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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup 

Pengertian dari lingkungan hidup adalah suatu habitat ataupun 

suatu bentuk kehidupan yang terbentuk dari segala sesuatu yang ada 

didalamnya yang saling mempengaruhi satu sama yang lain dan tidak 

hanya terbatas pada bumi tetapi juga seluruh ruang angkasa. 

Bintarto menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sesuatu hal 

baik benda maupun non-benda yang dapat dipengaruhi oleh tindakan atau 

sikap kita dan juga sebaliknya. 

Menurut Sri Hayati, lingkungan hidup adalah suatu kesatuan antara 

semua benda, ruang dan juga keadaan ataupun perilaku dari makhluk 

hidup yang ada didalamnya berguna untuk melangsungkan kesejahteraan 

serta kehidupan dari manusia serta makhluk hidup lainnya. 

 Menurut Otto Semarwoto, lingkungan hidup adalah semua objek 

serta keadaan yang terdapat dalam suatu ruang dimana kita tempati yang 

akan berdampak terhadap kehidupan kita.1 

Dan pengertian lingkungan hidup didalam UU PPLH 2009 ialah  

“Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

                                                             
1 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan (Djambatan, 1989). 
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 perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain.”6 

 

Pengertian lingkungan hidup secara yuridis selain diatur dalam UU 

PPLH 2009 tetapi juga dijelaskan sebelumnya dalam Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1982 (UU PPLH 1982) serta didalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1997 (UU PPLH 1997). Perbedaan di antara ketiga 

peraturan perundang-undangan di atas mengenai pengertian lingkungan 

hidup adalah lingkungan hidup tidak sekadar untuk menjaga 

kesinambungan kehidupan dan kedamaian manusia serta makhluk hidup 

lainnya, namum juga untuk kontinuitas dari alam itu sendiri. Jadi sifatnya 

sudah tidak lagi humanosentrisme ataupun biosentris, tetapi lebih 

mengarah ke arah environmentalisme. 

Dari berbagai pengertian di atas, kita dapat mengetahui bahwa 

adanya persamaan kata yang digunakan dalam pengertian lingkungan 

hidup berdasarkan para ahli maupun peraturan perundang-undangan yaitu 

kata mempengaruhi, ruang dan juga makhluk hidup. Maka Penulis ingin 

menyimpulkan pengertian lingkungan hidup berdasarkan beberapa poin 

tersebut, lingkungan hidup adalah kesatuan antara ruang dengan seluruh 

objek didalamnnya dan juga dengan keadaan ataupun perilaku dari 

makhluk hidup yang akan saling mempengaruhi antara satu sama yang 

lainnya untuk melangsungkan kesejahteraan hidup manusia serta 

makhluk hidup lainnya. 

                                                             
6 Deputi Menteri Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 
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2. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan 

Sehat 

Menurut Notonagoro, hak merupakan wewenang seseorang untuk 

mendapatkan atau melaksanakan suatu hal yang seharusnya atau 

semestinya dan secara yuridis, kita dapat menemukan mengenai Hak 

Asasi Manusia (HAM) didalam alinea I (pertama) Pembukaan UUD 

1945 : 

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 

dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus 

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 

perikeadilan” 

 

Kemudian didalam Batang Tubuh UUD 1945 HAM secara garis 

besar dibagi menjadi : 

1) HAM dalam bidang ketatanegaraan (pasal 27 (1) dan 28), 

2) HAM dalam bidang perdagangan (pasal 27 (2), 33, 34), 

3) HAM dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan kebiasaan 

(pasal 29, 31, 32), 

4) HAM dalam bidang pertahanan dan keamanan (pasal 27 (3) dan 

30). 

Selanjutnya berdasarkan isi UUD 1945, Hak Asasi Manusia 

(HAM) terdiri dari : 

1) Pasal 28 A 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya.” 

2) Pasal 28 B 
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“1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. 

2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan 

diskriminasi.” 

3) Pasal 28 C 

“1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan 

dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 

seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 

demi kesejahteraan umat manusia.” 

“2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya.” 

4) Pasal 28 D 

“1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum.” 

“2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 

“3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 

sama dalam pemerintahan.” 

“4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” 

5) Pasal 28 E 

“1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. memilih 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 

di wilayah negara dan meninggakannya, serta berhak kembali.” 

“2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” 

“3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul 

dan mengeluarkan pendapat.” 

6) Pasal 28 F 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 
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7) Pasal 28 G 

“1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di 

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dan ancaman kelakutan untuk berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi. 

