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1. Pendahuluan 

Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu upaya untuk meminta 

pertanggungjawaban dari pencemar/perusak lingkungan agar memulihkan 

kembali kondisi lingkungan hidup yang rusak dan tercemar. Salah satu bentuk 

pertanggungjawaban ini dilakukan oleh pemerintah sebagai wali lingkungan 

melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 1  Total biaya pemulihan dan 

kerugian lingkungan hidup yang diperoleh dari penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup menunjukkan nominal yang tidak sedikit. Putusan perdata dalam rentang 

tahun 2015-2021 menunjukkan total kerugian lingkungan dan biaya pemulihan 

sebesar Rp20.754.656.478.500. 2  Dari jumlah tersebut, jumlah ganti kerugian 

lingkungan dan biaya pemulihan yang telah dibayarkan ialah sebesar 

Rp90.891.201.184.3 Sementara, total ganti rugi lingkungan melalui kesepakatan di 

luar pengadilan dalam rentang tahun 2015-2020 yang telah dibayarkan ke kas 

negara adalah sebesar Rp140.440.000.000.4 Akan tetapi, pemulihan lingkungan 

hidup mengalami kendala dalam pengelolaan dananya. 

Dari segi penempatan, saat ini, pengelolaan dana-dana ganti rugi 

lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan ditetapkan sebagai Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.5 

 
1 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 

2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 90. 
2 Merupakan jumlah yang diperoleh dari total konversi kerugian lingkungan dan biaya pemulihan gugatan 

perdata. Perlu dicatat bahwa ganti kerugian sebesar Rp238 miliar diperoleh melalui gugatan terhadap PT 
Pranaindah Gemilang namun putusan pengadilan yang memutus perkara tersebut belum ditemukan. 
Selengkapnya dapat dilihat pada: http://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/174 

3 Jumlah ini tidak menghitung total biaya kerugian dan biaya pemulihan yang telah dibayarkan oleh PT 
Selatnasik Indokwarsa (PT SNI) dan PT Simpangpesak Indokwarsa (PT SPI) sebab gugatan yang diajukan terhadap 
keduanya dilakukan sebelum tahun 2015. Jika menghitung total biaya yang telah dibayarkan oleh PT SNI dan PT 
SPI maka total biaya ganti kerugian dan biaya pemulihan yang telah dibayarkan ialah sebesar 
Rp122.891.201.184.  

4 Rasio Ridho Sani, Kerja 2020, Refleksi, dan Kerja 2021++, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, disampaikan dalam Refleksi 2020: SOIFO 2020, HINTS LHK dan SEEK 2021Pada 30 Desember 2020. 

5 Indonesia, Undang-Undang tentang Penerimaan negara Bukan Pajak, UU No. 20 Tahun 1997, LN No. 43 
Tahun 1997, TLN No. 3697, Ps 2 ayat (1). UU ini sudah diganti dengan UU 9/2018, namun tidak eksplisit 
menjadikan penerimaan yang berasal dari putusan sebagai PNBP, melainkan mengatur penetapan PNBP dapat 
didasarkan pada putusan (vide pasal 36 ayat (2) huruf c UU 9/2018). 
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Hal ini juga ditegaskan pasal 1 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 

2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan pasal 8 Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat 

Pencemaran dan/atau Kerusakan (Permen LH 7/2014) yang menyebutkan bahwa 

kerugian lingkungan hidup merupakan PNBP yang wajib disetorkan kepada kas 

negara. Ketentuan yang menempatkan pengelolaan dana ganti rugi dan biaya 

pemulihan dana sebagai PNBP ini perlu untuk didalami lebih lanjut, karena 

sejatinya kerugian lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab dari prinsip 

pencemar membayar. 

Konsekuensi dari masuknya dana lingkungan hidup tersebut ke dalam kas 

negara sebagai PNBP antara lain adalah: 

1. dana tersebut telah bercampur dengan dana lainnya dalam kas negara 

2. tidak sejalan dengan prinsip pencemar membayar sebab dana pemulihan 

berasal dari APBN dan dilakukan oleh negara, dan 

3. penggunaan dana tersebut harus melalui mekanisme penganggaran negara.  

Mekanisme penganggaran negara dilakukan oleh KLHK kepada 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan membuat anggaran pemulihan 

menggunakan dana pemulihan yang telah disetorkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses seperti ini berpotensi menjadi 

tantangan dalam pelaksanaan pemulihan, sebab pemulihan mungkin saja 

membutuhkan waktu lebih lama dari tahun anggaran yang umumnya berlangsung 

selama satu tahun. Selain itu, jika dalam tahun anggaran berjalan terdapat dana 

yang tersisa, maka KLHK harus mengembalikan kelebihan dana di akhir tahun 

walaupun dana tersebut masih akan digunakan untuk pemulihan. Dengan 

demikian, apabila pemulihan berlangsung lebih dari satu tahun, maka KLHK harus 

mengajukan rencana pemulihan melalui skema APBN setiap tahunnya hingga 

pemulihan dinyatakan selesai dilakukan.  
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Besarnya jumlah dana pemulihan yang diperoleh dari penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup membuka peluang bagi institusi pengelola dana 

lingkungan hidup untuk dapat mengelola dana tersebut. Sejatinya, dana 

pemulihan yang berasal dari penyelesaian sengketa lingkungan harus digunakan 

untuk pemulihan lingkungan dengan segera melalui penandaan/earmark serta 

dikelola oleh lembaga khusus. Meskipun saat ini institusi pengelola dana 

lingkungan hidup yang ada (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup/BPDLH) 

belum mendapatkan amanat secara khusus untuk mengelola dana-dana 

pemulihan yang diperoleh dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara 

langsung, namun BPDLH membuka peluang pengelolaan dana lingkungan hidup 

melalui Peraturan Direktur Utama (Perdirut) BPDLH No. 2 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyaluran Dana Program Lingkungan Hidup (Perdirut BPDLH 2/2022). 

Dalam Perdirut tersebut, dana program lingkungan hidup yang mencakup dana 

penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan 

hidup serta dana amanah/bantuan konservasi salah satunya bersumber dari dana-

dana hasil penegakan hukum lingkungan hidup. 6  Dana penanggulangan 

pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup kemudian 

digunakan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup baik yang diketahui 

maupun tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya. 7  Menanggapi hal ini, 

membangun  mekanisme khusus terkait penghimpunan dan penyaluran dana-

dana lingkungan hidup yang berasal penegakan hukum tersebut menjadi hal yang 

penting untuk dikembangkan.  

