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Buku Himpunan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Man usia dan Kebudayaan ini disusun dengan maksud untuk mensosialisasikan peraturan perundang

undangan yang terkait dengan organisasi dan tata kerja kepada aparatur sipil negara di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan 
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Diharapkan Buku Himpunan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 
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para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi khususnya di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya buku ini disampaikan 

ucapan terimakasih. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 29 Mei 2015 

Sekretaris Kementerian Koordinator 
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Menimbang 

Mengingat 

® 
PRES I DEN 

REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 2008 

TENTANG 

KEMENTERIAN NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1 945 dalam 
menjalankan tugasnya dibantu oieh menteri-menteri 
negara yang membidangi urusan tertentu di bidang 
pemerintahan; 

b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian 
negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu 
dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara 
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;  

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 7  ayat (4)  Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1 945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
kementerian negara diatur dalam undang-undang; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 
perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Kementerian Negara; 

Pasal 4, Pasal 1 7 ,  Pasal 20, dan Pasal 2 1  Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. 

BAB I .  . .  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Kementerian Negara yang selanjutnya disebut 
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

2. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri 
adalah pembantu Presiden yang memimpin 
Kementerian. 

3. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1 945.  

4 .  Pembentukan Kementerian ada lah pembentukan 
Kementerian dengan nomenk latur tertentu setelah 
Presiden mengucapkan sumpahfjanji.  

5 .  Pengubahan Kementerian adalah pengubahan 
nomenk latur Kementerian dengan cara 
menggabungkan, memisahkan, danfatau mengganti 
nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk. 

6. Pembubaran Kementerian adalah menghapus 
Kementerian yang sudah terbentuk. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasa1 2 

Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republ ik 
Indonesia. 

Pasa l 3 

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden. 

Bagian Kedua . . .  
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Bagian Kedua 

Urusan Pemerintahan 

Pasal 4 

( 1 )  Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan. 

(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebaga imana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas : 

a. urusan peme rinta han yang nomenklatur 
Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Repub1ik 
Indonesia Ta hun 1 945;  

b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya 
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;  dan 

c. urusan pemerinta han dalam rangka penajaman, 
koordinasi, dan sinkronisasi program 
pemerinta h. 

Pasal 5 

( 1 )  Urusan pemerinta han sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan 
luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. 

(2) Urusan pemerinta han sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan 
agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi 
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, 
sosial, ketenagakerjaan, industri, perdag angan, 
pertambangan, energi, peke ijaan umum, 
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, 
pertanian, perkebunan, ke hutanan, peternakan, 
kelautan, dan perikanan. 

(3) Urusan pemerinta han sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan 
perencanaan pembangunan nasional, aparatur 
negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik 
negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan 
hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, 
pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, 
perumahan, dan pembangunan kawasan . atau 
daerah tertinggal. 

Pasal 6 . . .  
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Pasal 6 

Setiap urusan pemerintahan sebaga imana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk 
dalam satu Kementerian tersendiri. 

BAB III 

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Tugas 

Pasal 7 

Kementerian mempunya i tugas menyelenggarakan 
urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan pemerinta han negara. 

Bagian Kedua 

Fungsi 

Pasal 8 

( 1 )  Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang 
melaksanakan urusan sebaga imana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 
kebijakan di bidangnya; 

b. pengelolaan barang milikfkekayaan negara yang 
menjadi tanggung jawabnya; 

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di 
bidangnya; dan 

d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampa i 
ke daera h. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang 
melaksanakan urusan sebaga imana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 
kebijakan di bidangnya; 

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 
menjadi tanggung jawabnya; 

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di 
bidangnya; 

d. pelaksanaan . . .  
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d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supe rv:ts l  
atas pelaksanaan urusan Kementer ian di 
daerah; dan 

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala 
nasional. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementer ian yang 
melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan dan penetapan kebijakan di 

bidangnya; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidangnya; 

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 
menjadi tanggung jawabnya; dan 

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di 
bidangnya. 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 

Pasal 9 

( 1 )  Susunan organisasi Kementerian yang menangani 
urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
( 1 )  terdir i atas unsur : 

a. pemimpin, yaitu Menteri ; 

b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; 

c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat 
jenderal; 

d .  pengawas, yaitu inspektorat jenderal; 

e. pendukung, ya itu badan dan/ a tau pusat; dan 

f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/ atau 
pe rwakilan luar negeri sesua i dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Susunan organisasi Kementerian yang 
melaksanakan urusan sebaga imana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) terdir i atas unsur : 

a. pemimpin, ya itu Menter i; 
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretar iat jenderal; 
c. pelaksana, ya itu direktorat jenderal; 
d .  pengawas, ya itu inspektorat jenderal; dan 

e. pendukung, ya itu badan danjatau pusat. 

(3) Kementerian . . .  
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(3) Ke menterian yang menangani urusan agama, 
huku m, keuangan, dan kea manan sebagai mana 

di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki 
unsur pelaksana tugas pokok di daerah. 

(4) Susunan organisasi Ke menterian yang 
melaksanakan urusan sebagai mana di maksud 

dala m Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur : 

a. pe mi mpin, yaitu Menteri ; 
b. pe mbantu pe mi mpin, yaitu 

Ke menterian ; 
c. pelaksana, yaitu deputi ; dan 
d .  pengawas, yaitu inspektorat. 

Pasal 1 0  

sekretariat 

Dala m hal terdapat beban kerja yang me mbutu hka n 
penanganan secara k husus, Presiden dapat mengangkat 
wakil Menteri pada Ke menterian tertentu. 

Pasal 1 1  

Ketentuan lebi h lanjut mengenai tugas, fungsi, dan 
susunan organisasi Ke menterian diatur dengan 
Peraturan Presiden. 

BAB I V  

P EMB ENTUKAN, P ENGUBAHAN, DAN P EMBUBARAN 
K EM ENT ERIAN 

Bagian Kesatu 

Pe mbentukan Ke menterian 

Pasal 1 2  

Presiden me mbentuk Ke menterian luar negeri, dalam 
negeri, dan pertahanan, sebagaimana di maksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

Pasal 13 

( 1 )  Presiden me mbentuk Kementerian sebagai mana 
di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) . 

(2) Pe mbentukan . .. 
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(2) Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  dengan mempertimbangkan: 

a. efisiensi dan efektivitas; 

b. cakupan tugas dan proporsionalitas beban 
tugas; 

c .  kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan 
pelaksanaan tugas; danfatau 

d. perkembangan lingkungan global. 

Pasal 1 4  

Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan 
Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian 
koordinasi. 

Pasal 1 5  

Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 2 ,  Pasal 1 3 ,  dan Pasal 14 paling 
banyak 34 (tiga puluh empat) . 

Pasal 1 6  

Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 2 ,  Pasal 1 3 ,  dan Pasal 14 paling lama 1 4  
(empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan 
sumpahfjanji.  

Bagian Kedua 

Pengubahan Kementerian 

Pasal 1 7  

Kementerian sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 1 2  
tidak dapat diu bah oleh Presiden. 

Pasal 1 8  

( 1 )  Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 dapat diubah oleh Presiden. 
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(2) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan dengan mempertimbangkan : 

a. efisiensi dan efektivitas; 

b. perubahan danjatau perkembangan tugas dan 
fungsi ; 

c. cakupan tugas dan proporsionalitas beban 
tugas; 

d. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

e. peningkatan kinerja dan beban kerja 
pemerintah ; 

f. kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam 
pemerintahan secara mandiri; danfatau 

g. kebutuhan penyesuaian peristilahan yang 
berkembang. 

Pasal 1 9  

( 1 )  Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau 
penggabungan Kementerian d ilakukan dengan 
pertimbangan Dewan Pe rwakilan Rakyat. 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
diberikan Dewan Pe rwakilan Rakyat paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima. 

(3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 )  Dewan 
Pe rwakilan Rakyat belum menyampaikan 
pertimbangannya, Dewan Pe rwakilan Rakyat 
dianggap sudah memberikan pertimbangan. 

Bagian Ketiga 

Pembubaran Kementerian 

Pasal 20 

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. 

Pasal 2 1  . . .  
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Pa sa l  2 1  

Ke menterian sebagai mana di mak sud dalam Pa sa l 13 
dapat dibubarkan oleh Pre siden dengan me minta 
perti mbangan Dewan Pe rwakilan Rakyat, kecuali 
Ke menterian yang menangani uru san agama, huku m, 

keuangan, dan kea manan haru s dengan per setujuan 
Dewan Pe rwakilan Rakyat. 

BABV 

PENG ANG KAT AN D AN PEM BERHENT IAN 

Bagian Ke satu 

Pengangkatan 

Pa sal 22 

( 1) Menteri diangkat oleh Pre siden. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, se seorang 
haru s me menuhi per syaratan : 

a. w arga negara Indone sia; 

b .  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha E sa; 

c. setia kepada Panca sila sebagai da sar negara, 
Undang- Undang Da sar Negara Republik 
Indone sia Tahun 1945,  dan cita-cita prok la ma si 

ke merdekaan; 

d.  sehat ja smani dan rohani; 

e. me miliki integrita s dan kepribadian yang baik; 
dan 

f. tidak pernah dipidana penjara berda sarkan 
putu san pengadilan yang telah me mperoleh 
kekuatan huku m tetap karena melakukan 
tindak pidana yang dianca m  dengan pidana 
penj ara 5 (li ma) tahun atau lebih. 

Pa sal 23 

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai : 

a. pejabat negara lainnya se suai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

b. ko mi sari s atau direk si pada peru sahaan negara atau 
peru sahaan swa sta; atau 

c. pi mpinan . . .  
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c. pi mpi na n  orga nisasi ya ng dibiayai dari A nggara n 
Pe ndapata n Bela nja Negara danfatau A nggara n 
Pe ndapata n Bela nja Daerah. 

Bagia n Kedua 

Pe mberhe ntia n 

Pasal 24 

(!) Me nteri berhe nti dari jabata nnya kare na :  

a. me ni nggal du nia; atau 

b. berakhir masa jabata n. 

(2) Me nteri diberhe ntika n dari jabata nnya oleh 
Preside n kare na :  

a. me ngu ndurka n diri atas permi ntaan se ndiri 
secara te rtulis ;  

b .  tidak dapat melaksa naka n tugas selama 3 
(tiga) bula n seca ra berturut-turut; 

c. di nyataka n be rsalah berdasarka n putusa n 
pe ngadila n ya ng telah me mperoleh kekuata n 
huku m tetap ka re na melakukan ti ndak pida na 
ya ng dia ncam de nga n pida na pe njara 5 (li ma) 
tahu n atau lebih; 

d. melanggar kete ntua n larangan ra ngkap 
jabatan sebagai ma na di maksud dala m Pasal 
23 ;  atau 

e .  alasa n l ain ya ng ditetapka n oleh Preside n. 

(3) Preside n me mbe rhe ntika n se me ntara Me nteri yang 
dida kwa melakuka n ti ndak pidana ya ng dia nca m 
de ngan pida na pe njara 5 (li ma) tahu n atau lebih. 

BAB VI 

HUBUNGAN FUNGSI ONAL KEMENTERIAN DAN 
LEMBAGA PEMERINTAH N ONKEMENTERIAN 

Pasal 25  

(!) Hubu ngan fu ngsio nal antara Ke me nte rian da n 
le mbaga pe meri ntah no nke me nteria n dilaksanakan 
secara si nergis sebagai satu siste m pe me rintaha n  
dalam Negara Kesatuan Republik I ndo nesia sesuai 
de nga n peratu ran peru ndang-u ndanga n. 

(2) Le mbaga ... 
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(2) Lembaga pemerintah nonkementerian 
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung 
jawab kepada Presiden mela lui Menteri yang 
mengoordinasikan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan 
fungsiona l antara Menteri dan lembaga pemerintah 
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. 

BAB VII 

HUBUNGAN KEMENTERIAN DENGAN PEMERINTAH 
DAERAH 

Pasal 26 

Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah 
dilaksanakan da lam kerangka sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan 
otonomi daerah sesuai peraturan perundang -undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa l 27 

Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya 
Undang -Undang ini tetap menja lankan tugasnya sampai 
dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan 
ketentuan da lam Undang-Undang ini. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa l 28 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar . . .  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 



PRES I DEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 1 2  -

Agar setiap ora ng me ngetahui nya, 
pe ngu nda nga n U nda ng-U nda ng 
pe nempatan nya dalam Le mbaran 
I ndo nesia. 

Disahka n di Jakarta 

me meri ntahka n 
i ni de nga n 

Negara Republik 

pada ta nggal 6 Nope mber 2008 

PRESIDEN REPUBLIK IND ONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSIL O BAMBANG YUDH OY ON O  

Diundangka n di Jakarta 
pada ta nggal 6 Nope mber 2008 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK IND ONESIA, 

ttd. 

AND! MA TTALA TTA 

LEMBARAN NEGAR A REPUBLIK IND ONESIA TAHUN 2008 N OM OR 1 66 

Sali na n  sesuai de ngan asli nya 

SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peratura n Peru ndang-u nda nga n 

Bidang Politik dan Kesejahteraa n Rakyat, 

ttd. 

Wis nu Setiawan 
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REPUBLIK INDONESIA 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK IND ONESIA 

N OM OR 39 TAHUN 2008 

TENTANG 

KEMENTERIAN NEGARA 

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam 
mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan da lam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1 945.  Tujuan negara ada lah untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosia l. Oleh karena itu, sejak 
prok lamasi kemerdekaan pada tangga l 17 Agustus 1 945,  Pemerintah 
Negara Republik Indonesia bertekad me nja lankan fungsi 
pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan. 

Pasa l 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1 945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Da lam 
me nja lankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh 
menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden. 

Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu da lam 
pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
kementeriannya diatur da lam undang-undang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1 945.  Pasal 17 ini mene gaskan bahwa kekuasaan 
Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap 
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara 
haruslah berdasarkan undang-undang. 

Undang-undang m1 sama seka li tidak mengurangi apa lagi 
menghilangkan hak Presiden da lam menyusun kementerian negara 
yang akan membantunya da lam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang ini jus tru dimaksudkan 
untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara 
karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, 
dan susunan organisasi kementerian negara. 

Pengaturan . . .  
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Pengaturan mengenai kementerian negara tidak didekati melalui 
pemberian nama tertentu pada setiap kementerian. Akan tetapi, 
undang-undang ini melakukan pendekatan melalui urusan-urusan 
pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh 
dalam rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan 
pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang 
nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 94 5 ;  
urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 94 5 ;  dan 
urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah. 

Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti satu 
urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu 
kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai 
dengan tugas yang diberikan oleh Presiden. 

Undang-undang ini juga mengatur ten tang persyaratan pengangkatan 
dan pemberhentian menteri. Pengaturan persyaratan pengangkatan 
menteri tidak dimaksudkan untuk membatasi hak Presiden dalam 
memilih seorang Menteri, sebaliknya menekankan bahwa seorang 
Menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik. 
Namun demikian Presiden diharapkan juga memperhatikan 
kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman 
kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu 
Presiden. 

Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem 
pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang 
menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. 
Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat 
negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan 
pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara danjatau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan 
diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan
jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya 
itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan 
kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya 
yang lebih bertanggung jawab. 

Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi 
birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 
( tiga puluh empat}. Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan 
melebihi jumlah terse but dan diharapkan akan terjadi pengurangan. 

II. PASAL ... 
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Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal2 

Cukup jelas. 

Pasal3 
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Yang dimaksud dengan "berada di bawah" dalam ketentuan ini 
adalah kedudukan kementerian dalam struktur pemerintahan. 

Pasal4 

Cukup jelas. 

PasalS 

Cukup jelas. 

Pasal6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasa18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Pelaksanaan urusan kementerian di daerah yang 
dimaksud adalah kegiatan teknis yang berskala 
provinsi/kabupatenfkota yang dilaksanakan oleh 
dinas provinsifkabupatenfkota disertai penyerahan 
keuangannya. 

Huruf e ... 
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Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasa19 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2 )  

Kementerian yang menangani urusan 

membentuk perwakilan di luar negeri 

peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 1 0  

tertentu dapat 

sesuai dengan 

Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan 
bukan merupakan anggota kabinet. 

Pasal 1 1  

Cukup jelas. 

Pasal 1 2  

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 1 4  

Cukup jelas. 

Pasal 1 5  

Cukup jelas. 

Pasal 1 6  

Cukup jelas. 

Pasal 1 7  

Cukup jelas. 

Pasal 1 8  

Cukup jelas. 

Pasal 19 . . .  
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Cukup jelas. 

Pasal 2 0  

Cukup j elas . 

Pasal 2 1  

Cukup j elas . 

Pasal 2 2  

A yat ( 1 )  
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Menteri dal arn ketentuan ini adalah pej abat negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

A yat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas . 

Huruf b 

Cukup j elas . 

Huruf c 

Cukup jelas . 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas . 

Huruf f 

Orang yang dipidana penj ara karena alasan politik dan 
telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari 
ketentuan ini. 

Pasal 2 3  

Cukup j elas . 

Pasal 24  

Cukup j elas . 

Pasal 2 5  

Cukup jelas . 

Pasal 2 6  

Cukup j elas . 

Pasal 2 7  .. . 
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Nomenklatur kementerian yang berlaku selama ini, seperti 
Departemen dan Kementerian Negara, diakui berdasarkan 
undang-undang ini dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya 
sampai terbentuknya kementerian berdasarkan ketentuan dalam 
undang-undang ini. 

Pasal28 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4916 
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Mengingat 
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PE RATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 20 1 5  

TENTANG 

ORGANISASI KEMENTER lAN NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a.  bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi 

kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran 

serta mendukung efektivitas pen yelenggaraan 

pemerintahan, perlu dila kukan pengaturan mengenai 

pokok -pokok organisasi kementerian negara; 

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden 

tentang Organisasi Kementerian Negara; 

1 .  Pasal 4 a yat ( 1 )  dan Pasal 17 Undang -Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1 945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 66,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 49 1 6) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 1 4  tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 4  Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

ten tang 

Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; 

5. Undang- . . .  
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 1 4  tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 292,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 560 1 ) ;  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI 

KEMENTERIAN NEGARA. 

BAB I 

KELOMPOK KEMENTERIAN NEGARA 

Pasal 1 

Kementerian Negara terdiri atas : 

1 .  Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan; 

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan; 

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 

5. Kementerian Dalam Negeri; 

6. Kementerian Luar Negeri ; 

7. Kementerian Pertahanan; 

8. Kementerian Agama; 

9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

1 0 .  Kementerian Keuangan; 

1 1 .  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

1 2 .  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

1 3 .  Kementerian Kesehatan; 

14 .  Kementerian . . .  
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14 .  Kementerian Sosial; 

1 5 .  Kementerian Ketenagakerjaan; 

1 6 .  Kementerian Perindustrian; 

1 7 .  Kementerian Perdagangan; 

1 8 .  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

1 9 .  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

20 . Kementerian Perhubungan; 

2 1 .  Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

2 2 .  Kementerian Pertanian; 

23 .  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

24.  Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

25 .  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

26 .  Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 

27 .  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 

28 .  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi; 

29 .  Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

3 1 .  Kementerian Pariwisata; 

32 .  Kementerian Pemberdayaan 

Perlindungan Anak; 

Perempuan 

33.  Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan 

34. Kementerian Sekretariat Negara. 

Pasal 2 

dan 

( 1 )  Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 1 ,  angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah 

Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan 

koordinasi urusan Kementerian, yang selanjutnya dalam 

Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Koordinator. 

