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d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 Tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Tahun 2020-2024;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi
Terhadap

Konvensi

PBB

tentang

Pengesahan

Konvensi

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Wanita Convention on the Elimination of all form Discrimination
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Tahun

1999

Nomor

49,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang- Undang …
-2-
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KATA PENGANTAR
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) merupakan
unit khusus yang mulai terbentuk sejak tahun 2014 ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Kementerian LHK) digabungkan. Unit khusus diberikan tugas khusus melakukan penegakan hukum
terkait pelanggaran-pelanggaran setidaknya 8 (Delapan) Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup dan
Kehutanan : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2015 tentang Konservasi Tanah dan Air, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Dengan meningkatnya sumber daya Ditjen Gakkum LHK yang signifikan, baik sumber daya manusia,
anggaran dan sarana prasarana, ribuan kasus telah ditangani hingga tahun 2021. Setidaknya 5.174 kasus
yang sudah ditangani terdiri dari 1.178 Operasi pengamanan dan pemulihan. 2.221 sanksi administrasi,
1.169 kasus pidana yang sudah P-21, 15 gugatan perdata yang kasusnya sudah inkracht dengan jumlah
putusan pembayaran ganti rugi dan pemulihan sebesar Rp. 19,8 Triliun.
Keberhasilan tersebut akan terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan pada tahun 2022 s.d 2024 karena
kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan masih akan marak terjadi, mengingat masih kurangnya
instrument pencegahan, masih terbukanya kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masih banyaknya
penjahat LHK yang belum jera. Renstra Ditjen Gakkum LHK 2020 s.d 2024 (Revisi) akan menjawab rencanarencana dan upaya-upaya yang akan dilakukan agar kejahatan lingkungan hidup berkurang
Sesuai dengan Permen LHK Nomor 63 tahun 2019 dan revisinya pada Permen LHK Nomor 1 Tahun 2022,
Renstra Gakkum LHK 2020 s.d 2024 akan dibagi menjadi 6 (enam) bagian. Pada Bab I Pendahuluan akan
dipaparkan capaian gakkum. Bab II akan berisi visi, misi dan tujuan Gakkum. Bab III berisi arah kebijakan,
strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan pengarusutamaan. Bab IV berisi sasaran Program
dan Kegiatan, Bab V akan menerangkan tentang target program dan kegiatan serta anggaran yang
dibutuhkan. Serta Bab VI merupakan bab penutup yang berisi rencana-rencana perubahan yang akan
dilakukan.
Demikian Revisi Rencana Strategi Ditjen Gakkum LHK 2020 s.d 2024 (Revisi) ini disusun untuk menjadi
panduan bagi seluruh pimpinan dan staff Ditjen Gakkum LHK dalam melakukan tugas dan fungsinya. Hasil
kerja Ditjen Gakkum LHK akan mendukung secara signifikan tercapainya Visi Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yaitu “ Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk
Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung : “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dalam mendukung “ Terwujudnya Indonesia Manju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “.

Jakarta, 17 Februari 2022
Direktur Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M. Com, M.P.M.,
NIP : 19660711 199203 1 018

xxxiv

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 (REVISI)

xxxv

DITJEN GAKKUM LHK

DAFTAR ISI
COVER

i

PERATURAN & REGULASI RENSTRA

iii

KATA PENGANTAR

xxxiii

DAFTAR ISI

xxxv

01

PENDAHULUAN

2

KONDISI UMUM

4

02

VISI, MISI, TUJUAN TAHUN 2020-2024

34

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/ LEMBAGA
VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON I

35
40

03

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN,
DAN PENGARUSUTAMAAN UNIT KERJA ESELON I

POTENSI PERMASALAHAN
ASPIRASI MASYARAKAT

19
30

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT KEMENTERIAN LHK

46

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT KERJA ESELON I

49

KERANGKA REGULASI

58

KERANGKA KE LEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN

61
65

04

PROGRAM DAN KEGIATAN

74

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNIT KERJA ESELON I
SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

75
75

05

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

84

PETA SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN

84

TARGET KINERJA
KERANGKA PENDANAAN

85
85

06

PENUTUP

92

LAMPIRAN

xxxvii

1

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 (REVISI)

DITJEN GAKKUM LHK

BAB i

PENDAHULUAN
Strategis
(Renstra)
pelaksanaan
pembangunan
nasional
jangka
RENCANA
menengah yang dikonstruksikan Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Ditjen Gakkum LHK) sebagai unit kerja eselon satu di dalam
jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) merupakan panduan arah dan tujuan organisasi ini
dalam periode lima tahun kedepan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar pasal 28H ayat 1 yang menetapkan bahwa
lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak
asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara
Indonesia,
pemerintah
berusaha
mewujudkannya
melalui pembangunan yang terstruktur, sistematis dan
berkelanjutan dimana hanya dapat tercapai dengan
perencanaan yang baik sesuai yang dimandatkan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara
garis besar, perencanaan pembangunan ini terdiri atas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahunan,
serta perencanaan pembangunan periode tahunan.
Visi Indonesia 2045 dan Visi dan Misi Presiden 2019-2024
menerjemahkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang
dituangkan kedalam RPJMN 2020-20241. Tujuh agenda
pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
Ada 4 (empat) agenda prioritas yang terkait dengan
Kementerian LHK dan menjadi acuan Kementerian LHK
dalam membangun strategi dan arah kebijakan di dalam
Renstra Kementerian LHK 2020-2024. Agenda PN 6 yaitu
“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim” kemudian diturunkan kepada
Ditjen Gakkum LHK dan turut menjadi acuan penyusunan
strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dirjen Gakkum
LHK 2020-2024 demi tercapainya tujuan pembangunan
nasional2.
Sebagai upaya dalam pencapaian cita-cita besar bangsa
ini, Kementerian LHK beserta seluruh unit kerjanya harus menyusun strategi yang cermat dan jitu agar cita-cita
1

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lampiran I.
2
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, Hal.40, Renstra (Revisi)
KLHK 2020 s.d 2024

2
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KONDISI UMUM
tersebut dapat menjadi realitas. Sesuai
dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, setiap
kementerian
dan
lembaga pemerintahan wajib menyusun
dokumen
perencanaan
kerja untuk periode 5
(lima) tahun yang
dituangkan menjadi
Rencana Strategis
(Renstra)
sesuai
dengan tugas dan
fungsi yang berpedoman pada RPJMN3.
Tujuannya
adalah untuk menjamin agar seluruh kegiatan dan tindakan
yang dilakukan berKERANGKA PROSES PEMBUATAN RENSTRA
jalan efektif, efisien,
dan sejalan dengan pencapaian tujuan yang di- Teknis penyusunan Renstra Ditjen Gakkum
LHK 2020-2024 bertitik-tolak dari uraian tugas,
harapkan.
fungsi dan kewenangan, hasil evaluasi kinerja,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tantangan pada periode sebelumnya,
telah melakukan langkah awal dengan menyusun aspirasi
pemangku
kepentingan
terkait
dokumen Renstra Tahun 2020-2024 sesuai dengan
pemenuhan
kebutuhan
barang
dengan PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor dan
layanan
publik,
pengarusutamaan
05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga gender, pengarusutamaan modal sosial &
Tahun 2020-20244. Renstra ini kemudian budaya, dan pengarusutamaan transformasi
diturunkan kepada unit-unit kerja dibawahnya digital serta prediksi kondisi yang ingin diubah
untuk disusun berdasarkan pedoman pada untuk lima tahun yang akan datang5, serta
PERMEN KEMENTERIAN LHK No. P63/ internalisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang
MenLHK-Setjen/SET.1/10/2019 tentang Tata Cipta Kerja, dalam hal ini, di lingkup Ditjen
Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Gakkum LHK.
Kementerian LHK Tahun 2020-2024 dan
Revisinya Pada PERMEN KEMENTERIAN LHK
No.1 Tahun 2022.

Menginjak lima tahun sejak dibentuknya Ditjen
Gakkum LHK, organisasi ini sedikit banyak telah
memberikan andil positif dalam menjaga kualitas
lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan
hutan. Seperti yang diilustrasikan pada gambar
Rantai Nilai KLHK, peran unit kerja Ditjen
Gakkum LHK merupakan unit kerja pendukung
Kementerian LHK yang cenderung bersifat
responsif dalam membangun dan melestarikan
lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh
wilayah Indonesia. Menjadi gerbang terakhir
dalam satuan kerja Kementerian LHK, Ditjen
Gakkum LHK senantiasa mendukung melalui

penegakan hukum secara tegas dan konsisten
dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan
demi tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian gotong royong.
Namun demikian, pandemi COVID-19 tahun
2020 memberi dampak signifikan terhadap
kondisi perencanaan dan penganggaran di Ditjen
Gakkum LHK. Adanya prioritas pembangunan
dan penanganan pandemi menjadi faktor
penting dari perbedaan usulan anggaran yang
sebelumnya telah
diformulasikan bersama
dalam RKP.

RANTAI NILAI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional.
4
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
5
Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Lingkup KLHK Tahun 2020-2024.

4
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TUGAS DAN FUNGSI
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, tugas Ditjen Gakkum
LHK di satuan kerja Kementerian LHK6 adalah
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penurunan gangguan,
ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan
hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Ditjen Gakkum LHK menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
a.

b.

c.

6

Perumusan
kebijakan
di
bidang
penyelenggaraan pencegahan, pengawasan,
pengamanan, penanganan pengaduan,
penyidikan, penerapan hukum administrasi,
perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan
hidup dan kehutanan, serta dukungan
operasi penegakan hukum lingkungan hidup
dan kehutanan;
Pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
penyelenggaraan pencegahan, pengawasan,
pengamanan, penanganan pengaduan,
penyidikan, penerapan hukum administrasi,
perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan
hidup dan kehutanan, serta dukungan
operasi penegakan hukum lingkungan hidup
dan kehutanan;
Penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang penyelenggaraan
pencegahan, pengawasan, pengamanan,
penanganan
pengaduan,
penyidikan,
penerapan hukum administrasi, perdata,
dan pidana dalam ranah lingkungan hidup

dan kehutanan, serta dukungan operasi
penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;
d.

e.

f.

Gambar 3. Rantai Nilai Ditjen Gakkum LHK

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan pencegahan,
pengawasan, pengamanan, penanganan
pengaduan, penyidikan, penerapan hukum
administrasi, perdata, dan pidana dalam
ranah lingkungan hidup dan kehutanan,
serta dukungan operasi penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan;

RANTAI NILAI GAKKUM LHK
Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK
P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
dibentuklah 5 (lima) Balai Pengamanan
dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum
LHK)7 yang bernaung di bawah Ditjen
Gakkum LHK.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan
pencegahan, pengawasan, pengamanan,
penanganan
pengaduan,
penyidikan,
penerapan hukum administrasi, perdata,
dan pidana dalam ranah lingkungan hidup
dan kehutanan, serta dukungan operasi
penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;

RANTAI NILAI DITJEN GAKKUM LHK

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pencegahan, pengawasan,
pengamanan, penanganan pengaduan,
penyidikan, penerapan hukum administrasi,
perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan
hidup dan kehutanan, serta dukungan
operasi penegakan hukum lingkungan hidup
dan kehutanan;

g.

Pelaksanaan
administrasi
Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan; dan

h.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Menteri.

Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, pasal 491.

Unit struktural dan unit fungsional Ditjen
Gakkum LHK saling berangkaian dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
untuk memahami posisi dan peran
yang diemban masing-masing bagian
dalam mencapai Sasaran Program yang
ditetapkan dalam Renstra Kementerian
LHK dan Renstra Ditjen Gakkum LHK.

7

Pembentukan ini bertujuan untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Ditjen Gakkum LHK di seluruh wilayah
kepulauan Republik Indonesia. Kelima
balai ini merupakan unit pelaksana teknis
di bidang pengamanan dan penegakan
hukum lingkungan hidup dan kehutanan,
yang tersebar dengan cakupan Wilayah
Sumatera, Wilayah Kalimantan, Wilayah
Sulawesi, Wilayah Jawa, Bali, & Nusa
Tenggara, serta Wilayah Maluku & Papua.

Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.1/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pasal 4.

6
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PROSES BISNIS
SUSUNAN ORGANISASI
Seperti yang tercantum pada Lampiran BAB II P.15 tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Gakkum LHK
memiliki struktur organisasi digambarkan seperti di Gambar 48. Struktur Organisasi
Ditjen Gakkum LHK tersebut hanya dijabarkan sampai dengan unit kerja eselon II
(direktorat) beserta wilayah Balai Gakkum LHK.

Gambar 4. Struktur Organisasi Ditjen Gakkum LHK

Dalam alur kerja Ditjen Gakkum LHK,
Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan
Sanksi Administrasi LHK (PPSA) bertindak
sebagai portal penanganan penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan. Artinya,
seluruh kasus/perkara yang ditangani dan
yang akan diproses lebih jauh, masuk melalui
direktorat tersebut.
Hasil dari penanganan pengaduan tersebut
selanjutnya diteruskan kepada direktorat

lainnya, yaitu Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup (PSLH), Pencegahan dan Pengamanan
LHK (PPH) dan Penegakan Hukum Pidana
(PHP) LHK. Adapun dukungan manajemen oleh
Sekretariat Ditjen Gakkum LHK bekerja untuk
menyelenggarakan dan menyediakan segala
dukungan baik sarana prasarana, anggaran,
kepegawaian, advis hukum, dan sebagainya,
kepada seluruh direktorat dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pelaksanaan Penegakan Hukum
LHK.

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN GAKKUM LHK

PROSES BISNIS DITJEN GAKKUM LHK

8

Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, Lampiran I, Hal. 284 (K).

8
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KOMPOSISI SDM
Hingga per Desember 20219, keseluruhan
pegawai di Ditjen Gakkum LHK berjumlah
1.273 personil yang mencakup Aparatur Sipil
Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS)
Pusat, ASN/PNS Unit Pelaksana Teknis (UPT),
Honorer Pusat, dan Honorer UPT. Di dalam
Ditjen Gakkum LHK juga memiliki dua jabatan
fungsional. Pertama, jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) dan
kedua, jabatan fungsional Polisi Kehutanan
(Polhut) yang termasuk di dalamnya adalah
satuan polhut reaksi cepat (SPORC).
Selain itu, terdapat pula Penyidik Pegawai
Negeri Sipil PPNS) yaitu pegawai negeri sipil
yang diberikan kewenangan khusus oleh
undang-undang dalam rangka pelaksanaan
penyidikan tindak pidana bidang LHK di lima
wilayah kerja Balai Gakkum dan pusat. Jumlah
pegawai fungsional Gakkum LHK mencapai
1.036 personil dengan personil terbanyak di
wilayah Sumatera. Seluruh jabatan fungsional
ini merupakan unit yang menjadi garda
terdepan dalam proses penegakan hukum
ranah lingkungan hidup dan kehutanan.

9

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021, Desember 30). Data Sumber Daya Manusia
Gakkum KLHK. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

DITJEN GAKKUM LHK

10
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CAPAIAN KINERJA DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2015-2021

KINERJA GAKKUM 2015-2019
217

Tahun 2015-2019 merupakan tahun perdana Ditjen Gakkum LHK melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai satuan yang dibentuk atas dasar penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kementerian Kehutanan. Pencapaian kinerja Ditjen Gakkum LHK10 utamanya dinilai berdasarkan
realisasi program dan kegiatan terhadap target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Gakkum LHK
tahun 2014-201911. Selain itu, pencapaian juga diukur berdasarkan hasil utilisasi anggaran dari yang
disediakan.
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CAPAIAN KINERJA GAKKUM 2015-2019
Dalam periode pertama masa kerjanya, kinerja
Ditjen Gakkum LHK mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun secara linier.
Dari penanganan pengaduan, sebanyak total
6.166 pengaduan yang masuk melalui berbagai
kanal pengaduan (SMS, aplikasi, telepon, email,
Facebook, dan Instagram) sudah ditangani.
Kenaikan yang linier juga terjadi dalam kegiatan
pengawasan izin. Sebanyak 1.830 total
perusahaan yang telah berhasil diawasi dalam
kurun waktu lima tahun. Sedangkan untuk
sanksi administrasi, lonjakan penerapan sanksi
administrasi ini terjadi pada tahun 2019. Dari
total 1.830 sanksi administrasi pada keseluruhan
satu periode, 44% sanksi tertangani di tahun
tersebut.
Dalam tujuh tahun, Ditjen Gakkum LHK juga
telah melaksanakan sebanyak 1.778 operasi
pencegahan pengamanan hutan yang terdiri dari
424 operasi pengamanan tumbuhan dan satwa
liar dengan, serta 681 operasi pembalakan liar
dan 673 operasi perambahan hutan. Hal ini bisa
dikatakan sangat baik mengingat target luas
Kawasan hutan yang diamankan semula hanya
13 juta hektar.