2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan alau 

perlakuan yang rnerendahkan derajat martabat manusia dan 

berhak memperoleh suara politik dari negara lain.” 

8) Pasal 28 H 

“1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 

guna mencapai persamaan dan keadilan. 

3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermanfaat. 

4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang 

oleh siapapun.” 

9) Pasal 28 I 

“1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum 

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun. 

2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 

3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, Terutama 

pemerintah. 

5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan.” 
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10) Pasal 28 J 

“1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 

lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

partimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”7 

 

Penulis akan bahas mengenai salah satu jenis HAM yang telah 

disebutkan di atas yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 

yang memiliki pengertian kewenangan manusia untuk mendapatkan 

lingkungan hidup selayaknya bagi manusia. Untuk kondisi dimana dapat 

dikatakan sebagai lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan 

halosehat.com yang dikelola oleh PT. Barewa Tekno Gemilang (PT 

BTG) yang merupakan salah satu website kesehatan yang diakui dan 

terpercaya serta memiliki informasi secara akurat dan lugas hasil riset 

dari praktisi kesehatan yang professional telah merangkum beberapa ciri-

ciri lingkungan yang memenuhi standar tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Kualitas Udara Baik 

Udara dengan kualitas yang baik dan juga bersih tentu saja 

akan mendukung lingkungan yang baik dan sehat 

b. Tersedia Saluran Air 

Ciri lain dari sebuah lingkungan yang baik dan sehat adalah 

tersedianya saluran air sehingga orang-orang yang tinggal di 

                                                             
7 DPR, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Pub. L. No. UUD 1945, 4 
Kunci Aksara 81 (1945), http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. 
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lingkungan itu dapat selalu terjaga kesehatannya. Dengan 

adanya saluran air maka dapat membantu warga sekitar mudah 

dalam melakukan rutinitas kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus) 

dengan baik. 

c. Saluran Air Lancar 

Dengan adanya saluran air tentu saja belum cukup untuk 

menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat jika tidak 

adanya saluran air yang lancar. Saluran air jika tersumbat maka 

akan menimbulkan kesusahan bagi penduduknya untuk 

melakukan rutinitas MCK. 

d. Tersedia Pembuangan Sampah 

Lingkungan yang baik dan sehat dapat tercipta jika tersedia  

tempat pembuangan sampah yang memadai. 

e. Pengelolaan Sampah Baik 

Jika hanya ada tempat pembuangan sampah tentu saja 

belum cukup karena jika ada tempat pembuangannya tetapi 

sampahnya dibiarin begitu saja dan terjadi penimbunan maka 

akan menganggu bagi kesehatan serta tak bagus dipandang. 

Penumpukan sampah yang tidak dikelola akan menjadi pemicu 

dari berbagai macam penyakit serta pencemaran udara. 

f. Pengelolaan Limbah 

Disamping pengelolaan sampah tentu saja juga 

membutuhkan pengelolaan limbah untuk mewujudkan 
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lingkungan yang baik dan sehat. Setiap rumah warga dalam 

suatu lingkungan memerlukan pengelolaan limbah yang baik 

dikarenakan setiap rumah akan memproduksi limbah. Jika tidak 

dikelola dengan benar maka limbah-limbah itulah yang akan 

menjadi penyebab pencemaran atau penyebab tidak terciptanya 

lingkungan baik dan bersih. 

g. Pengelompokan Sampah 

Jika sudah ada tempat pembuangan sampah serta 

pengelolaan sampah yang baik maka juga dibutuhkan adanya 

pengelompokan sampah untuk membantu proses penguraian 

sampah menjadi lebih mudah dan ramah lingkungan. 

h. Penuh Tumbuhan/Tanaman Hijau 

Lingkungan hidup yang baik dan sehat tentu saja 

membutuhkan banyak tumbuhan/tanaman hijau disebuah 

daerah. Dimana tanaman/tumbuhan hijau merupakan salah satu 

penghasil oksigen yang juga dapat membuat lingkungan lebih 

dingin dan segar.8 

Dan didalam pasal 163 ayat 3 Undang – undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2009) juga menjelaskan tentang 

unsur-unsur lingkungan sehat itu adalah sebagai berikut: 

“Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas 

dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara 

lain: 

                                                             
8 HaloSehat dari PT BTG, “9 Ciri-Ciri Lingkungan Sehat Untuk Manusia,” 2008, 
https://halosehat.com/gaya-hidup/gaya-hidup-sehat/ciri-ciri-lingkungan-sehat. 
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a. limbah cair; 

b. limbah padat; 

c. limbah gas; 

d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan pemerintah; 

e. binatang pembawa penyakit; 

f. zat kimia yang berbahaya; 

g. kebisingan yang melebihi ambang batas; 

h. radiasi sinar pengion dan non pengion; 

i. air yang tercemar; 

j. udara yang tercemar; dan 

k. makanan yang terkontaminasi.”9 

 

Dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas kita sudah dapat 

mengetahui lingkungan bagaimana yang dapat dikatakan sebagai 

lingkungan baik dan sehat. Hal tersebut sudah sepatutnya kita ketahui 

karena hak ini merupakan salah satu HAM yang mendasar, tanpa adanya 

hak tersebut keseluruhan kehidupan manusia akan terpengaruhi baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Selain terdapat dalam UUD 1945 pasal 28H: 

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”10 

 

Hak atas lingkungan baik dan sehat juga terdapat dalam Pasal 9 

Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (UU HAM 1999): 

“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.”11  

 

                                                             
9 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Undang-Undang KESEHATAN,” Pub. L. No. 36/2009, 
UU Kesehatan 111 (2009). 
10 DPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
11 NEGARA and INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 
TENTANG HAK ASASI MANUSIA. 
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Dan dalam Pasal 65 UU PPLH 2009 juga telah menjelaskan dengan 

rinci sebagai berikut: 

a. "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; 

b. Setiap orang berhak mendapat pendidikan lingkungan hidup, 

akses informasi, akses pertisipasi, dan akses keadilan dalam 

memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; 

c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan 

terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan 

dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; 

d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 

perundangundangan; 

e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”12 

 

Maka sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan apa 

yang seharusnya menjadi haknya, dimana hal itu telah diatur dalam UU 

dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi apa yang 

menjadi kewajibannya. 

3. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan didalam UU PPLH 2009 diartikan sebagai 

berikut:  

“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.”13 

 

                                                             
12 Deputi Menteri Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.  
13 Ibid, hlm, 3. 
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Menurut Darmono, pengertian pencemaran lingkungan hidup 

adalah semua jenis perubahan alam dan iklim yang ada di bumi yang 

disebabkan oleh perbuatan manusia yang disengajakan14.  

Menurut Palar, pengertian dari pencemaran lingkungan adalah alur 

transformasi ekosistem baik secara biologis, fisik, ataupun kimia yang 

dinilai bisa berdampak negatif terhadap kehidupan manusia karena dapat 

merusak SDA yang ada, bahkan keadaan ini dapat menyebabkan bencana 

alam.15 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pencemaran lingkungan 

ialah suatu perubahan terhadap kondisi maupun bentuk dari lingkungan 

akibat suatu kegiatan manusia baik yang dikehendaki maupun tidak yang 

akan berdampak pada kehidupan manusia sendiri serta makhluk hidup 

lainnya. 

Jenis-jenis pencemaran antara lain : 

a. Pencemaran Air 

Pencemaran Air adalah keadaan dimana terjadi perubahan 

dalam air seperti di danau, air tanah, sungai, ataupun lautan 

luas akibat kegiatan manusia (pencemaran air juga dapat 

terjadi akibat perubahan alam). Pencemaran air bisa dikatakan 

akan berakibat fatal jika dibiarkan karena air merupakan salah 

komponen penting dalam kehidupan manusia.  

                                                             
14 Darmono, Logam Dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup (Jakarta: UI Press, 1995). 
15 Heryando Palar, Pencemaran Dan Toksikologi Logam Berat, 5th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 
1994). 
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Jika air tercemar maka otomatis akan berakibat fatal bagi 

penggunanya juga. Seperti menimbulkan berbagai jenis 

penyakit (kerusakan organ tubuh akibat keracunan), masuknya 

racun dalam perairan yang menyebabkan matinya makhluk 

hidup di perairan. Mengenai pencemaran air di Indonesia saat 

ini , sekitar 75 persen air sungai di Indonesia terkategori sungai 

tercemar akibat limbah domestik.16 

b. Pencemaran Udara 

Pencemaran udara adalah keadaan dimana terjadi 

perubahan komposisi dalam udara berbeda dari tingkat 

normalnya akibat masuknnya suatu zat ataupun bahan didalam 

udara.  

Menurut PP PPU 1999, “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.”17 

 Penyebabnya dapat dikarenakan faktor alam dimana 

pencemaran udara disebabkan oleh debu beterbangan akibat 

                                                             
16 Yudha Manggala P Putra, “KLHK: 75 Persen Air Sungai Indonesia Tercemar Berat,” 
Nasional.Republika.Co.Id, 2017, 
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk-75-persen-air-
sungai-indonesia-tercemar-berat. 
17 S.H. Prof. Dr. H. Muladi, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Pengendalian Pencemaran Udara” (1999). Op.Cit 
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ditiup angin ataupun debu dari letusan gunung berapi dan juga 

gas-gas vulkaniknya serta proses pembusukan sampah organic 

dan juga lain sebagainya.  