(2) Kementerian 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 201 5 



® 
PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

4 

(2) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah Kementerian yang 

menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur 

kementeriann ya secara tegas disebutkan dalam Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945,  

yang selanjutn ya dalam Peraturan Presiden ini disebut 

Kementerian Kelompok I; 

(3) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 8, angka 9, angka 1 0 ,  angka 1 1 ,  angka 1 2 ,  angka 

1 3 ,  angka 14 ,  angka 1 5 ,  angka 1 6 ,  angka 1 7 ,  angka 1 8 ,  

angka 19 ,  angka 2 0 ,  angka 2 1 ,  angka 22 ,  angka 2 3 ,  

angka 2 4 ,  angka 25 ,  dan angka 26 adalah Kementerian 

yang menangani urusan pemerintahan yang ruang 

lingkupn ya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1 945,  yang selanjutn ya 

dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian 

Kelompok II; dan 

(4) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 27,  angka 28,  angka 29,  angka 30, angka 3 1 ,  

angka 32 ,  angka 33,  dan angka 34 adalah Kementerian 

yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka 

penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program 

pemerintah, yang selanjutn ya dalam Peraturan Presiden 

ini disebut Kementerian Kelompok III .  

BAS II 

KEMENTERIAN KELOMPOK I 

DAN KEMENTERIAN KELOMPOK II 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Paragra f 
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Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasa1 3 

Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II 

sebaga imana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) ,  

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Paragra f 2  

Tug as 

Pasa1 4 

( 1 )  Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II 

mempunya i tugas menyelenggarakan urusan tertentu 

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. 

(2) Tugas kementerian sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1 )  

disesua ikan dengan upaya pencapaian tujuan 

Kementerian sebaga i bagian dari tujuan pembangunan 

nasional. 

Paragra f 3  

Fungsi 

Pasal 5 

( 1 )  Dalam melaksanakan tugas sebaga imana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) ,  Kementerian Kelompok I 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

di bidangnya; 

b. pengelolaan . . .  
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b. pengelolaan barang rnilikfkekayaan negara yang 

rnenjadi tanggung jawabnya; 

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 

dan 

d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sarnpa i ke 

daerah. 

(2) Dalarn rnelaksanakan tugas sebaga irnana di rnaksud 

dala rn Pasal 4 ayat ( 1 ) ,  Ke rnenterian Kelo rnpok 11 
rnenyelenggarakan fungsi: 

a. peru rnusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

di bidangnya; 

b. pengelolaan barang rnilikfkekayaan negara yang 

rnenjadi tanggung jawabnya; 

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 

d. pelaksanaan bi rnbingan teknis dan supe rv:isi atas 

pelaksanaan urusan Ke rnenterian di daerah; dan 

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 

(3) Sela in rnenyelenggarakan fungsi sebaga irnana di rnaksud 

pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) ,  Ke rnenterian Kelo rnpok I dan 

Ke rnenterian Kelo rnpok 11 juga rnenyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi pelaksanaan tugas, pe rnbinaan, dan 

pe rnberian dukungan ad rninistrasi kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Ke rnenterian; dan 

b. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Ke rnenterian. 

(4) Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-

undangan dan/ atau tugas la in yang diberikan oleh 

Presiden, Ke rnenterian dapat rnenyelenggarakan fungsi 

yang rnenunjukkan karakteristik tugas dan fungsi 

rnasing- rnasing Ke rnenterian. 

Bagian . . .  
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Paragra f 1 

U rn  u rn  

Pasal 6 

( 1 )  Susunan organisasi Kementerian Kelompok I terdiri atas : 

a. unsur pemimpin; 

b. unsur pembantu pemimpin; 

c. unsur pelaksana; 

d. unsur pengawas; 

e. unsur pendukung; dan 

f. unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan/ a tau 

pe rwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Unsur pelaksana tugas pokok pe rwakilan luar negeri 

sebagaimana dimaksud pada a yat ( 1 )  huruf f adalah 

pe rwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 

dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

Pasal 7 

( 1 )  Susunan organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas : 

a. unsur pemimpin; 

b .  unsur pembantu pemimpin; 

c. unsur pelaksana; 

d. unsur pengawas; dan 

e. unsur pendukung. 

(2) Kementerian yang menangani urusan agama, huku m, 

dan keuangan selain memilik i unsur sebagaimana 

dimaksud pada a yat ( 1 ) ,  juga memil iki unsur pelaksana 

tugas pokok di daerah. 

Paragraf 
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Paragraf 2 

Unsur Pemimpin 

Pasal 8 

( 1 )  Unsur pemimpin sebaga imana dimaksud dalam Pasal 6 

a yat ( 1 )  huruf a dan Pasal 7 a yat ( 1 )  huruf a, ya itu 

Menteri . 

(2) Menteri mempun ya i  tugas memimpin Kementerian. 

Paragraf 3 

Unsur Pembantu Pemimpin 

Pasal 9 

( 1 )  Unsur Pembantu Pemimpin sebaga imana dimaksud 

dalam Pasal 6 a yat ( 1 )  huruf b dan Pasal 7 a yat ( 1 )  huruf 

b, ya itu Sekretariat Jenderal. 

(2) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri .  

(3 )  Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 1 0  

Sekretariat Jenderal mempun ya i  tugas men yelenggarakan 

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pember ian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian. 

Pasal 1 1  

Dalam melaksanakan tugas sebaga imana dimaksud dalam 

Pasal 1 0 ,  Sekretariat Jenderal men yelenggarakan fungsi : 

a. koordinasi kegiatan Kementerian; 

b.  koordinasi dan pen yusunan rencana, program, dan 

anggaran Kementerian; 

c .  pembinaan 
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c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan mas yarakat, 

arsip, dan dokumentasi Kementerian; 

d.  pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. koordinasi dan pen yusunan peraturan perundang

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 

f. pen yelenggaraan pengelolaan barang mil ikfkeka yaan 

negara dan la yanan pengadaan barangfjasa; dan 

g .  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri . 

Pasal 1 2  

( 1 )  Sekretariat Jenderal terdiri atas paling ban yak 5 (lima) 

Biro . 

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada a yat ( 1 )  terdiri atas 

paling ban yak 4 (empat) Bagian danjatau Kelompok 

Jabatan Fungsional . 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada a yat (2) terdiri atas 

pa ling ban yak 3 (tiga) Subbagian danfatau Kelompok 

Jabatan Fungsional . 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebaga imana dimaksud 

pada a yat (3) , Bagian yang menangani fungsi 

ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian 

sesua i kebutuhan . 

(5) Tata Usaha Pimpinan sebaga imana dimaksud pada a yat 

(4) memberikan dukungan administrasi kepada u nsur 

pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli . 

(6) Bagian yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan 

sistem informasi, kepegawaian, hubungan mas yarakat, 

arsip, kepustakaan, pen yusunan peraturan perundang

undangan, dan la yanan pengadaan barangfjasa, dapat 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsiona l. 

Paragraf 
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Paragraf 4 

Unsur Pelaksana 

Pasal 1 3  

( 1 )  Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

a yat (I) huruf c dan Pasal 7 a yat ( 1 )  huruf c, ya itu 

Direktorat Jenderal. 

(2) Direktorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri. 

(3) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 1 4  

( 1 )  Direktorat Jenderal mempun yai tugas men yelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangn ya. 

(2) Bidang tugas sebaga imana dimaksud pada a yat ( 1 )  

merupakan sebagian tugas pokok Kementerian. 

(3) Sebagian tugas pokok sebaga imana dimaksud pada a yat 

(2) disesua ikan dengan tujuan dan sasaran strategis 

Kementerian. 

Pasal 1 5  

( 1 )  Dalam melaksanakan tugas sebaga imana dimaksud 

dalam Pasal 14 ,  Direktorat Jenderal men yelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidangn ya; 

b .  pelaksanaan kebijakan di bidangn ya; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangn ya; 

d.  pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan 

e. pelaksanaan fungsi la in yang diber ikan oleh Menteri. 

(2) Sela in men yelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada a yat ( 1 ) ,  Direktorat Jenderal yang melaksanakan 

urusan pemerintahan yang 

men yelenggarakan fungsi: 

bersi fat konkuren 

a .  pen yusunan 
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a. pen yusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidangn ya; dan 

b .  pemberian bimbingan te knis dan supe rvisi di 

bidangn ya. 

Pasal 1 6  

( 1 )  Penentuan jum1ah Direktorat Jenderal didasarkan pada 

analisis organisasi dan beban kerja. 

(2) Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat 

Jenderal dan paling ban yak 5 (lima) Direktorat. 

(3) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud 

pada a yat (2) terdiri atas paling ban yak 4 (empat) Bagian 

danjatau Ke1ompok Jabatan Fungsional. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada a yat (3) terdiri atas 

paling ban yak 3 (tiga) Subbagian danjatau Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

(5) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang 

menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem 

informasi, kepegawaian, hubungan mas yarakat, arsip, 

dan pen yusunan peraturan perundang-undangan, dapat 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada a yat (2) terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional danjatau dapat 

terdiri atas paling ban yak 5 (lima) Subdirektorat, serta 

Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. 

(7) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada a yat (6) dapat 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danjatau 

dapat terdiri atas � (dua) Seksi. 

Paragraf . . .  
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Paragraf 5 

Unsur Pengawas 

Pasal 1 7  

( 1 )  Unsur Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

a yat ( 1 )  huruf d dan Pasal 7 a yat ( 1 )  huruf d, yaitu 

lnspektorat Jenderal. 

(2) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri . 

(3) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. 

Pasal 1 8  

Inspektorat Jenderal mempun ya i  tugas men yelenggarakan 

pengawasan internal di lingkungan Kementerian. 

Pasal 1 9  

Dalam melaksanakan tugas sebaga imana dimaksud dalam 

Pasal 1 8 ,  Inspektorat Jenderal men yelenggarakan fungsi: 

a. pen yusunan kebijakan teknis pengawasan inte rnal; 

b. pelaksanaan pengawasan inte rnal terhadap k ineija dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

dan kegiatan pengawasan la inn ya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Menteri; 

d. pen yusunan laporan hasil pengawasan; dan 

e. pelaksanaan administrasi lnspektorat Jenderal. 

Pasal 20 

(1 )  lnspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat 

Jenderal dan paling ban yak 5 (lima) lnspektorat. 

(2) Sekretariat . . .  
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(2) Sekretariat lnspektorat Jenderal sebaga imana dimaksud 

pada a yat ( 1 )  terdiri atas paling ban yak 4 (empat) Bagian, 

dan Bagian terdiri atas 2 (dua) Subbagian. 

(3) Bagian pada Sekretariat lnspektorat Jenderal yang 

menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem 

informasi, kepegawa ian, hubungan mas yarakat, arsip, 

dan pen yusunan peraturan perundang-undangan, dapat 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsiona l. 

(4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada a yat ( 1 )  terdiri 

atas (satu) Subbagian yang menangani fungsi 

ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsiona l 

Auditor. 

Paragraf 6 

Unsur Pendukung 

Pasal 2 1  

Unsur Pendukung sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 6 

a yat ( 1 )  huruf e dan Pasal 7 a yat ( 1 )  huruf e, ya itu Badan 

danfatau Pusat. 

Pasa1 22 

( 1 )  Badan sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 21  berada di  

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri . 

(2) Badan dipimpin oleh Kepa la Badan. 

Pasa1 23 

(1 )  Pusat sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 21 berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri mela lui 

Sekretaris Jendera l. 

(2) Pusat dipimpin oleh Kepa la Pusat. 

Pasa l . . .  
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Pasal 24 

(1 )  Badan danfatau Pusat sebaga imana dimaksud dalam 

Pasal 2 1  mempun ya i  tugas men yelenggarakan dukungan 

yang bersifat substant if kepada seluruh unsur organisasi 

di lingkungan Kementerian untuk mendukung 

pencapa ian tujuan dan sasaran strategis Kementerian. 

(2) Dukungan yang bersifat substantif sebaga imana 

dimaksud pada a yat ( 1 )  meliputi dan tidak terbatas pada 

tugas di bidang penelitian dan pengembangan, 

pengembangan sumber da ya manusia, dan pengelolaan 

data dan info rmasi. 

Pasal 25  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 a yat ( 1 ) ,  Badan danfatau Pusat men yelenggarakan 

fungsi: 

a. pen yusunan kebijakan teknis dukungan substant if di 

bidangn ya; 

b.  pelaksanaan tugas dukungan substant if di bidangn ya; 

c .  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan substantif di bidangn ya; dan 

d. pelaksanaan administrasi Badan danfatau Pusat . 

Pasal 26 

( 1 )  Badan sebaga imana dimaksud dalam Pasal 21  terdiri 

atas Sekretariat Badan dan paling ban yak 4 (empat) 

Pusat. 

(2) Badan yang menangani tugas dan fungsi dengan 

karakteristik tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dapat terdiri atas Sekretariat 

Badan dan paling ban yak 4 (empat) Biro . 

(3) Sekretariat 
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(3) Sekretariat Badan sebaga imana dimaksud pada a yat ( 1 )  

dan a yat (2) terdiri atas paling ban yak 4 (empat) Bagian 

danjatau Kelompok Jabatan Fungsional. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada a yat (3) terdiri atas 

paling ban yak 3 (tiga) Subbagian danjatau Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

(5) Bagian pada Sekretariat Badan yang menangani fungsi 

perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawa ian, 

hubungan mas yarakat, arsip, dan pen yusunan peraturan 

perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

(6) Pusat/Biro sebaga imana dimaksud pada a yat ( 1 )  dan 

a yat (2) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

danjatau dapat terdiri atas paling ban yak 3 (tiga) 

BidangjBagian, serta Subbagian yang menangani fungsi 

ketatausahaan. 

(7) BidangjBagian sebagaimana dimaksud pada a yat (6) 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danjatau 

dapat terdiri atas 2 (dua) SubbidangjSubbagian. 

Pasal 27 

(1 )  Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 a yat (6) 

yang tidak satu lokasi dengan Sekretariat Badan, fungsi 

yang menangani ketatausahaan dapat diwadahi dalam 

bentuk Bagian. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada a yat ( 1 )  terdiri atas 

2 (dua) Subbagian danjatau Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

Pasal . . .  
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Pasal 28 

( 1 )  Penentuan jumlah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 1  didasarkan pada analisis organisasi dan beban 

kerja.  

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada a yat (1 )  terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional danfatau dapat terdiri 

atas pa ling ban yak 3 (tiga) Bidang, serta Bagian yang 

menangani fungsi ketatausahaan. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada a yat (2) terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional danfatau dapat terdiri 

atas paling ban yak 3 (tiga) Subbidang . 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada a yat (2) terdiri atas 

pa ling ban yak 3 (tiga) Subbagian danfatau Kelompok 

Jabatan Fungsiona l. 

Paragra f 7  

lnstansi Vertika l 

Pasal 29 

Unsur pelaksana tugas pokok di daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasa l 6 a yat ( 1 )  huruf f ada lah instansi 

vertikal yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang 

men yelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur 

negara . 

BAB . . .  
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BAB III 

KEMENTER lAN KELOMPOK III 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Paragra f 1 

Kedudukan 

Pasal 30 

Kementerian Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 a yat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

( 1 )  Kementerian 

Paragra f 2  

Tug as 

Pasal 3 1  

Kelompok III mempun yai tugas 

men yelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan 

untuk membantu Presiden dalam men yelenggarakan 

pemerintahan negara. 

(2) Tugas Kementerian sebaga imana dimaksud pada a yat ( 1 )  

disesua ikan dengan upa ya pencapa ian tujuan 

Kementerian sebaga i bagian dari tujuan pembangunan 

nasional. 

Paragra f . . .  
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Paragra f 3  

Fungsi 

Pasal 32 

(1 )  Dalam melaksanakan tugas sebaga imana dimaksud 

dalam Pasal 3 1  a yat ( 1 ) ,  Kementerian Kelompok III 

men yelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangn ya; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidangn ya; 

c. pengelolaan barang milikfkeka yaan negara yang 

menjadi tanggung jawabn ya; dan 

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangn ya. 

(2) Sela in men yelenggarakan fungsi sebaga imana dimaksud 

pada a yat ( 1 ) ,  Kementerian Kelompok III juga 

men yelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian. 

(3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

undangan danfatau tugas la in yang diberikan oleh 

Presiden, Kementerian dapat men yelenggarakan fungsi 

yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi 

masing-masing Kementerian. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Paragraf 1 

U rn  u rn  

Pasa1 33 

Susunan organisasi Kementerian Kelompok III terdiri atas : 

a. unsur 
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a .  unsur pemimpin; 

b.  unsur pembantu pemimpin; 

c. unsur pelaksana; dan 

d. unsur pengawas. 

Paragraf 2 

Unsur Pemimpin 

Pasal 34 

( 1 )  Unsur pemimpin sebaga imana dimaksud dalam Pasal 33 

huruf a, yaitu Menteri . 

(2) Menteri mempun ya i  tugas memimpin Kementerian. 

Paragra f 3  

Unsur Pembantu Pemimpin 

Pasal 35 

( 1 )  Unsur Pembantu Pemimpin sebaga imana dimaksud 

dalam Pasal 33 huruf b, ya itu Sekretariat Kementerian. 

(2) Sekretariat Kementerian berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri . 

(3) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris 

Kementerian. 

Pasal 36 

Sekretariat Kementerian 

men yelenggarakan koordinasi 

mempun ya i  

pelaksanaan 

tugas 

tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. 

Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugas sebaga imana dimaksud dalam 

Pasal 36, Sekretariat Kementerian men yelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi . . .  
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a. koordinasi kegiatan Kementerian; 

b .  koordinasi dan pen yusunan rencana, program, dan 

anggaran Kementerian; 

c .  pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan mas yarakat, 

arsip, dan dokumentasi Kementerian; 

d .  pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. koordinasi dan pen yusunan peraturan perundang

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 

f. pen yelenggaraan pengelolaan barang milik/keka yaan 

negara dan la yanan pengadaan barangjjasa; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Pasal 38 

( 1 )  Sekretariat Kementerian terdiri atas paling ban yak 3 

(tiga) Biro . 

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada a yat ( 1 )  terdiri atas 

paling ban yak 4 (empat) Bagian danjatau Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada a yat (2) terdiri atas 

paling ban yak 3 (tiga) Subbagian danjatau Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebaga imana dimaksud 

pada a yat (3) , Bagian yang menangani fungsi 

ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian 

sesua i kebutuhan. 

(5) Tata Usaha Pimpinan sebaga imana dimaksud pada a yat 

(4) memberikan dukungan administrasi kepada unsur 

pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli. 

(6) Bagian . . .  
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(6) Bagian yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan 

sistem informasi, kepegawaian, hubungan mas yarakat, 

arsip, kepustakaan, pen yusunan peraturan perundang

undangan, dan la yanan pengadaan barangfjasa, dapat 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 4 

Unsur Pelaksana 

Pasal 39 

( 1 )  Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

huruf c, yaitu Deputi. 

(2) Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri . 

(3) Deputi dipimpin oleh Deputi. 

Pasa1 40 

( 1 )  Deputi mempun yai tugas men yelenggarakan perumusan 

kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan di bidangn ya. 

(2) Bidang tugas sebagaimana dimaksud pada a yat ( 1 )  

merupakan sebagian tugas pokok Kementerian. 

(3) Sebagian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada a yat 

(2) disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis 

Kementerian. 

Pasa1 4 1  

( 1 )  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40, Deputi men yelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidangn ya; 

b.  koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidangn ya; 

c. pemantauan, 
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c .  pema ntauan, a nalisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bida ng nya; da n 

d. pelaksanaa n fu ngsi lai n ya ng diber ikan oleh Me nteri .  

(2) Selai n men yele nggaraka n fu ngsi sebagaimana dimaksud 

pada a yat ( 1 ) ,  Deputi Keme nter ia n  yang melaksa naka n 

urusa n pemeri ntaha n ya ng bersifat ko nkure n 

me nyele nggaraka n fu ngsi: 

a. pe nyusu na n  norma, sta ndar, prosedur, dan kriteria di 

bida ng nya; da n 

b. pember ia n  bimbi nga n tek nis dan supe rvisi di 

bidang nya. 

Pasal 42 

( 1 )  Pene ntua n jumlah Deputi didasarkan pada analisis 

orga nisasi dan beban kerja. 

(2) Deputi terdir i atas Sekretar iat Deputi da n pali ng ban yak 

5 (lima) Asiste n Deputi . 

