem Informasi Geografi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengembangan 
sistem informasi geografi di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 485 
Bidang Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyajian publikasi serta pengelolaan dan 
pengembangan perpustakaan di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 486 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Bidang Publikasi dan Perpustakaan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyajian publikasi di bidang lingkungan hidup; 

b.  pengelolaan, pengembangan dan pelayanan informasi kepustakaan di bidang lingkungan hidup. 
Pasal 487 

Bidang Publikasi dan Perpustakaan, terdiri dari :  

a. Subbidang Publikasi; 

b. Subbidang Perpustakaan. 
Pasal 488 

(1) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian publikasi di bidang lingkungan 
hidup. 

(2) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pelayanan jasa, dan pengembangan 
kerjasama perpustakaan di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 489 
Bidang Sistem Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem dan 
jaringan informasi lingkungan. 

Pasal 490 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Bidang Sistem Jaringan menyelenggarakan 
fungsi : 

a. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem dan jaringan informasi 
lingkungan; 

b. pemantuaan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem dan jaringan 
informasi lingkungan. 

Pasal 491 
Bidang Sistem Jaringan, terdiri dari : 

a. Subbidang  Internal; 

b. Subbidang Eksternal. 
Pasal 492 

(1) Subbidang Internal mempunyai tugas melakukan pengembangan, penerapan, pengamanan serta 
pemeliharaan sistem dan jaringan lokal. 

(2) Subbidang Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam pengembangan dan 
penerapan sistem dan jaringan informasi antar lembaga. 
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Bagian Keenam 
Asisten Deputi Urusan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih 

Pasal 493 

Asisten Deputi 2/VII mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, evaluasi dan 
pelaporan di bidang sistem manajemen lingkungan, produksi bersih, standarisasi kompetensi personil dan lembaga 
penyedia jasa lingkungan, serta standarisasi pengujian lingkungan. 

Pasal 494 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Asisten Deputi 2/VII menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem manajemen 
lingkungan; 

b. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi bersih; 

c. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi 
kompetensi personil dan lembaga penyedia jasa lingkungan; 

d. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi 
pengujian lingkungan. 

Pasal 495 
Asisten Deputi 2/VII, terdiri dari : 

a. Bidang Sistem Manajemen Lingkungan; 

b.  Bidang Produksi Bersih; 

c.  Bidang Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan; 

d. Bidang Standardisasi Pengujian Lingkungan. 
Pasal 496 

Bidang Sistem Manajemen Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, 
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem manajemen lingkungan. 

Pasal 497 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Bidang Sistem Manajemen Lingkungan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem perangkat 
manajemen lingkungan;  

b.  penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi produk 
ramah lingkungan. 

Pasal 498 
Bidang Sistem Manajemen Lingkungan, terdiri dari : 

a. Subbidang Manajemen Lingkungan; 

b.  Subbidang Label Lingkungan. 
Pasal 499 

(1)  Subbidang Manajemen Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem manajemen lingkungan, audit sistem 
manajemen lingkungan beserta sistem penerapannya. 

(2)  Subbidang Label Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang produk ramah lingkungan, sistem sertifikasi ekolabel, 
pengembangan life cycle analysis, serta pengadaan barang/jasa ramah lingkungan. 
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Pasal  500  
Bidang Produksi Bersih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi bersih. 

Pasal 501      
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Bidang Produksi Bersih menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis dan pelaporan di bidang produksi bersih sektor 
kegiatan industri produksi dan jasa termasuk Pusat Produksi Bersih Nasional (PPBN);  

b. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis dan pelaporan di bidang teknologi tradisional yang 
berwawasan lingkungan. 

Pasal 502 
Bidang Produksi Bersih, terdiri dari :  

a. Subbidang Produksi Bersih; 

b.  Subbidang Teknologi Berwawasan Lingkungan. 
Pasal 503 

(1) Subbidang Produksi Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemantauan, 
analisis dan pelaporan di bidang produksi bersih sektor kegiatan industri produksi dan jasa termasuk Pusat 
Produksi Bersih Nasional (PPBN), sistem sarana peningkatan penerapan produksi bersih. 

