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5. Tinjauan
Hukum

        
entu kita masih ingat uraian pada Bab 3 bahwa besar kecilnya emisi dari 

sektor transportasi jalan merupakan hasil dari pembuatan keputusan.  

Keputusan tersebut dibuat oleh individu, baik dalam kehidupan pribadinya 

maupun kelembagaannya. Oleh karena itu dalam rangka mengendalikannya maka 

struktur pembuatan keputusan tersebut perlu diarahkan. 

Arah tersebut sepatutnya mendorong para pembuat keputusan senantiasa 

mempertimbangkan dampak dari keputusannya terhadap kualitas udara, serta 

membuat keputusan yang bijaksana dengan memahami dan memerhatikan aspek 

lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang. Landasan dari struktur pembuatan 

keputusan tersebut secara eksplisit tertuang dalam peraturan perundang-undangan 

terkait beserta turunannya.
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Uraian pada Bab 5 akan memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan di 

Indonesia sudah mengakui pentingnya lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. 

Bahkan bidang lingkungan hidup termasuk salah satu urusan wajib bagi pemerintah 

daerah di era otonomi daerah. Selain itu dari telaahan terhadap peraturan yang 

terkait terlihat adanya peluang secara legal formal untuk mengendalikan emisi sektor 

transportasi jalan lewat beragam pendekatan.

Peraturan yang terkait tersebut tidak terbatas pada UU No. 23/1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kini telah digantikan dengan UU No. 32/2009, 

dan PP No. 41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Tapi juga termasuk 

peraturan tentang pembangunan dan sektoral yang turut berpegaruh besar kecilnya 

pencemar dan pembagian wewenang lintas sektor, serta peraturan terkait dengan 

pemerintahan daerah yang membagi wewenang lintas daerah,  sebagaimana 

dirangkum dalam Kotak 5.1.

Kotak 5.1: Peraturan perundang-undangan terkait dengan 

pengendalian pencemaran udara

Lingkungan

•	 UU No. 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

       »  PP No. 41/1999: Pengendalian Pencemaran Udara 

Pembangunan dan Sektoral

•	 UU No. 5/1984: Perindustrian

•	 UU No. 22/2001: Minyak dan Gas Bumi

•	 UU No. 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

•	 UU No. 26/2007: Penataan Ruang

•	 UU No. 22/2009: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

       »  PP No. 42/1993: Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

       »  PP No. 44/1993: Kendaraan dan Pengemudi
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5.1 Undang-undang Dasar 1945

 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
 di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
 (Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 (3))

Sejak awal Undang Undang Dasar (UUD)1945, peraturan perundang-undangan 

tertinggi di Indonesia, dalam Pasal 33 (3) telah mengakui secara formal arti penting 

lingkungan bagi kesejahteraan kolektif masyarakat Indonesia, sehingga perlu dikelola 

oleh Pemerintah. Kemudian UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 5 (1) lebih jauh menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Hal ini berarti setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, 

dewasa maupun anak-anak, miskin maupun kaya, semua berhak atas udara yang 

baik dan sehat. Oleh karena itu, udara bersih dan sehat mutlak harus tersedia. 

Bahkan pentingnya lingkungan yang baik dan sehat bagi kesejahteraan warga 

negara Indonesia semakin diperkuat dengan dimasukkannya ketentuan tersebut 

pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 H di tahun 2000. Agar udara yang 

bersih dan sehat senantiasa tersedia maka emisi dari sektor transportasi jalan yang 

merupakan salah satu sumber pencemar udara perlu dikendalikan. 

Pemerintahan Daerah

•	 UU No. 32/2004: Pemerintahan Daerah

       »  PP 38/2007 : Pembagian Kewenangan antara Pemerintah 

           Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
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5.2 Perundang-undangan lingkungan 

A. UU No. 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan modern berkembang di Indonesia sejak awal tahun 1980-an, 

dengan diundangkannya UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini merupakan ketentuan payung (umbrella 

provisions) bagi perlindungan lingkungan di Indonesia. Sebelumnya Indonesia 

sebenarnya memiliki beberapa UU yang terkait dengan lingkungan seperti UU 

No. 1/1967 tentang Kehutanan dan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pertambangan. Namun semuanya lebih fokus kepada pengaturan alokasi 

pemanfaatan sumber daya alam (bersifat use-oriented), sehingga dikategorikan 

sebagai hukum lingkungan klasik.