(3) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada a yat (2) 

terdiri atas 2 (dua) Bagia n da nj atau Kelompok Jabata n 

Fu ngsio nal. 

(4) Bagia n sebagaima na dimaksud pada a yat (3) terdiri atas 

2 (dua) Subbagian da nj atau Kelompok Jabatan 

Fu ngsio nal. 

(5) Bagian pada Sekretariat Deputi ya ng me nanga ni fu ngsi 

pere ncanaan, pe ngelolaan sistem i nformasi ,  kepegawaia n, 

hubu ngan mas yarakat, arsip, dan pe nyusu nan peratura n 

peru ndang-u ndanga n, dapat terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsio nal. 

(6) Asiste n Deputi sebagaimana dimaksud pada a yat (2) 

terdir i atas Kelompok Jabatan Fu ngsio nal dan/ atau 

paling ba nyak 4 (em pat) Bidang. 

(7) Bida ng . . .  
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(8) Bidang sebaga imana dimaksud pada a yat (6) terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional danfatau 2 (dua) 

Subbidang. 

Paragraf 5 

Unsur Pengawas 

Pasal 43 

(!) Unsur Pengawas sebaga imana dimaksud dalam Pasal 33 

huru f d ,  ya itu Inspektorat. 

(2) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. 

(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. 

Pasal 44 

Inspektorat mempun ya i  tugas men yelenggarakan 

pengawasan intem di lingkungan Kementerian. 

Pasal 45 

Dalam melaksanakan tugas sebaga imana dimaksud dalam 

Pasal 44, Inspektorat men yelenggarakan fungsi : 

a. pen yusunan kebijakan teknis pengawasan intem; 

b .  pelaksanaan pengawasan intemal terhadap k inerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

dan kegiatan pengawasan la inn ya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Menter i; 

d. pen yusunan laporan hasil pengawasan; dan 

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat. 

Pasal 46 

Inspektorat terdir i atas Subbag ian yang menangani fungsi 

ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 

BAB . . .  
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BAB IV 

KEMENTERIAN KOORDINATOR 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 47 

Kementerian Koordinator sebaga imana dimaksud dalam 

Pasal 2 a yat ( 1 )  berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

Paragra f 2  

Tugas 

Pasal 48 

Kementerian Koordinator mempun yai tugas men yelenggarakan 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian 

dalam pen yelenggaraan pemerintahan di bidangn ya. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 49 

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator 

men yelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terka it dengan isu di bidangn ya; 

b.  pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terka it dengan isu di bidangn ya; 

c. koordinasi 
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c.  koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator; 

d. pengelolaan barang milikfkekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawabnya; dan 

e. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Paragraf 1 

U rn  u rn  

Pasa! SO 

Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas : 

a. unsur pemimpin; 

b. unsur pembantu pemimpin; 

c.  unsur pelaksana; dan 

d.  unsur pengawas. 

Paragraf 2 

Unsur Pemimpin 

Pasal 5 1  

( 1 )  Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

huruf a, yaitu Menteri Koordinator. 

(2) Menteri Koordinator mempunyai tugas memimpin 

Kementerian Koordinator. 
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Paragraf 3 

Unsur Pembantu Pemimpin 

Pasal 52 

( 1 )  Unsur Pembantu Pemimpin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 huruf b, yaitu Sekretariat Kementerian 

Koordinator. 

(2) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 

(3) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh 

Sekretaris Kementerian Koordinator. 

Pasal 53 

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Koordinator. 

Pasal 54 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 53, Sekretariat Kementerian Koordinator 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator; 

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran Kementerian Koordinator; 

c.  pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kelja sama, hubungan masyarakat, 

arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator; 

d .  pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. koordinasi 
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e .  koordinasi dan penyusunan peraturan perundang

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milikfkekayaan 

negara dan layanan pengadaan barangfjasa; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Pasal 55 

( 1 )  Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) Biro . 

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas 

paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) Subbagian danfatau Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) , Bagian yang menangani fungsi 

ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian 

sesuai kebutuhan. 

(5) Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) memberikan dukungan administrasi kepada unsur 

pemimpin,  unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli. 

(6) Bagian yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan 

sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, 

arsip, kepustakaan, penyusunan peraturan perundang

undangan, dan layanan pengadaan barangfjasa, dapat 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 
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Paragraf 4 

Unsur Pelaksana 

Pasal 56 

(1 )  Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

huruf c,  yaitu Deputi . 

(2) Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Koordinator. 

(3) Deputi dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 57 

( 1 )  Deputi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di 

bidangnya. 

(2) Bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

merupakan sebagian tugas pokok Kementerian 

Koordinator. 

(3) Sebagian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis 

Kementerian Koordinator. 

Pasal 58 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57 ayat ( 1 ) ,  Deputi menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan KementerianfLembaga yang 

terkait dengan isu di bidangnya; 

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya; 

c. pemantauan, 
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c.  pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan di 

bidangnya; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Pasal 59 

( 1 )  Penentuan jumlah Deputi didasarkan pada analisis 

organisasi dan beban kerja. 

(2) Deputi terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 

5 (lima) Asisten Deputi. 

(3) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas 2 (dua) Bagian dan/ atau Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

2 (dua) Subbagian dan/ atau Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

(5) Bagian pada Sekretariat Deputi yang menangani fungsi 

perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, 

hubungan masyarakat, arsip , dan penyusunan peraturan 

perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

(6) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danjatau 

paling banyak 4 (empat) Bidang. 

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau 2 (dua) 

Subbidang. 

Paragraf . . .  
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Paragraf 5 

Unsur Pengawas 

Pasal 60 

( 1 )  Unsur Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

huruf d, yaitu Inspektorat. 

(2) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris 

Kementerian Koordinator. 

(3) lnspektorat dipimpin oleh Inspektur. 

Pasal 6 1  

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator. 

Pasal 62 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 1 ,  Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 

a.  penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; 

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Menteri Koordinator; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

e. pelaksanaan administrasi lnspektorat. 

Pasal 63 

lnspektorat terdiri atas Subbagian yang menangani fungsi 

ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 

BAB . . .  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 201 5  



® 
PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

3 1  

BAB V 

WAKIL MENTER! 

Pasal 64 

( 1 )  Dalarn melaksanakan tugas Menteri tertentu dapat 

dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan 

Presiden. 

(2) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri. 

(3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri 

dalarn memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian. 

Pasal 65 

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur 

pemimpin Kementerian. 

BAB VI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 66 

( 1 )  Untuk melaksanakan tugas teknis operasional danjatau 

tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian, dapat 

dibentuk Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala. 

Pasal 67 

( 1 )  Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 66 ditetapkan oleh Menteri yang 

bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang aparatur negara. 

(2) Ketentuan . . .  
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(2) Ketentuan mengenai pembentukan, pengubahan, dan 

pembubaran organisasi Unit Pelaksana Teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur dengan 

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 

BAB VII 

STAF AHLI 

Pasal 68 

( 1 )  Menteri atau Menteri Koordinator dapat dibantu oleh Staf 

Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan 

organisasi Kementerian atau Kementerian Koordinator. 

(2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri atau Menteri Koordinator dan secara 

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal 

atau Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Kementerian 

Koordinator. 

(3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi 

terhadap isu-isu strategis kepada Menteri atau Menteri 

Koordinator sesuai keahliannya. 

(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  paling 

banyak 5 (lima) Staf Ahli dan tidak melebihi jumlah 

unsur pelaksana. 

BAB VIII 

STAF KHUSUS MENTER! 

Pasal 69 

( 1 )  Di lingkungan Kementerian a tau Kementerian 

Koordinator dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang 

Staf Khusus Menteri yang selanjutnya disebut Staf 

Khusus.  

(2) Staf . . .  
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(2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri 

Koordinator. 

Pasal 70 

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Menteri atau Menteri Koordinator 

sesuai penugasan Menteri atau Menteri Koordinator dan 

bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi 

Kementerian atau Kementerian Koordinator. 

Pasal 7 1  

( 1 )  Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi yang baik dengan unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian atau Kementerian Koordinator. 

(2) Tata kerja Staf Khusus diatur oleh Sekretaris Jenderal 

atau Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Kementerian 

Koordinator. 

Pasal 72 

( 1 )  Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Staf Khusus juga dapat berasal dari selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan 

statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa 

jabatan Menteri atau Menteri Koordinator yang 

bersangkutan. 

(5) Pengangkatan . . .  
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(5) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri atau Menteri Koordinator. 

Pasal 73 

( 1 )  Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

72 ayat ( 1 )  yang berhenti atau telah berakhir masa 

baktinya sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali dalam 

jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

72 ayat ( 1 )  yang telah mencapai batas usia pensiun 

diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak 

kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 74 

( 1 )  Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus 

diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural 

Eselon I. b .  

(2 )  Staf Khusus mendapat dukungan administrasi dari 

Sekretariat Jenderal, Sekretariat Kementerian, atau 

Sekretariat Kementerian Koordinator. 

(3) Dalam hal Staf Khusus berhenti atau telah berakhir 

masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan uang 

pesangon. 

BAB . . .  
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BAB IX 

PERUBAHAN KELOMPOK KEMENTERIAN 

Pasal 75 

Dalarn hal terdapat penggabungan urusan pemerintahan 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelompok II dengan 

urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Kelompok III ,  maka fungsi dan susunan 

organisasi mengikuti Kementerian Kelompok II sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat ( 1 ) .  

Pasal 76 

( 1 )  Dalarn hal terdapat penggabungan tugas dan fungsi pada 

urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Kelompok III dengan urusan pemerintahan 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelompok II ,  

maka fungsi dan susunan organisasi mengikuti 

Kementerian Kelompok II sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat ( 1 ) .  

(2) Dalarn hal terdapat penggabungan tugas dan fungsi pada 

urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Kelompok I atau Kementerian Kelompok II 

dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Kelompok III ,  maka fungsi dan susunan 

organisasi mengikuti Kementerian Kelompok II 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 

7 ayat ( 1 ) .  

Pasal . . .  
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Pasal 77 

Dalam hal teijadi pemisahan sebagian tugas dan fungsi pada 

Kementerian maka pengaturan kelompok Kementerian 

tersebut ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB X 

TATA KERJA 

Pasal 78 

( 1 )  Menteri dan Menteri Koordinator dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, harus bekelja sama di bawah 

pimpinan Presiden. 

(2) Menteri dan Menteri Koordinator dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem 

akuntabilitas kinelja instansi pemerintah. 

Pasal 79 

Kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang 

menggambarkan tata hubungan kelja yang efektif dan efisien 

antar unit organisasi di lingkungan Kementerian masing

masing. 

Pasal 80 

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai 

hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

lingkup tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan. 

Pasal . . .  
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Pasal 8 1  

( 1 )  Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Menteri 

Koordinator dilakukan melalui penerapan peta bisnis 

proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang 

efektif dan efisien baik antar Kementerian/Lembaga yang 

dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/ 

Lembaga lain yang terkait. 

(2) Selain melalui penerapan peta bisnis proses sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  pelaksanaan koordinasi dan 

sinkronisasi dilakukan melalui: 

a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat 

koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator; 

b .  rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh 

Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan; 

c .  forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan 

pimpinan lembaga lain yang terkait. 

(3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) ,  Menteri Koordinator melakukan koordinasi dan 

sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan 

pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan 

Kementerian yang dikoordinasikan. 

(4) Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri danjatau 

pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya. 

(5) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator 

dilakukan secara berkala danfatau sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan. 

Pasal . . .  
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Pasal 82 

( 1 )  Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada 

Presiden dan Wakil Presiden mengenai hasil pelaksanaan 

koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup un1san 

Kementerian yang dikoordinasikan secara berkala atau 

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

(2) Menteri Koordinator baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan Menteri danfatau pimpinan lembaga lainnya 

menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi. 

Pasal 83 

Kementerian dan Kementerian Koordinator ha=s menyusun 

analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan 

uraian tugas terhadap selun1h jabatan di lingkungan 

masing-masing. 

Pasal 84 

Setiap unsur di lingkungan Kementerian dan Kementerian 

Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsi ha=s 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

baik dalam lingkungan Kementerian dan Kementerian 

Koordinator sendiri, maupun dalam hubungan antar 

Kementerian dengan lembaga lain yang terkait. 

Pasal 85 

Semua unsur di lingkungan Kementerian dan Kementerian 

Koordinator ha=s menerapkan sistem pengendalian internal 

pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan 

ketentuan peraturan pen1ndang-undangan. 

Pasal . . .  
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Pasal 86 

( 1 )  Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan 

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang 

telah ditetapkan. 

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1 )  harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara 

bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

Pasal 87 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi 

harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit 

organisasi di bawahnya. 

BAB XI 

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 88 

( 1 )  Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris Jenderal, 

Sekretaris Kementerian, Deputi, Direktur Jenderal, 

lnspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan 

struktural eselon !.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi 

Madya. 

(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I .b  atau 

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 

(3) Kepala . . .  
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(3) Kepala Biro , Direktur, Asisten Deputi, Inspektur, Kepala 

Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Deputi, 

Sekretaris lnspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan 

adalah jabatan struktural eselon !La atau Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama. 

(4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat 

adalah jabatan struktural eselon liLa atau Jabatan 

Administrator. 

(5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi 

adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan 

Pengawas. 

Pasal 89 

( 1 )  Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural 

setinggi-tingginya eselon liLa. 

(2) Unit Pelaksana Teknis yang pada saat berlakunya 

Peraturan Presiden ini telah ditetapkan sebagai jabatan 

struktural eselon !La a tau eselon II. b tetap berlaku 

sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil 

evaluasi kelembagaan. 

Pasal 90 

( 1 )  Pejabat struktural eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi 

Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 

usul Menteri yang bersangkutan, setelah melalui 

prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pejabat struktural eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang 

bersangkutan, setelah melalui prosedur seleksi 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pejabat 
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(3) Pejabat struktural eselon lll ke bawah diangkat dan 

diberhentikan oleh Menteri . 

(4) Pejabat struktural eselon Ill ke bawah dapat diangkat 

dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan 

wewenang oleh Menteri yang bersangkutan. 

BAB XII 

EVALUASI KELEMBAGAAN 

Pasal 9 1  

( 1 )  Penataan organisasi pemerintahan dilakukan 

berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis 

kebutuhan organisasi. 

(2) Evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1 )  dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kelembagaan 

diatur dalam peraturan menteri yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 

BAB Xlll 

ADMINISTRASI DAN PENDANAAN 

Pembinaan 

keuangan, 

persandian 

Pasal 92 

dan pengelolaan administrasi kepegawaian, 

perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan 

diselenggarakan oleh masing-masing 

kementerianfkementerian koordinator. 

Pasal 93 

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas masing-masing 

kementerian/kementerian koordinator dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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BAS XIV 

KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 94 

( 1 )  Apabila terdapat fungsi Sekretariat Jenderal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 1  yang masih dilaksanakan oleh 

unit organisasi di luar Sekretariat Jenderal, fungsi 

dimaksud dikembalikan ke dalam fungsi Sekretariat 

Jenderal . 

(2) Dalam hal Kementerian yang melaksanakan 

pengembalian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  yang diwadahi dalam unit organisasi setingkat eselon 

II, dapat membentuk paling banyak 2 (dua) Biro 

tambahan, di luar batasan jumlah biro sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1 ) .  

Pasal 9 5  

( 1 )  Ketentuan mengenai organisasi Kementerian yang 

menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri, 

pertahanan, hukum, keuangan dan agama yang 

merupakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan 

Peraturan Presiden tersendiri . 

(2) Ketentuan mengenai organisasi Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesekretariatan negara diatur dengan Peraturan Presiden 

tersendiri. 

Pasal 96 

Penataan organisasi Kementerian dan Kementerian 

Koordinator ditetapkan dengan: 

a. Peraturan . . .  
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a. Peraturan Presiden atas usul Menteri atau Menteri 

Koordinator yang bersangkutan setelah mendapat 

pertimbangan tertulis dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

aparatur negara, untuk jabatan struktural eselon I .  

b .  Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Koordinator 

yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis 

dari menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk jabatan 

struktural eselon II ke bawah. 

Pasal 97 

( 1 )  Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian atau 

Kementerian Koordinator serta susunan organisasi, 

tugas, dan fungsi eselon I ditetapkan dengan Peraturan 

Presiden. 

(2) Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian serta 

susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 

sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  diusulkan oleh masing

masing Menteri atau Menteri Koordinator kepada menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

aparatur negara untuk selanjutnya disampaikan kepada 

Presiden. 

Pasa1 98 

Penataan organisasi kementerian eselon II ke bawah 

ditetapkan oleh masing-masing Menteri dan Menteri 

Koordinator setelah mendapat persetujuan tertulis menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

aparatur negara. 

Pasal . . .  
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Pasal 99 

( 1 )  Dalam hal Menteri Kelompok II merangkap sebagai 

Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian menggunakan 

sumber daya dan unit organisasi Kementeriap Kelompok 

II .  

(2) Dalam hal Menteri Kelompok Ill merangkap sebagai 

Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka 

Kementerian Kelompok Ill menggunakan sumber daya 

dan unit organisasi Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian. 

Pasal 1 00 

( 1 )  Besaran organisasi Kementerian dan Kementerian 

Koordinator ditentukan berdasarkan karakteristik tugas 

dan fungsi serta beban kerja. 

(2) Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi, dan 

misi presiden, tantangan utama bangsa, pemerintahan 

desentralistik, dan peran pemerintah. 

Pasal 1 0 1  

Pejabat struktural eselon La yang dialihtugaskan pada 

jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I .a .  

BAB . . .  
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BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 102 

( 1 )  Seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 

47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1 3  

Tahun 2 0 1 4 ,  tetap menjalankan tugas d an  fungsinya 

sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian 

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 

(2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang 

memangku jabatan di lingkungan Kementerian Negara 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 20 1 0  

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 

Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

135  Tahun 2 0 1 4  tetap melaksanakan tugas dan fungsi 

sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian 

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 

Pasal 1 03 

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden 

Nomor 4 7 Tahun 2009 ten tang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diu bah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 20 1 4  

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

danf atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru 

berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

BAB . . .  
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BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 04 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan 

Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 ten tang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1 3  

Tahun 2 0 1 4 ,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 1 0 5  

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . .  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Januari 20 1 5  

Ditetapkan d i  Jakarta 

pada tanggal 2 1  Januari 20 1 5  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

JOKO WIDODO 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 5  NOMOR 8 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 

Deputi Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan, 

ttd . 

Bistok Simbolon 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 201 5  



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 201 5  







PRES I DEN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 20 1 5  

TENTANG 

KEMENTERIAN KOORDINATOR 

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan 

Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2 0 1 4-2 0 1 9  dan 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 1  dan Pasal 1 4  

Undang-Undang Nomor 3 9  Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan; 

1 .  Pasal 4 ayat ( 1 )  dan Pasal 1 7  Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;  

2 .  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 49 1 6) ;  

3 .  Peraturan Presiden Nomor 1 65 Tahun 20 1 4  tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4  Nomor 339) ; 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 1 5  tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 1 5  Nomor 8) ; 

MEMUTUSKAN: 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PRES !DEN TENTANG KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 

KEBUDAYAAN. 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 1 

( 1 )  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden. 

(2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri Koordinator. 

Pasal 2 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan 

Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan; 

b. pengendalian 
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b. pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Lembaga yang terkait dengan isu 

pembangunan manusia dan kebudayaan; 

Kementerian/ 

di bidang 

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

Pasal 4 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan mengoordinasikan: 

a. Kementerian Agama; 

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

d. Kementerian Kesehatan; 

e. Kementerian Sosial; 

f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

g.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak; 

h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan 

i. lnstansi lain yang dianggap perlu. 
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BAB II 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan terdiri atas : 

a. Sekretariat Kementerian Koordinator; 

b .  Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak 

Bencana; 

c. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

dan Perlindungan Sosial; 

d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan; 

e. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama; 

f. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan; 

g. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan 

Anak; 

h. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, dan Kawasan; 

i .  Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak 

Asasi Manusia; 

j .  Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan 

Jati Diri Bangsa; 

k. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakezjaan; 

1. Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 

20 1 5 ; dan 

m. Staf Ahli Bidang Kependudukan. 