10

27

Untuk penegakan hukum pidana, Ditjen Gakkum
LHK dapat menyelesaikan sebanyak 1.164 kasus
hingga P-2112, dan 247 fasilitasi Polri13. Ditjen
Gakkum LHK juga berhasil memenangkan 19
perkara LHK, 15 putusan inkracht14, dan 5 perkara
inkracht yang terekesekusi.
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja Ditjen Gakkum LHK sudah
berhasil dan sangat jauh melampaui target.
Namun lantas tidak menandakan bahwa Ditjen
Gakkum LHK sudah merasa puas dengan hasil
yang diperoleh15. Oleh sebab itu, pada Renstra
Ditjen Gakkum LHK tahun 2020-2024 (Revisi),
Ditjen Gakkum LHK telah melakukan pengkajian
dan evaluasi terhadap penetapan target kinerja
yang lebih ambisius tanpa mengenyampingkan
prinsip penetapan target yang SMART (specific,
measurable, achievable, realistic, dan time bound).
Hal ini dengan harapan bahwa dari sisi Ditjen
Gakkum LHK, kapasitas penyelesaian perkara
dan kasus lingkungan hidup dan kehutanan
dapat meningkat dengan pesat meski tentu
saja tetap berdasarkan pertimbangan seluruh
pengalaman dan segala permasalahan pada
periode sebelumnya.

Data Hasil Kerja Gakkum Tahun 2015-2021. (2021, Desember 31). Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Rencana Strategis 2015-2019. Jakarta:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12
Berkas telah diterima jaksa, siap disidangkan.
13
Sementara untuk kasus penyelesaian sengketa di luar pengadilan
14
26 gugatan perdata melalui pevvngadilan telah disidangkan dalam periode ini, 11 gugatan sudah berkekuatan tetap (inkracht
van gewijsde).
15
Mengingat kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan masih marak dilakukan, kualitas lingkungan hidup masih harus ditingkatkan dan tingkat deforestasi masih harus diturunkan.
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PENINGKATAN SDM DAN REALISASI ANGGARAN
DITJEN GAKKUM LHK TAHUN
2015-2021

Selain
kinerja
operasional,
Ditjen Gakkum LHK juga sangat
mengedepankan pengembangan
personilnya. Sebab, asset kunci
dan utama dari penegakan
hukum ialah sumber daya
manusianya.
Dalam kurun waktu lima tahun,
Ditjen Gakkum LHK telah
meningkatkan kapasitas aparat
penegak hukum LHK yang terdiri
dari 649 Polhut, 161 PPLH dan
226 PPNS. Ditjen Gakkum LHK
juga telah menyelenggarakan
lebih dari lima ribu pelatihan
dan pendidikan kepada aparat
penegak hukumnya.

SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana yang andal dan tepat
guna akan mampu meningkatkan efektifitas
dan efisiensi suatu pelaksanaan tugas. Untuk
itu, Ditjen Gakkum LHK telah menyediakan
13.674 berbagai sarana prasana16 kepada
satuan tugasnya yang tersebar diseluruh wilayah
Indonesia, demi memudahkan dan meningkatkan
kinerja penegakan hukum LHK.
Seperti yang dijabarkan pada tabel di bawah
ini, Ditjen Gakkum LHK telah melaksanakan

pengadaan untuk kegiatan mobilisasi serta untuk
kebutuhan intelijen dan pemutakhiran sistem
teknologi. Tidak hanya itu, pada tahun 2017,
Ditjen Gakkum LHK juga membangun sebuah
fasilitas berteknologi canggih dan mutakhir yang
berlokasi di kantor pusat dan beberapa UPT.
Fasilitas ini dibangun untuk difungsikan sebagai
pusat komando penegakan hukum LHK. Fasilitas
ini dinamakan Center of Intelligence.

SARANA DAN PRASARANA DITJEN GAKKUM LHK
Tabel 1. Sarana dan Prasarana Ditjen Gakkum LHK

Terkait dengan capaian anggaran,
total pagu yang disediakan
pada tahun 2015-2021 adalah
sebesar 2.090,35 miliar rupiah.
Sedangkan anggaran total yang
diserap selama lima tahun masa
kerja pertama terbilang cukup
optimal yakni sebesar 1.336,53
miliar rupiah dengan rata-rata
pertahunnya sebesar 93,68%.
Adapun dari grafik tersebut,
penyerapan tertinggi adalah pada
tahun 2019 dengan persentase
sebesar 98,71%.

16

Data Sarpras. Jakarta, 2021. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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CENTER OF INTELLIGENCE DITJEN GAKKUM LHK

Dengan karakteristik kejahatan yang bersifat masif, kompleks, dan multi-sektor,
Ditjen Gakkum LHK membangun command center atau Center of Intelligence (COI)
yang mampu mengimbangi, bahkan mengungguli pelanggaran dan kejahatan
tersebut. Tujuan utama pembangunan pusat komando ini yakni sebagai pusat
informasi atau intelligent room17 yang mampu memberikan dukungan intelijen bagi
pengambilan keputusan.

Agar fungsi tersebut dapat termanifestasi,
ada empat elemen kunci yang harus dipenuhi:
people, proses, technology, dan data. Dengan
demikian, peran COI dalam kelugasan instruksi
penegakan hukum LHK dapat termanfaatkan
secara maksimal, terutama dengan kemampuan
surveillance, intelligence, dan investigasi yang
mumpuni dan mutakhir. Oleh sebabnya, tidak
hanya teknologi teranyar, COI juga dibekali
dengan data dan informasi yang terintegrasi dari
berbagai macam sumber dan sistem.

EMPAT FUNGSI UTAMA CENTER OF INTELLIGENCE

Arsitektur pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan telekomunikasi
yang dibangun pada COI dibuat dengan tujuan akhir menjadikan fasilitas ini sebagai
crisis center yang mampu memberikan respon cepat dan tepat terhadap situasi
genting. Empat fungsi utama18 dari COI adalah big data system, collaboration &
learning center, decision support system, dan knowledge management.

17

Pembangunan Sistem Opsroom Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,2017)
hlm.4.
18
The Center of Intelligence. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Sebagai lembaga penegak hukum pionir yang
mengimplementasi dan memanfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, COI lantas
ditingkatkan fungsinya menjadi sebuah learning
center yang menaungi beragam pemangku
kepentingan. Tujuan besarnya ialah, selain
menyebarluaskan dan memperoleh dukungan
terhadap COI itu sendiri, juga mendorong
berbagai pihak tersebut untuk turut mengadopsi
dan mengoptimalisasi teknologi yang sudah
ada ini untuk diimplementasikan ke dalam
sistem kerja masing-masing demi meningkatkan
kualitas dan kinerja mereka dalam memberikan
layanan kepada masyarakat.

ELEMEN KUNCI
CENTER OF INTELLIGENCE
DITJEN GAKKUM LHK
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KERJASAMA
Dengan tugasnya memberantas pelanggaran
dan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,
Ditjen Gakkum LHK telah melakukan kerjasama
baik dalam hal peningkatan SDM, pembagian
data dan informasi, hingga penyelesaian kasus
kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
Kerjasama ini dilaksanakan dengan mitra
kerjasama berupa organisasi Pemerintahan
(Kementerian/Lembaga) dan Non-Pemerintahan

(Lembaga Swadaya Masyarakat) baik yang ada
di dalam negeri maupun luar negeri
Dalam kurun tujuh tahun, Ditjen Gakkum LHK
telah membangun 11 (sebelas) dokumen
kerjasama dalam negeri berupa PKS maupun
Nota Kesepahaman serta mendapatkan
dukungan dan kerjasama dari enam organisasi
mancanegara.

KERJASAMA DALAM NEGERI DITJEN GAKKUM LHK PERIODE 2015-2021

KERJASAMA LUAR NEGERI DITJEN GAKKUM LHK PERIODE 2015-2021
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01 |
POTENSI PERMASALAHAN
Dari segi bisnis prosesnya, pendewasaan organisasi Ditjen Gakkum LHK tentunya
ditandai dengan perbaikan berbagai aspek organisasi yang mampu mendorong
peningkatan kinerjanya, yaitu berupa:
• Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
• Peningkatan ketaatan badan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau
persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup
dan kehutanan;
• Peningkatan pencegahan dan pengamanan aset lingkungan hidup dan kehutanan;
• Peningkatan layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
• Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan
kehutanan.
Tingginya angka kasus yang diselesaikan oleh Ditjen Gakkum LHK menandakan bahwa
kapasitas terpasang yang dimiliki dan akan terus ditingkatkan oleh Ditjen Gakkum LHK.
Akan tetapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa kejahatan belum mereda dan efek jera
belum mengena baik kepada para pelaku maupun calon pelaku kejahatan.
Berbeda dengan tindak kejahatan lainnya, kejahatan LHK merupakan kejahatan
yang luar biasa (extraordinary). Artinya, merupakan tindak kejahatan lintas batas
yang dampaknya tidak hanya merugikan bangsa ini, tetapi juga negara-negara
tetangga; yang tidak hanya berdampak pada kerugian materil, tetapi juga berdampak
terhadap kesehatan dan sosial.

ISU STRATEGIS
Ditjen Gakkum LHK telah melakukan studi dan evaluasi terhadap kondisi internal serta
apa yang menjadi tantangan organisasi selama lima tahun kebelakang sebagai upaya
merefleksikan apa yang akan dihadapi kedepannya, sehingga Ditjen Gakkum LHK
memiliki basis yang kuat dalam perancangan strategi organisasi.
Berdasarkan studi tersebut, Ditjen Gakkum LHK berhasil menyimpulkan beberapa isu
yang menjadi prioritas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan19.

19

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Background Study Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

Tingginya angka kerugian dan dampak negatif yang disebabkan
oleh pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup,
yang berefek domino akibat sulitnya eksekusi atas perkara hukum
terkait.
Pada kasus kebakaran hutan, misalnya.
Derita yang langsung dirasakan, jika
dikonversikan, jumlahnya bisa mencapai
triliunan rupiah, termasuk kehilangan
keanekaragaman hayati sebagai bagian
dari kekayaan alam Indonesia. Dampak
tidak langsung dari segi ekonomi akan
muncul setelahnya; penutupan bandara,
terhambatnya aktivitas sekolah, dan
dampak kesehatan yang tidak luput
terutama gangguan pernapasan akibat
asap dan memburuknya kualitas udara.
Pada kasus pencemaran lingkungan
akibat limbah beracun, kerugian sosial
ekonomi daan dampak lingkungan
merupakan akibat dari terganggunya
lingkungan perairan akibat tumpahan
minyak
yang
berdampak
pada
penurunan hasil perikanan tangkap,
terganggunya kenyamanan penduduk

pesisir,
terganggunya
ekosistem
(terumbu karang, mangrove, dan
padang lamun) yang merupakan
tempat ikan dan biota laut lainnya
memijah dan membesarkan anak
ikan, terganggunya fungsi fisik
mangrove dan terumbu karang yang
mempunyai fungsi sebagai penyedia
jasa lingkungan.
Tidak hanya disitu saja, permasalahan
ini berlanjut ketika terdapat selisih
antara nilai ganti rugi yang dituntut
oleh Kementerian LHK dengan nilai
yang dikabulkan. Perbedaan ini adalah
akibat kenihilan jasa lingkungan
hidup di pasar dan perbedaan nilai
intrinsik lingkungan hidup bagi pihak
lainnya (pemerintah, aparat Gakkum,
masyarakat atau perusahaan).

kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan ter02 | Tindak
masuk extraordinary crime
Luasnya cakupan kejahatan lingkungan
membuatnya
dapat
dikategorikan
sebagai
kejahatan
trans-nasional
maupun kejahatan yang terorganisir
yang memiliki dimensi persoalan
yang tidak banyak dimiliki oleh bentuk
kejahatan lainnya. Sebagai contoh
adalah perdagangan satwa liar yang
melintasi batas negara.
Tipikal kejahatan tersebut bukan hanya
memiliki jaringan internasional, tetapi
juga turut menyertakan kejahatan
lainnya seperti korupsi, penggelapan,
pencucian uang, hingga penghindaran
pajak melalui transaksi yang rumit tanpa
memandang batas geografis suatu
negara. Itulah sebabnya kejahatan
lingkungan hidup dan kehutanan juga

merupakan kejahatan yang bersifat
multi-aktor.
Di Indonesia, kasus-kasus kejahatan
lingkungan yang terorganisir hampir
terjadi di segala isu dengan pelaku
intelektual yang sulit disentuh. Pelaku
yang dipidana biasanya hanyalah
pelaku lapangan, yang umumnya
terpaksa turut serta akibat permintaan
dari oknum berkuasa akibat himpitan
ekonomi. Oleh sebab itu, jaringan
dan kerjasama Ditjen Gakkum LHK
terhadap institusi dan organisasi lain,
baik nasional maupun internasional,
haruslah sangat solid dan bersinergi
agar dapat menuntaskan kejahatan
LHK secara holistik

20
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03 | Kesenjangan antara penegakan hukum di pusat dan daerah
Kesenjangan ini menjadi pengingat bahwa penguatan sistem dan penegakan
hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berintegritas, konsisten, dan terpadu
sangatlah diperlukan. Hal ini juga lantas mempengaruhi kepercayaan publik yang
akhirnya memilih untuk melakukan pengaduan terpusat kepada Kementerian LHK
alih-alih kepada pemerintah daerahnya. Padahal, proses ini turut menghambat
percepatan proses verifikasi dan pemeriksaan yang harus dilakukan di daerahnya
dalam upaya penanganan pengaduan.

Dari penjabaran di atas, pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap lingkungan hidup
dan kehutanan memberi multi-dampak yang negatif dari berbagai aspek dengan jangka
waktu yang panjang dan lingkup yang sangat luas. Bahkan, sebagian besar dari dampak
tersebut tidak dapat diperbaiki. Sebab, kerusakan lingkungan hidup turut menghancurkan
makhluk hidup yang tinggal di dalamnya dan tidak terkecuali umat manusia.

DITJEN GAKKUM LHK

PEMBELAAN HUKUM

Penanganan keterlanjuran

Munculnya
Gugatan/Perlawanan
Hukum
terhadap setiap tindakan hukum yang dilakukan
oleh Ditjen Gakkum LHK terhadap pelaku tindak
kejahatan LHK menunjukan menunjukan tren
peningkatan yang cukup signifikan, terutama
gugatan pra-peradilan terhadap upaya penyidikan
tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS LHK baik
di Pusat maupun Daerah (Balai). Hal ini menjadi
permasalahan penting mengingat belum adanya
personel khusus di setiap Unit Kerja untuk
melakukan pembelaan hukum terhadap berbagai
gugatan/ perlawanan hukum tersebut.

Dalam rangka implementasi UU Cipta Kerja,
Ditjen Gakkum LHK melalui Direktorat PHP LHK
ditunjuk sebagai ketua Pokja V yang menangani
Konsolidasi Data dan Penyelesaian Keterlanjuran
terhadap berbagai perizinan sektor lingkungan
hidup dan kehutanan yang bermasalah setelah
adanya mekanisme pengaturan baru dalam
Undang-Undang Cipta Kerja.Terbitnya PP
No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan PP No.23 Tahun 2021 tentang Kehutanan
sebagai turunan UU Cipta Kerja telah menegaskan
bahwa aspek Pengawasan LHK menjadi peran
penting dalam upaya pengendalian.

Oleh karenanya, diperlukan adanya penguatan
Tim Pembelaan Hukum di Unit Kerja Lingkup
Ditjen Gakkum LHK sehingga setiap Unit Kerja
dapat melakukan pembelaan hukum terhadap
gugatan/ perlawanan hukum secara mandiri di
bawah supervisi Dirjen.

PENGAWASAN KEHUTANAN
PermenLHK 15/2021 tentang SOTK KLHK
memberikan kewenangan Ditjen Gakkum LHK
untuk melakukan kegiatan pengawasan ketaatan
pelaksanaan perizinan Kehutanan, selain
pengawasan izin lingkungan hidup yang selama
ini dilakukan melalui Direktorat PPSA LHK.
Kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan
izin kehutanan sebagaimana diamatkan oleh PP
23 Tahun 2021 sebagai turunan UUCK dilakukan
oleh Pengawas Kehutanan dan/atau Polhut yang
ditetapkan untuk melakukan pengawasan izin
kehutanan. Mengingat saat ini belum ada Jabatan
Pengawas Kehutanan, maka pengawasan izin
kehutanan dilakukan oleh Polhut.