(2)  Subbidang Teknologi Berwawasan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 
pedoman, pemantauan, analisis dan pelaporan di bidang efektifitas penerapan teknologi berwawasan 
lingkungan dan teknologi tradisional yang berwawasan lingkungan. 

Pasal 504 
Bidang Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang 
standarisasi kompetensi personil dan lembaga penyedia jasa lingkungan. 

Pasal 505 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Bidang Standardisasi Kompetensi Personil 
dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan meyelenggarakan fungsi : 

a.  penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis dan pelaporan di bidang standar kompetensi dan 
sistem sertifikasi personil lingkungan; 

b. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis dan pelaporan di bidang standar kompetensi dan 
akreditasi lembaga penyedia jasa lingkungan. 

Pasal 506 
Bidang Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Penyedia Jasa lingkungan, terdiri dari :  

a. Subbidang Kompetensi Personil Lingkungan; 

b. Subbidang Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan. 
Pasal 507 

(1) Subbidang Kompetensi Personil Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 
pedoman, pemantauan, analisis dan pelaporan di bidang standar kompetensi kerja nasional untuk personil 
lingkungan dan sistem sertifikasi personil lingkungan. 

(2) Subbidang Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan pedoman, pemantauan, analisis dan pelaporan di bidang standar kompetensi dan akreditasi 
lembaga penyedia jasa lingkungan. 
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Pasal 508 
Bidang Standardisasi Pengujian Lingkungan mempunyai tugas mengembangkan standarisasi pengujian lingkungan. 

Pasal 509 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Bidang Standardisasi Pengujian Lingkungan 
menyelenggarakan fungsi :  

a. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang metode pengujian; 
b. penyiapan penyusunan pedoman, pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang lembaga pengujian 

lingkungan. 
Pasal 510 

Bidang Standardisasi Pengujian Lingkungan, terdiri dari : 

a. Subbidang Metode Pengujian; 

b.  Subbidang Lembaga Pengujian. 
Pasal 511 

(1)  Subbidang Metode Pengujian mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan penyusunan 
pedoman, pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang metode pengujian parameter kualitas lingkungan dan 
metode pendukung. 

(2)  Subbidang Lembaga Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang lembaga pengujian lingkungan. 

 
Bagian Ketujuh 

Asisten Deputi Urusan Insentif dan Pendanaan Lingkungan 
Pasal 512 

Asisten Deputi 3/VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan insentif dan pendanaan lingkungan. 

Pasal 513 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Asisten Deputi 3/VII menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penerapan pengembangan insentif dan pendanaan lingkungan; 

b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan penerapan pengembangan insentif dan 
pendanaan lingkungan; 

c. penyusunan laporan tentang kebijakan dan penerapan pengembangan insentif dan pendanaan lingkungan. 
Pasal 514 

Asisten Deputi 3/VII terdiri dari : 

a. Bidang Pengembangan Insentif; 

b. Bidang Pendanaan Lingkungan. 
Pasal 515 

Bidang Pengembangan Insentif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan strategi penerapan 
insentif dan perangkat ekonomi lingkungan di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 516 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Bidang Pengembangan Insentif 
menyelenggarakan fungsi : 
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a. pengembangan sistem insentif dan disinsentif serta strategi penerapannya di bidang lingkungan hidup; 

b. pengembangan metoda dan perhitungan valuasi ekonomi serta penerapan instrumen ekonomi di bidang 
lingkungan hidup. 

Pasal 517 
Bidang Pengembangan Insentif, terdiri dari : 

a. Subbidang Valuasi Ekonomi; 

b. Subbidang Instrumen Ekonomi. 
Pasal 518 

(1). Subbidang Valuasi Ekonomi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan, dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan valuasi 
ekonomi dan perhitungan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

 (2) Subbidang Instrumen Ekonomi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan, dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan instrumen 
ekonomi dan strategi penerapan di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 519 
Bidang Pendanaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan kelembagaan 
pendanaan serta memfasilitasi pengelolaan pendanaan di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 520 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Bidang Pendanaan Lingkungan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan analisis, dan penyiapan bahan penyusunan pengembangan sistem, kelembagaan dan fasilitasi 

pendanaan; 
b. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan sistem, kelembagaan dan 

fasilitasi pendanaan. 
Pasal 521 

Bidang Pendanaan Lingkungan, terdiri dari : 
a. Subbidang Lembaga Keuangan; 
b. Subbidang Sistem Pendanaan. 