UU No. 4/1982 ternyata dinilai tidak memadai untuk penegakan hukum yang efektif 

dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan. Sehingga Pemerintah 

kemudian memutuskan untuk mengeluarkan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Husin, 1997 dan Santosa, 1994). Dalam perjalanannya masih 

ditemukan kekurangan dalam UU No. 23/1997, sehingga kemudian disempurnakan 

kembali dengan ditetapkannya UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan pada UU No. 32/2009 

Pasal 1 sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Secara otomatis kini 

UU No. 32/2009 menggantikan UU No. 23/1997 sebagai induk dari PP No. 41/1999 

tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Keberadaan UU No. 32/2009 ini semestinya dapat meningkatkan efektivitas 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk pengendalian 

pencemaran udara, terutama karena adanya ketentuan berikut:
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•	 Kejelasan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, 

 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan 

 pembagian tugas dan wewenang ini dimuat secara khusus dalam Pasal 63.

•	 Kewajiban untuk melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis 

 (KLHS) bagi pemerintah (pusat dan daerah). KLHS yang diatur secara 

 khusus di dalam Pasal 15 merupakan instrumen baru untuk memastikan 

 bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 

 terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS berbeda dengan 

 AMDAL yang diwajibkan kepada pemrakarsa kegiatan yang berdampak 

 penting terhadap lingkungan hidup.

•	 Gugatan administratif dan sanksi pidana bagi pejabat pemerintah 

 bila lalai menjalankan tugas terkait dengan perlindungan dan 

 pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 93, 

 111, dan 112.

•	 Sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar baku mutu emisi dan 

 gangguan dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling 

 banyak tiga milyar rupiah apabila masih tetap melanggar setelah sanksi 

 administratif dijatuhkan atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali 

 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 100.

B. PP No. 41/1999: Pengendalian Pencemaran Udara

PP No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ini merupakan 

perundang-undangan tertinggi yang secara khusus mengatur pengendalian 

pencemaran udara di Indonesia. PP yang pada waktu ditetapkan berinduk pada UU 

No. 23/1997 ini terdiri dari sembilan bab yang memuat ketentuan berikut:

(i) Ketentuan umum, yang memuat berbagai definisi dan tujuan pengenda

 lian pencemaran udara di Indonesia. Pada Pasal 2 ditegaskan bahwa 

 pengendalian pencemaran udara di Indonesia yang dilakukan dengan 

 upaya pengendalian sumber emisi, bertujuan untuk mencegah turunnya 

 mutu udara ambien;

(ii) Dasar perlindungan mutu udara ambien, yang terdiri dari baku mutu 

 udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang 
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 batas emisi gas buang dan Indeks Standar Pencemar Udara. Baku mutu 

 udara ambien terdapat dalam Lampiran PP No. 41/1999;

(iii) Pengendalian pencemaran udara, meliputi pencegahan dan 

 penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara maupun  

 penanggulangan keadaan darurat;

(iv) Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

 kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. 

 Kewenangan ini dimiliki oleh MENLH dan di era otonomi daerah 

 diserahkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota. Gubernur, Bupati  

 dan Walikota dapat menetapkan pejabat pengawas;

(v) Pembiayaan, pihak penghasil diwajibkan menanggung segala biaya yang 

 timbul sebagai akibat dari upaya pengendalian emisi pencemar udara 

 yang dihasilkannya;

(vi) Ganti rugi wajib dibayar pihak penghasil emisi yang merugikan pihak lain 

 akibat pencemar udara yang ditimbulkannya kepada pihak yang 

 dirugikan;

(vii) Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pihak penghasil emisi yang 

 melanggar ambang batas emisi. Sanksi untuk kendaraan bermotor  

 mengacu pada UU No.14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

 yang kini sudah digantikan oleh UU No. 22/2009; 

(viii) Ketentuan peralihan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundang

 kannya PP No. 41/1999, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah 

 memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan 

 PP ini;

(ix) Ketentuan penutup

Sebenarnya jauh sebelum PP No. 41/1999 ditetapkan, BAPEDAL sudah mulai 

memperkenalkan program pengendalian pencemaran udara bagi kegiatan sumber 

bergerak dan tidak bergerak yang dikenal dengan sebutan Program Langit Biru 

pada bulan Juli 1992. Program tersebut kemudian ditetapkan secara resmi dengan 

Kepmen LH No. 15/1996 dan masih terus berjalan hingga sekarang sebagaimana 

yang disampaikan dalam Kotak 5.2
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Kotak 5.2: Program Langit Biru

Program Langit Biru sebenarnya mulai diperkenalkan BAPEDAL pada 

bulan Juli 1992, namun baru ditetapkan secara resmi pada tahun 1996 

tersebut dengan Kepmen LH No. 15/1996. Pada awal ditetapkannya, 

Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian pencemaran 

udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. 