DAMPAK PELANGGARAN LHK

Selain itu PermenLHK 15/2021 juga memberikan
tambahan tugas dan fungsi kepada Ditjen
Gakkum LHK untuk memberikan dukungan
operasi penindakan terhadap tindak kejahatan
perusakan lingkungan hidup melalui Direktorat
PPLHK.
Perlu segera dilakukan penguatan kapasitas
terhadap
Polhut
dibidang
perizinan
kehutanan, sehingga Polhut Gakkum LHK
dapat melaksanakan tugas dan kewenangan
pengawasan izin kehutanan.

FOLU NET SINK
Upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan yang diselenggarakan oleh Ditjen
Gakkum LHK juga memiliki peran penting
dalam mendukung pencapaian Indonesia’s
FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink
2030 melalui perwujudan aksi mitigasi sektor
kehutanan dan lahan, yaitu pengurangan laju
deforestarsi dan degradasi baik di laham mineral
maupun lahan gambut, dimana pengurangan
deforestasi dan degradasi tersebut akan
berdampak terhadap perlindungan hutan alam
dalam menjaga keanekaragaman hayati.
Kegiatan penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang berkontribusi dalam
perwujudan aksi mitigasi sektor kehutanan
dan lahan adalah kegiatan pencegahan dan
pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan
(Dit. PPH/PPLHK) terhadap potensi kejahatan
yang menyebabkan deforestasi dan degradasi
hutan dan lahan (illegal logging, perambahan
hutan, perusakan lingkungan dan pembakaran
hutan dan lahan), dan didukung dengan upaya
penegakan hukum pidana / penyidikan (Dit. PHP/
PHPLHK).
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HAMBATAN
Masing-masing unit kerja di bawah Ditjen Gakkum LHK telah mengkaji apa saja yang menjadi
hambatan organisasi. Dari hambatan itu pula Ditjen Gakkum LHK telah merumuskan solusi apa saja
yang dapat menanggulanginya. Selain pada penjabaran di bawah, yang tidak kalah penting adalah
bahwa belajar dari pengalaman baik dengan adanya 858 hakim bersertifikat lingkungan, sangat
diperlukan pula kerjasama yang baik dengan jaksa. Pembentukan jaksa bersertifikasi lingkungan
juga merupakan salah satu inisiasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerjasama tersebut.

17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Sustainable Development Goals (SDG’s)
Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang diselenggarakan oleh
Ditjen Gakkum LHK memberikan kontribusi terhadap pencapaian Peta Jalan
(Road Map) Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
(SDG) KLHK 2018-2030 melalui penegakan hukum terhadap berbagai potensi
kejahatan yang dibedakan berdasarkan tipologi kasus, yaitu: Illegal logging,
Perburuan/pedagangan ilegal TSL, Perambahan kawasan hutan, Pembakaran
hutan dan lahan, Sampah, limbah B3, serta Pencemaran dan perusakan
lingkungan.
Terhadap SGDs, kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
mendukung pencapaian goal 15 (kasus Illegal logging, Perburuan/pedagangan
illegal TSL dan Perambahan kawasan hutan), goal 13 (kasus pembakaran hutan
dan lahan), goal 6, 11 dan 14 (kasus Pencemaran dan perusakan lingkungan,
limbah B3 dan sampah).
HAMBATAN DAN SOLUSI DITJEN GAKKUM LHK
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PETA SEBARAN TIPOLOGI KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Menilik dari jenis kejahatannya, Ditjen Gakkum LHK mengelompokkan tindakan ancaman dan
gangguan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan menjadi enam tipologi kejahatan: kebakaran
hutan dan lahan, pembalakan liar (illegal logging), perambahan, peredaran ilegal tumbuhan dan
satwa liar (TSL), pencemaran lingkungan hidup, serta kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu,
Luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan sendiri. Sebab, sebaran tipologi terhadap wilayah di
Indonesia pada tahun 2015-201920 cukup beragam mengikuti karakteristik wilayah masing-masing.

WILAYAH SUMATERA

WILAYAH KALIMANTAN

Hasil pembedahan data kasus di dalam
Gakkum LHK menunjukkan bahwa wilayah
Sumatera mendominasi beberapa tipologi
kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
Tipologi tersebut ialah kebakaran hutan dan
lahan, pembalakan liar dan kasus perambahan.
Sementara, untuk kasus pencemaran, peredaran
ilegal TSL dan kerusakan lingkungan hidup,
Sumatera menduduki posisi kedua setelah
wilayah Jabanusra. Ini menunjukkan bahwa
wilayah Sumatera menjadi wilayah dengan
tingkat kejahatan tertinggi dengan berbagai
tipologinya.

Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan
Tengah menjadikan wilayah Kalimantan
sebagai wilayah yang banyak mengalami kasus
kebakaran hutan di Indonesia. Selain kebakaran
hutan, wilayah Kalimantan juga menjadi
wilayah tertinggi kedua terkait tipologi kasus
pembalakan liar, yang terjadi hampir merata
di tiga provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Tengah.

Untuk kebakaran hutan dan lahan, provinsi
Riau memiliki angka kebakaran hutan tertinggi
disusul oleh Sumatera Selatan. Sedangkan untuk
pembalakan liar, Riau dan Jambi menduduki dua
provinsi teratas sebagai provinsi dengan angka
illegal logging tertinggi di wilayah Sumatera.
Dalam jenis kejahatan perambahan pun, Riau
masih merajai angka perambahan tertinggi.
Dari angka tersebut, bisa disimpulkan bahwa
kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di
wilayah Sumatera terpusat di provinsi Riau

Sebaran Kasus KARHUTLA 2015 - 2021

WILAYAH SULAWESI
Wilayah ini memang bukan menjadi wilayah
dengan tingkat kejahatan lingkungan hidup
dan kehutanan tertinggi. Tetapi, bukan berarti
kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayah
Sulawesi. Tiga tipologi kejahatan LHK dengan
frekuensi tertinggi di wilayah Sulawesi ialah
kasus illegal logging, pencemaran lingkungan
hidup, dan kasus perambahan. Adapun provinsi
yang menyumbang angka terbanyak ialah
Sulawesi Selatan dan diikuti oleh Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

WILAYAH JABANUSRA (JAWA, BALI & NUSA TENGGARA)

WILAYAH MALUKU DAN PAPUA

Untuk wilayah Jabanusra, kasus pencemaran
lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup
dan peredaran ilegal TSL menjadi momok
di wilayah ini. Sebarannya pun lebih variatif.
Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di
wilayah Jabanusra banyak terjadi di provinsi Jawa
Barat. Sementara untuk pencemaran lingkungan
kedua terbanyak di provinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah menjadi provinsi penyumbang kedua
tertinggi masalah kerusakan lingkungan hidup.
Namun, untuk peredaran ilegal TSL, Jawa Timur
jauh di atas provinsi di Jabanusra lainnya.

Dari keseluruhan wilayah, Maluku dan Papua
menjadi wilayah dengan tindak kejahatan
yang paling minim. Untuk di wilayah ini, illegal
logging dan peredaran ilegal TSL merupakan
dua tipologi kejahatan tertinggi diantara tipologi
kejahatan lainnya.

20

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan . Data Sebaran Tipologi Kejahatan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. (Jakarta : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, 2019)..

Sebaran Kasus TSL 2015 - 2021
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Sebaran Kasus Illegal Logging 2015 - 2021

Sebaran Kasus Perambahan 2015 - 2021
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Sebaran Kasus Pencemaran 2015 - 2021

Sebaran Kasus Kerusakan 2015 - 2021
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SWOT
Ditjen Gakkum LHK menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
untuk menganalisis faktor internal (Strength & Weakness) dan eksternal (Opportunity &
Threat) yang terkait lebih erat dengan kondisi organisasi saat ini dengan analisis sebagai
berikut.

ASPIRASI MASYARAKAT
Berbagai upaya peningkatan penegakan hukum sudah mulai dilakukan sejak berdirinya
Ditjen Gakkum LHK lima tahun yang lalu. Meski demikian, harus diakui bahwa tingginya
kebakaran hutan dan lahan yang masih meluas, kualitas lingkungan hidup yang belum
membaik, dan kondisi ekosistem lingkungan dan alam masih terganggu, mengisyaratkan
bahwa kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih beluml optimal.
Namun, tidak berarti Ditjen Gakkum LHK dan masyarakat Indonesia lantas menjadi apatis.
Menjadi lembaga penegakan hukum yang sekaligus merupakan bagian dari pemerintah yang
kredibel dan dipercaya masyarakat selalu menjadi aspirasi Ditjen Gakkum LHK. Cita-cita ini
pun semakin terasa dekat dengan antusiasme masyarakat yang turut serta menyuarakan
kepeduliannya terhadap alam Indonesia.
Pada 21 Maret 2019, sebuah
gerakan
yang
dinamakan
Hutan Itu Indonesia melakukan
kegiatan aksi bersama yang
mengajak masyarakat untuk
mendorong pemerintah agar
segera menetapkan Hari Hutan
Indonesia21. Aksi ini merupakan
bentuk
upaya
masyarakat
mendorong pemerintah untuk
berkomitmen menjaga hutan yang
sebenarnya menjadi salah satu
identitas bangsa ini. Saat ini sudah
ada 1.456.900 masyarakat yang
menandatangani petisi mengenai
pentingnya hutan di Indonesia. Ini
menunjukkan besarnya harapan
dan
merekahnya
kesadaran
masyarakat terhadap pelestarian
alam dan ekosistem di dalamnya
untuk
tetap
berdampingan
dengan manusia, mengingat lebih
dari 70 juta penduduk Indonesia
hidup bergantung dari hutan untuk

DITJEN GAKKUM LHK MENDAPATKAN PETISI SEBANYAK 675
RIBU SUARA UNTUK MENJAGA HUTAN

sumber makanan dan penghidupan22. Petisi ini diberikan kepada Ditjen Gakkum LHK sebagai
aksi simbolik tumbuhnya kepercayaan masyarakat serta harapan yang besar terhadap
pemerintah dalam melestarikan hutan di negeri ini.

21

Hutan Itu Indonesia. “Kami Sampaikan Suaramu untuk Wujudkan Hari Hutan Indonesia”, diakses dari https://www.change.
org/p/joko-widodo-tetapkan-hari-hutan-indonesia-untuk-rayakan-pentingnya-hutan-indonesia/u/24320696.
22
Sekretariat Jenderal DPR RI. (2015). Data Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi. Republik Indonesia.
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Riwayat
lainnya,
adalah
DITJEN GAKKUM LHK MENERIMA 255 PETISI
harapan seorang warga dari
Riau yang merasakan dampak
asap kebakaran hutan yang
menahun di provinsi tersebut.
Pada tahun 2015, wanita
tersebut harus kehilangan
sepupunya yang belum genap
berusia satu tahun akibat
infeksi saluran pernafasan
akut (ISPA). Pengalaman
tersebut
mendorongnya
untuk menggalang petisi23
yang pada tahun 2019 dan
diserahkannya
kepada
Kementerian LHK sebagai
bentuk dukungan agar kasus
kebakaran hutan dan lahan ini dapat segera teratasi. Wanita bernama Nurul Fitria ini berhasil
menggalang 255 ribu suara pada tahun 201924 dan telah menyerahkan petisi tersebut yang diterima
langsung oleh Direktur Jenderal Gakkum LHK, bersama Direktur Penegakan Hukum Pidana serta
Direktur Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi. Petisi tersebut menjadi energi tambahan
bagi Ditjen Gakkum LHK untuk semakin gencar dalam melakukan upaya penegakan hukum
terutama terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan, dimana telah menyebabkan dampak yang
sangat serius bagi masyarakat dan ekosistem, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berefek pada
negara-negara tetangga.

PENGHARGAAN KEPALA BARESKRIM ATAS HASIL KERJA
PENYIDIKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENYIDIK
KLHK 25 SEPTEMBER 2019

Selama dua tahun berturutturut, tepatnya 2018 dan
2019, Ditjen Gakkum LHK
juga mendapatkan apresiasi
dari POLRI25 atas prestasinya
berkontribusi secara aktif
dalam
melaksanakan
perannya sebagai lembaga
penegak
hukum.
Ditjen
Gakkum LHK mendapat nilai
baik dalam berkoordinasi
serta
bersinergi
dengan
penyidik POLRI. Penghargaan
ini diberikan dalam rangkaian
acara rapat koordinasi antara
penyidik POLRI dan PPNS.

Pada September 2019, Ditjen Gakkum LHK juga mendapat penghargaan serupa dari Badan Reserse
Kriminal (BARESKRIM). Kepala BARESKRIM memberikan penghargaan kepada Ditjen Gakkum LHK
atas hasil kerja yang telah dilakukan oleh Penyidik Kementerian LHK.

PENGHARGAAN DARI UNEP: ASIA ENVIRONMENTAL
ENFORCEMENT AWARDS 2019 KATEGORI INTEGRITY, INOVASI
DAN KEPEMIMPINAN GENDER

Pada 13 November 2019, Ditjen Gakkum LHK
terpilih sebagai salah satu penerima Asia
Environmental Enforcement Award 201926
yang diselenggarakan oleh United Nations
Environment Programme (UNEP). Organisasi
ini juga bekerjasama dengan United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC), United
Nations Development Programme (UNDP),
INTERPOL, dan Secretariat of Convention on
International Trade in Endangered Species,
serta dukungan dari Pemerintah Norwegia,
yang diseremonialkan di United Nations
Conference Center, Bangkok. Penghargaan
ini adalah sebagai bentuk pengakuan dunia
terhadap keberhasilan Ditjen Gakkum LHK
dalam memberantas kejahatan lingkungan
hidup dan kehutanan lintas batas. Dari enam
kategori penilaian: kolaborasi, dampak, inovasi,
23

integritas, kepemimpinan gender, serta kerja
sama Asia-Afrika, Ditjen Gakkum LHK berhasil
meraih tiga kategori penghargaan, yakni dalam
kategori inovasi, integritas, dan kepemimpinan
gender. Hal ini turut menjadikan Gakkum LHK
sebagai peraih penghargaan dengan kategori
terbanyak dalam penghargaan ini.
Ditjen Gakkum LHK memperoleh Prosiding hasil
Konferensi Mahasiswa Hukum Nasional Tahun
2021 sebagai bentuk dukungan Mahasiswa dan
Akademisi terhadap upaya penegakan hukum
sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang
dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK, khususnya
berkaitan dengan evaluasi Penegakan Hukum
Lingkungan dalam Pemulihan Lingkungan,
serta menilai UUCK dalam kacamata Hukum
Lingkungan.

Nurul Fitria, “Hukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Riau”, diakses dari https://www.change.org/p/jokowi-Gakkumklhk-hukum-perusahaan-pembakar-lahan-di-riau-cukupsudah?utm_source=movements&utm_campaign=kebakaranhutankapanselesai_indonesia&.
24
Nurul Fitria, “Masyarakat Sipil Riau Temui Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Serahkan 255 Ribu Dukungan Masyarakat untuk
Hukum Perusahaan Pelaku Karhutla”, diakses dari http://jikalahari.or.id/kabar/masyarakat-sipil-riau-temui-dirjen-penegakan-hukum-klhk-serahkan-255-ribu-dukungan-masyarakat-untuk-hukum-perusahaan-pelaku-karhutla/.
25
Octa Dandy Saiyar, “Gakkum KLHK Peroleh Penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019”,diakses dari http://
Gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/53.
26
Fabiola Febrinastri, “Polri Apresiasi Kinerja Penegakan Hukum KLHK”, diakses dari https://www.suara.com/
news/2018/10/18/085622/polri-apresiasi-kinerja-penegakan-hukum-klhk.
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BAB Ii

VISI, MISI,
DAN TUJUAN
TAHUN 2020-2024
periode ini, Indonesia tengah menjajaki fase
terakhir dalam RPJPN 2005-2025. Ini menjadikan
PADA
perencanaan dan pencapaian RPJMN 2020-2024 menjadi
bagian yang sangat penting dalam pencapaian target
RPJPN yakni tercapainya tingkat kesejahteraan yang
setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah
atas dengan kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya
manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat
yang lebih baik27.
Sesuai dengan arahan dan amanat tersebut, sasaran
RPJMN 2020-2024 adalah

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM yang berkualitas
dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan utama dari seluruh rancangan
tersebut, disusunlah 3 (tiga) Prinsip Dasar Pembangunan
serta ditetapkannya 4 (empat) pengarusutamaan28 sebagai
bentuk pembangunan inovatif dan adaptif yang menjadi
katalis pembangunan untuk menuju masya rakat sejahtera
dan berkeadilan.

27

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lampiran I.
28
Kementerian PPN/ Bappenas, “Prioritas Nasional 6 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim.” Series Meeting RPJMN 2020-2024 Bidang
LHK. (Bogor: Kementerian PPN/ Bappenas. 2019).
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TIGA PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN

Secara umum, Kementerian LHK harus turut memberikan kontribusi dalam
tercapaiannya visi dan seluruh misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 20192024. Akan tetapi, Kementerian LHK mengemban tugas yang lebih terperinci untuk
mencapai misi nomor empat29.
Untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi memang menjadi salah satu
faktor utama misi negara. Namun hal tersebut akan menjadi mustahil terlaksana
jika tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup yang mampu memastikan
dapat berlangsungnya pembangunan yang berkelanjutan tanpa kerjasama dengan
seluruh lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan seluruh rakyat Indonesia.