Berangkat dari hal tersebut, kertas kebijakan ini disusun untuk menganalisis 

lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang pengelolaan dan pemanfaatan dana 

lingkungan hidup yang berasal dari penegakan hukum oleh BPDLH. Kertas 

kebijakan ini juga memberikan rekomendasi bagaimana tata kelola pengelolaan 

 
6 Indonesia, Peraturan Direktur Utama BPDLH tentang Pedoman Penyaluran Dana Program Lingkungan 

Hidup, Perdirut BPDLH No. 2 tahun 2022, Ps. 1 angka 2. 
7 Ibid., Ps. 4 ayat 1. 
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dan pemanfaatan dana ini sebaiknya diterapkan agar dapat mewujudkan 

penegakan lingkungan hidup yang berorientasi pada pemulihan. Sebagai catatan, 

kertas kebijakan ini akan fokus membahas pengelolaan dan pemanfaatan dana 

lingkungan hidup yang berasal dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 
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2. Dana dari Penegakan Hukum Lingkungan yang Berpotensi 

Sebagai Dana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup 

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan tiga instrumen 

hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata atau 

yang biasa disebut Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH), dan 

penegakan hukum pidana. Ketiga instrumen tersebut memiliki sanksi moneter 

yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai dana pe 

mulihan fungsi lingkungan, contohnya denda maupun ganti kerugian 

akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Namun, 

dana-dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan 

pemulihan fungsi lingkungan hidup karena dana-dana tersebut merupakan PNBP 

yang wajib disetorkan kepada kas negara.8 Adapun pemetaan sanksi moneter dari 

penegakan hukum lingkungan adalah sebagai berikut: 

A. Dana Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan 

Ada dua jenis sanksi moneter dalam penegakan hukum administrasi 

lingkungan yang berpotensi sebagai dana pemulihan, yaitu denda administratif 

dan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah. Pertama, denda 

administratif dalam penegakan hukum administrasi lingkungan diperkenalkan 

oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2020 (UU 11/2020) tentang Cipta Kerja dan 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 (PP 22/2021) 

sebagai salah satu bentuk sanksi administratif. Lebih lanjut denda administratif 

dianggap sebagai PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

yang wajib disetorkan ke kas negara.9 Denda administratif diterapkan bersamaan 

dengan paksaan pemerintah, yang salah satunya berupa tindakan lain yang 

bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi 

 
8 Indonesia, UU No. 9 tahun 2018, Ps. 29. 
9 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, PP No. 22 tahun 2021, Ps 514 ayat (2). 
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lingkungan hidup.10 Besaran denda administratif berbeda-beda tergantung pada 

pelanggarannya. Kedua, denda keterlambatan diterapkan jika penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. 11  Denda 

keterlambatan dihitung berdasarkan persentase pelanggaran dikali nilai denda 

paling banyak.12  Denda keterlambatan ini juga dianggap sebagai PNBP KLHK 

yang wajib disetorkan ke kas negara.13 

B. Dana Penegakan Hukum Perdata Lingkungan 

PSLH dapat ditempuh baik melalui pengadilan maupun di luar 

pengadilan.14 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai 

kesepakatan antara lain mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.15 Begitu pula, 

penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dilakukan untuk meminta 

pembayaran ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.16 lebih lanjut, ganti 

rugi lingkungan ini meliputi empat komponen, yaitu:17 

a. kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai 

akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan 

air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun; 

 
10 Ibid., Ps 514 ayat (3). Bentuk-bentuk paksaan pemerintah, yaitu:  
a. Penghentian sementara kegiatan produksi; 
b. Pemindahan sarana produksi; 
c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; 
d. Pembongkaran; 
e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; 
f. Penghentian sementara Sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan; 
g. Kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau 
h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi 

lingkungan hidup. 
11 Ibid., Ps 513 ayat (1). 
12 Ibid., Ps 513 ayat (2). 
13 Ibid., Ps 513 ayat (3). Lihat juga, Indonesia, PP No. 44 tahun 2014, Ps 1 ayat (1) huruf l. 
14 Indonesia, UU No. 32 tahun 2009, Ps 84. 
15 Ibid., Ps 85 ayat (1) huruf a. 
16 Ibid., Ps 87 ayat (1). 
17 Indonesia, PermenLH No. 7 tahun 2014, Ps 3. 
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b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan PSLH, meliputi biaya: 

verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan 

pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup; 

c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau 

d. kerugian ekosistem. 

Namun, ganti rugi akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup yang diperoleh melalui PSLH baik melalui pengadilan maupun di luar 

pengadilan juga merupakan PNBP bagi KLHK sehingga wajib disetor ke kas 

negara.18 

Selain itu, pada PSLH melalui pengadilan, hakim dapat menerapkan uang 

paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan.19 Uang paksa ini akan 

menjadi milik pihak yang memenangkan perkara.20  Dalam hal ini, uang paksa 

mungkin akan menjadi PNBP KLHK juga seperti ganti kerugian dan biaya 

pemulihan. 

C. Dana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 

Ada tiga jenis sanksi moneter dalam penegakan hukum pidana lingkungan 

yang berpotensi sebagai dana pemulihan, yaitu denda, rampasan keuntungan,21 

dan monetisasi biaya pemulihan dari sanksi perbaikan akibat tindak pidana.22 

Pertama, denda merupakan pidana pokok terutama bagi pelaku korporasi. 

Besaran pidana denda bervariasi tergantung pada jenis pelanggarannya dan 

putusan pengadilan. Namun, pidana denda merupakan PNBP bagi kejaksaan yang 

wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.23 Kedua, UU 32/2009 mengatur 

pidana tambahan bagi korporasi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh 

 
18 Indonesia, PP No. 44 tahun 2014, Ps 1 ayat (1) huruf k jo. PermenLH No. 7 tahun 2014, Ps 8 
19 Indonesia, UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, Ps 87 ayat (3). 
20 Indonesia, Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), Ps 606b. 
21 Indonesia, UU No. 32 tahun 2009, Ps 119 huruf a. 
22 Ibid., Ps 119 huruf c. 
23 Indonesia, PP No. 39 tahun 2016, Ps 1 ayat (1) huruf c dan Ps 2. 
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dari tindak pidana.24 Namun, sanksi rampasan keuntungan ini juga merupakan 

PNBP bagi kejaksaan, karena keuntungan dapat berupa uang rampasan maupun 

hasil penjualan barang rampasan. 25  Ketiga, UU 32/2009 mengatur pidana 

tambahan bagi korporasi berupa perbaikan akibat tindak pidana.26  Walaupun 

sanksi ini berupa tindakan, pada praktiknya sering kali sanksi ini dimonetasi dalam 

bentuk biaya pemulihan. Namun, biaya pemulihan ini tidak memiliki status yang 

jelas karena tidak terdaftar dalam PNBP KLHK maupun PNBP Kejaksaan. Sehingga, 

terdapat kebingungan dalam praktik pelaksanaan putusan yang mewajibkan 

pembayaran sejumlah biaya pemulihan. Adapun biaya pemulihan ini 

dipersamakan rampasan yang merupakan PNBP Kejaksaan.27 

Jika diuraikan dalam bentuk tabel maka dana-dana dari penegakan 

hukum lingkungan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Sumber dan status dana dari penegakan hukum lingkungan dan kehutanan 

Jenis dana Status dana Dasar hukum 

Penegakan Hukum Administrasi 

Denda atas Setiap 

Keterlambatan 

Pelaksanaan Sanksi 

Paksaan Pemerintah 

PNBP KLHK Pasal 81 UU 32/2009 Jo 

Pasal 1 ayat (1) huruf l PP 

44/2014 Jo pasal 513 ayat 

(3) PP 22/2021 

Denda administratif PNBP KLHK Pasal 514 ayat (2) PP 

22/2021 

 