Sedangkan pencemaran udara yang dikarenakan oleh 

faktor manusia adalah pencemaran udara akibat hasil 

pembakaran dari transportasi yang menimbulkan zat-zat 

berbahaya, pemakaian zat-zat kimia yang tercampur dalam 

udara ataupun debu hasil kegiatan perindustrian dan juga lain 

sebagainya. Pencemaran udara dapat berakibat fatal jika tidak 

ditangani dengan benar seperti: gangguan psikologis, 

visibilitas, penyakit pada organ pernafasan serta produktivitas 

hewan dan tumbuhan. Pencemaran udara selalu menjadi 

masalah serius bahkan menjadi penimbul polusi udara di antara 

negara tetangga ataupun skala regional. 

c. Pencemaran Tanah 

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana masuknya zat-

zat dalam tanah yang menyebabkan tanah tidak seperti kondisi 

normalnya atau rusak sehingga tidak dapat membantu bagi 

kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Penyebab 

pencemaran tanah dapat dikarenakan oleh faktor internal yaitu 

alam seperti debu ataupun bahan vulkanik hasil letusan gunung 

berapi yang masuk kedalam tanah (tetapi pada dasarnya hal 
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tersebut tidak menimbulkan pencemaran yang serius terhadap 

tanah).  

Penyebab pencemaran tanah juga dapat diakibatkan oleh 

faktor eksternal yaitu ulah manusia seperti masuknya zat-zat 

kimia dari limbah maupun hasil perindustrian ataupun kegiatan 

manusia lainnya yang dibuang sembarangan sehingga 

menimbulkan perusakan terhadap tanah dan tanah menjadi 

tercemar. Akibat dari pencemaran tanah dapat mempengaruhi 

ekosistem sehingga mengakibatkan beberapa rantai makanan 

punah dan keberlangsungan dari ekosistem terpengaruhi. Jika 

golongan bawah dalam piramida ekosistem atau rantai 

makanan mengalami pencemaran akibat pencemaran tanah 

maka seluruh rantai makanan akan rusak pada akhirnya. 

4. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 

(PP 55/2012), Kendaraan memiliki pengertian sebagai berikut : 

“Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang 

terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak 

Bermotor.”18 

 

Kemudian kendaraan dibagi oleh PP 55/2012 menjadi 

yakni Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 

                                                             
18 Republik Indonesia, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2012 
TENTANG KENDARAAN,” Pub. L. No. PP 55/2012, 118 (2012). 
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Berdasarkan pasal 1 nomor 2 dan 3 PP 55/2012 pengertiannya 

ialah  sebagai berikut : 

“Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

Kendaraan yang berjalan di atas rel.”19 

“Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan 

yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.”20 

 

Dalam PP 55/2012 telah dijelaskan juga contoh dari 

masing-masing jenis kendaraan bermotor dan juga tidak 

bermotor. 

Kategori Kendaraan Bermotor antara lain ialah Sepeda 

Motor; Mobil Penumpang; Mobil Bus; Mobil Barang; dan 

Kendaraan khusus sebagaimana tertera didalam PP 55/2012 

pasal 3 ayat 1.21 

Pembagian dan penjelasan untuk masing-masing jenis 

kendaraan bermotor yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 

telah dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 PP 55/2012 sebagai 

berikut : 

1.  Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor 

1) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau 

tanpa rumah-rumah; 

2) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau 

tanpa kereta samping; dan 

3) Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-

rumah. 

2. Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

meliputi: 

                                                             
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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1) Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) 

ruang terdiri atas: 

a) ruang mesin; 

b) ruang pengemudi dan penumpang; dan 

c) ruang bagasi. 

2) Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 

(dua) ruang terdiri atas: 

a) ruang mesin; dan 

b) ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau 

bagasi. 

3) Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk 

keperluan khusus. 

3. Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi: 

1) Mobil Bus kecil yang dirancang dengan: 

a) JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) 

sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram; 

b) ukuran panjang keseluruhan tidak 

melebihiukuran landasan dan tidak lebih dari 

6.000 (enam ribu) milimeter; dan 

c) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran 

landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu 

seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak 

lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar 

Kendaraannya. 