Selain Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden, penyusunan
Renstra Kementerian LHK 20202024 juga mengacu pada Arahan
Presiden dan 7 (Tujuh) Agenda
Pembangunan30. Keselarasan ini
dipaparkan dalam Arahan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga.

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN
STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA
Sesuai dengan isi Materi Perencanaan Pembangunan
Nasional yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPENAS
mengenai Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan
Wakil Presiden dalam dokumen Renstra Kementerian/
Lembaga 2020-2024, berdasarkan arahan Presiden
pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019
yang kemudian ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet
Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019,
Kementerian LHK beserta jajarannya wajib selaras dan
menjaga konsistensinya antara Renstra K/L, RPJMN,
dan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.
Telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, rumusan
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah
sebagai berikut:

Terwujudnya Indonesia Maju yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong

7 AGENDA PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan SDM

Pembangunan Infrastruktur

VISI & MISI
PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN 2020-2024

35

Penyederhanaan Regulasi

Penyederhanaan Birokrasi

Transformasi Ekonomi

29

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Rapat Teknis Operasional Percepatan Implementasi Program-Program
Hints KLHK” Pengarahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Jakarta: Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, 2019).
30
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Lampiran I.
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VISI & MISI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Berpedoman pada makna dan rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden,
berikut adalah rumusan Visi Kementerian LHK yang dituangkan dalam Renstra
Kementerian LHK31:

“Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan
Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan
Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.

DITJEN GAKKUM LHK

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Berdasarkan seluruh acuan dan arahan Renstra, Kementerian LHK merancang 4
(empat) tujuan Kementerian LHK. Tujuan Kementerian LHK memuat harapan yang
akan dicapai dan diperinci lebih lanjut menjadi Sasaran Strategis Kementerian LHK
dengan masing-masing indikator kinerja utamanya32.
Sementara, Sasaran Strategis pembangunan Kementerian LHK adalah kondisi yang
ingin dicapai oleh Kementerian LHK pada akhir periode perencanaan, yakni sebagai
dampak (impact) atau akibat kumulatif dalam jangka waktu menengah hingga
panjang, dari terealisasinya program pembangunan yang dilaksanakan oleh unit
kerja di lingkup Kementerian LHK dalam periode 2020-202433. Terdapat tiga belas
rumusan Sasaran Strategis Kementerian LHK beserta Indikator Kinerja Utama yang
ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 (Revisi).
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LHK

Di dalam Renstra-nya, juga dijelaskan bahwa makna dari Visi Kementerian LHK
adalah sebagai berikut:
1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian
LHK harus menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup,
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan
yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga
peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi
berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat
Indonesia.
Selaras dengan dari rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan tugas,
fungsi, dan kewenangannya, misi Kementerian LHK yang ditetapkan adalah sebagai
berikut:

32

31

Peraturan Menteri LHK Nomor P.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/
SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri LHK Nomor P.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/
SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
33
Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup
KLHK Tahun 2020-2024, pasal 1.
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SASARAN STRATEGIS & INDIKATOR KUALITAS UTAMA
KEMENTERIAN LHK DALAM 5 TAHUN

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS UNIT ESELON I
Bersinergi dengan visi dan misi Kementerian LHK demi tercapainya Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, visi Ditjen Gakkum LHK untuk lima tahun
mendatang adalah:

Terwujudnya Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yang berkualitas dan berkeadilan
demi keberlanjutan sumber daya
hutan dan lingkungan hidup untuk
kesejahteraan masyarakat

Dengan kata kunci: berkualitas, berkeadilan, dan membangun kepatuhan, Ditjen Gakkum
LHK menentukan 4 (empat) misi organisasi yakni sebagai berikut:

40
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Disamping itu, sebagai organisasi penegak
hukum Ditjen Gakkum LHK juga memiliki tujuan
esensial yang melandaskan organisasi ini
berdiri dan mengakar pada tugas dan fungsi
organisasi. Tujuan Ditjen Gakkum LHK tersebut
diungkapkan ke dalam Renstra Ditjen Gakkum
LHK 2020-2024 sebagai pengingat akan intensi
mendasar organisasi meskipun tidak bersifat

DITJEN GAKKUM LHK

periodik. Namun demikian, tujuan tersebut
akan tetap menjadi relevan terhadap sasaran
strategis dan arah kebijakan Ditjen Gakkum LHK
yang mana telah ditetapkan dan diturunkan oleh
Kementerian LHK pada pembahasan lanjutan
pada BAB III.

TUJUAN DITJEN GAKKUM LHK

Sementara itu, Sasaran strategis yang telah
ditetapkan pada Renstra Kementerian LHK
2020-2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai
selama lima tahun mendatang dari gabungan
beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh
unit kerja di dalam lingkupnya. Berdasarkan hal
itu, Kementerian LHK menetapkan sebanyak 13
(tiga belas) IKU.
Ditjen Gakkum LHK tentu saja turut berkotribusi
terhadap pencapaian IKU dan Sasaran
Strategis secara menyeluruh. Andil tersebut
diberikan dengan pelaksanaan pengamanan
dan penegakan hukum terhadap segala bentuk
tindakan yang mengancam serta pelanggaran
hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Namun, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis
Kementerian LHK yang diturunkan langsung
terhadap Ditjen Gakkum LHK dengan masingmasing IKU-nya.
Indikator Kinerja Utama ini selanjutnya diturunkan
menjadi Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.
Masing-masing sasaran memiliki indikator
tersendiri sebagai acuan tercapai atau tidak
tercapainya suatu sasaran yang ditetapkan.
Dalam Renstra Kementerian LHK 2020-2024,
Menteri LHK telah menetapkan 5 (lima) Program
kepada seluruh jajaran unit dibawahnya dengan
3 (iga) program yanh dipartisipasikan secara
langsung oleh Ditjen Gakkum LHK.

KONTRIBUSI DITJEN GAKKUM LHK DALA SASARAN
STRATEGIS & INDIKATOR KUALITAS UTAMA KEMENTERIAN LHK
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PROGRAM DITJEN GAKKUM LHK

Tiga Program Gakkum LHK:
Program 1, Program 2, dan
Program 5. Untuk mendukung
ketiga program tersebut, Ditjen
Gakkum LHK menetapkan 4
(empat) sasaran program.

Lebih lanjut, masing-masing sasaran program dan indikator yang dituju dalam lima tahun
kedepan menjadi strategi Ditjen Gakkum LHK dalam mencapai sasaran strategis yang
ditugaskan.

SASARAN PROGRAM DITJEN GAKKUM LHK
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BAB IiI

ARAH KEBIJAKAN,
Strategi,
kerangka regulasi,
kerangka
kelembagaan, dan
pengarusutamaan
unit kerja eselon i
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
Kerangka Prioritas Nasional keenam (PN 6) ialah
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim. Arah kebijakan dari PN 6 ini
memiliki 3 (tiga) Program Prioritas (PP) yaitu: Peningkatan
Kualitas Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan
Iklim, serta Pembangunan Rendah Karbon. Program
Prioritas ini sejatinya dijabarkan lagi menjadi 11 (sebelas)
Strategi/Kegiatan Prioritas (KP) dan 42 Proyek Prioritas
Nasional (Pro-PN)34.

34

Kementerian PPN/ Bappenas, “Prioritas Nasional 6 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim.” Series Meeting RPJMN 2020-2024 Bidang
LHK. (Bogor: Kementerian PPN/ Bappenas. 2019). Hlm. 5.
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ikhwal ini merupakan salah satu upaya untuk
mengembalikan kelestarian lingkungan hidup
yang menjadi hak setiap warganya secara adil.
Kedua PN tersebut juga semakin membulatkan
komitmen dalam mencapai 2 (dua) tujuan
mendasar Ditjen Gakkum LHK yang disebutkan
dalam bab sebelumnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
mengembangkan 4 (empat) sasaran strategisnya
menjadi cakupan arah kebijakan dan strategi
kementerian beserta jajarannya. Seperti yang

digambarkan pada Rantai Nilai Kementerian LHK,
peran Ditjen Gakkum LHK memang cenderung
bersifat responsif terhadap segala yang terkait
lingkungan hidup dan kehutanan, bukan sebagai
kausa yang secara aktif mendorong pencapaian
sasaran yang diinginkan terhadap lingkungan
hidup dan kehutanan. Akan tetapi, peran Ditjen
Gakkum LHK menjadi sangat penting mengingat
masih banyaknya pelanggaran dan kejahatan
yang mengancam kelangsungan lingkungan
hidup dan kehutanan beserta segala isinya.

STRUKTUR PROGRAM PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 6

Pada program PN 6 yang menggambarkan
arah kebijakan bagi Kementerian LHK,
disebutkan juga bahwa Kegiatan Prioritas
ke-empat (KP 4) pada PP 1 adalah
“Penguatan Kelembagaan dan Penegakan
Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup”. Kegiatan Prioritas
yang disematkan menjadi tugas Ditjen
Gakkum LHK untuk kemudian diturunkan
lagi secara lebih terperinci menjadi 2
(dua) Pro-PN.

SKEMA PROYEK PRIORITAS NASIONAL
TERKAIT DITJEN GAKKUM LHK
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Selain dari program PN 6, Ditjen
Gakkum LHK juga terkait dengan
PN 7, yakni “Memperkuat Stabilitas
Polhukam
dan
Transformasi
Pelayanan
Publik”.
Peran
Ditjen
Gakkum LHK dalam PN tersebut
berfokus pada Penerapan Pendekatan
Keadilan
Restoratif,
Penguatan
Layanan Keadilan, serta Pemberdayaan
Hukum bagi Masyarakat35. Kembali
lagi kepada Undang-Undang dasar,

(Kementerian PPN/Bappenas)Kementerian PPN/Bappenas. Rekomendasi Arah Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan.
(Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. 2019)

STRUKTUR PROGRAM PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 7
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Selama periode lima tahun berdirinya Ditjen Gakkum KLHK, harus disadari bahwa
masih terdapat kesenjangan antara permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan
dan kapasitas dalam penanganannya. Terdapat tindak pencemaran lingkungan
atau perambahan kawasan hutan misalnya, yang masih belum dapat dideteksi dan
ditindak dengan optimal.

“Inovasi sangat penting
untuk mengatasi
kejahatan lingkungan
hidup dan kehutanan
yang bersifat kompleks,
serius dan dinamis.”

RASIO RIDHO SANI,
dirjen gakkum klhk

Untuk menghadapi karakteristik kejahatan
lingkungan hidup dan kehutanan yang
kompleks, serius dan dinamis, sekaligus
bersilang sengkarut dengan kepentingan
di bidang lain, tidak cukup mengendalikan
satu jenis “senjata”. Penerapan kombinasi
antara instrumen hukum dan instrumen
kebijakan lain diyakini lebih efektif
melumpuhkan kejahatan lingkungan hidup
dan kehutanan dibandingkan instrumen
tunggal semata.

PERBAIKAN GAP PERMASALAHAN LHK DENGAN KAPASITAS PENANGANAN

Kesenjangan ini secara bertahap harus
dipersempit dengan memperbaiki kapasitas
penanganan kasus. Kapasitas penanganan
kasus ini diperkuat dengan cara meningkatkan
komitmen di tingkat operasional dan juga
budaya hukum di masyarakat. Kegiatan yang
juga tidak kalah penting untuk dilakukan adalah
berinvestasi bagi pengembangan sumber daya
manusia dan infrastruktur pendukungnya.
Diharapkan organisasi dapat semakin matang
untuk mengimbangi ancaman yang ada.
Termasuk kategori kejahatan luar
(extraordinary), kejahatan lingkungan

biasa
hidup

dan Kehutanan memiliki tiga karakteristik,
yaitu kompleks, serius dan dinamis. Untuk itu
penegakan hukumnya membutuhkan strategi
terintegrasi, yakni penggabungan instrumen
penegakan hukum dan kebijakan sektoral
lainnya. Selama ini khalayak menganggap
penegakan hukum adalah instrumen utama
dalam memberikan efek jera dan mewujudkan
budaya peduli terhadap lingkungan hidup dan
hutan.
Nyatanya instrumen penegakan hukum semata
tidak ampuh. Efeknya tidak bertahan lama
apabila tidak disokong oleh instrumen kebijakan
lain.
KARAKTERISTIK, STRATEGI, DAN AKSI
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KEJAHATAN YANG KOMPLEKS DAN DINAMIS

STRATEGI PENINGKATAN CRITICAL MASS PENINDAKAN DAN EFEK JERA

Di masa yang akan datang, diharapkan kapasitas penanganan kasus sudah semakin
mapan, yang dapat dilihat dari dua indikator, yaitu terbangunnya “critical mass” dan efek
jera. Istilah critical mass ini berasal dari bidang fisika nuklir, yang mana dibutuhkan massa
dalam jumlah minimal agar dapat mempertahankan reaksi nuklir secara konstan36.
Begitu pula dalam organisasi, critical mass menjadi titik di mana organisasi yang baru
merintis akhirnya dapat bekerja secara mapan, tanpa dibutuhkan lagi adanya investasi
tambahan. Critical mass ini merupakan modal dasar atau titik tolak bagi suatu organisasi
untuk melakukan percepatan kinerja. Terciptanya critical mass hanya dapat terjadi jika
organisasi mampu menjamin kualitas dan kapasitas sumber dayanya. Kemudian,
terbangunnya efek jera di masyarakat merupakan tujuan utama penegakan hukum. Efek
jera ini sangat ditentukan oleh kuantitas penanganan kasus dan juga putusan pengadilan
yang berkualitas.

36

The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Critical Mass”, diakses dari https://www.britannica.com/science/critical-mass.
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EKOSISTEM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Layaknya konsep ekosistem dalam ilmu ekologi
dan biologi, organisasi juga memiliki ekosistem
yang melingkupinya. Ekosistem organisasi
terdiri dari beragam aktor dan organisasi, yang
mana mereka menciptakan sistem relasi dan
melakukan pertukaran dengan didasari oleh
beragam tujuan. Banyak organisasi yang tidak
mampu bersaing karena mereka gagal dalam
melakukan evolusi bersama (co-evolve) dengan
domain organisasi lain dan lingkungan sosialnya.
Organisasi harus memahami betul ekosistem
mereka dan beradaptasi atas segala perubahan.
STRATEGI DITJEN GAKKUM LHK

Sebagai sebuah organisasi, Ditjen Gakkum
KLHK juga memiliki ekosistem yang melingkupi
lingkungan strategisnya. Ekosistem ini sangat
menentukan suksesnya kinerja penegakan
hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
Berdasarkan pengalaman dan hasil kerja Ditjen
Gakkum KLHK selama periode lima tahun
ini, terdapat lima komponen penting dalam
ekosistem penegakan hukum.
Ekosistem penegakan hukum ini bertujuan untuk
mencapai tujuan strategis penegakan hukum,
yaitu: mewujudkan penegakan hukum yang efektif
(tegas & adil) serta menciptakan lingkungan
hidup dan hutan yang aman. Penegakan hukum
yang efektif dapat dinilai dari empat indikator,
yaitu: terwujudnya critical mass dan efek jera;
kembalinya kerugian negara; meningkatnya
kepercayaan publik dan kewibawaan negara; dan
terbangunnya budaya kepatuhan di masyarakat.
Elemen utama dari ekosistem penegakan hukum
ini adalah penerapan inovasi secara terusmenerus untuk penguatan instrumen penegakan
hukum.

Inovasi sangat penting
untuk mengatasi kejahatan
lingkungan hidup dan
kehutanan yang bersifat
kompleks dan dinamis,
multi-aktor, beragam modus
operandi, serta terkait dengan
kejahatan lainnya.

Pengalaman yang ada menunjukkan bahwa
inovasi instrumen hukum sangat dibutuhkan
untuk menciptakan putusan pengadilan yang
berkeadilan dan berefek jera. Ditjen Gakkum
KLHK mengampu sembilan Undang-Undang
dan masih banyak pasal-pasal yang layak untuk
dieksplorasi lebih jauh. Berbagai inovasi hukum
yang perlu dikembangkan antara lain: penerapan
multi-instrumen hukum (kombinasi sanksi
administratif, pidana, dan gugatan perdata);
pendekatan multidoor untuk penegakan hukum
pidana; eksplorasi pidana tambahan, terutama
kewajiban pemulihan lingkungan hidup dan
perampasan aset; penerapan pidana korporasi;
skema nonlitigasi melalui penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan; perluasan
intensitas penindakan melalui penegakan hukum
lapis kedua, mendorong keaktifan pemerintah
daerah dalam penegakan hukum, dan fasilitasi
penyidikan kepada sektor lain; penyidikan
tindak pidana pencucian uang; penerapan pasal
berlapis; serta eksplorasi instrumen hukum
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
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Elemen kedua adalah sistem pengelolaan
sumber daya, yakni sumber daya manusia dan
anggaran. Sumber daya manusia merupakan
fondasi dari setiap organisasi penegakan hukum.

