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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lingkungan hidup adalah suatu komponen dalam hidup kita yang 

tidak dapat dihilangkan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan itu 

saling berkaitan, dengan kata lain lingkungan dan manusia itu merupakan 

suatu kesatuan dimana saling mempengaruhi antara satu sama yang lain. 

Sehingga lingkungan yang baik dan sehat itu juga mencerminkan kehidupan 

masyarakat yang sehat.1 

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 2009) : 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain.”2 

 

Secara hukum juga telah dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah 

sebuah bentuk kesatuan dengan manusia serta makhluk hidup lainnya yang 

ada didalamnya. Perilaku dari manusia akan berdampak juga terhadap 

lingkungan hidup itu sendiri dan juga mahkluk hidup lainnya.3 

                                                             
1 Muhammad Ikhtiar et al., Analisis Kualitas Lingkungan, 2018. 
2 Deputi Menteri Lingkungan Hidup, “Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup,” Pub. L. No. 32/2009, 1 (2009). 
3 Ibid. 
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Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan harapan semua 

orang tetapi susah untuk diwujudkan. Perkembangan teknologi dan juga 

industri yang semakin canggih memudahkan kehidupan manusia, tetapi di 

sisi lainnya seiring dengan perkembangan tersebut gaya hidup manusia 

berubah. Untuk memenuhi nafsu manusia yang cenderung ingin lebih maju 

daripada sekarang ini, lingkungan telah ditelantarkan. Impian menuju 

lingkungan hidup yang baik dan sehat semakin jauh. Gedung-gedung tinggi 

dan canggih yang dibangun dalam kota-kota besar juga mencerminkan 

permasalahan lingkungan yang semakin meningkat. 

Menurut Pasal 1 Angka 14 UUPPLH 2009 : 

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 

mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan..”4 

 

Sehingga dapat kita klasifikasikan pencemaran terhadap lingkungan 

itu terbagi atas 3 yaitu pencemaran udara, tanah dan air.5 Dan pencemaran 

udara-lah yang Penulis ingin fokuskan dalam tulisan ini. Udara merupakan 

salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia sehingga perlu 

dijaga dan dipelihara dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan dan 

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara  (PP PPU 1999) : 

                                                             
4 Ibid. 
5 Sari Maya, “Pencemaran Lingkungan : Pencemaran Air, Udara Dan Tanah,” Ilmugeografi.com, 
2015, https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pencemaran-lingkungan. 
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“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, 

energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan 

manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi 

fungsinya.”6 

 

Jika membahas mengenai pencemaran udara, yang pertama ada 

dibenak kita ialah polusi udara akibat asap. Baik asap dari gas pembuangan 

kendaraan bermotor, asap dari pabrik maupun asap akibat pembakaran hutan 

dan juga lain sebagainya. Sumber pencemaran udara akan berbeda-beda di 

setiap daerah, tetapi yang menjadi sumber utama pencemaran udara pada 

umumnya ialah gas pembuangan dari alat transportasi yang digunakan 

sehari-hari oleh manusia. Hampir kurang lebih 70% menurunnya kualitas 

udara kita itu disebabkan oleh asap atau gas buang hasil kendaraan 

bermotor.7 

Kota Batam, salah satu kota dalam provinsi Kepulauan Riau dengan 

perkembangan ekonomi yang pesat. Kota Batam dikenal sebagai salah satu 

kota industri besar di Indonesia dengan potensi yang banyak baik potensi 

dari luar maupun dalam negeri. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, 

pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap baik dari pabrik industri 

ataupun kendaraan bermotor dan untuk Kota Batam dimana merupakan kota 

industri besar di Indonesia tidak dapat menghindari yang namanya masalah 

pencemaran udara. Malahan di kota Batam tingkat pencemaran udaranya 

sudah mencapai tingkat sangat tidak sehat jika dilihat dari Indeks Standar 

                                                             
6 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA and REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA,” Pub. L. No. 
39/1999, 1 (1999), http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm. 
7 ASBEKINDO BANDUNG, “Pencemaran Udara,” accessed January 16, 2019, http://ujiemisi.co.id/. 
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Pencemar Udara (ISPU). Penyebab utama pencemaran kota Batam pada 

umumnya berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor dikarenakan 

jumlah kendaraan di kota Batam semakin banyak dari tahun ke tahun. 