Semenjak dileburnya Bapedal ke dalam KLH pada 2002, maka Program 

Langit Biru menjadi bagian kegiatan dari masing-masing Asisten Deputi 

MENLH yang menangani urusan pengendalian pencemaran sumber 

bergerak dan sumber tidak bergerak. 

Dalam perjalanannya, Program Langit Biru untuk sumber tidak bergerak 

diintegrasikan dalam kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Penaataan 

perusahaan terhadap baku mutu emisi tiap parameter pencemar udara 

menjadi salah satu aspek penilaian. 

Sementara itu kegiatan Program Langit Biru terkait dengan sumber 

bergerak yang telah dilaksanakan oleh KNLH secara nasional antara lain:

•	 Pemantauan	tahunan	kualitas	bensin	dan	solar	tahun	2005,	

 2006, dan 2007. Pemantauan pada tahun 2008 menjadi 

 bagian dari kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan.

•	 Evaluasi	kualitas	udara	perkotaan	tahun	2007	(12	kota)	dan	

 2008 (16 kota) yang meliputi parameter kualitas udara jalan 

 raya, kinerja lalu lintas, uji emisi gas buang kendaraan di 

 jalan, dan kualitas bahan bakar. Dari hasil evaluasi ditetapkan 

 peringkat Kota Langit Biru.  

Berdasarkan Kepmen LH No. 15/1996, Program Langit Biru ditetapkan 

oleh MENLH dan dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Dalam hal ini 
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gubernur bertanggungjawab melakukan pemantauan, evaluasi dan 

melaporkan pelaksanaannya kepada MENLH. Namun sejalan dengan 

berlakunya otonomi daerah, maka  pemerintah kota juga diharapkan 

aktif merancang Program Langit Biru bagi daerahnya.

Sejak ditetapkan PP No. 41/1999, maka peraturan tersebut beserta turunannya 

menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Langit Biru. Berikut peraturan turunan 

PP No. 41/1999 yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara dari sektor 

transportasi jalan dan dapat diunduh dari http://langitbiru.menlh.go.id:

•	 Permen	LH	No.	4/2009	tentang	ambang	batas	emisi	gas	buang	bagi	

 kendaraan bermotor tipe baru menggantikan Kepmen LH No. 141/2003 

 tentang ambang batas emisi gas buang bagi kendaraan bermotor tipe 

 baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi

•	 Permen	LH	No.	5/2006	tentang	ambang	batas	emisi	gas	buang	

 kendaraan bermotor lama menggantikan Kepmen No. 35/1993 tentang  

 ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor

•	 Permen	LH	No.	19/2008			tentang	Standar	Pelayanan	Minimal	Bidang	

 Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta 

 petunjuk teknisnya dalam Permen LH No. 20/2008.

•	 Pedoman	Pemantauan	Kualitas	Udara	Jalan	Raya	

•	 Pedoman	Pemantauan	Bahan	Bakar

•	 Pedoman	Estimasi	Beban	Pencemar	dari	Kendaraan	Bermotor	

•	 Pedoman	Kriteria	Transportasi	Berkelanjutan	

•	 Pedoman	Pelaksanaan	Pemeriksaan	Emisi	dan	Perawatan	Kendaraan	

 Bermotor

•	 Pedoman	Teknis	Pengendalian	Pencemaran	Udara	dari	Sumber	

 Bergerak

•	 Pedoman	Teknis	Penanggulangan	Pencemaran	Udara	dari	Kegiatan	

 Sumber Bergerak

Bila PP No. 41/1999 dicermati maka akan terlihat lingkup pengaturan pengendalian 

pencemaran dari sumber bergerak masih terbatas pada penetapan ambang batas 
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5.3 Perundang-undangan pembangunan dan sektoral

Secara normatif seluruh perundang-undangan pembangunan dan sektoral yang 

terkait dengan pengendalian pencemaran udara dari emisi sektor transportasi 

jalan sudah memuat ketentuan agar pelaksanaan pembangunan di segala bidang 

mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran 

lingkungan. Berikut diuraikan sesuai urutan waktu dikeluarkannya peraturan tersebut. 