Bagian 
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Bagian Kedua 

Sekretariat Kementerian Koordinator 

Pasal 6 

( 1 )  Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 

(2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh 

Sekretaris Kementerian Koordinator. 

Pasal 7 

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Koordinator 

Kebudayaan. 

Bidang Pembangunan Man usia dan 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 

arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

d. pembinaan 
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d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

e.  koordinasi dan penyusunan peraturan perundang

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milikfkekayaan 

negara dan layanan pengadaan barangfjasa; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian Ketiga 

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana 

Pasa1 9 

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak 

Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak 

Bencana dipimpin oleh Deputi. 

Pasal l O  

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak 

Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial 

dan dampak bencana. 

Pasal . . .  
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Pasal 1 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ,  Deputi Koordinasi Bidang Kerawanan Sosial dan 

Dampak Bencana menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan 

dampak bencana; 

b.  pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerawanan 

sosial dan dampak bencana; 

c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pengurangan risiko bencana; 

d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang penanganan tanggap cepat; 

e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pemulihan pasca bencana; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang penanganan konflik sosial; 

g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

kerawanan sosial dan dampak bencana; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian . . .  
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Bagian Keempat 

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

dan Perlindungan Sosial 

Pasal 1 2  

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

dan Perlindungan Sosial berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

dan Perlindungan Sosial dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 1 3  

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 

Perlindungan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. 

Pasal 1 4  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 3 ,  Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan 

fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang penanggulangan kemiskinan 

dan perlindungan sosial; 

b. pengendalian . . .  
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b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; 

c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang program penanggulangan kemiskinan dan 

perlindungan sosial; 

d.  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pengembangan basis data terpadu dan sistem 

informasi; 

e .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang jaminan sosial; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia; 

g. pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan di bidang 

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; 

dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian Kelima 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan 

Pasal 1 5  

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan 

dipimpin oleh Deputi. 

Pasal . . .  
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Pasal 1 6  

Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan 

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan. 

Pasal 1 7  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ,  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan KementerianfLembaga yang 

terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan; 

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan 

kesehatan; 

c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pelayanan kesehatan; 

d.  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang alat kesehatan; 

e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit; 

g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang kependudukan dan keluarga berencana; 

h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

peningkatan kesehatan; dan 

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian . . .  
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Bagian Keenam 

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama 

Pasal 1 8  

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama 

dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 1 9  

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama 

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 9 ,  Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama; 

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan 

dan agama; 

c. koordinasi . . .  
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c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; 

d .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pendidikan menengah dan non formal; 

e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pembinaan dan pelayanan keagamaan; 

g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pendidikan, agama, riset, dan teknologi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian Ketujuh 

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan 

Pasal 2 1  

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan dipimpin oleh 

Deputi. 

Pasa1 22 

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kebudayaan. 

Pasal . . .  
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Pasal 23 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ,  Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang kebudayaan; 

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan; 

c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pengelolaan eagar budaya, museum sejarah, dan 

warisan budaya; 

d .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pengembangan nilai budaya dan kreativitas ; 

e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang kepemudaan dan karakter bangsa; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang keolahragaan dan revolusi mental; 

g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

kebudayaan, pemuda, dan olah raga; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian . . .  
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Bagian Kedelapan 

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak 

Pasal 24 

(1)  Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan 

Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan 

Anak dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 25  

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan 

Anak mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan 

dan anak. 

Pasal 26 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ,  Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan 

dan Anak, menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan 

dan anak; 

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan 

perempuan dan anak; 

c. koordinasi . . .  
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c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang kesetaraan dan keadilan gender; 

d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang pengarusutamaan gender; 

e .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang perlindungan dan pemberdayaan anak; 

g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pe1aporan di bidang 

pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak; 

dan 

h. pe1aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian Kesembilan 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, dan Kawasan 

Pasal 27 

(1 )  Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, dan Kawasan berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, dan Kawasan dipimpin oleh Deputi . 

Pasal . . .  
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Pasal 28 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa 

dan Kawasan mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan. 

Pasal 29 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28,  Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan 

Masyarakat, Desa, dan Kawasan, menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, 

desa, dan kawasan; 

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; 

c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di 

bidang perencanaan, pengawasan, dan pengendalian 

program pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; 

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian . . .  
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Bagian Kesepuluh 

Inspektorat 

Pasal 30 

( 1 )  Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris 

Kementerian Koordinator. 

(2) Inspektorat dipimpin oleh lnspektur. 

Pasal 3 1  

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasa1 32 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 1  lnspektorat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; 

b.  pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Menteri Koordinator; 

d .  penyusunan Iaporan hasil pengawasan; dan 

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat. 

Bagian . . .  
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Bagian Kesebelas 

Staf Ahli 

Pasa1 33 

( 1 )  Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Koordinator 

dikoordinasikan 

Koordinator. 

oleh 

dan secara 

Sekretaris 

administratif 

Kementerian 

(2) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak 

Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri 

Koordinator sesuai keahliannya. 

(3) Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan 

Jati Diri Bangsa mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri 

Koordinator sesuai keahliannya. 

(4) Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakexjaan mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis 

kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. 

(5) Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 

20 1 5  mempunyai tugas memberikan rekomendasi 

terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator 

sesuai keahliannya. 

(6) Staf Ahli Bidang Kependudukan mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis 

kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. 

Bagian . . .  
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Bagian Keduabelas 

Jabatan Fungsional 

Pasa1 34 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat ditetapkan 

jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

TATA KERJA 

Pasal 35 

( 1 )  Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, harus bekerja sama di bawah pimpinan 

Presiden. 

(2) Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

Pasal 36 

(1 )  Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Menteri 

Koordinator dilakukan melalui penerapan peta bisnis 

proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang 

efektif dan efisien baik antar Kementerian yang 

dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/ 

Lembaga lain yang terkait. 

(2) Selain . . .  
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(2) Selain melalui penerapan peta bisnis proses sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  pelaksanaan koordinasi dan 

sinkronisasi dilakukan melalui: 

a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat 

koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator; 

b .  rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh 

Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan; 

c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan 

d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan 

pimpinan lembaga lain yang terkait. 

(3) Dalam rapat koordinasi Menteri Koordinator melakukan 

koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, 

penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup 

urusan Kementerian yang dikoordinasikan Menteri 

Koordinator. 

(4) Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri danf atau 

pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam 

rapat-rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

(5) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator 

dilakukan secara berkala danf atau sewaktu-waktu 

sesuai kebutuhan. 

Pasal . . .  
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Pasal 37 

(1 )  Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada 

Presiden mengenai hasil pelaksanaan koordinasi dan 

sinkronisasi dalam lingkup urusan Kementerian yang 

dikoordinasikan secara berkala atau sewaktu-waktu 

sesuai kebutuhan. 

(2) Menteri Koordinator baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan Menteri danj atau pimpinan lembaga lainnya 

menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi. 

Pasal 38 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan harus menyusun analisa jabatan, peta jabatan, 

analisa beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh 

jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasa1 39 

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan sendiri, maupun dalam hubungan 

antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait. 

Pasal 40 

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus menerapkan 

sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. 

Pasal 
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Pasal 4 1  

( 1 )  Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan 

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang 

telah ditetapkan. 

(2) Arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara 

bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 42 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan 

organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

BAB IV 

PENDANAAN 

Pasal 43 

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 

dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

BAB . . .  
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BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 44 

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan 

organisasi, dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditetapkan oleh 

Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan dari 

Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang 

aparatur negara. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 45 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini semua 

ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 24 

Tahun 20 1 0  tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 

Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 1 3 5  Tahun 2 0 1 4  yang berkaitan dengan Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, masih tetap 

ber1aku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah 

danjatau diganti dengan peraturan baru berdasarkan 

Peraturan Presiden ini. 

Pasal 46 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh 

jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai 

dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru 

berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

BAB 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 47 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka: 

a. ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 20 1 0  tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135  

Tahun 2 0 1 4 ;  dan 

b. ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 165  Tahun 2 0 1 4  

ten tang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Keija; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 48 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . .  
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Agar setiap orang mengetahuinya, 

pengundangan Peraturan Presiden 

memerintahkan 

ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Januari 20 1 5  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 1  Januari 20 1 5  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

JOKO WIDODO 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 5  NOMOR 1 0  

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET Rl 

Deputi Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan, 

ttd . 

Bistok Simbo1on 
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MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 20 1 5  

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 9 

Tahun 20 1 5  tentang Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

1 .  Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 
Nomor 1 66 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 49 1 6) ;  

2 .  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 1 5  tentang Organisasi 

Kementerain Negara; 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 20 1 5  tentang Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN 

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN 

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN. 

BAB I . . .  
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BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal l 

( 1 ) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

(2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan dipimpin oleh Menteri Koordinator. 

Pasal 2 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia 

dan kebudayaan. 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ,  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan; 

b .  pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan; 

c .  koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan; 

d. pengelolaan barang milikfkekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

e. pengawasan . . .  
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e .  pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

Pasal 4 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan mengoordinasikan: 

a. Kementerian Agama; 

b .  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

c.  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

d. Kementerian Kesehatan; 

e. Kementerian Sosial; 

f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 

h.  Kementerian Pemuda dan Olah Raga; dan 

i. Instansi lain yang dianggap perlu. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan terdiri atas: 

a. Sekretariat Kementerian Koordinator; 

b. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak 

Bencana; 

c .  Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 

Perlindungan Sosial; 

d.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan; 

e .  Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama; 

f. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan; 

g. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan 

Anak; 

h. Deputi . . .  
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h. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

dan Kawasan; 

i. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi 

Manusia; 

j .  Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial ,  dan Jati 

Diri Bangsa; 

k. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah, Ekonomi 

Kreatif, dan Ketenagakerjaan; 

I. Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 20 1 5 ; 

dan 

m. Staf Ahli Bidang Kependudukan. 

BAB III 

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas , dan Fungsi 

Pasal 6 

( 1 )  Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 

(2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris 

Kementerian Koordinator. 

Pasal 7 

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan 

fungsi: 

a.  koordinasi . . .  
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a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, 

dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

d .  pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

e .  koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan 

serta pelaksanaan advokasi hukum; 

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara 

dan layanan pengadaan barangfjasa; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas : 

a.  Biro Perencanaan dan Kerja Sarna; 

b .  Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan; 

c. Biro Umum; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Ketiga 

Biro Perencanaan dan Kerja Sarna 

Pasal l O  

Biro Perencanaan dan Kerja Sarna mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, 

dan pemberian dukungan administrasi kerja sama Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 
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Pasal 1 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 0 ,  Biro Perencanaan dan Kerja Sarna menyelenggarakan 

fungsi :  

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan 

program; 

b. pemberian dukungan administrasi keija sama luar negeri; 

c. pengelolaan kegiatan strategis; 

d .  pemberian dukungan administrasi kerja sama antar lembaga; 

dan 

e. pelaksanaan monitoring, 

akuntabilitas kinerja. 

Pasal 1 2  

evaluasi 

Biro Perencanaan dan Keija Sarna terdiri atas: 

a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran; 

b .  Bagian Kerja Sarna Luar Negeri; 

dan pelaporan 

c.  Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Keija Sarna Antar 

Lembaga; dan 

d .  Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan. 

Pasa1 1 3  

Bagian Perencanaan Program d an  Anggaran mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana 

dan program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasal 1 4  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 3 ,  Bagian Perencanaan Program dan Anggaran 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan 

program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan; 

b. penyiapan . . .  
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b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan; dan 

c.  penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran kegiatan 

strategis yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasal 1 5  

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas : 

a. Subbagian Penyusunan Program; 

b .  Subbagian Penyusunan Anggaran I ;  dan 

c. Subbagian Penyusunan Anggaran II .  

Pasal 1 6  

( 1 )  Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas 

menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program 

koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 

(2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas 

menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 

(3) Subbagian Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas 

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran 

kegiatan strategis yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasal 1 7  

Bagian Kerja Sarna Luar Negeri mempunyai tugas memberikan 

dukungan administrasi kerja sama luar negeri di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 
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Pasal 1 8  

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 1 7 ,  Bagian Kerja Sarna Luar Negeri menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pemberian dukungan administrasi kerja sarna bilateral; 

b. pemberian dukungan administrasi kerja sarna organisasi 

in ternasional; 

c .  pemberian dukungan administrasi kerja sarna regional; dan 

d .  pemberian dukungan administrasi kerja sarna multilateral. 

Pasal 1 9  

Bagian Kerja Sarna Luar Negeri terdiri atas : 

a. Subbagian Kerja Sarna Bilateral dan Organisasi Internasional; 

dan 

b .  Subbagian Kerja Sarna Regional dan Multilateral. 

Pasal 20 

( 1 )  Subbagian Kerja Sarna Bilateral dan Organisasi Internasional 

mempunyai tugas menyiapkan bahan pernberian dukungan 

administrasi kerja sarna bilateral dan organisasi 

internasional. 

(2) Subbagian Kerja Sarna Regional dan Multilateral mempunyai 

tugas menyiapkan bahan pemberian dukungan adrninistrasi 

kerja sarna regional dan multilateral. 

Pasal 2 1  

Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pe1aporan mernpunyai tugas 

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas 

kinerja. 

Pasal 22 . . .  
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Pasa1 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

Pasal 2 1 ,  Bagian Akuntabilitas Kinerja 

menyelenggarakan fungsi: 

dimaksud dalam 

dan Pelaporan 

a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

akuntabilitas kineija di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan 

b .  pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta penyusunan 

laporan periodik dan lima tahunan di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan; 

Pasa1 23 

Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan terdiri atas : 

a. Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan 

b. Subbagian Pelaporan. 

Pasa1 24 

( 1 )  Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 

(2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan program kegiatan 

serta penyusunan laporan periodik dan lima tahunan di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 

Pasa1 25 

Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar 

Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan 

kegiatan strategis dan pemberian dukungan administrasi 

kerjasama antar lembaga di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 
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Pasal 26 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 25 ,  Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasarna 

Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pengelolaan kegiatan strategis di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan; dan 

b. penyiapan pemberian dukungan administrasi kerjasarna 

antar lembaga di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasal 27 

Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasarna Antar 

Lembaga terdiri atas : 

a. Subbagian Pengelolaan Kegiatan Strategis; dan 

b .  Subbagian Kerja Sarna Antar Lembaga. 

Pasal 28 

( 1 )  Subbagian Pengelolaan Kegiatan Strategis mempunyai tugas 

menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan strategis di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan; 

(2) Subbagian Kerja Sarna Antar Lembaga mempunyai tugas 

menyiapkan bahan pemberian dukungan administrasi 

kerjasarna antar lembaga di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Bagian Keempat 

Biro Hukum, Informasi dan Persidangan 

Pasal 29 

Biro Hukum, Informasi dan Persidangan mempunyai tugas 

melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi 

penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan 

advokasi hukum dan hubungan masyarakat. 

Pasal 30 . . .  
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Pasal 30 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ,  Biro Hukum, Informasi dan Persidangan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penataan organisasi dan tata laksana; 

b .  pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-

undangan; 

c. pelaksanaan advokasi hukum; 

d. penataan sistem dan teknologi informasi; 

e .  penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat dan 

perpustakaan; 

f. pengelolaan data dan informasi persidangan; dan 

g. penyusunan basil persidangan. 

Pasal 3 1  

Biro Hukum, Informasi dan Persidangan terdiri atas: 

a. Bagian Hukum dan Organisasi; 

b .  Bagian Sistem dan Teknologi Informasi; 

c .  Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan; dan 

d. Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data. 

Pasal 32 

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi 

hukum, organisasi, dan tata laksana, 

Pasal 33 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32, Bagian Hukum dan Organisasi menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang

undangan; 

b. pelaksanaan . . .  
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b. pelaksanaan advokasi, analisis , dan dokumentasi hukum; dan 

c. penataan organisasi dan tata laksana. 

Pasa1 34 

Bagian Hukum dan Organisasi terdiri atas : 

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 

b .  Subbagian Advokasi Hukum; dan 

c.  Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. 

( 1 )  Subbagian 

mempunyai 

sinkronisasi, 

undangan. 

Pasa1 35 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

tugas melakukan penyiapan bahan rancangan, 

dan harmonisasi peraturan perundang-

(2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan advokasi, telaahan, dan dokumentasi 

hukum. 

(3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata 

laksana. 

Pasa1 36 

Bagian Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas 

melaksanakan penataan sistem dan teknologi informasi di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 

Pasa1 37 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

36, Bagian Sistem dan Teknologi Informasi menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pelaksanaan penataan sistem informasi; 

b .  pelaksanaan pengembangan jaringan informasi; dan 

c. pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi. 

Pasal 38 . . .  

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5  



MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 1 3 -

Pasal 38 

Bagian Sistem dan Teknologi Informasi terdiri atas: 

a. Subbagian Sistem Informasi; 

b. Subbagian Jaringan Informasi; dan 

c .  Subbagian Pendayagunaan Teknologi Informasi. 

Pasal 39 

( 1 )  Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pengembangan sistem informasi. 

(2) Subbagian Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi. 

(3) Subbagian Pendayagunaan Teknologi Informasi mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan pendayagunaan teknologi 

informasi. 

Pasal 40 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan mempunyai 

tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan 

perpustakaan. 

Pasal 4 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40, Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; 

b .  pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi; dan 

c. pelaksanaan urusan perpustakaan. 

Pasal 42 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan terdiri atas : 

a. Subbagian Hubungan Masyarakat; 

b .  Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan 

c. Subbagian Perpustakaan. 
Pasal 43 . . .  

------------------------------------------------
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Pasal 43 

( 1 )  Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan urusan hubungan masyarakat. 

(2) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan urusan publikasi dan dokumentasi. 

(3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan perpustakaan. 

Pasal 44 

Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan data dan informasi persidangan dan 

penyusunan hasil persidangan. 

Pasal 45 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44, Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan bahan persidangan; 

b. pelaksanaan penyusunan hasil persidangan; dan 

c. pelaksanaan pengelolaan data hasil persidangan. 

Pasal 46 

Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data terdiri atas: 

a. Subbagian Penyusunan Bahan Persidangan; 

b. Subbagian Penyusunan Hasil Persidangan; dan 

c.  Subbagian Pengelolaan Data Hasil Persidangan. 

Pasal 47 

( 1 )  Subbagian Penyusunan Bahan Persidangan mempunyai 

tugas menyiapkan penyusunan bahan persidangan. 

(2) Subbagian . . .  
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(2) Subbagian Penyusunan Hasil Persidangan mempunyai tugas 

menyiapkan penyusunan hasil persidangan. 

(3) Subbagian Pengelolaan Data Hasil Persidangan mempunyai 

tugas menyiapkan pengelolaan data hasil persidangan. 

Bagian Kelima 

Biro Umum 

Pasa1 48 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan pimpinan 

dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, 

arsip serta pengelolaan barang milikjkekayaan negara dan 

layanan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasa1 49 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasa1 48, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi 

ketatausahaan pimpinan; 

b. pelaksanaan urusan keprotokolan; 

c .  pelaksanaan urusan kepegawaian dan kearsipan; 

d. pelaksanaan urusan keuangan; 

e .  pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan 

f. pengelolaan barang milikjkekayaan negara dan layanan 

pengadaan barangjjasa. 

Pasa1 50 

Biro Umum terdiri atas : 

a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; 

b .  Bagian Kepegawaian dan Kearsipan; 

c.  Bagian Keuangan; dan 

d. Bagian Rumah Tangga. 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5  

Pasal 5 1  . . .  



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 1 6 -

Pasal S l  

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas 

melaksanakan urusan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan. 

Pasal 52 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 1 ,  Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan; 

b .  pelaksanaan urusan keprotokolan; dan 

c .  pelaksanaan urusan perjalanan dinas. 