Penegakan Hukum Perdata 

 
24 Indonesia, UU No. 32 tahun 2009, Ps 119 huruf a. 
25 Indonesia, PP No. 39 tahun 2016, Ps 1 ayat (1) huruf f dan i dan Ps 2. 
26 Indonesia, UU No. 32 tahun 2009 , Ps 119 huruf c. 
27 Diskusi bersama Kejaksaan, Kemenkeu, dan BPDLH pada 4 Februari 2022. 
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Ganti Kerugian Akibat 

Terjadinya Pencemaran 

dan/atau Perusakan 

Lingkungan Hidup 

PNBP KLHK Pasal 1 ayat (1) huruf l PP 

44/2014 jo pasal 8 

Permen LH 7/2014 

Uang paksa Menjadi milik pihak yang 

memenangkan perkara, 

mungkin menjadi PNBP 

KLHK 

Pasal 87 ayat (3) UU PPLH 

jo Pasal 660b RV 

 

Penegakan Hukum Pidana 

Denda PNBP Kejaksaan Pasal 1 ayat (1) huruf c PP 

39/2016 

perampasan 

keuntungan yang 

diperoleh dari tindak 

pidana 

PNBP Kejaksaan Pasal 1 ayat (1) huruf f PP 

39/2016 

Monetisasi biaya 

pemulihan dari sanksi 

perbaikan akibat tindak 

pidana 

Tidak ada klasifikasinya.  Praktik putusan 

pengadilan  

 

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa terdapat beberapa sumber 

dana dari ketiga ranah penegakan hukum lingkungan, namun sumber dana tersebut 

tidak dapat langsung digunakan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

Terutama dana-dana yang berupa sanksi moneter, karena memang tujuan 

pengenaan sanksi moneter tersebut bukanlah untuk memulihkan fungsi lingkungan 

hidup melainkan memberikan penghukuman. Namun, hal ini bukan berarti dana 

tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan hidup.  
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Selain itu, dari potensi-potensi pendanaan pemulihan 

fungsi lingkungan yang berasal dari penegakan hukum ini 

terlihat tidak ada penandaan/earmarking penggunaan 

dana tersebut untuk kepentingan lingkungan. Hal ini lah 

yang menyebabkan dana-dana tersebut wajib disetorkan 

ke kas negara dan digunakan untuk berbagai keperluan 

belanja negara. Apabila dana-dana tersSebut memiliki 

penandaan/earmarking penggunaannya  untuk 

kepentingan lingkungan, maka dana tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk pemulihan lingkungan. 

Terlepas dari itu, sebagaimana disebutkan dalam 

pendahuluan, kertas kebijakan ini akan fokus pada 

permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan 

penggunaan dana pemulihan yang berasal dari putusan 

PSLH yang seperti dana penegakan hukum lainnya, juga 

ditempatkan sebagai PNBP KLHK. Penempatan ganti 

kerugian lingkungan sebagai PNBP menjadi tantangan 

tersendiri karena tidak ada jaminan bahwa ganti kerugian 

lingkungan akan digunakan untuk memulihkan fungsi 

lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak serta ganti 

kerugian lingkungan akan bercampur dengan pendapatan 

negara lainnya dalam kas negara yang mekanisme 

penyalurannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). Sebagai pengejawantahan 

prinsip pencemar membayar, seharusnya ganti kerugian 

lingkungan ini digunakan kembali untuk kepentingan 

pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tercemar 

dan/atau rusak dengan proses yang efisien. 

 
Penempatan ganti 

kerugian 

lingkungan sebagai 

PNBP menjadi 

tantangan tersendiri 

karena tidak ada 

jaminan bahwa 

ganti kerugian 

lingkungan akan 

digunakan untuk 

memulihkan fungsi 

lingkungan hidup 

yang tercemar 

dan/atau rusak 

serta ganti kerugian 

lingkungan akan 

bercampur dengan 

pendapatan negara 

lainnya dalam kas 

negara yang 

mekanisme 

penyalurannya 

melalui mekanisme 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Negara 

(APBN). 

 
i 
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3. Usulan Mekanisme Pengelolaan Dana Pemulihan oleh BPDLH 

A. Penghimpunan Dana Lingkungan Hidup yang Berasal dari Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup 

1) Skema Penghimpunan Dana BPDLH Menurut Perpres 77/2018 

BPDLH merupakan lembaga unit organisasi non eselon yang diberikan 

mandat untuk melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup dengan 

menggunakan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU).28 Hal ini tentunya 

menjadi salah satu peluang solusi bagi pengelolaan dan alokasi dana 

lingkungan hidup untuk kepentingan pemulihan lingkungan. Ini dikarenakan 

BPDLH memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana lingkungan 

hidup melalui penghimpunan dana terhadap dana penanggulangan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan 

hidup. 29  Sekalipun begitu, Perpres 77/2018 tidak secara eksplisit mengatur 

mengenai dana lingkungan hidup yang berasal dari PSLH. 

 Berdasarkan skema eksisting, dalam melakukan penghimpunan dana, 

disebutkan bahwa sumber-sumber dana lingkungan hidup berasal dari dana 

penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan 

pemulihan lingkungan hidup, serta dana amanah bantuan konservasi.30 Adapun 

yang termasuk dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup dapat berasal dari APBN, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber dana lain 

yang sah dan tidak mengikat.31 Sumber dana lain dalam PMK 124/2020 dapat 

diartikan mencakup dana-dana yang berasal dari penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup karena pengaturannya menggunakan unsur “dapat” yang 

 
28 Indonesia, Perpres No. 77 Tahun 2018, Ps. 8 ayat (1). 
29 Indonesia, Perpres No. 77 Tahun 2018, Ps. 3 huruf a. 
30 Ibid., Ps 3. 
31 Ibid., Ps 4 ayat (1) huruf c dan Indonesia, Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, PMK 124/PMK.05/2020, Ps 7 ayat (1). 
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memiliki makna luas tidak terbatas pada apa yang disebutkan. 32  Dengan 

demikian, BPDLH pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengelola dan 

menggunakan dana-dana lingkungan hidup yang diperoleh dari penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup untuk keperluan pemulihan lingkungan. Selain itu 

bentuk BPDLH yang berupa BLU memungkinkan untuk mengelola dana PNBP. 

Setelah terbitnya Perdirut BPDLH 2/2022, BPDLH secara jelas membuka 

peluang untuk mengelola dana lingkungan hidup yang berasal dari PSLH 

dengan dicantumkannya dana yang berasal dari penegakan hukum sebagai 

sumber dana program lingkungan yang dikelola BPDLH dan kemudian 

disalurkan untuk pemulihan lingkungan hidup. 33  Sekalipun begitu, Perdirut 

BPDLH 2/2022 belum mengatur mengenai bagaimana dana yang berasal dari 

PSLH dihimpun oleh BPDLH sebelum disalurkan dan digunakan untuk 

pemulihan lingkungan hidup meskipun BPDLH memiliki kewenangan untuk 

mengelola dana PSLH.  Saat ini, dana pemulihan dari PSLH masih dikelola oleh 

KLHK sebagai PNBP. Oleh karena itu, guna mengakomodasi penyaluran dana 

PSLH untuk pemulihan lingkungan, diperlukan suatu skema khusus untuk 

menghimpun dana-dana penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 

2) Usulan Skema Penghimpunan Dana Hasil Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup oleh BPDLH 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terdapat peluang penghimpunan dana 