A. UU No. 5/1984: Perindustrian

Salah satu landasan pembangunan industri di Indonesia adalah kelestarian 

lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 5/1984 tentang 

Perindustrian Pasal 2. Komitmen ini tercermin dalam Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No: 275/MPP/Kep/6/1999 Pasal 7 (3) yang 

mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dirakit/dibuat di dalam negeri dan/atau 

diimpor untuk memenuhi nilai ambang batas emisi/gas buang sebagaimana yang 

ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi yang bertugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang 

perindustrian dan perdagangan, termasuk diantaranya adalah produksi atau 

perakitan serta impor kendaraan bermotor di Indonesia. Dalam Kabinet Indonesia 

Bersatu (2004-2009), Departemen Perdagangan dipisah dari Departemen 

emisi, kualitas bahan bakar dan pemantauan kualitas udara jalan raya. 

Padahal saat ini semakin disadari bahwa strategi pengendalian pencemaran 

dari sumber bergerak yang efektif perlu menyentuh manajemen transportasi, 

penataan ruang dan bahkan hingga perencanaan pembangunan. 

Oleh karena itu muatan dari PP No. 41/1999 perlu disempurnakan. Di 

samping juga agar sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan 

Pengendalian Lingkungan Hidup yang kini menjadi induknya serta peraturan 

turunan terkait dengan otonomi daerah. 
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Perindustrian. Kemudian di Departemen Perindustrian dibentuk Direktorat Jenderal 

Industri Alat Transportasi dan Telematika. Salah satu tugas pokok direktorat ini 

bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang industri alat transportasi darat.

B. UU No. 22/2001: Minyak dan Gas Bumi

Sejak berlakunya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terjadi liberalisasi 

sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Monopoli Pertamina di sektor hulu dihapus 

dalam waktu dua tahun, sedangkan di sektor hilir dihapus dalam waktu empat tahun. 

Harga BBM dan harga gas bumi pun diserahkan pada mekanisme persaingan usaha 

yang sehat dan wajar. Namun demikian UU No. 22/2001 Pasal 2 sudah menetapkan 

koridor bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berasaskan 

berwawasan lingkungan. Lebih lanjut juga diatur bahwa BBM serta hasil olahan 

tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengolahan minyak mentah sampai menjadi BBM ada di bawah kendali dan 

pengawasan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat 

Jenderal Minyak dan Gas Bumi (KPBB, 2007). Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 

Bumi telah menetapkan spesifikasi BBM dalam keputusan berikut ini:

•	 Keputusan	Direktur	Minyak	dan	Gas	Bumi	No	3674	K/24/DJM/2006	

 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin

•	 Keputusan	Direktur	Minyak	dan	Gas	Bumi	No	3675	K/24/DJM/2006	

 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

C. UU No. 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Pasal 1, kata perencanaan didefinisikan sebagai berikut:

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia.
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Selanjutnya, dalam Pasal 2 (4) tertuang tujuan dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional sebagai berikut:

•	 mendukung	koordinasi	antarpelaku	pembangunan;

•	 menjamin	terciptanya	integrasi,	sinkronisasi,	dan	sinergi	baik	antar	daerah,		 	

 antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan   

 Daerah;

•	 menjamin	keterkaitan	dan	konsistensi	antara	perencanaan,	penganggaran,	

 pelaksanaan, dan pengawasan;

•	 mengoptimalkan	partisipasi	masyarakat;	dan

•	 menjamin	tercapainya	penggunaan	sumber	daya	secara	efisien,	efektif,	

 berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dari definisi perencanaan dan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional 

di atas, terlihat peluang untuk mengarahkan rencana pembangunan nasional agar 

memperhitungkan daya tampung udara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) nasional dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Strategis (Renstra) 

kementerian/lembaga dan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun RPJM 

daerah. Instansi perencana di pusat (BAPPENAS) maupun di daerah (BAPPEDA) 

memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem perencanaan yang efektif 

dan bertanggungjawab (Dendi dan Roesman, 2004).

D. UU No. 26/2007: Penataan Ruang

Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 3, penyelenggaraan 

penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan 

Ketahanan Nasional dengan:

(i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 

 buatan;

(ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 

 sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia; dan

(iii) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

 terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
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Dari tujuan penataan ruang di atas, terlihat peluang untuk mengendalikan 

pencemaran melalui penataan ruang. Apalagi secara eksplisit tertuang dalam Pasal 

19, 22, 15, dan 34 bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pemanfaatan 

ruang wilayah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup.