Sesuai dengan nilai Ditjen
Gakkum KLHK, tidak ada
penegakan hukum tanpa
personel yang berintegritas,
profesional, peduli, dan
inovatif.

Terdapat tiga alasan mengapa sumber daya
manusia sangat penting bagi penegakan hukum.
Pertama, kompleksitas kejahatan lingkungan
hidup dan kehutanan sangatlah tinggi, sehingga
dibutuhkan sumber daya manusia berkompeten
untuk mengatasi masalah tersebut. Modus
operandi kejahatan semakin berkembang, tidak
lagi mengandalkan pola-pola konvensional.
Penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan membutuhkan pendekatan sains
yang kuat untuk mendeteksi kejahatan atau
membuktikan suatu perkara, sehingga sumber
daya manusia yang kompeten mutlak diperlukan.
Kedua, Penegakan hukum merupakan kegiatan
khusus yang sarat pendekatan keras. Aparatnya
dilengkapi dengan senjata dan kewenangan
untuk melakukan penindakan. Diperlukan
sumber daya manusia yang sehat jasmani dan
rohani serta cakap emosional dan intelektual.
Ketiga, kegiatan penegakan hukum hanya
dapat dijalani oleh orang dengan idealisme dan
daya tahan yang tinggi, mengingat tingginya
ancaman dan risiko sering dialami oleh aparat
penegak hukum. Ditjen Gakkum KLHK akan

DITJEN GAKKUM LHK

terus mengembangkan kapasitas sumber daya
manusianya. Hal ini sejalan dengan visi Presiden
dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yakni
membentuk SDM Unggul. Begitu pula dengan
sistem pengelolaan anggaran, yang sangat
dibutuhkan untuk menggerakkan operasional
organisasi. Penegakan hukum merupakan
aktivitas yang berbiaya besar, sehingga
dibutuhkan seni tertentu untuk melobi dan
menghimpun sumber daya anggaran, baik yang
berasal dari anggaran negara ataupun dana pihak
ketiga serta kemampuan dalam membelanjakan
anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan di
masyarakat.
Elemen ketiga adalah sistem dukungan
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan
adalah proses krusial di setiap organisasi yang
sangat menentukan apakah organisasi tersebut
mampu menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapinya.

Untuk mengatasi
kompleksitas tantangan yang
ada, maka dibutuhkan sistem
pengambilan keputusan
dalam penegakan hukum
yang berbasis sains dan
teknologi.

Dalam penegakan hukum, sangat dibutuhkan
keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis ilmiah.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah
dengan mengimplementasikan manajemen
pengetahuan (knowledge management).

STRATEGI EKOSISTEM DITJEN GAKKUM LHK

55

56

57

57
RENCANA
STRATEGIS 2020-2024 (REVISI)

Manajemen pengetahuan merupakan proses
ketika sebuah organisasi menggunakan data
untuk mencapai tujuan strategisnya. Organisasi
yang
berhasil
menerapkan
manajemen
pengetahuan akan memperoleh berbagai
manfaat, mulai dari peningkatan kapabilitas
dalam membuat keputusan, menyederhanakan
proses, menghindari adanya pekerjaan yang
diulang-ulang, hingga memunculkan daya inovasi
dan kolaborasi. Data menjadi tulang punggung
bagi pengambilan keputusan di setiap organisasi
penegakan hukum. Sistem data dan intelijen
yang kuat dapat memetakan dengan akurat peta
ancaman dan potensi tindak kejahatan terhadap
sumber daya alam. Ditjen Gakkum KLHK sejak
tahun 2017 menetapkan perubahan ekosistem
budaya kerja dari sistem tradisional menuju
sistem manajemen modern yang berbasis
teknologi informasi dan komunikasi. Transisi
sistem tersebut dijembatani salah satunya
dengan pembangunan Center of Intelligence. Di
masa yang akan datang, pengambilan keputusan
akan didukung dengan pengembangan sistem
big data, kecerdasan buatan, dukungan
forensik, eksplorasi teknologi-teknologi terbaru,
serta dukungan ahli.
Elemen keempat adalah sistem tata kelola
dan kelembagaan. Sistem tata kelola dan
kelembagaan menjadi salah satu komponen
kunci, karena keberhasilan dalam mengelola
komponen ini akan memengaruhi keberhasilan
keempat komponen yang lain. Isu lingkungan
hidup dan kehutanan sejatinya merupakan isu
besar yang bersifat lintas sektor, dan banyak aktor
yang berkepentingan dalam isu ini, sehingga
dibutuhkan sistem tata kelola yang tepat untuk
mengelola konflik kepentingan dan relasi di antara
aktor-aktor ini. Penegakan hukum lingkungan
hidup dan kehutanan memiliki kompleksitas
dan dimensi permasalahan yang sangat tinggi.

DITJEN GAKKUM LHK

Kompleksitas tersebut dapat dilihat mulai dari
koordinasi antarinstansi yang lemah, data dan
informasi yang tidak terintegrasi, sumber daya
manusia yang terbatas jumlah dan kualitasnya,
perbedaan budaya kerja antar instansi, serta
dukungan masyarakat yang belum optimal.
Guna mendorong pencepatan penegakan hukum
yang optimal, maka penguatan jejaring kerja
(network) merupakan pekerjaan rumah yang
harus segera diselesaikan. Faktor kelembagaan
menjadi penting dalam menciptakan lingkungan
normatif untuk kolaborasi, termasuk keberadaan
kepemimpinan, aturan, dan norma. Kelembagaan
yang lemah merupakan isu umum di bidang
penegakan hukum di Indonesia. Kapasitas
kelembagaan yang tidak terstruktur rapi dan
komitmen yang lemah, baik dari tingkat pusat
hingga daerah, merupakan salah satu penyebab
rendahnya kualitas penegakan hukum.

Sistem tata kelola dan
kelembagaan harus
dikembangkan untuk
membuka ruang kolaborasi
yang efektif.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menggabungkan
sumber daya milik berbagai instansi di tingkat
pusat dan daerah serta sumber daya milik
masyarakat yang selama ini tidak terintegrasi.

Elemen kelima yang sekaligus menjadi muara
dari sistem penegakan hukum adalah sistem
peradilan. Sistem peradilan ini diharapkan
dapat menghasilkan putusan-putusan yang
berkeadilan, berkualitas, dan berefek jera.
Perkara pidana dan perdata yang ditangani oleh
Ditjen Gakkum KLHK berada dalam lingkungan
peradilan
umum.
Sedangkan
gugatan
administratif yang dilayangkan masyarakat
terhadap sanksi administratif masuk dalam
lingkungan peradilan tata usaha negara. Salah
satu permasalahan dalam penegakan hukum
saat ini adalah rendahnya vonis bagi pelaku
kejahatan, sehingga belum mampu menciptakan
efek jera di masyarakat. Untuk ranah perdata,
masih banyak putusan pengadilan yang belum
dieksekusi, sehingga memperlambat upaya
pemenuhan ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Masalah-masalah tersebut
berpangkal dari hulu
penegakan hukum,
oleh karena itu perlu
dikembangkan kapasitas
penyidikan, penuntutan,
kuasa hukum, hakim, dan
amicus curiae (sahabat
peradilan).

Untuk memperkuat kapasitas penyidikan, maka
aktivitas yang dilakukan adalah: eksaminasi
putusan pengadilan; sistem monitoring kasus
hingga di pengadilan; mengubah pendekatan
dari monetary compensation menjadi resource
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compensation; serta integrasi regulasi dan
kebijakan untuk memperkuat dan mempercepat
sistem pemulihan lingkungan hidup. Untuk
memperkuat kapasitas penuntutan, maka salah
satu usulan yang perlu dipertimbangkan adalah
membentuk Jaksa Bersertifikasi Lingkungan.
Untuk memperkuat kapasitas kuasa hukum,
beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan adalah
meningkatkan kapasitas penasihat hukum dan
memperkuat kemampuan paralegal masyarakat.
Untuk kapasitas hakim, yang perlu dilakukan saat
ini adalah memperkuat program Sertifikasi Hakim
Lingkungan dan Registrasi Kasus Lingkungan.
Yang tidak kalah penting dalam memenangkan
perkara adalah dukungan masyarakat. Oleh karena
itu, maka perlu didorong partisipasi masyarakat
dalam membela perkara lingkungan melalui jalur
amicus curiae.

KERANGKA REGULASI
Pelaksanaan
penegakan
hukum
harus
berlandaskan pada peraturan dan prosedur
yang dapat dipertanggung jawabkan secara
hukum. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah
Kementerian LHK mendapatkan mandat yang
sangat eksplisit dalam peraturan perundangundangan untuk melaksanakan penegakan
hukum di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan. Tujuan dari mandat ini tidaklah
lepas dari harapan untuk tercapainya keadilan
serta kualitas, keberlangsungan, dan kelestarian
lingkungan hidup dan hutan di negeri ini.
Selain melaksanakan tugas yang dimandatkan,
Ditjen Gakkum LHK juga memiliki tugas untuk
merumuskan kebijakan yang dibutuhkan
untuk mendorong keberhasilannya dalam
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yang datang dari masyarakat sebagai haknya
terkait dugaan tindakan kejahatan terhadap
lingkungan hidup dan hutan di wilayah Indonesia.
Kewenangan pengawasan bagi Ditjen Gakkum
LHK adalah kewajiban yang diemban oleh
pemerintah, dalam hal ini Ditjen Gakkum LHK
sebagai bagian dari Kementerian LHK, untuk
melakukan pengawasan izin dan peraturan terkait
lingkungan. Begitupula dengan kewenangan
second line enforcement (pengawasan berlapis)
ketika pemerintah daerah tidak melakukan
pengawasan pada kegiatan-kegiatan strategis.
Kewenangan Ditjen Gakkum LHK dalam
hal pemberian sanksi administratif adalah
terhadap badan usaha/kegiatan pemegang
lingkungan yang melakukan pelanggaran di
luar hukum pidana/perdata. Sedangkan untuk
kegiatan pelanggaran hukum lingkungan hidup

dan kehutanan dalam ranah pidana/perdata,
ditangani atas dasar kewenangan polisional,
penyidikan, dan penuntutan.
Ditjen Gakkum LHK diberikan wewenang
kepolisian khusus untuk menyelenggarakan
tugas perlindungan dan pengamanan hutan
beserta hasil dan isinya, serta mempertahankan
dan menjaga hak-hak negara dan setiap masyarakat atas hutan beserta segala hasil dan isinya.
Untuk itu, polisi hutan memiliki tugas preemtif,
preventif, represif. Selain polisional, Ditjen
Gakkum LHK juga memiliki wewenang khusus
atas penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk bidang
lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam hal ini
PPNS yang diangkat berhak melakukan segala
tindakan penyidikan yang diatur dalam undangundang.

RANCANGAN REGULASI DITJEN GAKKUM LHK
TAHUN 2020-2024
KERANGKA MANDAT DITJEN GAKKUM LHK

menurunkan
gangguan,
ancaman,
dan
pelanggaran hukum dalam ranah lingkungan
hidup dan kehutanan. Perumusan ini diwujudkan
dalam bentuk pengesahan regulasi dan
prosedur, baik dengan cara memperbaiki dan/
atau melengkapi yang sudah ada, ataupun
mendorong dibuatnya dan/atau menyusun
peraturan baru untuk menyempurnakan landasan
hukum proses penegakan hukum lingkungan
hidup dan kehutanan.

MANDAT HUKUM DIREKTORAT
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Amanat dan wewenang pelaksanaan penegakan
hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
yang dipedomankan kepada Ditjen Gakkum LHK
dimandatkan dari berbagai undang-undang,
peraturan pemerintah, dan peraturan menteri
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yang disebutkan pada beragam pasal. Secara
keseluruhan ada 9 (sembilan) undang-undang,
15 (lima belas) peraturan pemerintah, dan 12
(dua belas) peraturan menteri yang melandaskan
kewenangan dan proses kerja Ditjen Gakkum
LHK37.
Berdasarkan peraturan perundangan-undangan
tersebut, terdapat 6 (enam) kewenangan yang
dimiliki oleh Ditjen Gakkum LHK. Kewenangan
tersebut meliputi Penanganan Pengaduan,
Pengawasan, Penerapan Sanksi Administratif,
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,
Penyidikan, dan Polisional. Setiap kewenangan
memiliki sistem dan prosedur pelaksanaan yang
diuraikan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh
Menteri LHK.
Mandat terhadap kewenangan dalam hal
penanganan pengaduan ditanggung jawabkan
kepada Ditjen Gakkum LHK untuk melaksanakan
penanggulangan informasi atau pengaduan

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Audit Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2018). Hlm. 6.
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Untuk persoalan yang melibatkan kerugian
terhadap masyarakat dan persengketaan
tersebut secara sukarela penyelesaiannya akan
ditempuh diluar pengadilan, Ditjen Gakkum LHK
diberikan kewenangan untuk memfasilitasi dan
mengkoordinasikan sengketa dan perselisihan
yang ada serta mengajukan ganti rugi terhadap
pelaku yang menyebabkan kerugian lingkungan
hidup dan kehutanan.
Pelaksanaan penegakan hukum di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan memang
telah berjalan mengikuti segala hal yang telah
dimandatkan dalam peraturan perundangundangan. Namun, sebagai salah satu elemen
komposit dalam keberhasilan pengelolaan
lingkungan hidup dan kehutanan, Ditjen Gakkum
LHK juga berkewajiban untuk memberikan
perbaikan ataupun mengimbuhi peraturan yang
sudah ada agar pelaksanaan penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih solid
dapat terlaksana dan dipertanggungjawabkan
secara hukum.

RANCANGAN REGULASI
Untuk
meningkatkan
efektivitas
kinerja
penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan, Ditjen
Gakkum LHK telah
menargetkan 14 (empat belas) rancangan
peraturan baik yang diajukan sebagai Peraturan
Pemerintah, maupun yang diajukan kepada
Menteri LHK sebagai Peraturan Menteri LHK,
serta pengajuan terhadap Undang-Undang Cipta
Kerja.
Draf rancangan yang disusun dan akan
diajukan kepada Presiden sebagai Peraturan
Pemerintah serta diajukan kepada Menteri LHK,
berpengaruh langsung terhadap kinerja seluruh
jajaran Ditjen Gakkum LHK dalam upayanya
menegakan hukum sekaligus meningkatkan
kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.
Sebagian besar permasalahan dan tantangan
yang dihadapi Ditjen Gakkum LHK hingga
saat ini, diharapkan dapat diatasi dengan
jauh lebih baik apabila rancangan peraturan
yang direncanakan dapat diejawantahkan dan
dijalankan dengan sadik.

DITJEN GAKKUM LHK

KERANGKA KELEMBAGAAN
Pada prinsipnya, Ditjen Gakkum LHK dihadapkan
kepada masalah lingkungan hidup dan kehutanan
yang diakibatkan oleh adanya ancaman,
gangguan, dan pelanggaran hukum terhadap
lingkungan hidup dan kehutanan. Segala kegiatan
yang bersifat destruktif ini umumnya dilakukan
untuk meraup keuntungan oleh oknum-oknum
dan pihak-pihak tertentu baik dengan cara
eksploitasi alam secara berlebih, maupun akibat
kurangnya kesadaran atas pentingnya ekosistem
di alam untuk tetap terjaga.
Kenyataan yang dihadapi oleh Ditjen Gakkum
LHK adalah bahwa tindakan perusakan yang
dieksekusi tidak hanya merupakan tindakan yang
dilakukan secara ilegal, tetapi juga oleh pihakpihak yang sudah mengantongi izin terhadap
lingkungan namun tidak menaati peraturan dan
izin yang seharusnya dipatuhi. Oleh sebab itu,
Ditjen Gakkum LHK, juga memiliki tugas untuk
mengawasi ketaatan badan usaha atau kegiatan
yang memegang izin terkait lingkungan hidup
dan kehutanan.
Memahami
masalah
tersebut,
prinsip
kelembagaan
Ditjen
Gakkum
LHK
mengilustrasikan
prinsip
kelembagaan.
Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa
meski bersifat responsif terhadap unit kerja
lain di bawah Kementerian LHK, Ditjen Gakkum
LHK tetaplah menjadi organisasi yang secara
proaktif mengendalikan dampak yang nyata
dengan cara menumpas pelanggaran terhadap
lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai
lembaga profesional, Ditjen Gakkum LHK
merupakan satu-satunya unit spesialis di lingkup
Kementerian LHK yang memegang wewenang
untuk melakukan proses penegakan hukum di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang
mana menjadi organisasi yang diandalkan oleh
unit eselon lainnya di dalam Kementerian LHK
dalam mencapai keberlanjutan sumber daya
hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan
rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Ditjen Gakkum

LHK harus senantiasa objektif
dan bebas konflik kepentingan
sehingga mampu menegakkan
hukum secara profesional dan
sesuai dengan peraturan yang
berlaku tanpa pandang bulu.