pemulihan dari PSLH oleh BPDLH. Adapun skema dan pengaturan dapat 

sebagai berikut: 

a. Izin Penggunaan dan Reklasifikasi PNBP KLHK untuk BPDLH 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dana-dana lingkungan yang 

berasal dari penyelesaian sengketa lingkungan saat ini menjadi PNBP bagi 

 
32 Indonesia, PMK 124/PMK.05/2020 Ps 7 ayat (3). Pasal ini menggunakan kata dapat yang memiliki makna 

luas tidak terbatas pada apa yang disebutkan. 
33 Indonesia, Perdirut BPDLH No. 2 Tahun 2022, Ps 1 ayat 2 jo. Ps 4 ayat (1). 
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KLHK.34  Oleh karena itu, untuk menghimpun dana-dana hasil PSLH, KLHK 

perlu melakukan reklasifikasi PNBP sehingga dana-dana tersebut dapat 

dikelola BPDLH. Reklasifikasi yang dimaksud ialah mengeluarkan dana 

lingkungan hasil PSLH dari PNBP KLHK menjadi sumber dana penanggulangan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dihimpun BPDLH.  

Untuk melakukan reklasifikasi, kerja sama antara BPDLH dan institusi 

yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

menjadi sangat penting. Dalam hal pemulihan lingkungan hidup, BPDLH perlu 

melakukan kesepakatan dan kerja sama dengan KLHK agar menyalurkan dana 

hasil PSLH untuk dikelola BPDLH dan digunakan untuk pemulihan lingkungan 

hidup. Hal ini tentunya dapat dilakukan secara lebih cair karena KLHK dan 

Kemenkeu merupakan komite pengarah dari BPDLH. Lebih rinci, tahapan 

reklasifikasi dapat dilakukan sebagai berikut: 

Pertama, KLHK perlu mengusulkan penggunaan dana pemulihan yang 

berasal dari PSLH untuk dikelola oleh BPDLH kepada Kementerian Keuangan.35 

Untuk opsi pertama ini, terhadap dana yang telah dan akan dikelola KLHK dari 

PSLH yang telah berkekuatan hukum tetap, maka KLHK perlu mengirimkan 

surat kepada Kementerian Keuangan. 36  Surat tersebut berisi permohonan 

reklasifikasi dana hasil PSLH yang berkekuatan hukum tetap dari PNBP KLHK 

menjadi sumber dana BPDLH untuk digunakan sebagai dana pemulihan 

beserta daftar dan total biaya ganti kerugian dan biaya pemulihan yang 

diperoleh dari PSLH tersebut. Kementerian Keuangan kemudian akan 

melakukan peninjauan kembali sebelum menyetujui permohonan ini.37  

Kedua, setelah mengusulkan penggunaan dana pemulihan yang berasal 

dari penyelesaian sengketa lingkungan untuk dikelola BPDLH kepada 

 
34 Indonesia, UU No. 9 Tahun 2018, Ps 36 ayat (2) huruf c. 
35 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, PP No. 58 

Tahun 2020, Ps. 53-56. 
36 Ibid., Ps. 54. 
37 Ibid., Ps. 55 
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Kementerian Keuangan, diperlukan adanya suatu dasar yang mengikat guna 

menjamin mekanisme penggunaan dana pemulihan lebih sederhana dan 

efektif. Berangkat dari hal tersebut, Menteri keuangan dapat menerbitkan 

pengaturan atas persetujuan penggunaan dana PNBP mengenai pengelolaan 

dana lingkungan hidup yang berasal dari PSLH.38 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) ini nantinya akan menjadi dasar bagi BPDLH melakukan penghimpunan 

dana-dana lingkungan yang berasal dari PSLH hidup dan menggunakannya 

untuk pemulihan lingkungan hidup. PMK tersebut perlu juga menyebutkan 

ketentuan mengenai durasi penyaluran dana pemulihan agar pemulihan dapat 

dipulihkan dengan segera dan tidak terlalu lama mengendap di BPDLH. PMK 

ini bisa saja berupa suatu PMK baru atau merevisi PMK No. 124/PMK.05/2020 

tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang di dalamnya 

mengatur mengenai sumber dana BPDLH. 

b. Earmarking Dana Pemulihan dari Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup 

Earmarking/penandaan merupakan tindakan mengalokasikan 

pendapatan untuk kegiatan tertentu.39 Penggunaan earmarking pada dana-

dana lingkungan hidup penting dilakukan untuk memastikan dana-dana 

lingkungan hidup yang diperoleh dari PSLH digunakan kembali untuk 

kepentingan lingkungan hidup, memastikan diterapkannya prinsip pencemar 

membayar, dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dan penyaluran dana 

tersebut. Terlebih, ketika dana-dana lingkungan hidup yang diperoleh dari 

PSLH saat ini dianggap sebagai PNBP.  

 

 

 
38 Ibid., Ps. 57 
39 James M. Buchanan, “The Economics of Earmarked Taxes,” Journal of Political Economy, Vol. 71, No. 5 

(Oct., 1963), hlm 457-458. 
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Pada dasarnya, earmarking terhadap dana hasil 

PSLH ini telah diatur dalam Perdirut BPDLH 2/2022 yang 

mengatur dana pemulihan lingkungan hidup digunakan 

untuk pemulihan lingkungan hidup.40  Dana pemulihan 

lingkungan hidup ini salah satunya berasal dari PSLH.41 

Agar sistem earmarking ini berjalan, perlu dilakukan 

penandaan terhadap dana-dana lingkungan hidup yang 

berasal dari PSLH. Setelah BPDLH bersama KLHK dan 

Kementerian Keuangan memiliki kesepakatan bersama 

bahwa pengelolaan dana lingkungan yang berasal dari 

PSLH akan dikelola oleh BPDLH, KLHK melakukan 

earmarking dalam PSLH. Misalnya dengan 

mencantumkan klausul “bahwa biaya ganti kerugian 

lingkungan hidup dan/atau biaya pemulihan wajib 

disetorkan kepada [rekening khusus dana PSLH 

milik BPDLH] dan dikelola oleh BPDLH untuk 

digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan 

lingkungan hidup” dalam petitum. Petitum ini jika 

dikabulkan kemudian harus dituangkan ke dalam 

putusan pengadilan atau jika disepakati dalam 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus 

dituangkan ke dalam akta perdamaian. Sehingga, 

nantinya hakim akan memerintahkan tergugat untuk 

menyetorkan biaya pemulihan dan/atau kerugian 

lingkungan kepada BPDLH. Dengan demikian, 

pengaturan earmarking ini memberikan jaminan bahwa  

 
40 Indonesia, Perdirut BPDLH No. 2 Tahun 2022, Ps 4 ayat (1). 
41 Ibid., Ps 1 angka 2. 

 

 

Penggunaan 

earmarking pada 

dana-dana 

lingkungan hidup 

penting dilakukan 

untuk memastikan 

dana-dana 

lingkungan hidup 

yang diperoleh dari 

PSLH digunakan 

kembali untuk 

kepentingan 

lingkungan hidup, 

memastikan 

diterapkannya 

prinsip pencemar 

membayar, dan 

memastikan 

akuntabilitas 

pengelolaan dan 

penyaluran dana 

tersebut. 
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dana yang diperoleh dari PSLH benar-benar akan dialokasikan dan bisa secara 

langsung digunakan untuk pemulihan. 