E. UU No. 22/2009: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU No. 22/2009 yang baru saja ditetapkan pada bulan Juni 2009 kini merupakan 

peraturan perundang-undangan tertinggi yang secara khusus mengatur tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian  UU No. 14/1992 dinyatakan tidak 

berlaku, namun semua peraturan pelaksananya masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan atau sudah diganti.

UU No. 22/2009 Pasal 48 mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di 

jalan  untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Salah satu dari persyaratan 

laik jalan tersebut adalah pengukuran emisi gas buangnya. Untuk mengawasi 

penaatan terhadap ketentuan tersebut maka terhadap kendaraan bermotor tersebut 

wajib dilakukan pengujian yang terdiri uji tipe dan uji berkala sebagaimana diatur 

dalam Pasal 49. 

Namun demikian sepeda motor dan mobil penumpang pribadi masih belum terkena 

kewajiban uji berkala sebagaimana diatur pada Pasal 53. Untuk itu perlu dipikirkan 

lebih lanjut bagaimana mengawasi penaatan kedua kategori kendaraan bermotor 

tersebut. Apalagi pada Pasal 210 kembali ditegaskan kewajiban setiap kendaraan 

bermotor yang beroperasi di jalan  untuk memenuhi persyaratan ambang batas emisi 

gas buang.  

Kewajiban mencegah terjadinya pencemaran udara tersebut dikenakan pada setiap 

pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum 

(Pasal 211). Mereka juga diwajibkan untuk melakukan perbaikan bila ada kerusakan 

pada kendaraan bermotornya yang dapat menimbulkan pencemaran udara 

(Pasal 212). 
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Sementara itu ambang batas emisi gas buang tersebut ditetapkan oleh MENLH 

sebagaimana diatur dalam PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi 

Pasal 127, PP No. 41/1999 Pasal 8, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No: 275/MPP/Kep/6/1999 Pasal 7 (3). 

Pengawasan penaatan terhadap ambang batas emisi gas buang juga dapat 

dilakukan dengan memberhentikan kendaraan di jalan sesuai ketentuan dalam 

PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Menurut 

Pasal 10, pemeriksaan ini dilaksanakan apabila jumlah kendaraan bermotor yang 

tidak memenuhi ambang batas emisi gas buang meningkat dan ketidaktaatan 

pemilik untuk melakukan uji berkala tepat waktu meningkat. Pemeriksaan meliputi 

pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji dan pemeriksaan emisi 

gas buang kendaraan bermotor. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pegawai 

negeri sipil yang memiliki kualifikasi khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan 

(Pasal 4).

Bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, salah satunya penaatan ambang 

batas emisi, ditangani khusus oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

di dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan. 

Di dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga terdapat Direktorat Bina 

Sistem Transportasi Perkotaan yang secara tugas pokok melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta 

bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan.

5.4 Perundang-undangan pemerintahan daerah 

Di era otonomi daerah setelah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 

berlaku menggantikan UU No. 22/1999, wewenang pengendalian lingkungan 

hidup diserahkan sebagai urusan wajib berdasarkan asas desentralisasi kepada 

pemerintah daerah provinsi (Pasal 13) dan kabupaten/kota (Pasal 14). 

UU No. 32/2004 Pasal (11 (2)) menetapkan bahwa hubungan kewenangan 

antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 
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merupakan satu sistem pemerintahan. Kemudian menurut Pasal 11 (1) pembagiannya 

dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan 

memerhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Lebih lanjut pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota telah ditetapkan secara lebih 

terperinci dalam Lampiran PP No. 38/2007. Pembagian untuk bidang lingkungan 

hidup, subbidang pengendalian dampak lingkungan, subsubbidang pengelolaan 

kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara (Lampiran H), disajikan dalam 

Tabel 5.1. Selain itu dalam Lampiran PP No. 38/2007 juga dirinci pembagian urusan 

pemerintahan untuk bidang terkait, seperti bidang penataan ruang (Lampiran E), 

bidang perencanaan pembangunan (Lampiran F), dan bidang perhubungan (Lampiran 

G). 

Tabel 5.1: Pembagian urusan pemerintahan sub sub bidang pengelolaan 

kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara

No. Pemerintah Pusat Pemda Provinsi Pemda Kabupaten/Kota

1.
Pengelolaan kualitas udara 
skala nasional dan/atau 
lintas batas negara.

- -

2.