Pasal 522 
(1). Subbidang Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan 

pedoman, pemantauan, dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dan 
penerapan kelembagaan pendanaan di bidang lingkungan hidup. 

(2) Subbidang Sistem Pendanaan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan pedoman, 
pemantauan, dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dan penerapan 
sistem dan fasilitasi pendanaan. 

 
BAB XI 

STAF AHLI 
Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 523 

Staf Ahli adalah unsur pembantu Meneg LH di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Meneg LH. 
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Pasal 524 
Staf Ahli mempunyai tugas memberi telaahan kepada MENLH mengenai masalah tertentu sesuai bidang 
keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Deputi Meneg 
LH. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 525 
Staf Ahli, terdiri dari : 

1.  Staf Ahli Bidang Lingkungan Global dan Kerjasama Internasional; 

2.  Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; 

3.  Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Kemitraan; 

4.  Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga; 

5.  Staf Ahli Bidang Teknologi dan Pembangunan Berkelanjutan. 
Pasal 526 

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Staf Ahli dapat dikoordinasikan oleh salah seorang Staf Ahli yang ditunjuk 
oleh Meneg LH sebagai Koordinator Staf Ahli. 

 
BAB XII 

INSPEKTORAT 
Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 
Pasal 527 

(1) Inspektorat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Meneg LH. 

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. 
Pasal 528 

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di 
lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup meliputi kinerja, administrasi dan keuangan. 

Pasal 529 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan pengembangan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di 
lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup;  

b. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup; 

c. pemantauan dan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan fungsional terhadap 
pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

Pasal 530 
Inspektorat, terdiri dari : 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal 531 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas  melakukan urusan tata usaha dan persuratan Inspektorat. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan pemantauan, 
tindak lanjut, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas 
semua unsur di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup meliputi kinerja,  administrasi dan 
keuangan. 

 
BAB XIII 

PUSAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL 
Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 
Pasal 532 

(1) Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Meneg LH dan 
dikoordinasikan oleh Setmeneg LH. 

(2) Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. 
Pasal 533 

Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan 
dan bimbingan teknis serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup masing-masing regional. 

Pasal 534 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Regional menyelenggarakan fungsi : 

a. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak 
lingkungan di lingkup masing-masing regional; 

b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan 
di lingkup masing-masing regional; 

c. pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian 
dampak lingkungan di lingkup masing-masing regional. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
Pasal 535 

Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional, terdiri dari : 
a. Bagian Tata Usaha;  

b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3;  

c. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Tata Lingkungan;  

d. Bidang Penaatan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal 536 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas  menyelenggarakan administrasi  umum, kepegawaian, anggaran dan 
keuangan, program, urusan rumah tangga, komunikasi dan informasi. 

Pasal 537 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan administrasi  umum;  

b. pelaksanaan penataan administrasi kepegawaian; 

d. perencanaan program dan anggaran; 

e. penyelenggaraan administrasi keuangan;  

f. pelaksanaan urusan rumah tangga;  

g. penyelenggaraan komunikasi dan informasi. 
Pasal 538 

Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

a. Subbagian Komunikasi dan Informasi; 

b. Subbagian Program dan Anggaran; 

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
Pasal 539 

(1) Subbagian Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan di bidang komunikasi dan informasi 
lingkungan. 

(2) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan di bidang penyusunan 
program, anggaran, administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi.  

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan di bidang administrasi umum, rumah 
tangga dan kepegawaian. 

Pasal 540 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang 
pengendalian pencemaran  dan pengelolaan limbah B3 di lingkup regional. 

Pasal 541 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bidang Pengendalian Pencemaran dan 
Pengelolaan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah B3 di lingkup regional;  

b. pemantauan, pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian 
pencemaran dan pengelolaan limbah B3 di lingkup regional. 