Lebih jauh lagi, earmarking perlu dilakukan sejak sebelum proses 

penegakan hukum yakni dengan mencantumkannya pada peraturan 

mengenai PNBP KLHK, penilaian kerusakan lingkungan hidup, ataupun 

pemulihan. Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya perlu menyebutkan 

bahwa dana pemulihan akan digunakan untuk pemulihan lingkungan hidup 

tetapi juga menyebutkan bahwa dana pemulihan disetorkan pada rekening 

khusus yang dikelola oleh lembaga dana perwalian yang berbentuk badan 

layanan umum yang berurusan dengan pengelolaan dana lingkungan hidup. 

Hal ini diperlukan agar pengelolaan dan penggunaan dana pemulihan lebih 

tepat guna. Dengan demikian, apabila peraturan mengenai PNBP KLHK dan 

penilaian kerusakan lingkungan hidup direvisi perlu memuat ketentuan “ganti 

rugi dan biaya pemulihan disetorkan dan dikelola oleh badan layanan umum 

yang mengelola dana lingkungan hidup untuk digunakan sebaik-baik demi 

kepentingan pemulihan lingkungan.” 

Jika digambarkan, maka alur penghimpunan dana lingkungan hidup 

yang berasal dari PSLH dalam matriks RASCI (Responsible, Approval, Support, 

Consult, and Inform) ialah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

• Responsible (R): pihak  yang   bertanggung   jawab   untuk   melakukan  aktivitas. 

• Approval (A): pihak yang  memberikan  otoritas  atau  menyetujui  suatu  

pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut di proses. 

• Support (S): pihak yang menyediakan sumber daya atau informasi lainnya untuk 

mendukung kelengkapan sebuah proses atau aktivitas. 

• Consult (C): pihak  yang  dimintai pendapat. 

• Inform (I): pihak  yang  perlu  tahu  hasil  dari  sebuah  proses  atau  aktivitas,  

tetapi tidak perlu diberi tahu pada saat eksekusi. 
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Tahapan MenLHK MenKeu Dit Penghimpunan 

BPDLH 

Penyusunan peraturan yang menandai dana pemulihan dan 

pengelolaan dana pemulihan dilakukan oleh lembaga yang 

mengurusi pengelolaan dana lingkungan 

R C C & I 

Pengajuan permohonan penggunaan PNBP yang sekaligus 

memohon reklasifikasi PNBP 

R  C 

Pembahasan permohonan penggunaan dan reklasifikasi PNBP C & S R C 

Persetujuan permohonan penggunaan dan reklasifikasi PNBP I A C 

Penyiapan rekening khusus untuk mengelola dana pemulihan yang 

berasal dari penegakan hukum 

I A & S R 

Transfer PNBP pemulihan dari kas negara ke rekening khusus 

pemulihan 

I R I 

 

  

Tabel 2 

Rekomendasi Matriks RASCI untuk Penghimpunan Dana Pemulihan PSLH 
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B. Usulan Penyaluran Dana Lingkungan Hidup yang Berasal dari Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup 

Sebagaimana, penjelasan pada bagian sebelumnya Perdirut BPDLH 

2/2022 telah mengakui dana pemulihan yang berasal dari penegakan hukum 

lingkungan hidup sebagai salah satu sumber dana program lingkungan 

hidup.42  Perdirut ini juga telah memberikan pengaturan khusus sederhana 

terhadap dana pemulihan pada Pasal 4, yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) dana program berupa dana pemulihan lingkungan hidup digunakan 

 untuk pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau 

 kerusakan lingkungan hidup, baik yang diketahui maupun tidak 

 diketahui sumber dan/atau pelakunya.  

(2) Penyaluran dana program berupa dana pemulihan lingkungan hidup 

 dapat dilakukan secara langsung kepada kementerian dan/atau 

 instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas 

 menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup 

 dan kehutanan. 

(3) BPDLH menyalurkan Dana program berupa dana pemulihan lingkungan 

 hidup berdasarkan rencana pemulihan lingkungan hidup dan 

 permohonan penyaluran dana yang diajukan oleh kementerian 

 dan/atau instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas 

 menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup 

 dan kehutanan. 

Terhadap ketentuan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. 

Pasal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa telah ada 

penandaan/earmarking terhadap penggunaan dana pemulihan, yaitu untuk 

memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak. Kemudian, dana 

 
42  Ibid., Ps 1 angka 2. 
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pemulihan akan disalurkan sebagai dana program lingkungan dengan skema 

hibah kepada pemerintah baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) ataupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLH). Di sisi lain, 

pengaturan tersebut dapat membuka  kemungkinan penyaluran dana 

dilakukan secara tidak langsung. Penyaluran tidak langsung dalam perdirut ini 

adalah penyaluran dana yang dilaksanakan melalui lembaga perantara yang 

tidak memiliki kapasitas akses dana secara langsung.43 Hal ini dinilai akan 

menimbulkan tantangan, karena kewajiban pemulihan pada penegakan 

hukum lingkungan merupakan kewajiban pemerintah dengan adanya 

peralihan kewajiban ketika pencemar membayarkan biaya pemulihan kepada 

pemerintah.  

Selain itu, penerima manfaat dari dana pemulihan terutama dana yang 

berasal dari penegakan hukum sejatinya adalah lingkungan hidup yang 

tercemar/rusak itu sendiri, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah sebagai 

wali lingkungan. Sebaiknya, peluang pengajuan penyaluran dana pemulihan 

oleh lembaga perantara tidak perlu dibuka, Tetapi, pemerintah dapat 

menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan pemulihan. Jadi, 

pemerintah dapat membuka pengadaan jasa pemulihan untuk memilih pihak 

ketiga yang akan melakukan pemulihan, yang biayanya akan menggunakan 

dana pemulihan yang dikelola oleh BPDLH. 

Selanjutnya, pasal tersebut menyebutkan mekanisme penyaluran 

didasarkan pada rencana pemulihan dan permohonan penyaluran dana. 

Penyusunan rencana pemulihan ini tentunya harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidangnya, contohnya pemulihan lahan 

terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1 tahun 2018 (PermenLHK 101/2018) tentang 

 
43 Ibid., Ps 30 ayat (3). 
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Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun. Permen ini memberikan pedoman mengenai pemulihan lahan 

terkontaminasi Limbah B3, termasuk informasi yang harus dimuat dalam 

rencana pemulihan.44 Dokumen rencana pemulihan ini harus mendapatkan 

persetujuan Menteri. 45  Dalam hal pemulihan dilakukan oleh KLHK 

menggunakan pihak ketiga maka rencana pemulihan juga perlu disusun 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.  

Namun, ketentuan penyaluran dana pemulihan belum memiliki 

pengaturan tersendiri melainkan diperlakukan sama dengan dana hibah. 

Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengajukan permohonan proposal 

penyaluran dana dengan mengikuti ketentuan penilaian proposal, persetujuan 

proposal, penandatanganan perjanjian kerja sama, dan pencairan dana. 