PRINSIP ORGANISASI DITJEN GAKKUM LHK

RELASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP dan keHUTANAN
Peran Ditjen Gakkum LHK dalam intra Kementerian LHK juga tidak dapat
terlaksana tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dengan unit kerja
Kementerian LHK lainnya. Kebutuhan ini didasari perlunya data dan
informasi, sumber daya manusia, tenaga ahli, bantuan operasi, serta
kebutuhan forensik sebagai bagian dari proses kerja Ditjen Gakkum LHK.
Dengan eksternal, Ditjen Gakkum LHK juga memiliki dukungan dan
kerjasama dari lembaga pemerintahan lainnya seperti untuk proses
upaya hukum dan upaya paksa, ataupun data, informasi, dan keterangan
yang dapat diperoleh dari kementerian/lembaga lainnya.
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Usulan Struktur Organisasi
Pendefinisian sasaran dan indikator dalam
Renstra Ditjen Gakkum LHK 2020-2024 tidak
hanya
mempertimbangkan
permasalahan
yang telah dan tengah dihadapi, tetapi juga
melihat posisi dan kondisi Ditjen Gakkum LHK
saat ini. Kendati demikian, Ditjen Gakkum LHK
memiliki usulan untuk melakukan revitalisasi
organisasi. Tentunya perubahan ini diusulkan
untuk mengoptimalkan kinerja Ditjen Gakkum
LHK. Mengingat tantangan dan permasalahan
yang dihadapi hingga sekarang, masih banyak
keterbatasan yang dimiliki dalam menangani dan
mengantisipasi permasalahan yang ada.

RELASI DITJEN GAKKUM LHK
INTRA KEMENTERIAN LHK

Beberapa isu mendasar yang dihadapi adalah
seperti masih tingginya ancaman terhadap
lingkungan hidup dan kawasan hutan. Namun
di sisi lain, kelembagaan yang difokuskan untuk
melakukan pencegahan dan pemberantasan
perusakan hutan belum terbentuk. Padahal
kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan
berdampak sangat besar, tidak hanya pada
terganggunya ekosistem, tetapi juga kesehatan
masyarakat dan kerugian negara secara
finansial. Selain itu, Ditjen Gakkum juga
memiliki tanggung jawab yang besar untuk

menjawab ekspektasi publik terhadap kehadiran
negara dalam pelayanan penegakan hukum.
Oleh karenanya, Ditjen Gakkum LHK harus
mampu meningkatkan kualitas penanganan
permasalahan salah satunya dengan melakukan
upscaling penanganan kasus.
Dengan kompleksitas kejahatan yang begitu
tinggi baik terhadap lingkungan hidup maupun
hutan dan segala isinya, Ditjen Gakkum LHK
memerlukan intelijen yang bonafide dan satuan
penegak hukum yang khusus dan ahli untuk
mengungguli. Didasari atas kebutuhan tersebut,
Ditjen Gakkum LHK mengajukan pembaharuan
struktur organisasi, dimana Direktorat Penegakan
Hukum Pidana LHK dipecah menjadi dua
direktorat terpisah yang menjadi terpusat pada
ranahnya, sementara Direktorat Pencegahan dan
Pengamanan Hutan berfokus pada tugas dan
fungsi pencegahan, intelijen, dan operasi. Usulan
organisasi ini diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan Ditjen Gakkum LHK dalam menjadi
penegak hukum yang amanah, berintegritas,
diandalkan, dan dapat dipercaya oleh seluruh
rakyat Indonesia.

DASAR REVITALISASI DITJEN GAKKUM LHK

RELASI DITJEN GAKKUM LHK
DENGAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA LAINNYA
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pembangunan berkelanjutan
Pembangunan
berkelanjutan
merupakan
pembangunan
yang
dapat
memenuhi
kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan
generasi masa depan, dengan mengedepankan
kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi,
dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs) pada
dasarnya merupakan alat dan sarana untuk
mencapai agenda pembangunan nasional yang
mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua
pihak.
Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah
blueprint yang dicanangkan oleh Persatuan
Bangsa-Bangsa. Program ini sejatinya mencakup
17 (tujuh belas) tujuan39. Kontribusi Ditjen
Gakkum LHK terhadap SDGs mencakup 6 (enam)
tujuan yang mana dua diantaranya menjadi fokus
pengarusutamaan tersendiri. Keenam tujuan
yang dikontribusikan yakni: Kesetaraan Gender,
Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan
Terjangkau, Penanganan Perubahan Iklim, serta
Ekosistem Laut.

Tujuan berdirinya Ditjen Gakkum LHK adalah
memastikan keamanan lingkungan hidup
dan kehutanan serta menegakan hukum di
ranah lingkungan hidup dan kehutanan secara
tegas dan adil. Dalam konteks SDGs, Ditjen
Gakkum LHK memastikan ekosistem darat, air
permukaan, dan laut teramankan dari kejahatan,
gangguan dan ancaman. Demi tercapainya tujuan
pembangunan bekelanjutan, Ditjen Gakkum
LHK berfungsi sebagai instrumen pencegahan
dengan mengupayakan peningkatan budaya
taat perusahaan/individu serta instrumen
penegakan
hukum
dengan
memastikan
adanya efek jera terhadap pelaku kejahatan
dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan.

RENCANA REVITALISASI DITJEN GAKKUM LHK

PENGARUSUTAMAAN
Penjabaran
topik
pengarusutamaan
(mainstreaming) di dalam Renstra Unit Kerja
Eselon I merupakan sebagai bentuk upaya
dedikasi unit kerja lingkup Kementerian LHK
terhadap isu tersebut. Pengarusutamaan yang
diakomodir oleh Unit Kerja Eselon I merupakan
bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi
katalis pembangunan nasional yang berkeadilan
dan adaptif38. Ada 4 (empat) pengarusutamaan
yang memiliki peran vital dalam pembangunan

38

nasional
dengan
tetap
memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup, hutan, dan segala
isinya, serta inklusif dengan partisipasi dari
masyarakat. Keempat pengarusutamaan ini
diantaranya
Pembangunan
Berkelanjutan,
Kesetaraan Gender, Modal Sosial dan Budaya,
serta Transformasi Digital. Khusus untuk
pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan
iklim tetap menjadi fokus tersendiri.

Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Lingkup KLHK Tahun 2020-2024, Lampiran Bab II.

PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2020-2024

39

United Nations: Department of Economic and Social Affairs Disability , “#Envision2030: 17 goals to transform the world for
persons with disabilities”, diakses dari https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
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PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
Meski perubahan iklim sudah menjadi bagian dari
tujuan pembangunan berkelanjutan, masalah ini
digarisbawahi sebagai satu pengarusutamaan
tersendiri. Sebab, dampak negatif yang semakin
nyata sekaligus semakin cepatnya perubahan
iklim terjadi, membuat isu ini menjadi perhatian
banyak negara di dunia. Indonesia sendiri,
sebagai sebuah negara kepulauan, menjadi
sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Kenaikan muka air laut
memberikan efek langsung
berupa pengurangan wilayah
akibat tenggelam oleh air
laut dan meningkatkan risiko
banjir.

Lebih jauh, peristiwa ini juga merusak kawasan
ekosistem pesisir yang berimbas pada sumber
mata pencaharian masyarakat sekitar. Curah
dan durasi hujan yang tidak menentu akhirnya
memberi dampak juga pada terganggunya
kinerja ekonomi masyarakat akibat banjir yang
melanda40.

Pada
tahun
2016,
Indonesia
telah
menandatangani Paris Agreement to the United
Nation Framework Convention on Climate Change
yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang
No. 16 Tahun 2016. Tujuan dari Persetujuan Paris
ini adalah untuk membatasi kenaikan suhu global
o
di bawah 2 C dari tingkat praindustrialiasasi dan
melakukan upaya pembatasan hingga di bawah
1,5oC. Oleh sebabnya, salah satu substansi
pokok yang dimuat dari perjanjian ini adalah
adanya kewajiban masing-masing negara
untuk menyampaikan Nationally Determined
Contributions (NDC), dimana upaya kontribusi
tersebut dalam menurunkan emisi GRK dan
dampak perubahan iklim harus meningkat setiap
periode.
Ditingkat nasional, salah satu langkah
implementasi
NDC
adalah
mendorong
penyelerasan dalam program dan kegiatan
Kementerian/Lembaga terkait untuk Rencana
Kegiatan Pemerintah Tahun 2019-2030 yang
diarahkan menuju pencapaian target 10 Prioritas
Nasional Pembangunan, untuk kemudian
dikaitkan dengan program dan kegiatan prioritas.
Pada tahun 2030, target penurunan emisi GRK
29% adalah sebesar 834 juta ton CO2e. Sementara
target condition41 38% adalah sebesar 1.081 juta
ton CO2e.

AKSI MITIGASI

ENERGI
KEHUTANAN

PERTANIAN

LIMBAH

Pencegahan
Penurunan Tutupan
Hutan Alam atau
Konversi Hutan Alam
(Penurunan Laju
Deforestasi dan
Degradasi)

Kementerian LHK, dipimpin
oleh
Direktorat
Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim,
telah menyusun pedoman yang
didasari oleh struktur dan target
NDC. Dalam pedomannya,
aksi mitigasi yang ditugaskan
kepada Ditjen Gakkum LHK
adalah Pencegahan Penurunan
Tutupan Hutan Alam atau
Konversi
Hutan
Alam
(Penurunan Laju Deforestasi
dan Degradasi) dalam rangka
peningkatan
perlindungan
tutupan hutan alam. Adapun
terdapat 5 (lima) komponen
cakupan aksi mitigasi yang
harus dieksekusi.

PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOMPONEN AKSI
Kegiatan Patroli, Sosialisasi dan
Operasi Lapang untuk Penjagaan
Hutan dari Ancaman dan Gangguan
Penjagaan Kawasan Kesatuan
Pengelola Hutan Lindung (KPHL),
Hutan Produksi (KPHP), dan Hutan
Konservasi (KPHK) dari:
1. Kebakaran Hutan
2. Illgeal Logging

IPPU

KOMPONEN AKSI MITIGASI

3. Perambahan Hutan

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan
strategi untuk mengintegrasikan perpektif gender
ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan
kebijakan,
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan, serta pemantauan, dan evaluasi.
PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan
gender
sehingga
mampu
menciptakan
pembangunan yang lebih adil dan merata bagi
seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender
dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses
dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di
seluruh proses pembangunan dan pengambilan
keputusan, serta memperoleh manfaat dan
pembangunan.

Pada 21 Desember 2016, Nota Kesepahaman
tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Bidang Lingkungan Hidup
dan Kehutanan serta Pengendalian Perubahan
Iklim telah ditandatangani oleh Kementerian
LHK dan Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (KNPPA)43. Komitmen
Ditjen Gakkum LHK terhadap pencapaian PUG
lebih lanjut diterjemahkan melalui Roadmap
Pengarusutamaan Gender Nomor P.2/PHLHK/
Setjen/SET.1/5/2020
tentang
Pedoman
Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada komitmen
Kementerian LHK tersebut, kelembagaan PUG

PENGARUSUTAMAAN PERUBAHAN IKLIM DITJEN GAKKUM LHK

40

Undang-Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on
Climate Change.
41
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, “Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)”.(Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,2017).

43

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Jalan Menuju Kesetaraan”. (Jakarta: Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Hlm.4.
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MODAL SOSIAL DAN BUDAYA

PRIORITAS DAN SASARAN ROADMAP PUG DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2020-2024

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan
pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), dan pranata
sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus
menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan
program pembangunan nasional.

menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam implementasi PUG yang ditandai dengan
adanya kelompok kerja (POKJA) dan focal
point di masing-masing organisasi yang tengah
menyusun sebuah rencana aksi nasional berupa
roadmap PUG44.

44

Pengarusutamaan sosial-budaya
ini bertujuan dan berorientasi
pada penghargaan atas khazanah
budaya masyarakat, sekaligus
upaya pelestarian dan pemajuan
kebudayaan bangsa. Dari Ditjen
Gakkum LHK, peningkatan modal
sosial dan budaya ditandai
dengan peningkatan partisipasi
masyarakat
terhadap
isu
lingkungan hidup dan kehutanan.
Direktorat Jenderal Penegakan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menerima
pengaduan
dari
masyarakat dari berbagai kanal
pengaduan yang dapat diakses
oleh masyarakat dengan berbagai
kanal serta memfasilitasi konflik
antara
masyarakat
dengan
perusahan untuk mendapatkan
haknya yang direnggut akibat
tercemar dan rusaknya lingkungan
oleh pelaku kejahatan LHK.

KANAL PENGADUAN
MASYARAKAT

transformasi digital

Melalui kajian gender yang telah dilakukan oleh
Ditjen Gakkum LHK, langkah organisasi dalam
mendorong implementasi PUG tahun 2020-2024
akan berfokus pada empat prioritas dengan
sasarannya.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Roadmap PUG Ditjen PHLHK 2020”.(Jakarta:
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Pengarusutamaan
transformasi
digital
merupakan upaya untuk mengoptimalkan
peranan teknologi digital dalam meningkatkan
daya saing bangsa dan sebagai salah satu
sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke
depan. Strategi pengarusutamaan transformasi
digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem
(supply),
pemanfaatan
(demand),
dan
pengelolaan big data.

Direktorat
Jenderal
Penegakan
Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
memulai perjalanan pemanfaatan transformasi
digital dalam melakukan analisis mendalam,
memperoleh data informasi, maupun proyeksi
persebaran kejahatan di masa yang akan datang
sejak tahun 2017 dengan penyediaan infrastruktur
command center melalui pembangungan dan
pengembangan Center of Intelligence.
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Memasuki tahun ketiga operasionalisasi,
Center of Intelligence akan ditunjang dengan
pengintegrasian data dan informasi sebagai
optimalisasi sistem yang digunakan dan akan
terus dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk
mengakselerasi pelayanan publik dalam
penegakan hukum melalui penyediaan data
yang terintegrasi, komprehensif, dan terverifikasi
serta mudah diakses oleh publik.

DITJEN GAKKUM LHK

Selain pengintegrasian data, Ditjen Gakkum
LHK juga tengah mengimplementasi sistem
digitalisasi melalui Paperless Documentation
System dengan pengaplikasian electronic
document and digital signing di seluruh
badan Ditjen Gakkum LHK. Dengan demikian
penelusuran dokumen serta pencegahan
terjadinya pemalsuan dokumen sangat mudah
dilakukan dengan arsitektur sedemikan rupa
yang akan dibangun dalam waktu dekat.

SISTEM ARSITEKTUR DIGITALISASI DAN INTEGRASI DATA DAN INFORMASI
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BAB IV

PROGRAM & KEGIATAN
perencanaan Renstra, metode atau tools
yang digunakan adalah Logic Model.
DALAM
Metode ini menjabarkan suatu perencanaan secara
terstruktur dan sistematis sehingga penggunaan tools ini
memudahkan untuk memahami hubungan sebab-akibat
antara suatu kegiatan yang hendak diselenggarakan dengan keluaran yang dihasilkan, hingga dampak yang dapat
terjadi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,
apabila kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan
rencana. Tidak hanya itu, keunggulan dari metode ini adalah
skema perencanaan yang dihasilkan menjadi sangat
mudah dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi.
Dalam Renstra Unit Kerja Eselon I, Ditjen Gakkum LHK
menyusun Renstra dengan mendefinisikan sasaran
program beserta indikator kinerja yang harus diraih demi
tercapainya dampak, dalam hal ini sasaran strategis dan
tujuannya, yang diharapkan atas kelangsungan ekosistem
sebagi pendukung kehidupan berbangsa di tanah air.
Menyesuaikan dengan logic model, sasaran strategis
menjadi perwujudan dari dampak (impact) yang lebih luas.
Sedangkan sasaran program merupakan capaian outcome
dari hasil terlaksananya atau tercapainya output yang
disetarakan sebagai sasaran kegiatan.
Seperti yang dibahas di dalam BAB II, terdapat 3 (tiga)
program yang dijalankan oleh Ditjen Gakkum LHK dalam
pelaksanaan Renstra 2020-2024. Berdasarkan ketiga
program tersebut, Ditjen Gakkum LHK telah menetapkan 4
(empat) sasaran program/outcome yang diurai lebih lanjut
menjadi 5 (lima) kegiatan.
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SASARAN PROGRAM DAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM UNIT KERJA
ESELON I
Demi terselenggaranya tata kelola dan inovasi
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing,
Kementerian LHK memastikan bahwa jumlah
kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang
ditangani melalui penegakan hukum menjadi
salah satu indikator fundamental. Sebab, kasuskasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup
dan kehutanan kerap menjadi halangan yang
vital terhadap kelestarian ekosistem dan sumber
daya alam di Indonesia. Dari tujuan tersebut,
Menteri LHK menetapkan bahwa Ditjen Gakkum
LHK harus berkontribusi dalam Program
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program
Kualitas Lingkungan Hidup. Selain itu, opini
WTP atas laporan keuangan KLHK juga harus
terpenuhi oleh Program Dukungan Manajamen
lingkup Ditjen Gakkum LHK.
Direktorat
Jenderal
Penegakan
Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
menentukan empat sasaran program yang
diharapkan mampu menstimulasi tercapainya
sasaran strategis untuk periode pemerintahan
tahun 2020-2024. Untuk menilai tingkat capaian
sasaran program yang ditekadkan, Ditjen
Gakkum LHK juga telah mendefinisikan indikator
kinerja program yang kuantitatif untuk masingmasing sasaran.