Pasal 542 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; 

b. Subbidang Pengelolaan Limbah B3. 
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Pasal 543 

(1) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
koordinasi pelaksanaan kebijakan, koordinasi pemantauan, pengawasan penaatan, analisis dan evalusi serta 
pelaporan di bidang pengendalian pencemaran. 

(2) Subbidang Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan, koordinasi pemantauan, analisis dan evalusi serta pelaporan di bidang pengelolaan limbah B3. 

Pasal 544 

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang 
pengendalian kerusakan lingkungan dan tata lingkungan di lingkup regional. 

Pasal 545 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan 
dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi di bidang peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan 
lingkungan serta tata lingkungan di lingkup regional;  

b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang peningkatan konservasi sumber daya alam dan 
pengendalian kerusakan lingkungan serta  tata lingkungan di lingkup regional. 

Pasal 546 

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Tata Lingkungan, terdiri dari : 

a. Subbidang Pengendalian Kerusakan  Lingkungan; 

b. Subbidang Tata Lingkungan. 
Pasal 547 

(1) Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan, koordinasi pemantauan, pengawasan penaatan, analisis dan evalusi serta pelaporan di 
bidang peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. 

(2) Subbidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan 
dan koordinasi pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang tata lingkungan. 

Pasal 548 

Bidang Penaatan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan dan bimbingan teknis serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penaatan lingkungan 
dan peningkatan kapasitas. 

Pasal 549 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bidang Penaatan Lingkungan dan 
Peningkatan  Kapasitas menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi di bidang penaatan lingkungan dan peningkatan kapasitas di lingkup regional;  

b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang penaatan lingkungan dan peningkatan kapasitas 
di lingkup regional. 

Pasal 550 
Bidang Penaatan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari : 

a. Subbidang Penaatan Lingkungan; 

b. Subbidang Peningkatan Kapasitas. 
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Pasal 551 

 (1) Subbidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan, koordinasi pemantauan, analisis dan evalusi serta pelaporan di bidang penaatan lingkungan. 

(2) Subbidang Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan, koordinasi pemantauan, analisis dan evalusi serta pelaporan di bidang peningkatan kapasitas. 

 
Bagian Ketiga 

Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional  

Pasal 552 

(1)  Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera berlokasi di Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh Provinsi yang ada di Sumatera. 

(2) Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali, Nusa Tenggara berlokasi di Denpasar dengan wilayah kerja 
meliputi seluruh Provinsi yang ada di Bali dan Nusa Tenggara. 

(3) Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua berlokasi di Makassar dengan 
wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi yang ada di Sulawesi, Maluku dan Papua. 

(4) Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa berlokasi di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh Provinsi yang ada di Jawa. 

(5) Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Kalimantan berlokasi di Balikpapan dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh Provinsi yang ada di Kalimantan. 

 

 

BAB XIV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 553 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 554 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Deputi. 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB XV 

TATA KERJA 

Pasal 555 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Meneg LH, para Deputi, para Staf Ahli, para Kepala Biro, para Asisten Deputi, 
para Kepala Pusat, Inspektorat serta pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, 
baik dalam lingkungan Kementerian Negara LH maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 556 

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-tangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 557 

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Meneg LH mengadakan hubungan dengan lembaga atau instansi kenegaraan, 
kemasyarakatan, dan perorangan, baik secara resmi maupun tidak resmi, sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Pasal 558 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Negara LH bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

Pasal 559 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 560 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai 
bahan untuk menyusun laporan tindak lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

Pasal 561 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat-pejabat lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 562 

Dalam meiaksanakan tugas, setiap pejabat pimpinan dibantu oteh pejabat pimpinan bawahannya dan dalam 
memberikan bimbingan kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala. 

 
BAB XVI  

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 563 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan fungsional pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Kementerian 
Negara LH ditetapkan oleh Meneg LH. 

Pasal 564 

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Meneg LH setelah terlebih 
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur 
negara. 
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BAB XVII  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 565 

Semua peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  5 Tahun 2002 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 153 Tahun 2004 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 
belum diganti berdasarkan Keputusan ini. 

 
BAB XVIII  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 566 

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 153 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 567 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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