Pasal 53 

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas : 

a. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator; 

b .  Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator; 

c .  Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; 

d .  Subbagian Protokol; dan 

e. Subbagian Perjalanan Dinas . 

Pasal 54 

( 1 )  Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas 

melakukan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator; 

(2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator 

mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan 

Sekretaris Kementerian Koordinator; 

(3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan Staf Ahli. 

(4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan 

keprotokolan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

(5) Subbagian . . .  
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(5) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan 

urusan administrasi dan pelaporan hasil perjalanan dinas di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 

Pasa1 55 

Bagian Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian dan kearsipan. 

Pasa1 56 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ,  Bagian Kepegawaian dan Kearsipan menyelenggarakan 

fungsi: 

a.  pelaksanaan urusan mutasi dan data kepegawaian; 

b .  pelaksanaan pengembangan dan seleksi pegawai; dan 

c. pelaksanaan urusan kearsipan. 

Pasa1 57 

Bagian Kepegawaian dan Kearsipan terdiri atas: 

a. Subbagian Mutasi dan Data Kepegawaian; 

b .  Subbagian Pengembangan dan Seleksi; dan 

c .  Subbagian Kearsipan dan Persuratan. 

Pasa1 58 

( 1 )  Subbagian Mutasi d an  Data Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan, kenaikan 

pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai serta urusan 

dokumentasi kepegawaian. 

(2) Subbagian Pengembangan dan Seleksi mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan 

kesejahteraan pegawai, serta penyiapan bahan pengadaan, 

penyusunan formasi dan seleksi pegawai. 

(3) Subbagian . . .  
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(3) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan kearsipan dan persuratan. 

Pasal 59 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

keuangan. 

Pasal 60 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59,  Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; 

b .  pelaksanaan urusan verifikasi; dan 

c .  pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan. 

Pasal 6 1  

Bagian Keuangan terdiri atas: 

a. Subbagian Perbendaharaan; 

b. Subbagian Verifikasi; dan 

c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 

Pasal 62 

( 1 )  Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan perbendaharaan. 

(2) Subbagian Verifikasi 

verifikasi keuangan. 

mempunyai tugas melaksanakan 

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan akuntansi dan pelaporan. 

Pasal 63 

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan 

kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milikfkekayaan negara 

serta layanan pengadaan barangfjasa. 

Pasal 64 . . .  
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Pasal 64 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan perlengkapan; 

b .  pemberian layanan pengadaan barangjjasa; 

c .  pelaksanaan urusan dalam; 

d.  pelaksanaan urusan inventarisasi dan perawatan; dan 

e .  pengelolaan barang milik/kekayaan negara. 

Pasal 65 

Bagian Rumah Tangga terdiri atas : 

a. Subbagian Perlengkapan; 

b .  Subbagian Urusan Dalam; dan 

c.  Subbagian Inventaris dan Perawatan. 

Pasal 66 

( 1 )  Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan perlengkapan dan pemberian layanan pengadaan 

barang/ jasa. 

(2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian pelayanan urusan dalam. 

(3) Subbagian Inventaris dan Perawatan mempunyai tugas 

melaksanakan inventarisasi serta perawatan barang 

milikjkekayaan negara. 
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BAB IV 

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERAWANAN 

SOSIAL DAN DAMPAK BENCANA 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas , dan Fungsi 

Pasal 67 

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak 

Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak 

Bencana dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 68 

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak 

Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan dampak 

bencana. 

Pasal 69 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 68, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan 

Dampak Bencana menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana; 

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan 

dampak bencana; 

c .  koordinasi . . .  
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c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

pengurangan risiko bencana; 

d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

penanganan tanggap cepat; 

e .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di  bidang 

pemulihan pasca bencana; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

penanganan konflik sosial; 

g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

kerawanan sosial dan dampak bencana; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 70 

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak 

Bencana terdiri atas : 

a. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana; 

b .  Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana; 

c .  Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana; dan 

d. Asisten Deputi Konflik Sosial; 

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana 

Pasal 7 1  

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , evaluasi dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pengurangan risiko bencana serta 

memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan 

Dampak Bencana. 
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Pasal 72 

Dalam melaksanakan tugas 

Pasal 7 1 ,  Asisten Deputi 

menyelenggarakan fungsi: 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pengurangan Risiko Bencana 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengurangan risiko bencana; 

b .  penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengurangan risiko bencana; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pengurangan risiko bencana; 

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakat; 

e .  pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakat; dan 

f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan 

Dampak Bencana. 

Pasal 73 

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana terdiri atas : 

a. Bidang Mitigasi ;  

b .  Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat; dan 

c. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola. 

Pasal 74 

Bidang Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan 

isu di bidang mitigasi. 

Pasal 75 . . .  
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Pasal 75 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 74, Bidang Mitigasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang mitigasi; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang mitigasi; 

c.  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

mitigasi; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang peringatan dini dan respon dini; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang peringatan dini dan respon dini. 

Pasal 76 

Bidang Mitigasi terdiri atas: 

a. Subbidang Peringatan Dini; dan 

b. Subbidang Respon Dini. 

Pasal 77 

( 1 )  Subbidang Peringatan Dini mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang peringatan dini. 

(2) Subbidang Respon Dini mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang respon dini. 
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Pasal 78 

Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan kapasitas 

masyarakat. 

Pasal 79 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 78, Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penguatan kapasitas masyarakat; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penguatan kapasitas masyarakat; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

penguatan kapasitas masyarakat; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan 

kesadaran masyarakat; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang penguatan kapasitas kelembagaan dan 

penguatan kesadaran masyarakat. 

Pasal 80 

Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat terdiri atas: 

a. Subbidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan; dan 

b .  Subbidang Penguatan Kesadaran Masyarakat. 

Pasal 8 1  . . .  
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Pasa1 8 1  

( 1 )  Subbidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai 

tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan 

kapasitas kelembagaan. 

(2) Subbidang Penguatan Kesadaran Masyarakat mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan 

kesadaran masyarakat. 

Pasa1 82 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas 

memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan 

Dampak Bencana. 

Pasa1 83 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 82,  Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan anggaran 

b. pengelolaan anggaran; dan 

c.  penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan; 

d.  pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian; 

e .  pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan; 

f. pengelolaan sistem informasi; 

g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan. 
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Pasal 84 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas: 

a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan 

b. Subbidang Tata Kelola. 

Pasal 85 

( 1 )  Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan 

Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, 

serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 

penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, 

pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, 

pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan 

sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan 

masyarakat. 

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana 

Pasal 86 

Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang tanggap cepat bencana. 

Pasal 87 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 86, Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang tanggap cepat bencana; 

b.  penyiapan . . .  
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b.  penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang tanggap cepat bencana; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

tanggap cepat bencana; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang penanganan pengungsi dan bantuan darurat; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang penanganan pengungsi dan bantuan 

darurat. 

Pasal 88 

Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana terdiri atas : 

a. Bidang Penanganan Pengungsi; dan 

b. Bidang Bantuan Darurat. 

Pasal 89 

Bidang Penanganan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan pengungsi. 

Pasal 90 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 89,  Bidang Penanganan Pengungsi menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan pengungsi; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan pengungsi; 

c .  penyiapan . . .  
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c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianf lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

penanganan pengungsi; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan 

logistik; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang penyelamatan dan evakuasi dan 

penanganan logistik. 

Pasal 9 1  

Bidang Penanganan Pengungsi terdiri atas: 

a. Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi; dan 

b. Subbidang Penanganan Logistik. 

Pasal 92 

( 1 )  Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang penyelamatan dan 

evakuasi. 

(2) Subbidang Penanganan Logistik mempunyai tug as 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang penanganan logistik. 

Pasal 93 

Bidang Bantuan Darurat mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang bantuan darurat. 

Pasal 94 . . .  
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Pasal 94 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 93,  Bidang Bantuan Darurat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang bantuan darurat; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang bantuan darurat; 

c .  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ 

lembaga yang terkait dengan isu di bidang bantuan darurat; 

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang bantuan pemerintah dan non pemerintah; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang bantuan pemerintah dan non pemerintah. 

Pasal 95 

Bidang Bantuan Darurat terdiri atas: 

a. Subbidang Bantuan Pemerintah; dan 

b. Subbidang Bantuan Nonpemerintah. 

Pasal 96 

(1 )  Subbidang Bantuan Pemerintah mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang bantuan pemerintah. 

(2) Subbidang Bantuan Nonpemerintah mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang bantuan nonpemerintah. 
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Bagian Kelima 

Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana 

Pasal 97 

Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan pasca bencana. 

Pasal 98 

Dalam melaksanakan tugas 

Pasal 97 ,  Asisten Deputi 

menyelenggarakan fungsi: 

sebagaimana 

Penanganan 

dimaksud dalam 

Pasca Bencana 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan pasca bencana; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan pasca bencana; 

c .  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

penanganan pasca bencana; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pemulihan dan pemberdayaan masyarakat; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemulihan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Pasal 99 

Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana terdiri atas: 

a. Bidang Pemulihan; dan 

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 

Pasal 1 00 . . .  
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Pasal 1 00 

Bidang Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang pemulihan. 

Pasal 1 0 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 00,  Bidang Pemulihan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemulihan; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemulihan; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemulihan; 

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Pasal 1 02 

Bidang Pemulihan terdiri atas: 

a. Subbidang Rehabilitasi; dan 

b. Subbidang Rekonstruksi. 

Pasal 1 03 . . .  
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Pasal 1 03 

( 1 )  Subbidang Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,  

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang rehabilitasi. 

(2) Subbidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang rekonstruksi. 

Pasal 1 04 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 1 05 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 04,  Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan masyarakat; 

d. penyiapan . . .  
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d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi dan 

pemberdayaan sosial; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi dan 

pemberdayaan sosial. 

Pasal 106 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas : 

a. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi; dan 

b. Subbidang Pemberdayaan Sosial .  

Pasal 1 07 

( 1 )  Subbidang Pemberdayaan Ekonomi mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi. 

(2) Subbidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan sosial . 

Bagian Keenam 

Asisten Deputi Konflik Sosial 

Pasal 1 08 

Asisten Deputi Konflik Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang konflik sosial. 

Pasal 1 09 . . .  
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Pasal 1 09 

Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 08 ,  Asisten Deputi Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang konflik sosial ;  

b .  penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang konflik sosial ;  

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

konflik sosial ;  

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pencegahan konflik sosial dan pemulihan pasca 

konflik sosial; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pencegahan konflik sosial dan pemulihan 

pasca konflik sosial. 

Pasal l l O 

Asisten Deputi Konflik Sosial terdiri atas: 

a. Bidang Pencegahan Konflik Sosial; dan 

b .  Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial. 

Pasal 1 1 1  

Bidang Pencegahan Konflik Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pe1aksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pencegahan konflik sosial. 

Pasal 1 1 2 . . .  

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5 



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 35 -

Pasal 1 1 2 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 1 1 , Bidang Pencegahan Konflik Sosial menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pencegahan konflik sosial ; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pencegahan konflik sosial; 

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pencegahan konflik sosial; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pemetaan konflik sosial dan advokasi 

konflik sosial; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemetaan konflik sosial dan advokasi 

konflik sosial .  

Pasal 1 1 3 

Bidang Pencegahan Konflik Sosial terdiri atas: 

a. Subbidang Pemetaan Konflik Sosial; dan 

b .  Subbidang Advokasi Konflik Sosial . 

Pasal 1 1 4 

( 1 )  Subbidang Pemetaan Konflik Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pemetaan konflik sosial. 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Advokasi Konflik Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang advokasi konflik sosial .  

Pasal 1 1 5 

Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemulihan pasca konflik sosial . 

Pasal 1 1 6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 1 5 ,  Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemulihan pasca konflik sosial; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemulihan pasca konflik sosial; 

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemulihan pasca konflik sosial; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pemulihan fisik dan pemulihan 

masyarakat; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemulihan fisik dan pemulihan 

masyarakat. 

Pasal 1 1 7 . . .  
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Pasal 1 1 7 

Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial terdiri atas : 

a. Subbidang Pemulihan Fisik; dan 

b. Subbidang Pemulihan Masyarakat. 

Pasal 1 1 8 

( 1 )  Subbidang Pemulihan Fisik mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pemulihan fisik. 

(2) Subbidang Pemulihan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pemulihan masyarakat. 

BAB V 

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 1 1 9 

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 

Perlindungan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 

Perlindungan Sosial dipimpin oleh Deputi . 

Pasal 120 . . .  
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Pasal 1 20 

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 

Perlindungan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial .  

Pasal 1 2 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 20 ,  Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penanggulangan kemiskinan dan 

perlindungan sosial; 

b .  pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan 

kemiskinan dan perlindungan sosial; 

c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan 

sosial; 

d .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di  bidang 

pengembangan basis data terpadu dan sistem informasi; 

e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

jaminan sosial; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia; 

g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial ;  dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian . . .  
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 1 22 

Deputi Bidang Koordinasi Penanggu1angan Kemiskinan dan 

Perlindungan Sosial terdiri atas: 

a. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan; 

b .  Asisten Deputi Kompensasi Sosial; 

c. Asisten Deputi Jaminan Sosial; dan 

d .  Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia. 

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan 

Pasal 1 23 

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas 

me1aksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pe1aksanaan serta pengendalian pe1aksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pe1aporan yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan kemiskinan serta memberikan 

dukungan administrasi kegiatan dan tata ke1o1a di lingkungan 

Deputi Bidang Koordinasi Penanggu1angan Kemiskinan dan 

Perlindungan Sosial . 

Pasal 1 24 

Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 23 ,  Asisten Deputi 

menye1enggarakan fungsi: 

Penanganan Kemiskinan 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pe1aksanaan kebijakan kementerianj1embaga yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan kemiskinan; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan,  penetapan, dan 

pe1aksanaan kebijakan kementerianf1embaga yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan kemiskinan; 

c. penyiapan . . .  
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c.  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianjlembaga yang terkait dengan isu di bidang 

penanganan kemiskinan; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang sinkronisasi data kemiskinan dan penanganan 

kemiskinan perkotaan dan perdesaan; 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang sinkronisasi data kemiskinan dan 

penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan; dan 

f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan dan Perlindungan Sosial .  

Pasal 1 2 5  

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan terdiri atas : 

a. Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan; 

b .  Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan; 

dan 

c. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola. 

Pasal 1 2 6  

Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang sinkronisasi data kemiskinan. 

Pasal 127  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 26 ,  Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang sinkronisasi data kemiskinan; 

b. penyiapan . . .  
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b.  penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang sinkronisasi data kemiskinan; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

sinkronisasi data kemiskinan; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang analisis, penyajian dan pelaporan data 

kemiskinan; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang analisis , penyajian dan pelaporan data 

kemiskinan. 

Pasal 1 2 8  

Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan terdiri atas: 

a. Subbidang Analisis Data; dan 

b. Subbidang Penyajian dan Pelaporan Data. 

Pasal 129 

( 1 )  Subbidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang analisis data. 

(2) Subbidang Penyajian dan Pelaporan Data mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang penyajian dan pelaporan 

data. 

Pasal 1 30 . . .  
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Pasal 1 30 

Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan 

kemiskinan perkotaan dan perdesaan. 

Pasa1 1 3 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 30,  Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan 

Perdesaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan 

perdesaan; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan 

perdesaan; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianjlembaga yang terkait dengan isu di bidang 

penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan;  

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan 

perdesaan; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan 

perdesaan. 

Pasal 1 32 

Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan terdiri 

atas: 

a. Subbidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan; dan 

b.  Subbidang Penanganan Kemiskinan Perdesaan. 

Pasal 133 . . .  
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Pasal 1 33 

( 1 )  Subbidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan 

kemiskinan perkotaan. 

(2) Subbidang Penanganan Kemiskinan Perdesaan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan 

kemiskinan perdesaan. 

Pasal 1 34 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola mempunyai tugas 

memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. 

Pasal 1 3 5  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 34, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan anggaran; 

b. pengelolaan anggaran; 

c .  penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan; 

d.  pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian; 

e .  pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan; 

f. pengelolaan sistem informasi; 

g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan. 

Pasal 136  . . .  
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Pasal 1 3 6  

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas: 

a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan 

b. Subbidang Tata Kelola. 

Pasal 1 3 7  

( 1 )  Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan 

perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, 

serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 

penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, 

pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, 

pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan 

sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan 

masyarakat. 

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Kompensasi Sosial 

Pasal 138  

Asisten Deputi Kompensasi Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang kompensasi sosial. 

Pasal 139  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 38 ,  Asisten Deputi Kompensasi Sosial menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kompensasi sosial; 

b .  penyiapan . . .  
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b.  penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kompensasi sosial ;  

c .  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

kompensasi sosial; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang kompensasi pangan dan kompensasi non pangan; 

dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang kompensasi pangan dan kompensasi non 

pangan. 

Pasal 1 40 

Asisten Deputi Kompensasi Sosial terdiri atas : 

a. Bidang Kompensasi Pangan; dan 

b. Bidang Kompensasi Non pangan. 

Pasal 1 4 1  

Bidang Kompensasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang kompensasi pangan. 

Pasal 142 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 4 1 ,  Bidang Kompensasi Pangan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kompensasi pangan; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kompensasi pangan; 

c. penyiapan . . .  
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c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

kompensasi pangan; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang kompensasi pangan bersyarat dan 

kompensasi pangan tidak bersyarat; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang kompensasi pangan bersyarat dan 

kompensasi pangan tidak bersyarat. 

Pasal 1 43 

Bidang Kompensasi Pangan terdiri atas: 

a. Subbidang Kompensasi Pangan Bersyarat; dan 

b. Subbidang Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat. 

Pasal 1 44 

{ 1 )  Subbidang Kompensasi Pangan Bersyarat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kompensasi pangan 

bersyarat. 

(2) Subbidang Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi 

pangan tidak bersyarat. 

Pasal 145 . . .  
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Pasal 145 

Bidang Kompensasi Non Pangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang kompensasi non pangan. 

Pasal 1 46 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 145 ,  Bidang Kompensasi Non Pangan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kompensasi non pangan; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kompensasi non pangan; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

kompensasi non pangan; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang kompensasi non pangan bersyarat dan 

kompensasi non pangan tidak bersyarat; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang kompensasi non pangan bersyarat dan 

kompensasi non pangan tidak bersyarat. 

Pasal 147 

Bidang Kompensasi Nonpangan terdiri atas: 

a. Subbidang Kompensasi Non Pangan Bersyarat; dan 

b .  Subbidang Kompensasi Non Pangan Tidak Bersyarat. 

Pasal 1 48 . . .  
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Pasal 1 48 

( 1 )  Subbidang Kompensasi Non Pangan Bersyarat mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi 

non pangan bersyarat. 

(2) Subbidang Kompensasi Non Pangan Tidak Bersyarat 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

kompensasi non pangan tidak bersyarat. 

Bagian Kelima 

Asisten Deputi Jaminan Sosial 

Pasal 1 49 

Asisten Deputi Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang jaminan sosial. 

Pasal 1 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 49 ,  Asisten Deputi Jaminan Sosial menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang jaminan sosial; 

b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang jaminan sosial;  

c .  penyiapan . . .  
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c .  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

jaminan sosial; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang asistensi sosial dan asuransi sosial; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang asistensi sosial dan asuransi sosial. 

Pasal 1 5 1  

Asisten Deputi Jaminan Sosial terdiri atas : 

a. Bidang Asistensi Sosial; dan 

b. Bidang Asuransi Sosial. 

Pasal 1 52 

Bidang Asistensi Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang asistensi sosial . 

Pasal 1 53 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 52 ,  Bidang Asistensi Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang asistensi sosial; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang asistensi sosial ;  

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

asistensi sosial; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang program dan kerjasama asistensi sosial; 

dan 

e.  
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e .  penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang program dan kerjasama asistensi sosial .  

Pasal 1 54 

Bidang Asistensi Sosial terdiri atas: 

a. Subbidang Program Asistensi Sosial; dan 

b. Subbidang Kerjasama Asistensi Sosial . 