2) Mobil Bus sedang yang dirancang dengan: 

a) JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 

8.000 (delapan ribu) kilogram; 

b) ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi 

ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak 

melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan 

c) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran 

landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu 

seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak 

lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar 

Kendaraannya. 

3) Mobil Bus besar yang dirancang dengan: 

a) JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai 

dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram; 

b) ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi 

ukuran landasan dan ukuran panjang 

keseluruhan Kendaraan Bermotor lebih dari 

9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 

12.000 (dua belas ribu) milimeter; dan 

c) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran 

landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak 
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melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter 

serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 

(empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih 

dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar 

Kendaraannya. 

4) Mobil Bus maxi yang dirancang dengan: 

a) JBB lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram 

sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) 

kilogram; 

b) ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 

(dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 

(tiga belas ribu lima ratus) milimeter; dan 

c) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 

(dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi 

Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu 

dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 

(satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya. 

5) Mobil Bus gandeng yang dirancang dengan: 

a) JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) 

kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam 

ribu) kilogram; 

b) ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 

(tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai 

dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; 

dan 

c) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 

(dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi 

Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu 

dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 

(satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya. 

6) Mobil Bus tempel yang dirancang dengan: 

a) JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) 

kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam 

ribu) kilogram; 

b) ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 

(tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai 

dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; 

dan 

c) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 

(dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi 

Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu 

dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 

(satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya; 

7) Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan: 
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a) JBB paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) 

kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh 

empat ribu) kilogram; 

b) ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 

(sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 

(tiga belas ribu lima ratus) milimeter; 

c) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 

(dua ribu lima ratus) milimeter; dan 

d) ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 

4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter. 

8. Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

d meliputi: 

1) mobil bak muatan terbuka; 

2) mobil bak muatan tertutup; 

3) mobil tangki; dan 

4) mobil penarik. 

9.     Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

e meliputi Kendaraan yang dirancang bangun untuk 

fungsi tertentu.  

10.     Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) meliputi: 

1) militer; 

2) ketertiban dan keamanan masyarakat; 

3) alat produksi; dan 

4) mobilitas penyandang cacat22 

 

Sedangkan untuk kategori Kendaraan Tidak Bermotor ialah 

Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan Kendaraan 

yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana tertera didalam PP 

55/2012 pasal 4.23 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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5. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara Akibat Kendaraan 

Bermotor 

Disini penulis ingin membahas lebih detil mengenai 

pencemaran udara terutama akibat kendaraan bermotor. Tetapi 

sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor 

mengapa kendaraan bermotor dapat menyebabkan pencemaran 

udara. Hal tersebut dikarenakan kendaraan bermotor dapat 

menghasilkan zat-zat pencemar udara berupa : 

Tabel 2.1 Sumber dan Standar Kesehatan Emisi Gas Buang24 

Pencemar Standar Kesehatan Sumber 

Partikulat 

Matter 

50 ug/m3 selama 1 

tahun; 150 ug/m3 

Buangan kendaraan bermotor; 

beberapa proses industri 

Ozon (03) 
235 ug/m3 (0.12 ppm) 

selama 1 jam 
Terbentuk di atmosfir  

Karbon 

monoksida (CO) 
10 mg/m3 (9 ppm) 

Buangan kendaraan bermotor; 

beberapa proses industri 

Oksida sulfur 

(S0x) 
80 ug/m3 (0.03 ppm)  

Panas dan fasilitas pembangkit 

listrik  

Okdida Nitrogen 

(N0x)  

100 pg/m3 (0.05 ppm) 

selama 1 jam 

Buangan kendaraan bermotor; 

panas dan fasilitas 

 

Zat-zat berbahaya yang berpotensi untuk mencemari udara di 

atas umumnya berasal dari hasil pembakaran ataupun asap dari 

kendaraan bermotor. Zat-zat diatas ketika mencemari udara akan 

mengakibatkan dampak berupa : 

a.   Kerusakan paru-paru jika dihirup manusia (Partikulat 

Matter; Nitrogen Oksida) 

                                                             
24 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), “ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara)” 
20 (2018). 
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b. Serangan asma (Sulfur Oksida / SOx) 

c.   Leukemia dan kanker (Emisi Hidrokarbon / HC) 

d. Kerusakan otak (CO) 

Dan berikut merupakan tabel dampak dari zat-zat berpotensi 

menjadi pencemar udara dalam masing-masing tingkatan terhadap 

lingkungan sekitar : 

Tabel 2.2 Pengaruh Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)25 

 