Terlebih, proposal program dan/atau kegiatan yang diusulkan harus sesuai 

dengan program yang ditetapkan oleh BPDLH.46 Pengaturan ini dinilai kurang 

sesuai untuk dana pemulihan karena pemilik dan penerima dana pemulihan 

adalah KLHK sendiri yang bertindak sebagai wali lingkungan. Sehingga, 

seharusnya tidak perlu kesesuaian dengan program BPDLH. BPDLH dalam hal 

ini berperan sebagai pengampu dana pemulihan karena berbentuk badan 

layanan umum yang dapat mengelola dana terlepas dari tahun anggaran. Hal 

ini diperlukan karena pemulihan lingkungan hidup mungkin tidak selesai 

dalam waktu satu tahun anggaran. Namun, tarif pengelolaan dana pemulihan 

oleh BPDLH perlu disepakati bersama antara KLHK dan BPDLH, apakah bunga 

penyimpanan dana pemulihan yang berasal dari penegakan hukum dapat 

disimpan oleh BPDLH sebagai tarif pengelolaan ataukah besarannya 

disepakati antara KLHK dan BPDLH. 

 
44 Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pemulihan Lahan 

Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, PermenLHK No. 101 Tahun 2018, Ps 9 ayat (2) dan (3). 
45 Ibid., Ps 12.  
46 Indonesia, Perdirut BPDLH No. 2 Tahun 2022, Ps 34 ayat (2). 
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Selain itu, tahap penilaian proposal mengharuskan adanya pertimbangan 

alokasi dana di BPDLH, kesesuaian proposal program dan/atau kegiatan yang 

diusulkan dengan program BPDLH, pengalaman pengaju proposal program 

dan/atau kegiatan, kelayakan program dan/atau kegiatan yang diusulkan, 

kelayakan dan pemenuhan safeguards, kelayakan rencana anggaran dan biaya 

yang diusulkan, pemenuhan kelengkapan dokumen, dan pertimbangan lain 

yang dianggap perlu.47 Beberapa poin pertimbangan pada dasarnya kurang 

relevan dalam penilaian penyaluran dana pemulihan. Contohnya, 

pertimbangan mengenai alokasi dana di BPDLH mengindikasikan ada potensi 

bahwa alokasi dana pemulihan yang disalurkan tidak sejumlah dana 

pemulihan dan/atau ganti kerugian yang ditentukan dalam putusan. 

Sebaiknya, penilaian proposal penyaluran dana pemulihan disesuaikan 

dengan rencana pemulihan yang sudah disetujui. Kemudian, kesesuaian 

proposal dengan program BPDLH dan kelayakan program yang diusulkan 

kurang relevan karena yang mengajukan adalah pemilik dana itu sendiri yaitu 

KLHK dan KLHK lah yang menyetujui rencana pemulihan. Kelayakan rencana 

anggaran dan biaya yang diusulkan pun perlu didiskusikan bersama karena 

biaya ini diperoleh dari PSLH yang mandat penggunaannya untuk pemulihan 

lingkungan hidup. 

Lebih lanjut, Perdirut BPDLH hanya mengatur perjanjian kerja sama 

dilakukan oleh Direktur Utama BPDLH.48 Hal ini tidaklah cukup karena yang 

melakukan pemulihan kemungkinan besar adalah pihak ketiga hasil dari 

pengadaan jasa yang dilakukan KLHK. Oleh karena itu, perjanjian kerja sama 

pemulihan paling tidak ditandatangani secara tripartit oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) dan Direktur Utama (Dirut) 

BPDLH. Isi perjanjian dapat serupa dengan apa yang diatur dalam Perdirut 

 
47 Ibid., Ps 41 ayat (1) huruf a. 
48 Ibid., Ps 45 ayat (4). 
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BPDLH No. 2/2022, yaitu: identitas para pihak, dasar hukum, ruang lingkup, 

jangka waktu, hak dan kewajiban, nilai dana yang disalurkan, tata cara, syarat, 

dan periode pencairan dana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, keadaan 

kahar, berakhirnya perjanjian, dan pengembalian sisa dana. 49 Kemudian, 

pencairan dana dapat dilakukan secara bertahap dengan adanya laporan 

kemajuan pelaksanaan pemulihan dan laporan penggunaan anggaran yang 

telah dilaksanakan sesuai dengan tonggak capaian (milestone) yang disepakati 

dalam perjanjian kerja sama.50 

Dengan demikian, penyaluran dana pemulihan yang berasal dari PSLH 

memerlukan pengaturan tersendiri yang bersinergi antara KLHK dan BPDLH. 

KLHK membuka pengadaan jasa pemulihan lingkungan dan memilih kontraktor 

yang akan melakukan pemulihan. Dalam mengikuti pengadaan jasa ini, selain 

memenuhi persyaratan pengadaan jasa di lingkungan KLHK, calon kontraktor 

juga mengajukan rencana pemulihan. Kemudian, pemenuhan persyaratan 

pengadaan jasa pemulihan ini dinilai dan disetujui oleh KLHK dan BPDLH. 

Contohnya, rencana pemulihan dinilai dan disetujui oleh Direktur Jenderal di 

KLHK yang membidangi media lingkungan yang perlu dipulihkan akibat 

pencemaran dan/atau perusakan, kemudian kelengkapan dokumen, 

pemenuhan safeguards, dan rancangan anggaran dinilai dan disetujui oleh 

Direktur Penyaluran BPDLH. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan kontraktor pemulihan antara lain: pengalaman calon kontraktor, 

kelayakan dan pemenuhan safeguards, kelayakan rencana anggaran dan biaya 

yang diusulkan, pemenuhan kelengkapan dokumen, dan pertimbangan lain 

yang dianggap perlu. Setelah, calon kontraktor mendapatkan persetujuan maka 

ia akan menandatangani perjanjian kerja sama secara tripartit dengan MenLHK 

dan Dirut BPDLH. Perjanjian tersebut paling tidak berisi: identitas para pihak, 

 
49 Ibid., Ps 45 ayat (2). 
50 Hal ini mengadopsi Perdirut BPDLH No. 2 tahun 2022, Ps 49 ayat (2) dan (3). 
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dasar hukum, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, nilai dana yang 

disalurkan, tata cara, syarat, dan periode pencairan dana, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan, keadaan kahar, berakhirnya perjanjian, dan pengembalian 

sisa dana, serta rencana pemulihan yang telah disetujui sebagai lampiran.  