Pasal 1 55 

( 1 )  Subbidang Program Asistensi Sosial mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang program asistensi sosial. 

(2) Subbidang Kerjasama Asistensi Sosial mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kerjasama asistensi sosial .  

Pasal 1 56 

Bidang Asuransi Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang asuransi sosial. 

Pasal 1 57 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 56 ,  Bidang Asuransi Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang asuransi sosial; 

b. penyiapan . . .  
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b.  penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang asuransi sosial; 

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

asuransi sosial ;  

d .  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang program dan kerjasama asuransi sosial ; 

dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang program dan kerjasama asuransi sosial. 

Pasal 1 58 

Bidang Asuransi Sosial terdiri atas : 

a. Subbidang Program Asuransi Sosial; dan 

b .  Subbidang Kerjasama Asuransi Sosial . 

Pasal 1 59 

( 1 )  Subbidang Program Asuransi Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang program asuransi sosial. 

(2) Subbidang Kerjasama Asuransi Sosial mempunyai tugas 

melaksankan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kerjasama asuransi sosial. 
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Bagian Keenam 

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas 

dan Lanjut Usia 

Pasal 1 60 

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan 

disabilitas dan lanjut usia. 

Pasal 1 6 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 60 ,  Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut 

Usia menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut 

usia; 

b .  penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut 

usia; 

c .  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan disabilitas dan !an jut usia; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pemberdayaan disabilitas dan pemberdayaan lanjut 

usia; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemberdayaan disabilitas dan 

pemberdayaan lanjut usia. 

Pasal 1 62 . . .  
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Pasal 1 62 

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia terdiri 

atas: 

a. Bidang Pemberdayaan Disabilitas; dan 

b. Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia. 

Pasal 1 63 

Bidang Pemberdayaan Disabilitas mempunyai tug as 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas. 

Pasal 1 64 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 63 ,  Bidang Pemberdayaan Disabilitas menyelenggarakan 

fungsi :  

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas; 

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan disabilitas; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang kelembagaan disabilitas dan 

kesejahteraan disabilitas; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang kelembagaan disabilitas dan kesejahteraan 

disabilitas. 

Pasal 1 65 . . .  
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Pasal 1 65 

Bidang Pemberdayaan Disabilitas terdiri atas : 

a. Subbidang Kelembagaan Disabilitas; dan 

b .  Subbidang Kesejahteraan Disabilitas . 

Pasal 1 66 

( 1 )  Subbidang Kelembagaan Disabilitas mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan disabilitas . 

(2) Subbidang Kesejahteraan Disabilitas mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kesejahteraan disabilitas. 

Pasal 1 67 

Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan lanjut usia. 

Pasal 1 68 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 67 ,  Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan lanjut usia; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan lanjut usia; 

c .  penyiapan . . .  

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5  



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 55 -

c.  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan lanjut usia; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang bidang kelembagaan lanjut usia dan 

kesejahteraan lanjut usia; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang bidang kelembagaan lanjut usia dan 

kesejahteraan lanjut usia. 

Pasa1 1 69 

Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia terdiri atas : 

a. Subbidang Kelembagaan Lanjut Usia; dan 

b .  Subbidang Kesejahteraan Lanjut Usia. 

Pasa1 1 70 

( I )  Subbidang Kelembagaan Lanjut Usia mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan !an jut usia. 

(2) Subbidang Kesejahteraan Lanjut Usia mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kesejahteraan !an jut usia. 
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BAB VI 

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN 

KESEHATAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 1 7 1  

( 1 ) Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 1 72 

Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

peningkatan kesehatan. 

Pasal 1 73 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 72 ,  Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang peningkatan kesehatan; 

b .  pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan; 

c .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

pelayanan kesehatan; 

d.  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

alat kesehatan; 

e .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di  bidang 

ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan; 

f. koordinasi . . .  
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f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanggulangan penyakit; 

g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

kependudukan dan keluarga berencana; 

h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

peningkatan kesehatan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 1 74 

Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan terdiri atas: 

a. Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan 

Kesehatan Lingkungan; 

b.  Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; 

c.  Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan; dan 

d. Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana. 

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu 

dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan 

Pasal 1 75 

Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan 

Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan 

lingkungan, serta memberikan dukungan administrasi kegiatan 

dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan 

Kesehatan. 

Pasa1 176 . . .  
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Pasal 1 76 

Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 75,  Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan lbu dan 

Anak, dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, 

dan kesehatan lingkungan; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, 

dan kesehatan lingkungan; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga di bidang yang terkait dengan isu di 

bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan 

kesehatan lingkungan; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan 

kesehatan lingkungan; 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan 

kesehatan lingkungan. 

f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan. 

Pasal 1 77 

Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan lbu dan Anak, dan 

Kesehatan Lingkungan terdiri atas : 

a. Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan lbu dan Anak; 

b .  Bidang Kesehatan Lingkungan; dan 

c .  Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola. 

Pasal 1 78 . . .  
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Pasal 1 78 

Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan lbu dan Anak mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi dan 

kesehatan ibu dan anak. 

Pasal 1 79 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 78 ,  Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan 

anak; 

b.  penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan 

anak; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianf lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan 

anak, dan mutu gizi; 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang perbaikan gizi masyarakat, 

kesehatan ibu dan anak, dan mutu gizi. 

Pasal 1 80 

Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan lbu dan Anak terdiri atas: 

a. Subbidang Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan lbu dan 

Anak; dan 

b. Subbidang Mutu Gizi. 

Pasal 1 8 1  . . .  
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Pasa1 1 8 1  

( 1 )  Subbidang Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan lbu dan 

Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu 

di bidang perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan ibu dan 

anak. 

(2) Subbidang Mutu Gizi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu mutu gizi. 

Pasa1 1 82 

Bidang Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,  

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang kesehatan lingkungan. 

Pasa1 1 83 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 182 ,  Bidang Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kesehatan lingkungan; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kesehatan lingkungan; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

kesehatan lingkungan; 

d. penyiapan . . .  
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d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang bidang sanitasi dan penyehatan air 

bersih; 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang sanitasi dan penyehatan air 

bersih. 

Pasal 1 84 

Bidang Kesehatan Lingkungan terdiri atas : 

a. Subbidang Sanitasi; dan 

b.  Subbidang Penyehatan Air Bersih. 

Pasal 185  

( 1 )  Subbidang Sanitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu 

di bidang sanitasi. 

(2) Subbidang Penyehatan Air Bersih mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang penyehatan air bersih. 

Pasal 1 86 

Bidang Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan 

penguatan kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang 

Peningkatan Kesehatan. 

Dalam 

Pasal 

Pasal 1 87 

melaksanakan 

1 86,  Bagian 

tugas sebagaimana 

Penguatan Kegiatan 

menyelenggarakan fungsi: 

dimaksud 

dan Tata 

dalam 

Kelola 

a. Perencanaan . . .  
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a. perencanaan dan pengelolaan anggaran; 

b. pengelolaan anggaran; 

c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan; 

d.  pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian; 

e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerasipan; 

f. pengelolaan sistem informasi; 

g. penyiapan bahan hubungan masyarakat; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan. 

Pasal 1 88 

Bagian Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas : 

a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan 

b. Subbidang Tata Kelola. 

Pasal 1 89 

( 1 )  Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan 

Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, 

serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 

penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, 

pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, 

pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan sistem 

informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan 

masyarakat. 

Bagian Keempat 

Asisten Deputi Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 

Pasal 1 90 

Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pencegahan dan 

penanggulangan penyakit. 

Pasal 1 9 1  . . .  
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Pasal 1 9 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 90,  Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pencegahan dan penanggulangan 

penyakit; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pencegahan dan penanggulangan 

penyakit; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pencegahan dan penanggulangan penyakit; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang penyakit tidak menular dan penyakit menular; 

e. pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang penyakit tidak menular dan penyakit menular. 

Pasal 192 

Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri 

atas : 

a. Bidang Penyakit Tidak Menular; dan 

b. Bidang Penyakit Menular. 

Pasal 1 93 

Bidang Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang penyakit tidak menular. 

Pasal 1 94 . . .  
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Pasal 1 94 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 93 ,  Bidang Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penyakit tidak menular; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penyakit tidak menular; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

penyakit tidak menular; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang penyakit tidak menular dan dampak 

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang penyakit tidak menular dan 

dampak narkotik, alkohol , psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya. 

Pasal 195  

Bidang Penyakit Tidak Menular terdiri atas : 

a. Subbidang Penyakit Tidak Menular; dan 

b. Subbidang Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif Lainnya. 

Pasal 1 96 

( 1 )  Subbidang Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang penyakit tidak menular. 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu 

di bidang dampak narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya. 

Pasal 1 97 

Bidang Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang penyakit menular. 

Pasal 1 98 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 197 ,  Bidang Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penyakit menular; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang penyakit menular; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian yang terkait dengan isu di bidang penyakit 

menular; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang zoonosis dan non zoonosis ; 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang zoonosis dan non zoonosis . 

Pasal 1 99 

Bidang Penyakit Menular terdiri atas : 

a. Subbidang Zoonosis; dan 

b. Subbidang Non Zoonosis . 

Pasal 200 . . .  
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Pasal 200 

( 1 )  Subbidang Zoonosis mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,  penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu 

di bidang zoonosis. 

(2) Subbidang Non Zoonosis mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang non zoonosis. 

Bagian kelima 

Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan 

Pasal 2 0 1  

Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pelayanan kesehatan. 

Pasal 202 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 1 ,  Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pelayanan kesehatan; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pelayanan kesehatan; 

c. penyiapan . . .  
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c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pelayanan kesehatan; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pelayanan dasar dan rujukan dan pembiayaan 

kesehatan dan farmasi; 

e .  penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pelayanan dasar dan rujukan dan 

pembiayaan kesehatan dan farmasi. 

Pasal 203 

Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan terdiri atas : 

a. Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan; dan 

b.  Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi. 

Pasal 204 

Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pelayanan dasar dan rujukan. 

Pasal 205 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 204, Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pelayanan dasar dan rujukan; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pelayanan dasar dan rujukan; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga di bidang yang terkait dengan isu di 

bidang pelayanan dasar dan rujukan; 

d. penyiapan . . .  
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d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pelayanan kesehatan qasar dan 

pelayanan rujukan/ spesialistik; 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan 

pelayanan rujukan/ spesialistik. 

Pasa1 206 

Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan terdiri atas : 

a. Subbidang pelayanan kesehatan dasar; dan 

b. Subbidang pelayanan rujukan/spesialistik. 

Pasa1 207 

( 1 )  Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pelayanan kesehatan dasar. 

(2) Subbidang Pelayanan Rujukan/ Spesialistik mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pelayanan 

rujukan/ spesialistik. 

Pasal 208 

Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pembiayaan kesehatan dan farmasi. 

Pasal 209 . . .  
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Pasal 209 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 208, Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pembiayaan kesehatandan farmasi; 

b .  penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pembiayaan kesehatandan farmasi; 

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pembiayaan kesehatandan farmasi; 

d .  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pembiayaan dan asuransi sosial dan 

farmasi dan kesehatan tradisional; 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang pembiayaan dan asuransi sosial 

dan farmasi dan kesehatan tradisional. 

Pasal 2 1 0  

Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi terdiri atas: 

a. Subbidang Pembiayaan dan Asuransi Sosial; dan 

b.  Subbidang Farmasi dan Kesehatan Tradisional. 

Pasal 2 1 1  

( 1 )  Subbidang Pembiayaan dan Asuransi Sosial mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan 

dan asuransi sosial . 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Farmasi dan Kesehatan Tradisional mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang farmasi dan 

kesehatan tradisional . 

Bagian Keenam 

Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga 

Berencana 

Pasal 2 1 2  

Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kependudukan dan 

keluarga berencana. 

Pasal 2 1 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 1 2 ,  Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kependudukan dan keluarga berencana; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kependudukan dan keluarga berencana; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianf lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

kependudukan dan keluarga berencana; 

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang kependudukan dan keluarga berencana; 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang kependudukan dan keluarga berencana. 

Pasal 2 1 4  . . .  
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Pasal 2 1 4  

Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri 

atas: 

a. Bidang Kependudukan; dan 

b. Bidang Keluarga Berencana. 

Pasal 2 1 5  

Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang kependudukan. 

Pasal 2 1 6  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 1 5 ,  Bidang Kependudukan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kependudukan; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kependudukan; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianjlembaga yang terkait dengan isu di bidang 

kependudukan; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang penyebaran penduduk dan administrasi 

kependudukan; 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang penyebaran penduduk dan 

administrasi kependudukan. 

Pasal 2 1 7 . . .  
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Pasal 2 1 7  

Bidang Kependudukan terdiri atas: 

a. Subbidang Penyebaran Penduduk; dan 

b. Subbidang Administrasi Kependudukan. 

Pasal 2 1 8  

( 1 )  Subbidang Penyebaran Penduduk mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan,  pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang penyebaran penduduk; 

(2) Subbidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang administrasi 

kependudukan. 

Pasal 2 1 9 

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang keluarga berencana. 

Pasal 220 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 1 9 ,  Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang keluarga berencana; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang keluarga berencana; 
c .  penyiapan . . .  
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c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

keluarga berencana; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang partisipasi masyarakat dan pelayanan 

kontrasepsi; 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang partisipasi masyarakat dan 

pelayanan kontrasepsi. 

Pasal 22 1 

Bidang Keluarga Berencana terdiri atas: 

a. Subbidang Partisipasi Masyarakat; dan 

b. Subbidang Pelayanan Kontrasepsi. 

Pasal 222 

( 1 )  Subbidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang partisipasi masyarakat. 

(2) Subbidang Pelayanan Kontrasepsi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pelayanan kontrasepsi. 
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BAB VII 

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN 

DAN AGAMA 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 223 

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dipimpin 

oleh Deputi. 

Pasal 224 

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama mempunyai 

tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pendidikan dan agama. 

Pasal 225 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 224, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan dan agama; 

b .  pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama; 

c .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; 

d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

pendidikan menengah dan non formal; 

e. koordinasi . . .  
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e .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di  bidang 

pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

pembinaan dan pelayanan keagamaan; 

g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pendidikan, agama, riset, dan teknologi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 226 

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama terdiri atas: 

a. Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan 

Bekerja; 

b. Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, 

dan Pendidikan Masyarakat; 

c.  Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; 

d. Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat 

Beragama; dan 

e. Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan 

Agama, dan Keagamaan. 

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Pendidikan Menengah 

dan Keterampilan Bekerja 

Pasal 227 

Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah 

dan keterampilan bekerja, serta memberikan dukungan 

administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang 

Koordinasi Pendidikan dan Agama. 

Pasal 228 . . .  
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Pasal 228 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 227, Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan 

Bekerja menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan menengah dan keterampilan 

bekerja; 

b .  penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan menengah dan keterampilan 

c .  

bekerja; 

penyiapan pengendalian pelaksanaan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu 

pendidikan menengah dan keterampilan bekerja; 

kebijakan 

di bidang 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja; 

dan 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi , dan pelaporan kegiatan di 

bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja; dan 

f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama 

Pasal 229 

Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja 

terdiri atas : 

a. Bidang Pendidikan Menengah; 

b .  Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja; dan 

c .  Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola. 

Pasal 230 

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan menengah. 
Pasal 23 1 . . .  
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Pasal 23 1 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 230, Bidang Pendidikan Menengah menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan menengah; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan menengah; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu 

pendidikan menengah; 

kebijakan 

di bidang 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana 

dan prasarana; dan 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, 

sarana dan prasarana. 

Pasal 232 

Bidang Pendidikan Menengah terdiri atas : 

a. Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan; dan 

b .  Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana. 

Pasal 233 

( 1 )  Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di ketenagaan dan kesiswaan. 

(2) Subbidang Mutu dan Sarana dan Prasarana pada Pendidikan 

Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu 

di bidang mutu, sarana dan prasarana. 
Pasal 234 . . .  
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Pasal 234 

Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja. 

Pasal 235 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 234, Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan keterampilan bekerja; 

b .  penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan keterampilan bekerja; 

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pendidikan keterampilan bekerja; 

d .  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana 

dan prasarana; dan 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, 

sarana dan prasarana. 

Pasal 236 

Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja terdiri atas : 

a. Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan; dan 

b.  Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana. 

Pasa1 237 . . .  
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Pasal 237 

( 1 )  Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang ketenagaan dan kesiswaan. 

(2) Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang mutu, Sarana dan 

Prasarana. 

Pasal 238 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola mempunyai tugas 

memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama. 

Pasal 239 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

Pasal 238,  Bidang Penguatan Kegiatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan anggaran 

b. pengelolaan anggaran; 

dimaksud dalam 

dan Tata Ketola 

c.  penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan; 

d.  pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian; 

e .  pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan; 

f. pengelolaan sistem informasi; 

g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan. 

Pasal 240 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola terdiri atas : 

a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan 

b. Subbidang Tata Ketola. 

Pasal 24 1 . . .  
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Pasal 2 4 1  

( 1 )  Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan 

perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, 

serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 

penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, 

pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, 

pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan 

sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan 

masyarakat. 

Bagian Keempat 

Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, 

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat 

Pasal 242 

Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan 

Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan masyarakat. 

Pasal 243 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 242 , Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 

Dasar, dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, dan pendidikan masyarakat; 

b. penyiapan . . .  
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b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, dan pendidikan masyarakat; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 

masyarakat; 

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 

pendidikan masyarakat; dan 

e .  pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 

pendidikan masyarakat. 

Pasal 244 

Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan 

Pendidikan Masyarakat terdiri atas: 

a. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat; dan 

b. Bidang Pendidikan Dasar. 

Pasal 245 

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan masyarakat. 

Pasal 246 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 245, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan . . .  
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a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, 

sarana dan prasarana; dan 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, 

sarana dan prasarana. 

Pasa1 247 

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

terdiri atas : 

a. Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan; dan 

b. Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana. 

Pasa1 248 

( 1 )  Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang ketenagaan dan kesiswaan. 

(2) Subbidang Mutu dan Sarana dan Prasarana mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang mutu, 

sarana dan prasarana. 

Pasa1 249 . . .  
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Pasal 249 

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan dasar. 

Pasal 250 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 249, Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan dasar; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan dasar; 

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pendidikan dasar; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana 

dan prasarana; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana dan 

prasarana. 

Pasal 2 5 1  

Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas: 

a. Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan; dan 

b .  Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana. 

Pasal 252 . . .  
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Pasal 252 

( 1 )  Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang ketenagaan dan kesiswaan. 

(2) Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang mutu, sarana dan 

prasarana. 

Bagian Kelima 

Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Pasal 253 

Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Pasal 254 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 253,  Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

b. penyiapan . . .  
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b.  penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Pasal 255 

Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan llmu 

Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas : 

a. Bidang Pendidikan Tinggi; dan 

b. Bidang Pemanfaatan llmu Pengetahuan Dan Teknologi. 

Pasal 256 

Bidang Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan tinggi. 

Pasal 257 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 256,  Bidang Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan tinggi; 

b. penyiapan . . .  
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b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan tinggi; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pendidikan tinggi; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang kemahasiswaan, akademik, ketenagaan, 

sarana dan prasarana; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang kemahasiswaan, akademik, ketenagaan, 

sarana dan prasarana. 

Pasal 258 

Bidang Pendidikan Tinggi terdiri atas : 

a. Subbidang Kemahasiswaan dan Akademik; dan 

b. Subbidang Ketenagaan dan Sarana dan Prasarana. 

Pasal 259 

( 1 )  Subbidang Kemahasiswaan dan Akademik mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kemahasiswaan dan 

akademik. 

(2) Subbidang Ketenagaan dan Sarana dan Prasarana 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

ketenagaan dan sarana dan prasarana. 

Pasal 260 

Bidang Pemanfaataan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
Pasal 2 6 1  . . .  
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Pasal 2 6 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 260, Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianjlembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang kreativitas dan inovasi teknologi serta 

kerjasama dan kelembagaan; 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang kreativitas dan inovasi teknologi serta 

kerjasama dan kelembagaan. 