Selain zat-zat berbahaya yang telah disebutkan diatas, faktor 

lainnya yang menyebabkan kendaraan bermotor sebagai salah satu 

alasan yang dominan menyebabkan pencemaran udara ialah: 

a.   Pernambahan jumlah kendaraan bermotor yang pesat 

                                                             
25 (BAPEDAL). 
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b. Tidak seimbangnya antara jumlah kendaraan bermotor 

dengan sarana transportasi yang telah ada. 

c.   Struktur jalanan yang memusat ke tengah perkotaan 

sehingga berakibat terpusatnya aktivitas-aktivitas 

perekonomian (perkantoran) di tengah perkotaan 

(terjadinya macet) 

d. Persamaan waktu dalam jalur lalu lintas. 

e.   Jenis, karakteristik dan umur kendaraan bermotor. 

f.   Kurangnya pemeliharaan terhadap kendaraan bermotor 

g. Kurangnya pengetahuan akan jenis bahan bakar yang 

cocok untuk masing-masing jenis kendaraan bermotor 

h. Faktor jenis jalan lalu lintas yang digunakan 

i.  Pola dan siklus mengemudi (driving pattern).26 

6. Tinjauan Umum Tentang Pengendalian Pencemaran Udara 

Definisi dari PPU berdasarkan pasal 1 angka 2 PP PPU 1999 

adalah :  

 

“Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan 

dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta 

pemulihan mutu udara;”27 

 

Berdasarkan pasal 16 PP PPU 1999, pengendalian 

pencemaran udara meliputi :  

“Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran. serta pemulihan mutu udara 

                                                             
26 Ismiyati, Devi Marlita, and Deslida Saidah, “Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang 
Kendaraan Bermotor,” Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog) 01, no. 03 (2014): 
241–48. 
27 Prof. Dr. H. Muladi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara. 
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dengan melakukann inventarisasi mutu udara ambien, 

pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak 

maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan 

serta penanggulangan keadaan darurat.”28 

 

a.   Pencegahan 

Dalam tahap ini terdiri atas beberapa instrumen yang 

terdiri atas : 

1) “KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); 

2) Tata ruang; 

3) Baku mutu lingkungan hidup;  

4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 

5) Amdal; 

6) UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup); 

7) Perizinan; 

8) Instrumen ekonomi lingkungan hidup; 

9) Peraturan perundang-undangan berbasis 

lingkungan hidup; 

10) Anggaran berbasis lingkungan hidup; 

11) Analisis risiko lingkungan hidup; 

12) Audit lingkungan hidup; dan 

13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan 

dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.” 

b. Penangulangan 

Berdasarkan Pasal 53 UU PPLH 2009 setiap orang 

wajib untuk melakukan penanggulangan sebagaimana 

mestinya sebagai berikut : 

1) “Pemberian informasi peringatan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada 

masyarakat; 

2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup;  

3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup;  

                                                             
28 Ibid, hlm, 15 
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4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.” 

c.   Pemulihan 

Berdasarkan Pasal 54 UU PPLH 2009 setiap orang 

wajib untuk melakukan pemulihan sebagaimana mestinya 

sebagai berikut : 

1) “Penghentian sumber pencemaran dan 

pembersihan unsur pencemar.; 

2) Melakukan tahap remediasi mutu lingkungan 

hidup; 

3) Melakukan rehabilitasi 

4) Restorasi fungsi lingkungan hidup; dan/atau 

5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.” 

 

 

7. Tinjauan Umum tentang Proses Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan 

Proses pengujian emisi gas buang kendaraan bisa dilakukan 

dengan menggunakan alat uji gas buang (gas analyzer) yang bisa 

ditemukan di bengkel. 

Rangkaian proses pengujiannya dapat diringkas sebagai 

berikut : 

a.        Nyalakan Alat uji Emisi (AUTOCHECK)  Gas 

Buang anda kurang lebih 1 menit. 

b. Nyalakan Kendaraan yang akan di ukur dengan meng 

Off kan semua kelistrikan seperti (Radio, AC, Lampu 

dll kecuali mesin kendaraan). 
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c.        Lakukan pengegasan kurang lebih 3 kali, agar 

kinerja mesin maximal. Atau ukur Temperatur mesin 

dengan OilTemp kurang lebih 80C. 

d. Cek kebocoran pada kenalpot kendaraan, jika terdapat 

kebocoran lakukan perbaikan terlebih dahulu. (Catatan: 

Kebocoran Kenalpot tidak menghasilkan Emisi yang 

akurat.) 

e.        Setelah pemasana alat dan kendaraan sudah 

memenuhi. Pilih Measurement pada alat ukur, lalu pilih 

bahan bakar (untuk menyesuaikan hasil ukur). 