DITJEN GAKKUM LHK

SASARAN KEGIATAN DAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
Mengikuti prinsip logic model, bahwa untuk
mencampai dampak yang lebih besar, ada hasil
yang bersifat lebih spesifik dan harus diperoleh
terlebih dahulu dengan jangka waktu yang lebih
pendek dan lebih mudah untuk diukur. Sesuai
dengan proses bisnisnya, Ditjen Gakkum LHK
memiliki lima unit kegiatan yang beroperasi
di dalam organisasi ini, yaitu Unit Kegiatan
Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan
Sanksi Administrasi LHK (PPSA), Pencegahan
dan Pengamanan LHK (PPLHK), Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH), Penegakan
Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(PHP), serta Dukungan Manajemen dan
Pelaksana Teknis Unit Lainnya Ditjen Gakkum
LHK (Dukman).
Masing-masing kegiatan telah menyepakati
sasaran kegiatan yang ingin dicapai beserta
indikator kinerjanya. Tentu saja tiap indikator
dan sasaran kegiatan yang ditentukan akan
mendorong pencapaian sasaran program yang
bersifat lebih besar. Selanjutnya, masing-masing
unit kerja akan menyusun rencana strategis yang
memuat sasaran, aktivitas, dan elemen kegiatan
yang memerincikan secara jauh lebih terperinci
atas strategi Ditjen Gakkum LHK dengan hasil
pencapaian yang lebih kasat dan mudah diukur
ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II
Tahun 2020-2024.
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DITJEN GAKKUM LHK

BAB V

TARGET KINERJA &
KeraNGKA
PENDANAAN
peta sasaran program dan
sasaran kegiatan
Jika pada bab sebelumnya telah dijabarkan masing-masing
sasaran program dan sasaran kegiatan Ditjen Gakkum
LHK untuk periode 2020-2024 beserta masing-masing
indikator dan komponennya, bab ini menggambarkan
dengan lebih ekstensif strategi Ditjen Gakkum LHK dalam
menyinergikan seluruh program dengan kegiatan-kegiatan
yang mendukungnya.
Program Kualitas Lingkungan Hidup akan dimanifestasikan
melalui pencapaian 3 (tiga) kegiatan. Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan akan dicapai melalui pelaksanaan
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Program Dukungan Manajemen
akan direalisasikan dengan pencapaian dari kegiatan
Dukungan Manajemen dan PelaksanaTeknis Unit Kegiatan
Lainnya.
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DITJEN GAKKUM LHK
PETA SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN

TARGET KINERJA
Pencapaian kinerja rata-rata Ditjen Gakkum LHK
terhadap Indikator Kinerja Program (IKP) periode
2015-201945 menjadi baseline untuk menentukan
target pencapaian Renstra 2020-2024. Selain
itu, Ditjen Gakkum LHK menetapkan target
berdasarkan baseline RPJMN periode 2015-2019
serta dengan mempertimbangkan tantangan
yang telah dan akan dihadapi serta ketersediaan
anggaran.
Untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup,
Ditjen Gakkum LHK menargetkan peningkatan
persentase pemegang izin yang taat terhadap
peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan
kehutanan setiap tahunnya dengan capaian
sebesar 70% ketaatan pada tahun 2024. Selain
itu, terkait dengan kasus pidana dan perdata
bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Ditjen
Gakkum LHK menetapkan sebanyak total 1.675
kasus yang terselesaikan dalam lima tahun
mendatang.
Terkait dengan Program Pengelolaan Hutan
yang Berkelanjutan, hingga tahun 2024 Ditjen
Gakkum LHK telah menargetkan seluas
5.412.707 Ha hutan dapat diamankan dari
ancaman dan gangguan hutan, serta perusakan
lingkungan. Sementara untuk Program Dukungan
Manajemen, untuk meningkatkan akuntabilitas
Kinerja KLHK, Ditjen Gakkum berkomitmen untuk
medapatkan predikat A pada nilai SAKIP dengan
skor minimum 80 untuk mencapai kategori
memuaskan pada tahun 2024.

KERANGKA PENDANAAN
Selain manusia, sumber daya primer yang
dibutuhkan keberlangsungan program dan
kinerja organisasi tak lain adalah tersedianya
sumber daya finansial. Tidak hanya ketersediaan,
alokasi dan pengelolaan yang baik turut menjadi

45

kunci keberhasilan tercapainya seluruh target dari
tingkatan output, outcome hingga impact dengan
cara mengalokasikan secara akurat, masingmasing pendanaan yang disediakan terhadap
setiap unit kegiatan berdasarkan aktivitasaktivitas yang direncanakan untuk lima tahun
kedepan.
Total rencana anggaran Ditjen Gakkum LHK
dari APBN46 selama periode 2020-2024 adalah
sebesar Rp1.763.043.181.000. Diluar APBN,
alternatif pembiayaan lain yang akan digunakan
ialah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).
Sementara anggaran yang diperoleh dari sumber
lain seperti kerjasama, kemitraan, maupun dana
hibah, Ditjen Gakkum LHK memperkirakan
setidaknya adanya tambahan perolehan dana
sebesar USD 10.700.235 atau setara dengan
Rp149.803.290.00047.

kerangka PENDANAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Dengan adanya mandat Undang-undang Cipta
Kerja dan turunannya pada Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah
No. 22 Tahun 2022 terkait Denda Administratif
bidang LHK, Ditjen Gakkum LHK memiliki opsi
penggunaan PNBP sebagai anggaran tambahan.
Kebutuhan penganggaran alternatif ini juga tidak
hanya didasari oleh keterbatasan sumber dana
rupiah murni, tetapi juga adanya kebutuhan
dan permintaan pemulihan lingkungan oleh
masyarakat, perusahaan dan pemda karena
pemulihan belum dilakukan meskipun dananya
telah disetorkan.
Total penerimaan sejak tahun 2015 sebesar 330
miliar rupiah dari PNBP Ganti Kerugian Akibat
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup Berdasarkan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup dan PNBP Denda Administratif
Bidang Kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Rencana Strategis 2015-2019”.(Jakarta: Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).
46
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Rekap 2 : Kegiatan K/L Renstra K/L Tahun Anggaran 2020-2024”. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).
47
Asumsi niilai tukar USD terhadap IDR per Januari 2020. USD 1 = IDR 14.000
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KERANGKA PENDANAAN DITJEN GAKKUM LHK PERIODE 2020-2024

DITJEN GAKKUM LHK

Saat ini, ada 3 (tiga) jenis PNBP untuk lingkup Ditjen Gakkum LHK. Oleh karenanya, dalam
periode ini Ditjen Gakkum LHK memproyeksikan adanya kenaikan penerimaan yang cukup
signifikan. Proyeksi penerimaan hingga tahun 2024 sebesar Rp 2,8 Triliun, dimana penerimaan
ini dimungkinkan lebih besar khususnya dari PNBP Denda Administratif Bidang Kehutanan.

JENIS PNBP UNTUK DITJEN GAKKUM LHK

Meski saat ini belum diterapkan, PNBP Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup juga
dapat memberikan penerimaan PNBP dengan harapan dapat digunakan untuk mendukung
kegiatan penegakan hukum LHK. Mengingat tujuan penggunaannya ini ialah mengungkit
penerimaan PNBP dan membiayai kegiatan. Selain itu, PNBP juga digunakan untuk
melakasanakan pemulihan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan amanat kesepakatan,
serta juga akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum tidak hanya di
lingkup Ditjen Gakkum LHK, namun juga lingkup KLHK dan Pemda.
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BAB Vi

penutup
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan telah menetapkan sasaran dan indikator
kinerja unit ke dalam Renstra Ditjen Gakkum LHK untuk
periode 2020-2024. Penetapan sasaran dan indikator
tersebut didasari dan diselaraskan dengan cita-cita
RPJPN 2005-2025, arah kebijakan RPJMN 2020-2024,
serta visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia tahun 2019-2024 yang dijadikan
acuan oleh seluruh kementerian/lembaga pemerintahan
untuk menyusun rencana strategis lima tahun kedepan.
Diintegralkan dengan Kementerian LHK, sasaran dan
indikator yang disepakati oleh unit kerja Ditjen Gakkum
LHK adalah demi terealisasikannya keberlangsungan dan
ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi
seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.
Visi Ditjen Gakkum LHK yang dicantumkan pada Renstra
2020-2024 ialah “Terwujudnya Penegakan Hukum LHK
yang Berkualitas dan Berkeadilan untuk Membangun
Budaya Kepatuhan” demi “Terwujudnya Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”. Adapun misi untuk mencapai visi
tersebut ialah: (1) Mewujudkan penegakan hukum yang
efektif melalui aparat penegak hukum yang profesional;
(2) Mewujudkan penegakan hukum yang modern
menggunakan teknologi dan sains; (3) Mewujudkan
penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas, dan;
(4) Mewujudkan jejaring penegakan hukum yang kuat.
Oleh sebab itu, Ditjen Gakkum LHK menetapkan kembali
tujuan mendasar organisasi, yakni (1) Meningkatkan
budaya kepatuhan; (2) Mengamankan lingkungan hidup
dan kehutanan; (3) Menciptakan efek jera bagi pelaku
kejahatan LHK.
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DITJEN GAKKUM LHK

Dalam renstranya, Kementerian LHK menurunkan arah kebijakan, sasaran strategis,
serta program kepada Ditjen Gakkum LHK. Sasaran Strategis utama yang diturunkan
langsung kepada Ditjen Gakkum LHK adalah SS-4, yaitu “Terselenggaranya tata kelola
& inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompentensi SDM LHK
yang berdaya saing.” dengan tolok ukur pencapaian IKU 14 dan IKU 18. Sasaran Strategis
ini kemudian dikontribusikan kepada Ditjen Gakkum LHK ke dalam 3 (tiga) program:
( Program 1) Dukungan Manajemen; (Program 2) Pengelolaan Hutan Berkelanjutan;
dan (Program 5) Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk ketiga program tersebut, Ditjen
Gakkum LHK telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program: (1) Meningkatnya tata
kelola pemerintahan yang akuntabel; (2) Teramankannya hutan dari gangguan dan
ancaman; (3) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan
dan peraturan perundang-undangan; (4) Terselesaikannya kasus penegakan hukum
bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Disamping susunan program dan kegiatan, Ditjen Gakkum LHK juga telah menetapkan
arah kebijakan dan strategi kelembagaan yang holistik melalui penguatan ekosistem
kelembagaan Ditjen Gakkum LHK. Penguatan ekosistem ini bersifat fundamental
terhadap tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK namun sangatlah krusial mengingat
kejahatan yang dihadapi merupakan kejahatan yang extraordinary. Terdapat 5 (lima)
elemen penting dalam ekosistem LHK: (1) inovasi penguatan instrumen penegakan
hukum; (2) sistem pengelolaan sumber daya; (3) sistem dukungan pengambilan
keputusan; (4) sistem tata kelola & kelembagaan, dan; (5) sistem peradilan.
Seluruh personil di lingkup Ditjen Gakkum LHK sangat optimis bahwa semua target
dan kebijakan yang dirancang dan direncanakan, dapat terpenuhi secara optimal.
Hal ini tentu tidak luput berkat karunia dan rahmat Allah SWT serta perjuangan yang
profesional, konsisten, dan berintegritas, demi tercapainya Ditjen Gakkum LHK sebagai
lembaga yang berkualitas dan berkeadilan sehingga mampu menuntaskan amanat
untuk mensejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Direktur Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dr. RASIO RIDHO SANI, M. Com.,M.P..M.

94

xxxvi

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 (REVISI)

DITJEN GAKKUM LHK

LAMPIRAN

xxxvii

xxxviii

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 (REVISI)

DITJEN GAKKUM LHK

LAMPIRAN 1 KERANGKA RANCANGAN REGULASI TAHUN 2020-2024

No.

1

Arah Kerangka Regulasi
dan/ atau Kebutuhan
Regulasi
Rancangan Permen LHK
tentang Pedoman Teknis
Penyidikan Tindak Pidana
LHK

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan
Penelitian
1.

adanya perubahan
kelembagaan dari
kementerian lingkungan
hidup menjadi kementerian
lingkungan hidup dan
kehutanan

2.

adanya penambahan jumlah
undang-undang yang diampu
PPNS.

Unit
Penanggung
jawab
PHP

Unit Terkait/
Institusi
POLRI,
Kejaksaan, Biro
Hukum, Setditjen
PHLHK

No.

Arah Kerangka Regulasi
dan/ atau Kebutuhan
Regulasi

3

4

Rancangan revisi PP
tentang Perlindungan
Hutan

Rancangan Permen LHK
tentang Polisi Kehutanan

Rancangan Permen LHK
tentang Pengenaan Denda
Atas Keterlambatan
Sanksi Administrasi

b.

untuk meningkatkan
keefektifan, efisiensi
dan sinergitas dalam
penegakan hukum
lingkungan hidup,
diperlukan koordinasi di
bawah Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

c.

Penegakan hukum pidana
lingkungan hidup wajib
dilakukan secara terpadu.

2020

PPH

1.

Perubahan Permen
Kehutanan Nomor 75 Tahun
2014 tentang Polisi
Kehutanan.

PPH

2.

Penggabungan kementerian
kehutanan dengan
kementerian lingkungan
hidup

3.

upaya untuk
mengintegrasikan
kewenangan Polisi
Kehutanan dengan
peraturan perundangundangan lainnya

3.

Menyempurnakan tata
kelola perlindungan hutan
melalui optimalisasi
peran dan kapasitas
polisi kehutanan di pusat
dan daerah

KSDAE, Biro
Hukum, PHP,
Setditjen PHLHK

KSDAE, Biro
Hukum, PHP,
Setditjen PHLHK

2021

7

Rancangan Permen LHK
tentang Ganti Rugi
Akibat Kerusakan dan
Pencemaran LH

a.

adanya penggabungan
kementerian lingkungan
hidup dan kementerian
kehutanan

b.

melaksanakan ketentuan
Pasal 90 ayat (2) UU
Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

2021

Target
Penyelesaian

PSLH

Ditjen
PPKL,Ditjen
PSLB3, Biro
Hukum, Setditjen
PHLHK

2022

Konsep ganti kerugian
lingkungan memperoleh
perhatian dikaitkan dengan
proses penghitungan ganti
kerugian negara dalam perkara
tindak pidana yang diatur
dalam PUU lain, seperti
keuangan negara dan TP
korupsi. Proses perubahan
diharapkan dapat disinergikan
dengan bidang-bidang tersebut.

PPSA

Biro Hukum,
Setditjen PHLHK,
PHP.

8

Rancangan Permen LHK
tentang Penyelesaian
Sengketa LH

d.

Perubahan Peraturan
Menteri LH No. 4 Tahun
2013 berisi
penyederhanaan mekanisme
penyelesaian sengketa,
perbaikan tata kerja
penyelesaian sengketa LH
sebagai urusan
pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat,
Provinsi, dan
kabupaten/kota.

PSLH

Biro Hukum,
Setditjen PHLHK

2021

9

Rancangan Permen LHK
tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Intelijen Polisi
Kehutanan

c.

Pengaturan mengenai
intelejen terkait dengan
perlindungan hutan dan
menunjang penegakan hukum
di bidang kehutanan.

PPH

KSDAE, Biro
Hukum, PHP,
Setditjen PHLHK

2022

10

Rancangan Permen LHK
tentang Tata Laksana
Jabatan PPNS LHK

PHP

POLRI,
Kejaksaan, Biro
Hukum, Setditjen
PHLHK

2021

2021

5

Rancangan Permen LHK
tentang Pengawasan

4.