Penetapan baku mutu 

udara ambien nasional, 

kebisingan dan getaran 

lingkungan.

Penetapan baku mutu udara 
ambien daerah lebih ketat 
atau sama dengan baku 
mutu udara ambien nasional.

Pemantauan kualitas udara 

ambien, emisi sumber 

bergerak dan tidak bergerak 

skala kabupaten/kota.

3.

Penetapan baku mutu 
emisi udara sumber tidak 
bergerak,  ambang batas 
emisi gas buang kendaraan 
bermotor tipe baru dan 
kendaraan bermotor lama.

Penetapan status mutu 

udara ambien daerah.
-
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4.

Penetapan baku tingkat 

kebisingan dan getaran 

sumber tidak bergerak dan 

baku tingkat  kebisingan 

kendaraan bermotor 

tipe baru dan kendaraan 

bermotor lama skala 

nasional.

Penetapan baku mutu 

emisi udara  sumber 

tidak bergerak, ambang 

batas emisi gas buang 

kendaraan bermotor lama 

dan penetapan baku tingkat 

kebisingan dan getaran 

sumber tidak bergerak dan 

baku tingkat kebisingan 

kendaraan bermotor lama 

skala provinsi.

Pengujian emisi gas buang 

dan kebisingan kendaraan 

bermotor lama secara 

berkala.

5.
Penetapan Indeks Standar 

Pencemar Udara.

Pelaksanaan koordinasi 

operasional pengendalian 

pencemaran udara skala 

provinsi.

-

6.

Koordinasi dan pelaksanaan 

pemantauan kualitas udara 

lintas provinsi atau lintas 

batas negara atau skala 

global (asap kebakaran, 

hutan, hujan asam, dan gas 

rumah kaca) skala nasional.

Koordinasi dan pelaksanaan 

pemantauan kualitas udara 

skala provinsi.

Koordinasi dan pelaksanaan 

pemantauan kualitas udara 

skala kabupaten/kota

7.

Pengaturan pengelolaan 

kualitas udara dan 

pengendalian pencemaran  

udara skala nasional.

Pembinaan dan pengawasan 

baku mutu emisi udara 

sumber tidak bergerak, 

ambang batas emisi gas 

buang kendaraan bermotor 

lama dan penetapan baku 

tingkat kebisingan dan 

getaran sumber tidak 

bergerak dan baku tingkat 

kebisingan kendaraan 

bermotor lama skala provinsi.

-

8.

Pengawasan terhadap 

penaatan penanggung 

jawab usaha dan/atau 

kegiatan yang dapat 

menyebabkan terjadinya 

pencemaran udara.

Pengawasan terhadap 

penaatan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan 

yang dapat menyebabkan 

terjadinya pencemaran udara 

skala provinsi.

Pengawasan terhadap 

penaatan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan 

yang dapat menyebabkan 

terjadinya pencemaran 

udara dari sumber bergerak 

dan tidak bergerak skala 

kabupaten/kota.

9.

Penetapan standar 

pengelolaan kualitas udara 

dalam ruangan.

Pemantauan kualitas udara 

dalam ruangan.

Pemantauan kualitas udara 

dalam ruangan.

Sumber: PP No. 38/2007 Lampiran H.
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UU No. 32/2004 Pasal 11 (4) juga mengatur bahwa pelaksanaan pengendalian 

lingkungan yang merupakan urusan wajib tersebut dilakukan secara bertahap dengan 

berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. MENLH telah menetapkan Permen LH No. 19/2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Lingkungan Hidup  Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, 

yang telah dilengkapi pula dengan petunjuk teknis pelaksanaannya melalui Permen 

LH No. 20/2008. Standar pelayanan minimal (SPM) ini merupakan tolok ukur untuk 

mengukur kinerja pelayanan di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh 

daerah kabupaten/kota maupun provinsi. 

Indikator SPM yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara dari sektor 

transportasi jalan adalah prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas 

udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya. Dimana salah satu 

lokasi pemantauan yang diwajibkan adalah daerah padat lalu lintas, di samping 

lingkungan permukiman dan pabrik. Penyelenggaraan pelayanan tersebut merupakan 

tanggung jawab pemerintah provinsi. Target pencapaian untuk tiap provinsi 

ditetapkan bertahap mulai sebesar 20% di tahun 2009 hingga akhirnya mencapai 

100% pada tahun 2013 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5.1.  

Gambar 5.1: Target pencapaian indikator SPM pengendalian pencemaran 

udara
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