f.       Cek kebocoran pada alat ukur apakah alat ukur 

tidak terjadi kebocoran juga. (ini juga mempengaruhi 

hasil ukur yang tidak maksimal). 

g. Masukkan Gas Probe pada kenalpot kendaraan kurang 

lebih 30cm. 

h. Lihat pada layar alat pergerakan angka CO, CO2, HC, 

O2, NOX, LAMDA/AFR. 

i.       Pengukuran kurang lebih 30 detik sejak Gas Probe 

dimasukkan kedalam kenalpot kendaraan. 

j.       Jika pergerakan angka tidak menunjukkan kenaikan 

atau penurunan yang cukup signifikan, maka 

pengukuran dapat diambil hasil cetaknya. 
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k. Eksekusi hasil tersebut agar tidak naik turun hasil yang 

akan diambil. 

l.       Sebelum mencetak hasil ukur, sesuaikan tahun 

kendaraan dengan BME (Baku Mutu Emisi) pada alat 

dan masukkan No Kend, Jenis/Model, Tahun 

Kendaraan kemudian dicetak hasil ukurnya. 

m. Maka Pada hasil cetak akan menunjukkan Hasil 

pengukuran Baku Mutu Emisi Lulus atau tidaknya 

pengukuran tersebut.29 

 

B. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis berisikan tentang peraturan perundang-undangan 

yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian. 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) 

Dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 merupakan dasar dari 

HAM antara lain sebagai berikut : 

“1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 

 

Pasal diatas merupakan dasar dari hak setiap warga Indonesia 

untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat 

khususnya lingkungan udara, dimana udara merupakan salah satu 

                                                             
29 ASBEKINDO BANDUNG, “Pencemaran Udara.” 
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komponen penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat 

dihilangkan. 

2. Peraturan Perundang-Undangan 

a. Undang - undang nomor 39 tahun 1999 tentang “Hak Asasi 

Manusia.” 

Dalam Pasal 9 Ayat 3 UU HAM 39/1999 juga menyatakan 

mengenai Hak Atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sebagaimana seharusnya didapatkan oleh setiap orang. 

b. Undang - undang nomor 32 tahun 2009 tentang “Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” (UUPPLH 32/2009) 

Dalam Pasal 1 Angka 1 UUPPLH 32/2009 menyatakan 

bahwa : 

“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.” 

 

Dalam Pasal 1 Angka 14 UUPPLH 32/2009 menyatakan 

bahwa : 

“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.” 

 

Dalam Pasal 53 UUPPLH 32/2009 menyatakan tentang 

penanggulangan pencemaran udara : 

1) “Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 
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2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup;  

3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup;  

4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.” 

 

Dalam Pasal 54 UUPPLH 32/2009 memuat tentang 

pemulihan sebagai berikut : 

1) “Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan 

unsur pencemar.; 

2) Melakukan tahap remediasi mutu lingkungan hidup; 

3) Melakukan rehabilitasi 

4) Restorasi fungsi lingkungan hidup; dan/atau 

5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.” 

 

Dalam Pasal 65 UUPPLH 32/2009 memuat tentang hak-hak 

atas lingkungan sebagai berikut : 

1) "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehatsebagai bagian dari hak asasi manusia; 

2) Setiap orang berhak mendapat pendidikan lingkungan 

hidup, akses informasi, akses pertisipasi, dan akses 

keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat; 

3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan 

terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan hidup; 

4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan 

peraturan perundangundangan; 

5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” 

 

3. Peraturan Pemerintah 

a. Peraturan pemerintah RI nomor 41 tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara 
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Dalam Pasal 1 Angka 1 PP PPU 1999 telah menyatakan 

bahwa : 

“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.” 

 

Sehingga dengan timbulnya pencemaran udara otomatis 

pemerintah telah menyiapkan  pengendalian terhadap 

pencemaran udara itu sendiri sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1 Angka 2 PP PPU 1999 : 

“Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan 

dan/atau penanggulangan pencemaranudara serta 

pemulihan mutu udara.” 

 

Kemudian mengenai apa saja yang termasuk dalam 

pengendalian pencemaran udara terdapat dalam Pasal 16 PP 

PPU 1999 : 

“Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara 

dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, 

pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak 

maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan 

serta penanggulangan keadaan darurat.” 

 

b. Peraturan pemerintah RI nomor 55 tahun 2012 tentang 

Kendaraan 

1) Pasal 1 Angka 1 : 

“Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang 

terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak 

Bermotor.” 