Pasal 262 

Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi terdiri atas : 

a. Subbidang Kreatifitas dan Inovasi Teknologi; dan 

b .  Subbidang Kerjasama dan Kelembagaan. 

Pasal 263 

( 1 )  Subbidang Kreatifitas dan Inovasi Teknologi mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kreatifitas 

dan inovasi teknologi. 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Kerjasama dan Kelembagaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kerjasama dan 

kelembagaan. 

Bagian Keenam 

Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan 

Umat Beragama 

Pasal 264 

Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan dan 

kerukunan umat beragama. 

Pasa1 265 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 264, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat 

Beragama menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan dan kerukunan umat 

beragama; 

b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan dan kerukunan umat 

beragama; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan dan kerukunan umat beragama; 

d. penyiapan . . .  
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d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pemberdayaan umat beragama dan kerukunan 

umat beragama; 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang pemberdayaan umat beragama dan kerukunan umat 

beragama. 

Pasal 266 

Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama 

terdiri a tas : 

a. Bidang Pemberdayaan Umat Beragama; dan 

b. Bidang Kerukunan Umat Beragama. 

Pasal 267 

Bidang Pemberdayaan Umat Beragama mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan umat beragama. 

Pasal 268 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 267, Bidang Pemberdayaan Umat Beragama 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan umat beragama; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan umat beragama; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan umat beragama; 

d. penyiapan . . .  
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d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pemberdayaan zakat infak, shadaqoh, 

wakaf, dan jaminan produk halal serta kerjasama antar 

lembaga; dan 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan zakat infak, 

shadaqoh, wakaf, dan jaminan produk halal serta kerjasama 

antar lembaga. 

Pasa1 269 

Bidang Pemberdayaan Umat Beragama terdiri atas : 

a. Subbidang Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan 

Jaminan Produk Halal; dan 

b .  Subbidang Kerjasama Antar Lembaga. 

Pasa1 270 

( 1 )  Subbidang Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan 

Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan zakat infak, shadaqoh, 

wakaf, dan jaminan produk halal; 

(2) Subbidang Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kerjasama an tar lembaga. 

Pasal 271  

Bidang Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang Kerukunan Umat Beragama. 

Pasa1 272 . . .  
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Pasal 272 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 1 ,  Bidang Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kerukunan umat beragama; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kerukunan umat beragama; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

kerukunan umat beragama; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang bidang penanganan isu kerukunan dan 

pengembangan dialog antarumat; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang penanganan isu kerukunan dan 

pengembangan dialog antarumat. 

Pasal 273 

Bidang Kerukunan Umat Beragama terdiri atas : 

a. Subbidang Penanganan lsu Kerukunan; dan 

b .  Subbidang Pengembangan Dialog Antarumat. 

Pasal 274 

( 1 )  Subbidang Penanganan lsu Kerukunan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang penanganan isu 

kerukunan. 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Pengembangan Dialog Antarumat mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

pengembangan dialog antarumat. 

Bagian Ketujuh 

Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, 

Pendidikan Agama, dan Keagamaan 

Pasal 275 

Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, 

dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan 

keagamaan. 

Pasal 276 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 275,  Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan 

Agama, dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pembinaan umat beragama, pendidikan 

agama, dan keagamaan; 

b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pembinaan umat beragama, pendidikan 

c .  
agama, dan keagamaan; 

penyiapan pengendalian 

kementerianjlembaga yang 

pembinaan umat beragama; 

pelaksanaan kebijakan 

terkait dengan isu di bidang 

d. penyiapan . . .  
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d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pembinaan umat beragama dan pendidikan agama 

dan pendidikan keagamaan; dan 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang pembinaan umat beragama dan pendidikan agama 

dan pendidikan keagamaan. 

Pasal 277 

Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, 

dan Keagamaan terdiri atas: 

a. Bidang Pembinaan Umat Beragama; dan 

b. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 

Pasal 278 

Bidang Pembinaan Umat Beragama mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama. 

Pasal 279 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 278, Bidang Pembinaan Umat Beragama menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pembinaan umat beragama; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pembinaan umat beragama; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pembinaan umat beragama; 

d. penyiapan . . .  
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d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pelayanan dan penghayatan agama serta 

bimbingan haji dan umroh; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pelayanan dan penghayatan agama serta 

bimbingan haji dan umroh. 

Pasal 280 

Bidang Pembinaan Umat Beragama terdiri atas : 

a. Subbidang Pelayanan dan Penghayatan Agama; dan 

b .  Subbidang Bimbingan Haji dan Umroh. 

Pasal 2 8 1  

( 1 )  Subbidang Pelayanan dan Penghayatan Agama mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pelayanan 

dan penghayatan agama; 

(2) Subbidang Bimbingan Haji dan Umroh mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang bimbingan haji dan umroh. 

Pasal 282 

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pendidikan agama dan keagamaan. 

Pasal 283 . . .  
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Pasal 283 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 282,  Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan agama dan keagamaan; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan agama dan keagamaan; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianf lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pendidikan agama dan keagamaan; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan; 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pendidikan agama dan keagamaan. 

Pasal 284 

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan terdiri 

atas: 

a. Subbidang Pendidikan Agama; dan 

b. Subbidang Pendidikan Keagamaan. 

Pasal 285 

( 1 )  Subbidang Pendidikan Agama mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pendidikan agama. 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Pengembangan Dialog Antar Umat mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan 

keagamaan. 

BAB VIII 

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasa1 286 

(1 )  Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan dipimpin oleh Deputi. 

Pasa1 287 

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

kebudayaan. 

Pasa1 288 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 287, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kebudayaan; 
b. pengendalian . . .  
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b.  pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan; 

c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

kepemudaan; 

d.  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

nilai dan kreativitas budaya; 

e .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di  bidang 

warisan budaya; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

keolahragaan; 

g. pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan di bidang 

kebudayaan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri 

koordinator 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 289 

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan terdiri atas: 

a. Asisten Deputi Kepemudaan; 

b .  Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya; 

c. Asisten Deputi Warisan Budaya; dan 

d. Asisten Deputi Keolahragaan; 

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Kepemudaan 

Pasal 290 

Asisten Deputi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang kepemudaan, serta memberikan dukungan administrasi 

kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang 

Kebudayaan. 

Pasal 29 1 . . .  
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Pasal 29 1 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 290, Asisten Deputi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang kepemudaan; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang kepemudaan; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga lembaga yang terkait dengan isu di 

bidang kepemudaan; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang kepemudaan; 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang kepemudaan. ;  dan 

f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan deputi bidang koordinasi kebudayaan. 

Pasal 292 

Asisten Deputi Kepemudaan terdiri atas: 

a. Bidang Pemberdayaan Pemuda; 

b .  Bidang Pengembangan Pemuda; dan 

c .  Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola. 

Pasal 293 

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda. 

Pasal 294 . . .  

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5  



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 99 -

Pasal 294 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 293,  Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda; 

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan pemuda; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang kepemimpinan dan karakter pemuda; 

dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang kepemimpinan dan karakter pemuda. 

Pasal 295 

Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas: 

a. Subbidang Kepemimpinan Pemuda; dan 

b .  Subbidang Karakter Pemuda. 

Pasal 296 

( 1 )  Subbidang Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kepemimpinan pemuda. 

(2) Subbidang Karakter Pemuda mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang karakter pemuda. 
Pasal 297 . . .  
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Pasa1 297 

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan pemuda. 

Pasa1 298 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 297, Bidang pengembangan pemuda menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan pemuda; 

b .  penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan pemuda; 

c.  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga di bidang yang terkait dengan isu di 

bidang pengembangan pemuda; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang peningkatan kreativitas dan 

kewirausahaan pemuda; dan 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang peningkatan kreativitas dan 

kewirausahaan pemuda. 

Pasa1 299 

Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas: 

a. Subbidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan 

b. Subbidang Kewirausahaan Pemuda. 

Pasa1 300 . . .  
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Pasal 300 

( 1 )  Subbidang Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan 

kreativitas pemuda. 

(2) Subbidang Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kewirausahaan pemuda. 

Pasal 30 1 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas 

memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Kebudayaan. 

Pasal 302 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 1 ,  Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola 

menyelenggarakan fungsi: 

a .  perencanaan program dan anggaran 

b. pengelolaan anggaran; 

c .  penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan; 

d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian; 

e .  pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan; 

f. pengelolaan sistem informasi;  

g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan. 

Pasal 303 . . .  

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5  



MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 102 -

Pasal 303 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola terdiri atas : 

a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan 

b. Subbidang Tata Ketola. 

Pasal 304 

( 1 )  Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan 

Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, 

serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. 

(2) Subbidang Tata Ketola mempunyai tugas melakukan 

penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, 

pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, 

pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan 

sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan 

masyarakat. 

Bagian Keempat 

Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya 

Pasal 305 

Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang nilai dan kreativitas budaya. 

Pasal 306 

Dalam melaksanakan tugas 

Pasal 305, Asisten Deputi 

menyelenggarakan fungsi: 

sebagaimana dimaksud dalam 

Nilai dan Kreativitas Budaya 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang nilai dan kreativitas budaya; 

b. penyiapan . . .  
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b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang nilai dan kreativitas budaya; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang nilai 

dan kreativitas budaya; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang nilai dan kreativitas budaya; dan 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang nilai dan kreativitas budaya. 

Pasa1 307 

Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya terdiri atas: 

a. Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa; 

b. Bidang Industri Budaya; 

Pasa1 308 

Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang nilai budaya dan karakter bangsa. 

Pasa1 309 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 308, Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang nilai budaya dan karakter bangsa; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang nilai budaya dan karakter bangsa; 

c. penyiapan . . .  
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c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang nilai 

budaya dan karakter bangsa; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang nilai budaya dan karakter bangsa; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang nilai budaya dan karakter bangsa. 

Pasa1 3 1 0 

Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa terdiri atas: 

a. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya; dan 

b. Subbidang Pengembangan dan Pembudayaan Karakter 

Bangs a. 

Pasal 3 1 1 

( 1 )  Subbidang Pengembangan Nilai Budaya mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pengembangan nilai 

budaya. 

(2) Subbidang Pengembangan dan Pembudayaan Karakter 

Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu 

di bidang pengembangan dan pembudayaan karakter bangsa. 

Pasal 3 1 2  

Bidang Industri Budaya mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang industri budaya. 

Pasal 3 1 3  . . .  
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Pasal 3 1 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 1 2 ,  Bidang Industri Budaya menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang industri budaya; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang industri budaya; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

industri budaya; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang seni, film dan budaya kreatif; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang seni, film dan budaya kreatif. 

Pasal 3 1 4  

Bidang Industri Budaya terdiri atas: 

a. Subbidang Seni dan Film; dan 

b. Subbidang Budaya Kreatif. 

Pasal 3 1 5  

( 1 )  Subbidang Seni dan Film mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang seni dan film. 

(2) Subbidang Budaya Kreatif mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang budaya kreatif. 
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Bagian Kelima 

Asisten Deputi Warisan Budaya 

Pasal 3 1 6  

Asisten Deputi Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang warisan budaya. 

Pasal 3 1 7  

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 3 1 6, Asisten Deputi Warisan Budaya menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang warisan budaya; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang warisan budaya; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianf lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

warisan budaya; 

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang warisan budaya; dan 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang warisan budaya. 

Pasal 3 1 8  

Asisten Deputi Warisan Budaya terdiri atas: 

a. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman; dan 

b.  Bidang Sejarah dan Warisan Dunia; 

Pasal 3 1 9  . . .  

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5  



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 107 -

Pasal 3 1 9  

Bidang eagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang eagar budaya dan permuseuman. 

Pasal 320 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 1 9 ,  Bidang eagar Budaya dan Permuseuman 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang eagar budaya dan permuseuman; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang eagar budaya dan permuseuman; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang eagar 

budaya dan permuseuman; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang eagar budaya dan permuseuman; dan 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang eagar budaya dan 

permuseuman. 

Pasal 32 1 

Bidang eagar Budaya dan Permuseuman terdiri atas : 

a. Subbidang eagar Budaya; dan 

b. Subbidang Permuseuman. 

Pasal 322 . . .  
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Pasal 322 

( 1 )  Subbidang Cagar Budaya mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang eagar budaya. 

(2) Subbidang Permuseuman mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang permuseuman. 

Pasal 323 

Bidang Sejarah dan Warisan Dunia mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang sejarah dan warisan dunia. 

Pasal 324 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 323,  Bidang Sejarah dan Warisan Dunia menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang sejarah dan warisan dunia; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang sejarah dan warisan dunia; 

c.  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

sejarah dan warisan dunia; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang sejarah dan warisan dunia; dan 

e. penyiapan . . .  
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e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang sejarah dan warisan dunia. 

Pasal 325 

Bidang sejarah dan Warisan Dunia terdiri atas : 

a. Subbidang Sejarah; dan 

b. Subbidang Warisan Dunia. 

Pasal 326 

( 1 )  Subbidang Sejarah mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu 

di bidang sejarah. 

(2) Subbidang Warisan Dunia mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang warisan dunia. 

Bagian Keenam 

Asisten Deputi Keolahragaan 

Pasal 327 

Asisten Deputi Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang keolahragaan. 

Pasal 328 . . .  
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Pasal 328 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 327, Asisten Deputi Keo1ahragaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang keolahragaan; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang keolahragaan; 

c. penyiapan pengendalian pe1aksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

keolahragaan; 

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang keolahragaan; dan 

e .  pemantauan, analisis, evaluasi, dan pe1aporan kegiatan di 

bidang keolahragaan. 

Pasal 329 

Asisten Deputi Keolahragaan terdiri atas : 

a. Bidang Prestasi Olahraga; dan 

b. Bidang Pembudayaan Olahraga; 

Pasal 330 

Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas me1aksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pe1aporan yang terkait 

dengan isu di bidang prestasi olahraga. 

Pasal 33 1 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 330, Bidang Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang prestasi o1ahraga; 
b. penyiapan . . .  
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b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang prestasi olahraga; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

prestasi olahraga; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang prestasi olahraga; dan 

e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang prestasi olahraga. 

Pasa1 332 

Bidang Prestasi Olahraga terdiri atas: 

a.  Subbidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

Olahraga; dan 

b .  Subbidang Organisasi dan Tenaga Keolahragaan. 

Pasa1 333 

( 1 )  Subbidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis ,  dan pelaporan yang terkait dengan isu 

di bidang pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

olahraga. 

(2) Subbidang Organisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang Organisasi 

dan Tenaga Keolahragaan. 

Pasa1 334 . . .  
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Pasal 334 

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pembudayaan olahraga. 

Pasal 335 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 334, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pembudayaan olahraga; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pembudayaan olahraga; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pembudayaan olahraga; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pembudayaan olahraga; 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pembudayaan olahraga. 

Pasal 336 

Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas: 

a. Subbidang Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus; dan 

b.  Subbidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga. 

Pasal 337 . . .  
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Pasal 337 

( 1 )  Subbidang Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

olahraga pendidikan dan layanan khusus. 

(2) Subbidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

olahraga rekreasi dan industri olahraga. 

BAB IX 

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 338 

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak 

dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 339 . . .  

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5  



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 1 14 -

Pasal 339 

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak 

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait dengan 

isu di bidang perlindungan perempuan dan anak . 

Pasal 340 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 339, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan 

dan Anak menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak; 

b .  pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan 

dan anak; 

c .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

kesetaraan dan keadilan gender; 

d .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di  bidang 

pengarusutamaan gender; 

e .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di  bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan anak; 

g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 34 1 

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak 

terdiri atas : 

a. Asisten . . .  
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a. Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahtaraan Keluarga; 

b .  Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan; 

c.  Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan 

Perempuan; dan 

d. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hak Anak. 

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahtaraan 

Keluarga 

Pasa1 342 

Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahtaraan Keluarga 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di 

bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberian 

dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan 

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Pasa1 343 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 342 , Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahtaraan Keluarga 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang peningkatan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; 

e. penyiapan . . .  
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e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang peningkatan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; dan 

f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan 

Anak. 

Pasal 344 

Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahtaraan Keluarga terdiri 

atas : 

a. Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga; 

b .  Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga; dan 

c.  Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola. 

Pasa1 345 

Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang peningkatan ketahanan keluarga. 

Pasa1 346 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 345, Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang peningkatan ketahanan keluarga; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang peningkatan ketahanan keluarga; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

peningkatan ketahanan keluarga; 

d. penyiapan . . .  
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d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang peningkatan ketahanan fisik keluarga 

dan ketahanan mental spiritual keluarga; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang peningkatan ketahanan fisik keluarga dan 

ketahanan mental spiritual keluarga. 

Pasal 347 

Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga terdiri atas : 

a. Subbidang Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga; dan 

b .  Subbidang Peningkatan Ketahanan Mental Spiritual Keluarga. 

Pasal 348 

( 1 )  Subbidang Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

peningkatan ketahanan fisik keluarga. 

(2) Subbidang Ketahanan Mental Spiritual Keluarga mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketahanan 

mental spiritual keluarga. 

Pasal 349 

Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Pasal 350 . . .  
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Pasa1 350 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 349 , Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

peningkatan kesejahteraan keluarga; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pemberdayaan keluarga dan bina pra 

keluarga; 

e. penyiapan pemantauan, analisis , eval':lasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemberdayaan keluarga dan bina pra 

keluarga. 

Pasa1 35 1 

Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas : 

a. Subbidang Pemberdayaan Keluarga; dan 

b .  Subbidang Bina Pra Keluarga. 

Pasa1 352 

( 1 )  Subbidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan keluarga. 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Bina Pra Keluarga mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang bina pra keluarga. 

Pasal 353 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas 

memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Pasal 354 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 353,  Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan program dan anggaran 

b. pengelolaan anggaran; 

c.  penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan; 

d .  pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian; 

e .  pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan; 

f. pengelolaan sistem informasi; 

g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan. 

Pasal 355 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas: 

a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan 

b. Subbidang Tata Kelola. 

Pasal 356 

(1 )  Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan 

Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, 

serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 

penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, 

pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, 

pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan 

sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan 

masyarakat. 

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan 

Pasa1 357 

Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan perempuan. 

Pasa1 358 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 357, Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan perempuan; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan perempuan; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianj lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan perempuan; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pemberdayaan bidang ekonomi, sosial dan budaya; 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemberdayaan bidang ekonomi, sosial dan 

budaya. 

Pasa1 359 . . .  
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Pasal 359 

Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan terdiri atas: 

a. Bidang Pemberdayaan Ekonomi; dan 

b. Bidang Pemberdayaan Sosial - Budaya. 

Pasal 360 

Bidang Pemberdayaan Ekonomi mempunyai tugas 

melaksanakanpenyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi. 

Pasal 3 6 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 360, Bidang Pemberdayaan Ekonomi menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi; 

b .  penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi; 

c .  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/ lembagayang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan ekonomi; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pengembangan permodalan dan usaha 

serta peningkatan kompetensi; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pengembangan permodalan dan usaha 

serta peningkatan kompetensi. 

Pasal 362 . . .  
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Pasa1 362 

Bidang Pemberdayaan Ekonomi terdiri atas: 

a. Subbidang Pengembangan Permodalan dan Usaha; dan 

b. Subbidang Peningkatan Kompetensi. 

Pasa1 363 

( 1 )  Subbidang Pengembangan Permodalan dan Usaha 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

pengembangan permodalan dan usaha. 

(2) Subbidang Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kompetensi. 

Pasa1 364 

Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya mempunyai tugas 

melaksanakanpenyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan bidang sosial dan 

budaya. 

Pasa1 365 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 364, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan sosial dan budaya; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan sosial dan budaya; 

c. penyiapan . . .  
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penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu 

pemberdayaan sosial dan budaya; 

kebijakan 

di bidang 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan budaya; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan budaya. 