C. Urgensi Membangun Mekanisme Akuntabilitas dalam Penyaluran Dana 

Pemulihan Lingkungan Hidup yang Berasal dari Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup 

Di samping mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana pemulihan 

lingkungan hidup yang berasal dari PSLH, mekanisme akuntabilitas pada 

penggunaan dana ini juga penting. Hal ini disebabkan penggunaan dana 

pemulihan lingkungan hidup harus diselenggarakan secara transparan dan 

akuntabel.51 Perdirut BPDLH 2/2022 pada dasarnya telah mengatur mengenai 

mekanisme pemantauan, evaluasi, dan audit atas penggunaan dana program 

lingkungan hidup, yang mencakup dana pemulihan. Jika mengacu pada Perdirut 

BPDLH 2/2022, pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap 1) kemajuan 

pelaksanaan program dan/atau kegiatan; 2) kemajuan pelaksanaan pemenuhan 

safeguards, serta hasilnya; dan 3) keuangan/realisasi penggunaan anggaran.52 

Pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana program ini dilakukan 

dengan melibatkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah terkait. 53  Di 

samping pemantauan dan evaluasi, BPDLH juga dapat melakukan audit 

terhadap pemanfaatan dana program lingkungan dan dalam hal ditemukan 

pelanggaran, hasil audit menjadi bahan pertimbangan untuk 1) menunda 

pembayaran; 2) melakukan pemotongan anggaran program dan/atau kegiatan; 

dan/atau 3) melakukan pemutusan perjanjian kerja sama.54Lebih jauh, BPDLH 

juga menyediakan sarana dan mekanisme penanganan masukan dan/atau 

 
51 Indonesia, Perpres No. 77 Tahun 2018, Ps 2 huruf a dan e. 
52 Indonesia, Perdirut BPDLH No. 2 Tahun 2022, Ps. 51 ayat (2) 
53 Ibid., Ps. 51 ayat (5). 
54 Ibid. Ps. 53. 
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keluhan masyarakat (grievance mechanism) pada pemanfaatan dana lingkungan 

hidup.55  

Dengan demikian, terlihat bahwa pada dasarnya BPDLH telah memiliki 

mekanisme akuntabilitas yang transparan dan akuntabel. Namun, terdapat 

beberapa mekanisme akuntabilitas dalam Perdirut BPDLH 2/2022 yang kurang 

relevan untuk  diterapkan pada kegiatan pemulihan lingkungan hidup. Selain itu, 

khusus untuk kegiatan pemulihan lingkungan hidup masih memerlukan 

beberapa pengaturan lebih lanjut dan sinergi dengan KLHK.  

Pertama, tidak seluruh safeguards yang dipersyaratkan oleh BPDLH 

sebagaimana diatur dalam Perdirut BPDLH No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada 

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Perdirut 3/2022) dapat diterapkan 

dan dipenuhi oleh pelaksana kegiatan pemulihan lingkungan hidup. Hal ini 

dikarenakan kegiatan pemulihan lingkungan hidup pada dasarnya berbeda 

dengan kegiatan program. Terdapat pula potensi hambatan pemenuhan 

safeguards oleh pelaksana pemulihan lingkungan. Hambatan ini berpotensi 

muncul mengacu pada Perdirut BPDLH 2/2022, yang mengatur KLHK sebagai 

penerima langsung dana pemulihan.  Pemulihan pada umumnya dilakukan oleh 

pihak ketiga yang ditunjuk. Dengan demikian, terdapat mekanisme pengadaan 

jasa/open tender atau pemilihan pihak ketiga oleh KLHK yang terpisah dari 

proses pengajuan dana di BPDLH. Tentunya dalam proses pengadaan jasa 

pemulihan tersebut, KLHK memiliki kriteria dan safeguards tersendiri. Oleh 

karena itu, keikutsertaan BPDLH dalam pemilihan pihak ketiga pelaksana 

pemulihan, sinergisasi proses kedua lembaga, dan penghindaran hambatan 

pelaksanaan pemulihan akibat permasalahan administratif memerlukan 

pengaturan tersendiri mengenai mekanisme akuntabilitas kegiatan pemulihan 

lingkungan hidup. Pengaturan ini akan mengatur elemen-elemen yang 

 
55 Ibid., Ps. 64 ayat (1). 
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disepakati oleh KLHK dan BPDLH terkait mekanisme akuntabilitas dalam 

pelaksanaan kegiatan pemulihan termasuk safeguards pada saat proses 

penunjukan pihak ketiga berlangsung. Beberapa bentuk safeguards yang dapat 

diadopsi untuk kegiatan pemulihan lingkungan antara lain berkaitan dengan 

legalitas pendirian lembaga, rencana kerja, portofolio dan dokumentasi 

pengalaman, pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel, dan standar lain 

yang dianggap tepat dan dapat diimplementasikan oleh pelaksana kegiatan 

pemulihan.  

Kedua, mekanisme akuntabilitas sebagaimana dijabarkan di atas dapat 

dirincikan kembali dalam perjanjian kerja sama. Hal ini penting karena 

pelaksanaan pemulihan akan sangat bergantung dengan hal-hal teknis yang 

perlu diukur capaiannya melalui tonggak capaian (milestone) yang terdapat 

pada rencana pemulihan yang disetujui yang menjadi lampiran perjanjian kerja 

sama. Hal-hal teknis ini tentunya memerlukan pengawasan dari KLHK untuk 

memastikan pemulihan berlangsung pada jalurnya/on track secara lini masa dan 

perkembangan yang hendak dicapai. Pemantauan dan evaluasi ini perlu 

disetujui oleh Direktur Penyaluran BPDLH sebagai persyaratan pencairan 

selanjutnya. 

Ketiga, pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan teknis 

pemulihan lingkungan hidup diperlukan. Hingga saat ini, belum terdapat 

pedoman umum untuk perencanaan, pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup, 

dan pemantauan pemulihan lingkungan hidup seperti panduan pembuatan 

rencana pemulihan dan tingkat suatu lingkungan hidup dinyatakan telah pulih. 

Padahal, Pasal 54 ayat (3) UU PPLH memandatkan tata cara pemulihan fungsi 

lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.56 Pedoman pemulihan 

saat ini masih diatur secara terpisah-pisah sesuai dengan media lingkungan atau 

ekosistem seperti pedoman pemulihan gambut dan lahan yang terkontaminasi 

 
56 Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009, Ps 54 ayat (3). 
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limbah B3. Dalam konteks pemulihan akibat kebakaran hutan dan lahan,  baku 

mutu kerusakan dan pedoman pemulihan yang dapat digunakan saat ini 

hanyalah baku mutu kerusakan ekosistem gambut yang diatur melalui Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut dan pedoman pemulihan kerusakan gambut sebagaimana 

diatur dalam P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Padahal, PP 4 Tahun 2001 

telah mengamanatkan pembentukan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan selain baku kerusakan 

ekosistem gambut antara lain kriteria baku kerusakan tanah mineral yang 

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kriteria baku kerusakan flora 

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, serta kriteria baku 

kerusakan fauna yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.57 

Selain itu, PP 4 Tahun 2001 juga mewajibkan pembuatan pedoman umum 

pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan 

dan lahan.58 Oleh karena itu sebagai bagian penting untuk menilai pelaksanaan 

pemulihan, KLHK perlu terlebih dahulu membuat pedoman umum pemulihan 

yang kemudian dapat diturunkan secara lebih komprehensif ke media 

lingkungan/ekosistem tertentu. 

Setelah lingkungan dinyatakan pulih mengacu pada pedoman pemulihan, 

KLHK mengeluarkan penetapan status telah selesainya pemulihan. Setelah 

memperoleh surat keputusan tersebut, KLHK harus melaporkan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri terkait bahwa pemulihan telah selesai dilaksanakan dan 

Ketua Pengadilan Negeri terkait kemudian mengeluarkan penetapan bahwa 

eksekusi telah selesai dilaksanakan. Proses eksekusi PSLH, berjalannya 

pemulihan, hingga dikeluarkannya penetapan yang menyatakan bahwa eksekusi 

pemulihan telah selesai bisa dikumpulkan dalam suatu sistem yang dapat 

 
57 Indonesia, PP 4 Tahun 2001, Ps. 5 
58 Ibid, Ps. 21 ayat (2). 
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diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan eksekusi. Dengan 

demikian, masyarakat bisa memantau proses pelaksanaan pemulihan 

lingkungan dan proses eksekusi menjadi lebih akuntabel.  