 

2) Pasal 1 Angka 2 : 
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“Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

Kendaraan yang berjalan di atas rel.” 

 

3) Pasal 1 Angka 3 : 

“Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 

digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.” 

 

4) Pasal 3 Ayat 1 : 

“Kategori Kendaraan Bermotor antara lain ialah Sepeda 

Motor; Mobil Penumpang; Mobil Bus; Mobil Barang; dan 

Kendaraan khusus.” 

 

4. Peraturan Daerah 

a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

 

C. Landasan Teoritis 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas hukum adalah jalan atau tidaknya maupun berhasil 

atau tidaknya suatu hukum mencapai tujuan hukum yang telah 

diharapkan sebagaimana mestinya. 

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dari suatu hukum 

ditentukan oleh seberapa besarnya ketaatan warga masyarakat akan 

hukum itu sendiri, termasuk juga para penegak hukumnya, sehingga 

adanya anggapan demikian: “tingkat kepatuhan hukum yang tinggi 

merupakan indikator berfungsinya atau tidak suatu sistem hukum. Dan 

berfungsinya suatu hukum menandakan bahwa hukum tersebut 
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mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk melindungi dan 

mempertahankan masyarakat dalam pergaulan hidup.”30 

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur 

efektivitas dalam penegakan Hukum pada lima hal yakni: 

a) “Faktor Hukum  

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. 

Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan 

keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim 

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang 

saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka 

ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya 

keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja 

b) Faktor Penegakan Hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan 

sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. 

Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan 

masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau 

penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah 

                                                             
30 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008). 
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laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam 

melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena 

sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau 

perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa 

penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah 

dari aparat penegak hukum tersebut. 

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  

perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono 

Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja 

dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan 

alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana 

atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, 

tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang 

seharusnya dengan peranan yang aktual. 

d) Faktor Masyarakat  

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga 

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai 

kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan 

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau 

kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap 
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hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. 

e) Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang 

merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang 

dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk 

(sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan 

dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu 

berlaku pula hukum tertulis (perundang undangan), yang 

dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum 

perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum 

perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.” 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena 

menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur 

dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum 

tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik 

sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun 

oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak 

hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan 

oleh masyarakat luas. 
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Pendapat Clerence J Dias mengenai efektivitas hukum sebagai 

berikut: 

“An effective legal system can be described as a system of 

highly consistent legal rules and human behavior. Therefore, an 

effective legal system is characterized by the minimal difference 

between the formal legal system and the operational legal 

system is secured by: 

a. The intelligibility of the legal system. 

b. A high level of public understanding of the connotation 

of legal rules 

c. Effectively and effectively mobilize legal rules: 

1) Commitment to management and; 

2) Citizen participate and involving in the mobilization 

process 

d. The dispute resolution mechanism can not only 

facilitate the use of the public, but also effectively 

resolve disputes and problems. 

e. Personal understanding of the effectiveness of legal 

rules and systems.”31 

Clerence J Dias mengatakan bahwa efektif atau tidaknya 

suatu sistem hukum dapat dilihat dari 5 poin, yaitu: 

                                                             
31 Clarence J Dias, “Research on Legal Services and Poverty : Its Relevance to the Design of Legal 
Services Programs in Developing Countries” 1975, no. 1 (1975). 

Julianto Pitter, 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 
UIB Repository©2019 



43 
 

Universitas Internasional Batam 

 

a. Kesederhanaan makna dari isi aturan yang telah dibuat. 

b. Seberapa luasnya kalangan dalam masyarakat 

mengetahui serta mengerti isi dari peraturan yang 

berhubungan. 

c. Efektivitas dan efisiensi dalam pengorganisasian 

aturan-aturan hukum 

1) Komitmen dengan pengaturan yang telah ditetapkan 

2) Adanya keterlibatan dan partisipasi dari warga 

masyarakat 

d. Teknik penyelesaian masalah yang mudah dan cukup 

efektif untuk menyelesaikan permasalahan 

e. Terdapat pemahaman dan pengakuan dalam masyarakat 

bahwa aturan-aturan hukum itu memang dapat 

dikatakan efektif. 

Jadi efektivitas dari suatu hukum itu dipengaruhi oleh banyak 

hal, selain kualitas dari hukum itu sendiri tetapi juga tujuan serta objek 

yang ditujukan oleh hukum tersebut. Jika sebuah hukum ditujukan 

kepada pihak yang tidak membutuhkannya ataupun kepada pihak yang 

salah maka otomatis efektivitas hukum tidak akan pernah terjadi atau 

tidak akan pernah ada. 
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