Pasa1 366 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya terdiri atas : 

a. Subbidang Pemberdayaan Sosial;  dan 

b. Subbidang Pemberdayaan Budaya. 

Pasa1 367 

( 1 )  Subbidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan sosial. 

(2) Subbidang Pemberdayaan Budaya mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan budaya. 

Bagian Kelima 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan 

Perempuan 

Pasa1 368 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan 

perlindungan perempuan. 

Pasa1 369 . . .  
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Pasal 369 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 368, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan 

Perempuan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan 

perempuan; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan 

perempuan; 

c.  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemenuhan hak dan perlindungan perempuan; 

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pemenuhan hak perempuan dan perlindungan 

perempuan; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemenuhan hak perempuan dan 

perlindungan perempuan. 

Pasa1 370 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan 

terdiri atas : 

a. Bidang Pemenuhan Hak Perempuan; dan 

b. Bidang Perlindungan Perempuan. 

Pasal 37 1 

Bidang Pemenuhan Hak Perempuan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak perempuan. 

Pasal 372 . . .  
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Pasal 372 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 1 ,  Bidang Pemenuhan Hak Perempuan menyelenggarakan 

fungsi: 

a.  penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak perempuan; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak perempuan; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemenuhan hak perempuan; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang pemenuhan hak sosial, budaya, politik 

dan hukum; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemenuhan hak sosial ,  budaya, politik dan 

hukum. 

Pasal 373 

Bidang Pemenuhan Hak Perempuan terdiri atas: 

a. Subbidang Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya; dan 

b. Subbidang Pemenuhan Hak Politik dan Hukum. 

Pasal 374 

( 1 )  Subbidang Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan 

hak sosial dan budaya. 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Pemenuhan Hak Politik dan Hukum mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan 

hak politik dan hukum. 

Pasa1 375 

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang perlindungan perempuan. 

Pasa1 376 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 375, Bidang Perlindungan Perempuan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang perlindungan perempuan; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang perlindungan perempuan; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

perlindungan perempuan; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan penanganan masalah sosial perempuan; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan penanganan masalah sosial perempuan. 

Pasa1 377 . . .  
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Pasa1 377 

Bidang Perlindungan Perempuan terdiri atas: 

a. Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan; dan 

b.  Subbidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan. 

Pasal 378 

( 1 )  Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan 

mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

penanganan kekerasan terhadap perempuan. 

(2) Subbidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan 

mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

penanganan masalah sosial perempuan. 

Bagian Keenam 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan 

Perlindungan Anak 

Pasal 379 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak, pemberdayaan 

dan perlindungan anak, serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan,  pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. 
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Pasal 380 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 379, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan 

Anak menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan 

anak. 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan 

anak; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianf lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemenuhan hak dan perlindungan anak; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan 

anak. 

Pasal 38 1 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terdiri 

atas : 

a. Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan 

b. Bidang Perlindungan Anak. 

Pasal 382 

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak anak. 

Pasal 383 . . .  
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Pasal 383 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 382,  Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak anak; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemenuhan hak anak; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemenuhan hak anak; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang tumbuh kembang anak, pemenuhan hak 

sipil, pendidikan dan kesehatan anak; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang tumbuh kembang anak, pemenuhan hak 

sipil, pendidikan dan kesehatan anak. 

Pasal 384 

Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas: 

a. Subbidang Tumbuh Kern bang Anak; dan 

b .  Subbidang Pemenuhan Hak Sipil, Pendidikan dan Kesehatan 

Anak. 

Pasal 385 

(1 )  Subbidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang tumbuh kern bang anak; 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Pemenuhan Hak Sipil, Pendidikan dan Kesehatan 

Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu 

di bidang pemenuhan hak sipil, pendidikan dan kesehatan 

anak. 

Pasal 386 

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang perlindungan anak. 

Pasal 387 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 386, Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang perlindungan anak; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang perlindungan anak; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

perlindungan anak; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap anak 

dan penanganan masalah sosial anak; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang penanganan kekerasan terhadap anak dan 

penanganan masalah sosial anak. 

Pasal 388 . . .  
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Pasal 388 

Bidang Perlindungan Anak terdiri atas: 

a. Subbidang Penanganan Kekerasan Terhadap Anak; dan 

b.  Subbidang Penanganan Masalah Sosial Anak. 

Pasal 389 

( 1 )  Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak 

mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

penanganan kekerasan terhadap anak. 

(2) Subbidang Penanganan Masalah Sosial Anak mempunyai 

tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan 

masalah sosial anak. 

BAB X 

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT, DESA, DAN KAWASAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 390 

( 1 )  Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

dan Kawasan berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri Koordinator. 

(2) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

dan Kawasan dipimpin oleh Deputi . 

Pasal 39 1 . . .  
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Pasal 39 1 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan 

Kawasan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan 

kawasan. 

Pasal 392 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 1 ,  Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, dan Kawasan menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan 

kawasan; 

b .  pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, 

desa, dan kawasan; 

c .  koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang 

perencanaan, pengawasan, dan pengendalian program 

pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; 

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 393 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan 

Kawasan terdiri atas: 

a. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat; 

b .  Asisten Deputi Pemberdayaan Desa; 
c. Asisten . . .  
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c.  Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan; dan 

d. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan 

Khusus ;  

Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 394 

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat serta pemberian 

dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan 

Kawasan. 

Pasal 395 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 394, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan masyarakat; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial 

budaya; 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pengembangan ekonomi dan 

pengembangan sosial budaya; dan 

f. 
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f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan 

Masyarakat, Desa, dan Kawasan. 

Pasa1 396 

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat I terdiri atas : 

a. Bidang Pengembangan Ekonomi; 

b .  Bidang Pengembangan Sosial Budaya; dan 

c.  Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola. 

Pasa1 397 

Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang penguatan ekonomi. 

Pasa1 398 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 397, Bidang Pengembangan Ekonomi menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan ekonomi; 

b .  penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan ekonomi; 

c.  penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu 

pengembangan ekonomi; 

kebijakan 

di bidang 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang permodalan dan keuangan mikro serta 

pengembangan usaha dan pemasaran; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang permodalan dan keuangan mikro serta 

pengembangan usaha dan pemasaran. 

Pasa1 399 . . .  
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Pasal 399 

Bidang Pengembangan Ekonomi terdiri atas : 

a. Subbidang Permodalan dan Keuangan Mikro; dan 

b. Subbidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran. 

Pasal 400 

( 1 )  Subbidang Permodalan dan Keuangan Mikro mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang permodalan 

dan keuangan mikro . 

(2) Subbidang Informasi Usaha dan Pemasaran mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang 

pengembangan usaha dan pemasaran. 

Pasal 40 1 

Bidang Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang sosial budaya. 

Pasal 402 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 1 ,  Bidang Pengembangan Sosial Budaya 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan sosial budaya; 

b. penyiapan . . .  
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b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan sosial budaya; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pengembangan sosial dan budaya; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi, kelembagaan 

dan kemitraan; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang infrastruktur, teknologi, kelembagaan dan 

kemitraan. 

Pasal 403 

Bidang Sosial Budaya terdiri atas : 

a. Subbidang Infrastruktur dan Teknologi; dan 

b.  Subbidang Kelembagaan dan Kemitraan. 

Pasal 404 

( 1 )  Subbidang Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan teknologi. 

(2) Subbidang Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan dan 

kemitraan. 

Pasal 405 . . .  
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Pasal 405 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola mempunyai tugas 

memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan 

Kawasan. 

Pasal 406 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

Pasal 405, Bidang Penguatan Kegiatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan anggaran 

b. pengelolaan anggaran; 

dimaksud dalam 

dan Tata Ketola 

c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan; 

d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian; 

e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan; 

f. pengelolaan sistem informasi; 

g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan. 

Pasal 407 

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Ketola terdiri atas : 

a.  Subbidang Penguatan Kegiatan; dan 

b. Subbidang Tata Ketola. 

Pasal 408 

( 1 )  Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan 

Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, 

serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. 

(2) Subbidang Tata Ketola mempunyai tugas melakukan 

penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, 

pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, 

pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan 

sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan 

masyarakat. 
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Bagian Ketiga 

Asisten Deputi Pemberdayaan Desa 

Pasa1 409 

Asisten Deputi Pemberdayaan Desa mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan 

yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan desa, serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan desa. 

Pasal 4 1 0  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 409 , Asisten Deputi Pemberdayaan Desa menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan desa; 

b .  penyiapan sinkonisasi perumusan,  penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan desa; 

c .  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianjlembaga lembaga yang terkait dengan isu di 

bidang pemberdayaan desa; 

d .  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang sarana, prasarana dan pengelolaan sumber daya; 

dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang sarana, prasarana dan pengelolaan 

sumber daya. 

Pasal 4 1 1 

Asisten Deputi Pemberdayaan Desa terdiri atas: 

a. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan 

b .  Bidang Pengelolaan Sumber Daya. 
Pasal 4 1 2  . . .  
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Pasal 4 1 2  

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana. 

Pasal 4 1 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 1 2 ,  Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianf lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pengembangan sarana dan prasarana; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang sarana dan prasarana desa; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang sarana dan prasarana desa. 

Pasal 4 1 4  

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas : 

a. Subbidang Sarana Desa; dan 

b. Subbidang Prasarana Desa. 

Pasal 4 1 5  . . .  
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Pasal 4 1 5  

( 1 )  Subbidang Sarana Desa mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang sarana desa. 

(2) Subbidang Prasarana Desa mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang prasarana desa. 

Pasal 4 1 6  

Bidang Pengelolaan Sumber Daya mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya. 

Pasal 4 1 7  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 1 6, Bidang Pengelolaan Sumber Daya menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pengelolaan sumber daya; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang ekonomi kreatif dan kearifan lokal; dan 

e. penyiapan . . .  
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e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang ekonomi kreatif dan kearifan lokal. 

Pasal 4 1 8  

Bidang Pengelolaan Sumber Daya terdiri atas : 

a. Subbidang Ekonomi Kreatif; dan 

b. Subbidang Kearifan Lokal. 

Pasal 4 1 9  

( 1 )  Subbidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang ekonomi kreatif. 

(2) Subbidang Kearifan Lokal mempunyai tugasmelakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang kearifan lokal. 

Bagian Kelima 

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan 

Pasal 420 

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan perdesaan. 

Pasal 42 1 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 420, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan perdesaan; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan perdesaan; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan kawasan perdesaan; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan 

tertinggal dan pengembangan kemitraan dan kelembagaan 

kawasan berkembang; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana 

kawasan tertinggal dan pengembangan kemitraan dan 

kelembagaan kawasan berkembang. 

Pasal 422 

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan terdiri atas : 

a. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 

Tertinggal; dan 

b.  Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan 

Berkembang. 

Pasa1 423 

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal 

mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan 

sarana dan prasarana kawasan tertinggal. 

Pasal 424 . . .  
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Pasal 424 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 423, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 

Tertinggal menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana 

kawasan tertinggal; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan 

prasarana kawasan tertinggal; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga lembaga yang terkait dengan isu di 

bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan 

tertinggal; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang sarana dan prasarana perdesaan dan 

pesisir; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis , evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang sarana dan prasarana perdesaan dan 

pesisir. 

Pasal 425 

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal 

terdiri atas : 

a. Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan 

b .  Subbidang Sarana dan Prasarana Pesisir. 

Pasal 426 

( 1 )  Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sarana dan 

prasarana perdesaan. 

(2) Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Sarana dan Prasarana Pesisir mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana 

pesisir. 

Pasal 427 

Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan 

Berkembang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait dengan isu di 

bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan 

berkembang. 

Pasal 428 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 427, Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan 

Kawasan Berkembang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan kemitraan dan 

kelembagaan kawasan berkembang; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianjlembaga lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang pengembangan kemitraan dan 

kelembagaan kawasan berkembang; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianjlembaga lembaga yang terkait dengan isu di 

bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan 

berkembang; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pengembangan kemitraan dan penguatan 

kelembagaan; dan 

e. penyiapan . . .  
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e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pengembangan kemitraan dan penguatan 

kelembagaan. 

Pasal 429 

Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan 

Berkembang terdiri atas : 

a. Subbidang Pengembangan Kemitraan; dan 

b. Subbidang Penguatan Kelembagaan. 

Pasa1 430 

( 1 )  Subbidang Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kemitraan. 

(2) Subbidang Penguatan Kelembagaan mempunyai 

tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan 

kelembagaan. 

Bagian Keenam 

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis 

dan Khusus 

Pasa1 43 1 

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan 

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan 

kawasan strategis dan khusus. 

Pasal 432 . . .  
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Pasal 432 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 1 ,  Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan 

Khusus menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan 

khusus ; 

b. penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan 

khusus; 

c .  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan kawasan strategis dan khusus; 

d.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan 

khusus. 

Pasal 433 

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus 

terdiri atas : 

a. Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis; dan 

b .  Bidang Pengembangan Kawasan Khusus. 

Pasal 434 

Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis. 

Pasal 435 . . .  
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Pasal 435 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

434, Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerianflembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis; 

b. penyiapan bahan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis; 

c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerianflembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pemberdayaan kawasan strategis; 

d.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan di bidang permukiman, transmigrasi, kawasan 

terisolir dan perbatasan; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang permukiman, transmigrasi, kawasan 

terisolir dan perbatasan. 

Pasal 436 

Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis terdiri atas: 

a. Subbidang Permukiman dan Transmigrasi; dan 

b .  Subbidang Kawasan Terisolir dan Perbatasan. 

Pasal 437 

( 1 }  Subbidang Permukiman dan Transmigrasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang permukiman dan 

transmigrasi; 

(2} Subbidang . . .  
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(2) Subbidang Kawasan Terisolir dan Perbatasan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , 

dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kawasan 

terisolir dan perbatasan. 

Pasal 438 

Bidang Pengembangan Kawasan Khusus mempunyai tugas 

melaksanakanpenyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang 

terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan khusus. 

Pasa1 439 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 438, Bidang Pengembangan Kawasan Khusus 

menyelenggarakan fungsi: 

a.  penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan kawasan khusus; 

b .  penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pengembangan kawasan khusus; 

c .  penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pengembangan kawasan khusus; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

di bidang kawasan industri dan produktif serta kawasan 

konservasi; dan 

e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang kawasan industri dan produktif serta 

kawasan konservasi. 

Pasal 440 . . .  
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Pasal 440 

Bidang Pengembangan Kawasan Khusus terdiri atas : 

a. Subbidang Kawasan lndustri dan Produktif; dan 

b. Subbidang Kawasan Konservasi. 

Pasal 44 1 

( 1 )  Subbidang Kawasan Industri dan Produktif mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan 

yang terkait dengan isu di bidang kawasan industri dan 

produktif. 

(2) Subbidang Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis , dan pelaporan yang terkait 

dengan isu di bidang kawasan konservasi. 

BAB XI 

STAF AHLI 

Pasal 442 

( 1 )  Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Koordinator. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) ,  Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh 

Sekretaris Kementerian Koordinator. 

Pasal 443 . . .  
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Pasal 443 

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 terdiri atas : 

a. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi 

Man usia; 

b .  Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati 

Diri Bangsa 

c.  Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah, Ekonomi 

Kreatif, dan Ketenagakerjaan 

d .  Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 20 1 5 ;  

dan 

e .  Staf Ahli Bidang Kependudukan 

Pasal 444 

( 1 )  Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi 

Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi 

terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai 

keahliannya. 

(2) Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati 

Diri Bangsa mempunyai tugas memberikan rekomendasi 

terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai 

keahliannya. 

(3) Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah, Ekonomi 

Kreatif, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri 

Koordinator sesuai keahliannya 

(4) Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 20 1 5  

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu 

strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya 

(5) Staf Ahli Bidang Kependudukan mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada 

Menteri Koordinator sesuai keahliannya 

BAB XII . . .  
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BAB XII 

INSPEKTORAT 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasa1 445 

( 1 )  Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian 

Koordinator. 

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. 

Pasa1 446 

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan 

intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasa1 447 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 446, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; 

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Menteri Koordinator; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat. 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasa1 448 

Inspektorat terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b.  Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 

Pasa1 449 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi Inspektorat. 

Pasa1 450 

( 1 )  Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas 

membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan 

internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah 

pejabat fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ,  dikoordinasikan oleh pejabat 

fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. 

(4) Jumlah pejabat fungsional auditor ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

(5) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ,  diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB XIII . . .  
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BAB XIII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 45 1 

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan dapat dibentuk jabatan fungsional 

tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 452 

( 1 )  Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pejabat 

fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya dan 

secara administratif dalam melaksanakan tugasnya berada di 

bawah koordinasi Sekretaris Kementerian Koordinator atau 

Deputi. 

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1 ) ,  ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 1 ) ,  diatur berdasarkan peraturan perundang

undangan. 

BAB XIV 

TATA KERJA 

Pasal 453 

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli, dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama di bawah 

pimpinan Menteri Koordinator. 

Pasal 454 . . .  
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Pasal 454 

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli, dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Pasal 455 

Kementerian Koordinator harus menyusun peta bisnis proses yang 

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien 

antar unit organisasi dilingkungan Kementerian Koordinator. 

Pasal 456 

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli, 

menyampaikan laporan kepada Menteri Korodinator mengenai 

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu

waktu sesuai kebutuhan. 

Pasal 457 

( 1 )  Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh 

Deputi dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang 

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien 

antar Kementerian/ Lembaga. 

(2) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh 

Deputi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 

sesuai kebutuhan. 

Pasal 458 

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli baik 

sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil 

pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. 

Pasal 459 . . .  
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Pasal 459 

Kementerian Koordinator harus menyusun analisis jabatan, peta 

jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh 

jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pasal 460 

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

Kementerian Koordinator sendiri, maupun dalam hubungan antar 

Kementerian dengan lembaga yang terkait. 

Pasal 46 1 

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator harus 

menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di 

lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 462 

( 1 )  Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan 

pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai 

dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. 

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 

( 1 )  harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara 

bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 463 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi 

harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit 

organisasi dibawahnya. 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5 

BAB XV . . .  



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 1 56 -

BAB XV 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 464 

( 1 )  Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan 

barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan 

fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan 

Pengadan BarangfJasa Pemerintah di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan. 

(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengad� 
barangfjasa pemerintah, karena sifat tugas dan 

fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan 

BarangfJasa Pemerintah di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan 

Pengadaan BarangfJasa Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasa1 465 

( 1 )  Unit organisasi yang menangani fungsi pengembangan 

sistem informasi, pemeliharaan jaringan dan penyajian 

informasi, karena sifat tugas dan fungsinya 

melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadan 

BarangfJasa Pemerintah Secara Elektronik yang 

seianjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 

(2) Kepala . . .  
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(2} Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan 

sistem informasi, pemeliharaan jaringan dan penyajian 

informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi 

Kepala Unit LPSE di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit LPSE sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 }  diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 466 

( 1 }  Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan 

sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya 

menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan. 

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung 

jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 }  diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 467 

Bagan organisasi Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terlampir, 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri Koordinator ini. 

Pasal 468 

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan 

tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangurtan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5  

BAB XVI . . .  



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 1 58 -

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa1 469 

( 1 )  Seluruh organisasi di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 

24/PER/ MENKO/ KESRA/VII/ 20 1 0  tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat, tetap menjalankan tugas dan 

fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi 

kementerian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Koordinator ini. 

(2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang 

memangku jabatan di lingkungan Kementerian 

Koordinator tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai 

dengan terbentuknya organisasi kementerian 

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Koordinator ini . 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa1 470 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini , 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

nomor 24/PER/ MENKO/ KESRA/VII/20 1 0  tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa1 47 1 . . .  

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5 
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Pasal 47 1 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 8 April 20 1 5  

MENTER! KOORDINATOR 

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

PUAN MAHARANI 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 8 Mei 20 1 5  

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 5  NOMOR 700 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Kementerian Koordinator, 

ttd 

SUGIHARTATMO 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 1 Tahun 201 5  
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