Dibandingkan dengan asap dari kendaraan, asap dari pabrik di kota Batam 

masih terkategori standar atau bisa dikatakan di ambang batas baku mutu 

udara. Tetapi untuk keseluruhan udara di kota Batam sudah mencapai 

tingkat sangat tidak sehat dan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.8 

Alasan kendaraan bermotor dikatakan sebagai sumber pencemaran 

udara dikarenakan bisa menghasilkan emisi gas buang pada umumnya untuk 

semua jenis kendaraan bermotor. Emisi gas buang yang dihasilkan 

mengandung karbon monoksida (CO) yang buruk akibat pemakaian bahan 

bakar atau perawatan yang kurang baik.9 Dan seiring dengan perkembangan 

zaman dan permintaan pasar serta data yang kita dapatkan dari BPS, dapat 

kita ketahui pengendara kendaraan bermotor ataupun pribadi semakin 

banyak jika dibandingkan dengan yang menggunakan kendaraan umum. 

Dan hal tersebut juga disebabkan oleh kurang mendukungnya fasilitas 

kendaraan umum yang ada. Sehingga masalah ini membutuhkan kesadaran 

positif dari masyarakat serta dukungan pemerintah untuk memperbaiki 

masalah pencemaran udara yang merupakan masalah serius di Batam 

maupun di Indonesia. 

                                                             
8 Iman Suryanto, “Dendi: Emisi Buangan Kendaraan Meningkat, Pabrik Masih Dibawah Ambang 
Batas,” Tribun Batam, July 6, 2015, http://batam.tribunnews.com/2015/07/06/dendi-emisi-
buangan-kendaraan-meningkat-pabrik-masih-dibawah-ambang-batas. 
9 Agung Sudrajad, “Pencemaran Udara, Suatu Pendahuluan,” Perhimpunan Pelajar Indonesia Di 
Jepang (PPI Jepang) (Jakarta, November 2005). 
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Contohnya untuk kota Batam, setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) menyiapkan dan merencanakan serta mengimplementasikan berbagai 

program baru untuk mengatasi masalah pencemaran udara, tetapi yang 

menjadi kendala ialah anggaran untuk DLH yang tidak begitu besar 

sedangkan DLH membutuhkan anggaran yang lebih banyak terutama dalam 

hal mengatasi masalah pencemaran udara. Contohnya saja untuk hal mobil 

sampah, untuk Indonesia sebuah kota yang besar seperti batam diperlukan 

mobil sampah sekurang-kurangnya 82 unit tetapi untuk kota Batam hanya 

terdapat 32 unit mobil sampah dan yang aktif hanyalah 8-12 unit. Letak 

kendalanya ialah anggaran yang terbagikan untuk DLH, selain masalah 

pencemaran udara DLH juga perlu mengatasi hal-hal mengenai pencemaran 

dalam bidanglainnya seperti pencemaran air dan juga pencemaran tanah. 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi maka 

kebutuhan akan transportasi juga akan semakin meningkat. Tetapi di sisi 

lain, kualitas dari lingkungan hidup manusia semakin terancam. Risiko dari 

pencemaran udara terhadap kehidupan manusia akan meningkat secara terus 

menerus.10 

Kesadaran masyarakat beserta aturan hukum merupakan poin penting 

dalam suatu negara untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti mengenai kedua hal diatas 

yang menjadi poin penting dalam pencemaran udara di Indonesia apakah 

sudah terpenuhi atau tidak dan juga mengenai apakah aka nada perubahan 

                                                             
10 Ibid. 
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terhadap pencemaran udara di Indonesia apabila poin-poin diatas telah 

terpenuhi. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk 

membahas masalah ini dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Lingkungan 

Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Hal Pencemaran Udara Akibat 

Kendaraan Bermotor Di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis akan 

menyampaikan 3 (tiga) permasalahan untuk dibahas dalam penulisan skripsi 

ini, yaitu: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab pencemaran 

lingkungan khususnya pencemaran udara di Kota Batam?  

2. Bagaimanakah upaya dari Dinas Lingkungan Hidup dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pengendara 

kendaraan bermotor akan pentingnya lingkungan hidup yang baik 

dan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 

3. Bagaimanakah efektivitas dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Peneliti dalam penulisan skripsi ini, sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab pencemaran 

lingkungan terutama udara yang semakin marak akibat kendaraan 

bermotor di Kota Batam 

2. Untuk mengetahui adakah upaya dari pemerintah dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan pentingnya 

lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3. Untuk menganalisis efektivitas dari Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sejumlah manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut antara lain : 

1. Agar pembaca mengetahui faktor yang menjadi penyebab 

pencemaran lingkungan terutama udara yang semakin marak akibat 

kendaraan bermotor di Kota Batam. 

2. Agar pembaca dan pihak terkait lainnya mengetahui upaya Dinas 

Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 
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khususnya akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3. Agar pembaca mengetahui bagamana efektivitas dari Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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