Pedoman teknis pengawasan
lapangan untuk pejabat
pengawas

PPSA

Biro Hukum, PHP,
PPH, PSLH,
Setditjen

2021

6

Rancangan
PerPres/Peraturan
Pemerintah tentang
Penegakan Hukum Pidana
Terpadu Bidang LHK

a.

untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 64, Pasal
95 ayat (1) sebagaimana
telah diubah dengan
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUUXII/2014, dan Pasal 95
ayat (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup, perlu melakukan
penegakan hukum pidana

PHP

POLRI,
Kejaksaan, Biro
Hukum, Setditjen
PHLHK

2022

`

Unit Terkait/
Institusi

Penegakan hukum pidana
lingkungan hidup terpadu
dikoordinasikan oleh Menteri
yang anggotanya terdiri dari
unsur Kepolisian, Kejaksanaan
dan unsur lainnya yang
terkait.

Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun
2004 tentang Perlindungan
Hutan sebagai salah satu
peraturan pelaksanaan atau
turunan Rancangan UndangUndang tentang Cipta Kerja.

belum ada mekanisme pengaturan
tentang denda keterlambatan
pelaksanaan Sanksi
Administratif paksaan
pemerintah sebagai pelaksanaan
ketentuan dalam PP PNBP di
lingkungan KLHK.

Unit
Penanggung
jawab

lingkungan secara
terpadu, terkoordinasi,
transparan dan akuntabel;

Target
Penyelesaian

Penyempurnaan tata cara
penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana LHK, seperti
penyidikan korporasi, TPPU,
dan keterkaitannya dengan
pengembangan kasus pidana oleh
penyidik instansi lain
(multidoor).
2

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan
Penelitian

`

Merevisi Peraturan Menteri LH
No 02 Tahun 2011 tentang Tata
Laksana Jabatan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
Lingkungan Hidup, sebagaimana
disesuaikan terkait dengan
penggabungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, serta Undang-Undang
yang menjadi dasar pelaksanaan
tugas, dan Peraturan Menteri
Hukumdan Hak Asasi Manusia
Nomor 5 Tahun 2016 tentang

xxxix

Rancangan Permen LHK
tentang Pelaksanaan
Lelang Barang Bukti
Sitaan Tindak Pidana
Bidang Kehutanan
c.
menyesuaikan dengan
peraturan perundangundangan terkait

Penertiban tata kelola senjata
api termasuk senjata api yang
digunakan oleh Polisi
Kehutanan pada Dinas Provinsi
dan instansi lain yang
berwenang menggunakan senjata
api untuk perlindungan hutan.

Perubahan Permen kehutanan No.
48/2006 Jo Permen Kehutanan
No. 47/2009 dan menyesuaikan
dengan Peraturan Menteri
Keuangan No. 27/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

POLRI, Biro
Hukum, Biro
Umum, PHP,
Setditjen PHLHK
2022

PHP
POLRI,
Kejaksaan, Biro
Hukum, Setditjen
PHLHK
2020

▪ 200 staf Ditjen
GAKKUM LHK
terpapar konsep
gender dan
penghapusan
stereotip gender
▪ Modul dan
kurikulum yang
responsif gender
disesuaikan
dengan
perkembangan
pemahaman staf
▪ 40 staf Ditjen
Gakkum LHK
dilatih untuk
ditugakan
menjadi
fasilitator
gender dan SubPOKJA PUG
▪ 35% staf Ditjen
Gakkum LHK
memiliki
pemahaman yang
sama tentang
konsep
kesetaraan
gender dan
stereotip
gender. Tidak
ada toleransi
untuk pelecehan
seksual dan
kekerasan
seksual dalam
lingkungan
kerja. Mekanisme
pelaporan sudah
jelas dan akan
dilaksanakan
▪ Penyediaan alat
komunikasi untuk
kampanya promosi
kesetaraan
gender di
tingkat nasional

▪ 60 staf Ditjen
Gakkum LHK
dilatih untuk
ditugakan
menjadi
fasilitator
gender dan SubPOKJA PUG
▪ 45% staf Ditjen
Gakkum LHK
memiliki
pemahaman yang
sama tentang
konsep
kesetaraan
gender dan
stereotip
gender. Tidak
ada toleransi
untuk pelecehan
seksual dan
kekerasan
seksual dalam
lingkungan
kerja. Mekanisme
pelaporan sudah
jelas dan akan
dilaksanakan
▪ Penyediaan alat
komunikasi untuk
kampanya promosi
kesetaraan
gender di
tingkat nasional

▪ 300 staf Ditjen
GAKKUM LHK
terpapar konsep
gender dan
penghapusan
stereotip gender

▪ 400 staf Ditjen
GAKKUM LHK
terpapar konsep
gender dan
penghapusan
stereotip gender
▪ Modul dan
kurikulum yang
responsif gender
disesuaikan
dengan
perkembangan
pemahaman staf
▪ 80 staf Ditjen
Gakkum LHK
dilatih untuk
ditugakan
menjadi
fasilitator
gender dan SubPOKJA PUG
▪ 55% staf Ditjen
Gakkum LHK
memiliki
pemahaman yang
sama tentang
konsep
kesetaraan
gender dan
stereotip
gender. Tidak
ada toleransi
untuk pelecehan
seksual dan
kekerasan
seksual dalam
lingkungan
kerja. Mekanisme
pelaporan sudah
jelas dan akan
dilaksanakan
▪ Penyediaan alat
komunikasi untuk
kampanya promosi
kesetaraan
gender di
tingkat nasional

2023

PPH

2022

▪ 100 staf Ditjen
Gakkum LHK
dilatih untuk
ditugakan
menjadi
fasilitator
gender dan SubPOKJA PUG
▪ 75% staf Ditjen
Gakkum LHK
memiliki
pemahaman yang
sama tentang
konsep
kesetaraan
gender dan
stereotip
gender. Tidak
ada toleransi
untuk pelecehan
seksual dan
kekerasan
seksual dalam
lingkungan
kerja. Mekanisme
pelaporan sudah
jelas dan akan
dilaksanakan
▪ Penyediaan alat
komunikasi untuk
kampanya promosi
kesetaraan
gender di
tingkat nasional

▪ 500 staf Ditjen
GAKKUM LHK
terpapar konsep
gender dan
penghapusan
stereotip gender

2024

Tata Cara Pengangkatan,
Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah atau Janji, Mutasi,
Pemberhentian, dan
Pengangkatan Kembali Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
serta Kartu Tanda Pengenal
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

▪ 20 staf Ditjen
Gakkum LHK
dilatih untuk
ditugakan
menjadi
fasilitator
gender dan SubPOKJA PUG
▪ 20% staf Ditjen
Gakkum LHK
memiliki
pemahaman yang
sama tentang
konsep
kesetaraan
gender dan
stereotip
gender. Tidak
ada toleransi
untuk pelecehan
seksual dan
kekerasan
seksual dalam
lingkungan
kerja. Mekanisme
pelaporan sudah
jelas dan akan
dilaksanakan
▪ Penyediaan alat
komunikasi untuk
kampanya promosi
kesetaraan
gender di
tingkat nasional

Penggabungan kementerian
kehutanan dengan
kementerian lingkungan
hidup

Target
Penyelesaian

▪ 100 staf Ditjen
GAKKUM LHK
terpapar konsep
gender dan
penghapusan
stereotip gender
▪ Pengembangan
modul dan
kurikulum yang
responsif gender

b.

Unit Terkait/
Institusi

2021

Perubahan Permen
Kehutanan Nomor 15 Tahun
2014 tentang Senjata Api

Unit
Penanggung
jawab

2020

a.

DITJEN GAKKUM LHK

`

`
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Memastikan
pemahaman bersama
mengenai
kesetaraan gender
melalui perubahan
kelembagaan serta
implikasinya dan
komitmen terhadap
anti-pelecehan
seksual dan
eksploitasi
seksual

12
Rancangan Permen LHK
tentang Pengelolaan
Senjata Api

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan
Penelitian

Meningkatkan
pengetahuan
tentang konsep
gender dan
penghapusan
stereotip gender
di kalangan staf
Ditjen Gakkum LHK

Sasaran

11
Arah Kerangka Regulasi
dan/ atau Kebutuhan
Regulasi

Peningkatan
Kapasitas Staf
untuk
Mengimplementasikan
Practical Gender
Concern

Prioritas

No.

LAMPIRAN 2 ROADMAP PENGARUSUTAMAAN GENDER

xl
xli

`
KODE

SATUAN

Meningkatnya
Presentase pemegang
Budaya Ketaatan
izin yang taat
terhadap
terhadap peraturan
%
Perundangan
terkait bidang
lingkungan hidup dan
undangan Bidang
LHK
kehutanan
KEGIATAN 5430:
PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI
Meningkatnya
Jumlah Usaha
pelaku
dan/atau kegiatan
usaha/kegiatan
yang diawasi
ketaatannya
yang diawasi
Badan
terhadap
terhadap
Usaha
Peraturan
perizinan dan
Perundangperaturan
undangan Bidang
perundangLHK
undangan
bidang LHK
Jumlah PPLH yang
ditingkatkan
Orang
kapasitasnya
Jumlah Penerapan
sanksi
administratif
Badan
pada permasalahan
Usaha
penggunaan
kawasan hutan
INDIKATOR KINERJA

PROGRAM 029.FD: KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
SASARAN

Sasaran & Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

40

505

100

0
726

209

0

2021

32.23
2020

50
150
750
65
TARGET
2022
Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK

60
800
1800
68
2023

70
900
1900
70

31,638,969
93,394,577
2020
: Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif LHK

2024

: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Unit Pelaksana

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
: 01 – Kualitas Lingkungan Hidup

Program

Unit Organisasi (Eselon 1)

: 01 – Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

: 01 – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Utama

2020
Tersusunnya draf
pedoman tentang
penyediaan
fasilitas dan
peralatan yang
rensponsif
gender

▪

2021
Tersedianya
pedoman akhir
tentang
penyediaan
fasilitas dan
peralatan yang
renponsif
gender, serta
penyesuaian
fasilitas dan
tempat kerja di
lingkungan
Ditjen Gakkum
LHK

▪

Penyesuaian
fasilitas dan
tempat kerja di
3 unit kantor
lokal

2022

▪

▪

▪

Pengembangan 1
kebijakan dan
peraturan dalam
kerangka yang
respponsif
gender
Tersedianya
sistem dan
mekanisme
pengaduan yang
rensponsif
gender di
lingkungan
Ditjen Gakkum
LHK
Pelaksanaan
mekanisme
pemantauan dan
evaluasi yang
responsive
gender untuk
memastikan
dampak/manfaat
program

▪

▪

Pengembangan 2
kebijakan dan
peraturan dalam
kerangka yang
respponsif
gender

Penyesuaian
fasilitas dan
tempat kerja di
5 unit kantor
lokal

▪

▪

Penyesuaian
fasilitas dan
tempat kerja di
8 unit kantor
lokal

▪

▪

Pelaksanaan
mekanisme
pemantauan dan
evaluasi yang
responsif gender
untuk memastikan
dampak/manfaat
program

Pengembangan 3
kebijakan dan
peraturan dalam
kerangka yang
respponsif
gender
Sistem dan
mekanisme
pengaduan yang
responsif gender
berfungsi di
tingkat nasional
dan daerah

2024

: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22,963,839
70,934,002
2021

34,276,816
93,976,600
ANGGARAN (‘000)
2022

Sasaran
▪

▪

Adanya mekanisme
pemantauan dan
evaluasi yang
responsive
gender untuk
memastikan
dampak/manfaat
program

2023

Sasaran Strategis

42,846,020
2023

117,470,750

Prioritas

Mekanisme
pemantauan dan
evaluasi yang
responsif gender
yang dapat
menggambarkan
manfaat program
dan dampak yang
berbeda pada
perempuan dan
laki-laki

Pembentukan sistem
dan mekanisme
pengaduan yang
responsif gender

Pengembangan
kebijakan dan
peraturan dalam
kerangka yang
rensponsif gender

44,559,861
2024

122,169,580

Mewujudkan
Fasilitas yang
Lingkungan Kerja
rensponsif gender
yang Sensitif Gender dilingkungan kerja
Ditjen Gakkum LHK

Pengarusutamaan
Gender dalam
Reformasi Kebijakan
dna Peraturan dalam
Lingkungan Ditjen
Gakkum LHK

Monitoring dan
Evaluasi yang
Sensitif Gender

Kementerian/Lembaga

`
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2020

152
2021

182
TARGET
2022

498
2023

570
2024

2023

2024

13,797,967
ANGGARAN (‘000)
2022

13,267,276

63,811,752
2021

10,613,821

61,357,454
2020

8,658,384

49,085,963

`

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM 029.FF:
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
Meningkatnya
Luas hutan yang
pengamanan
diamankan dari
hutan dari
gangguan dan
gangguan dan
ancaman
ancaman
KEGIATAN 5428:
PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
Meningkatnya
Jumlah operasi
operasi
pengamanan hutan
pengamanan
dan penindakan
hutan,
perusakan
perusakan
lingkungan hidup
lingkungan
Jumlah operasi
hidup dan
pembalakan liar,
peredaran
tumbuhan dan
hasil hutan
satwa liar
Jumlah Polhut
yang ditingkatkan
kapasitasnya

SASARAN

89

197

210

Operasi

Orang

2,412,707

Operasi

Hektar

SATUAN

342

42

63

600,000

400

28

31

300,000

TARGET
2022

350

220

160

900,000

2023

400

250

180

1,200,000

2024

57,806,806

50,038,936

44,439,400

55,549,250

ANGGARAN (‘000)
2022
2023
44,439,400
55,549,250

57,771,220

2024
57,771,220

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 (REVISI)
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2021

: Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Unit Pelaksana

2020

: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Unit Organisasi (Eselon 1)

Sasaran & Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

: 03 - Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Program

2020
57,806,806

273

11,461,000

39,311,779

: 04 – Menurunnya laju penurunan hutan

SATUAN

Kasus

50,294,608

: 04 – Laju deforestasi dan degradasi hutan

2021
50,038,936

350
Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA

300

260
150

110

200

70
138

130

182

60
22

220

200

50
22

Kasus

570

0
53

Orang

0
Kasus

Perkara

: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN

PROGRAM 029.FD

Terselesaikannya
Jumlah kasus pidana
kasus penegakan
dan perdata
hukum bidang
lingkungan hidup dan
lingkungan hidup
kehutanan yang
dan kehutanan
ditangani
KEGIATAN 5429:
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya
Jumlah Sengketa
perkara
Lingkungan Hidup
sengketa
yang diselesaikan
lingkungan
melalui
hidup yang
pengadilan dan di
diselesaikan
luar pengadilan
melalui
pengadilan dan
di luar
pengadilan
KEGIATAN 5429:
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya
Jumlah kasus
kasus tindak
pidana LHK yang
pidana
diselesaikan
lingkungan
sampai dengan
hidup dan
P21/berkas
kehutanan
perkara
yang
dinyatakan
lengkap
diselesaikan
sampai dengan
Jumlah PPNS yang
P21
ditingkatkan
kapasitasnya

Jumlah Berkas
penyelesaian
permasalahan
penggunaan
kawasan hutan

Sasaran Strategis

KODE
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Kementerian/Lembaga

xliv
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xlv

xlvii
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Program

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis

Kementerian/Lembaga

: 05 - Dukungan Manajemen

: 13 – Nilai kinerja reformasi birokrasi

: 13 – Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2024

162,464,388

2020

173,454,306

2021

186,922,075

ANGGARAN (‘000)
2022

233,652,594

233,652,594

2023

242,998,698

242,998,698

2024

: Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2023

186,922,075

: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TARGET
2022

173,454,306

Unit Organisasi (Eselon 1)

SATUAN
2021

80

2020

78

4

80

76

4

1

78

74

3

1

76

72

3

1

74

3

1

72

1

162,464,388

Unit Pelaksana

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya
Nilai Sistem
Akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja
Poin
Kinerja KLHK
Instansi Pemerintah
KEGIATAN 5427:
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA
Meningkatnya
Nilai SAKIP Direktorat
kondisi
Jenderal Penegakan
Poin
birokrasi dan
Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
layanan publik
yang agile,
Level maturitas SPIP
efektif, dan
Direktorat Jenderal
efisien lingkup
Level
Penegakan Hukum
Direktorat
Lingkungan Hidup dan
Jenderal
Kehutan
Penegakan Hukum
Laporan keuangan
Lingkungan Hidup
Direktorat Jenderal
dan Kehutanan
Penegakan Hukum
Dokumen
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang tertib
dan akuntabel

PROGRAM 029.WA: DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN

Sasaran & Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
KODE

`