Berangkat dari penjelasan di atas, skema penyaluran dan mekanisme 

akuntabilitas dana pemulihan lingkungan hasil PSLH dapat digambarkan dalam 

matriks RASCI sebagai berikut:

Keterangan: 

• Responsible (R): pihak  yang   bertanggung   jawab   untuk   melakukan  

aktivitas. 

• Approval (A): pihak yang  memberikan  otoritas  atau  menyetujui  suatu  

pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut di proses. 

• Support (S): pihak yang menyediakan sumber daya atau informasi lainnya 

untuk mendukung kelengkapan sebuah proses atau aktivitas. 

• Consult (C): pihak  yang  dimintai pendapat. 

Inform (I): pihak  yang  perlu  tahu  hasil  dari  sebuah  proses  atau  

aktivitas,  tetapi tidak perlu diberi tahu pada saat eksekusi. 
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Tabel 3 

Rekomendasi Matriks RASCI Untuk Penyaluran dan Mekanisme Akuntabilitas Dana Pemulihan PSLH 

Tahapan Calon 

Kontraktor 

Unit layanan 

pengadaan 

KLHK 

Direktorat yang 

membidangi media 

lingkungan yang 

tercemar atau rusak 

 

Dir. Penyaluran 

BPDLH 

Dirut 

BPDLH 

Pengadilan 

Negeri 

Pengumuman 

pengadaan jasa 

pemulihan 

 R S C  I 

Permohonan mengikuti 

pengadaan jasa 

pemulihan 

R C  I   

Penyusunan rencana 

pemulihan 

R  C C   
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Penilaian dokumen, 

rencana pemulihan, dan 

pemenuhan safeguard 

 R C & A C & A   

Persetujuan  A C C A I 

Penandatanganan 

perjanjian kerja sama 

 A C C A I 

Pencairan dana  C I R  I 

Pelaksanaan pemulihan R  C S  I 

Pemantauan dan Evaluasi R  C A  I 

Selesainya pemulihan R  A A  I 

Penetapan selesai 

pemulihan 

  R   A 
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4. Rekomendasi 

Dari uraian di atas, ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup 

seharusnya bukan dikategorikan sebagai PNBP dan ditandai/earmark hanya untuk 

digunakan sebagai dana pemulihan lingkungan hidup. Selain itu, pengelolaan dana 

pemulihan lingkungan hidup perlu dilakukan oleh lembaga dana perwalian dengan 

rekening khusus untuk menjaga agar dana tersebut tidak bercampur dengan dana 

lingkungan lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengefektifkan pengelolaan 

dan penyaluran dana pemulihan lingkungan dari penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup, maka ICEL merekomendasikan beberapa hal kepada para 

pengambil kebijakan, sebagai berikut: 

1. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 

a. Untuk melakukan revisi PP 44/2014 dan Permen LH 7/2014, utamanya pada 

substansi berikut: 

• Mengeluarkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan dari 

PNBP KLHK pada Pasal 1 ayat 1 huruf k PP 44/2014 dan Pasal 8 

Permen LH 7/2014 

• Untuk menerapkan earmarking pemasukan atas dana-dana 

pemulihan dengan merevisi PP 44/2014 dan Permen LH 7/2014 

dengan menambahkan klausul “biaya ganti kerugian dan pemulihan 

akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

yang diperoleh dari penegakan hukum wajib dipergunakan untuk 

kepentingan pemulihan lingkungan hidup sesuai peruntukannya”  

• Untuk mencantumkan pembayaran ganti kerugian dan biaya 

pemulihan disetorkan pada rekening khusus yang dikelola oleh 

lembaga dana perwalian yang berbentuk badan layanan umum yang 

berurusan dengan pengelolaan dana lingkungan hidup dengan 

menambahkan klausa “pembayaran ganti kerugian dan pemulihan 

akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
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disetor ke rekening khusus yang dikelola oleh lembaga yang 

mengelola dana lingkungan hidup”  

b. Untuk mencantumkan pembayaran ganti kerugian dan biaya pemulihan 

disetorkan pada rekening khusus yang dikelola oleh BPDLH dalam gugatan  

atau hasil kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mencantumkan klausa “bahwa biaya ganti kerugian 

lingkungan hidup dan/atau biaya pemulihan wajib disetorkan kepada [rekening 

khusus dana PSLH milik BPDLH] dan dikelola oleh BPDLH untuk digunakan 

sebaik-baiknya demi kepentingan lingkungan hidup” dalam petitum; 

c. Untuk mengusulkan reklasifikasi PNBP yang berasal dari penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup untuk dikelola BPDLH kepada Menteri Keuangan; 

dan  

d. Untuk menyusun pedoman pemulihan yang mengatur mengenai penyusunan 

rencana pemulihan, pengadaan jasa pemulihan, implementasi pemulihan, dan 

pengawasan pelaksanaan pemulihan. 

2. Kepada Kementerian Keuangan: 

a. Untuk menyetujui pengeluaran ganti kerugian dan biaya pemulihan 

lingkungan dari PNBP KLHK dan penerapan earmarking pemasukan atas dana-

dana pemulihan; 

b. Untuk menyetujui reklasifikasi PNBP KLHK atas dana-dana pemulihan dari 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup agar dikelola BPDLH; dan 

c. Untuk memberikan mandat BPDLH untuk mengelola dana pemulihan yang 

berasal dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan: 

• membentuk PMK baru tentang pengelolaan dana lingkungan hidup 

yang berasal dari penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; 

atau 

• merevisi PMK No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Dana Lingkungan Hidup dengan menambahkan sumber dana yang 
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dapat dikelola oleh BPDLH dalam Pasal 7 ayat (1) dengan: “Biaya ganti 

kerugian dan pemulihan yang berasal dari penegakan hukum lingkungan 

hidup dan kehutanan” 

3. Kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup: 

a. Untuk menyiapkan rekening khusus bagi keperluan pengelolaan dana-dana 

pemulihan yang diperoleh dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup;  

b. Untuk menyiapkan peraturan tentang penyaluran dana pemulihan yang 

diperoleh dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup termasuk 

penghimpunan, tarif pengelolaan dana, dan monitoring dan evaluasi, beserta 

safeguard-nya; dan 

c. Untuk berkoordinasi dengan KLHK mengenai mekanisme pengadaan jasa 

pemulihan dalam hal pemulihan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk 

serta pelaksanaan dan pengawasan pemulihan. 

4. Kepada Mahkamah Agung: 

a. Untuk mengatur bunyi amar putusan pemulihan dalam Rancangan Peraturan 

Mahkamah Agung tentang penanganan perkara lingkungan hidup, sebagai 

berikut “memerintahkan tergugat menyetorkan biaya pemulihan dan/atau 

kerugian lingkungan kepada rekening khusus yang dikelola oleh lembaga dana 

perwalian yang berbentuk badan layanan umum yang berurusan dengan 

pengelolaan dana lingkungan hidup.” 
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