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BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data tentang 

“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”, sebagaimana telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan 

khususnya pencemaran udara yang semakin marak di Kota Batam 

terdiri dari berbagai jenis faktor antara lain: cat, pembakaran 

sampah dan barang-barang industri, dan juga pembusukan sampah. 

Tetapi kendaran bermotor yang merupakan faktor utama penyebab 

pencemaran udara di Kota Batam, lebih tepatnya jika mengatakan 

bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor yang merupakan faktor 

utama pencemaran udara. Emisi gas buang kendaraan bermotor 

atau dikenal dengan asap knalpot adalah akibat terjadinya proses 

pembakaran yang tidak sempurna. Zat-zat berbahaya yang 

terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor terdiri dari: 

Partikulat Matter (PM 10), Sulfur Dioksida (SO2), Karbon 

Monoksida (CO), serta Karbon Dioksida (CO2) yang berpotensi 
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membahayakan kesehatan manusia beserta mahkluk lainnya. Dan 

begitu juga dengan Kota Batam, kendaraan bermotor yang menjadi 

faktor utama menurunnya kualitas udara di Kota Batam, 

dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang sudah melebihi 

jumlah ideal kendaraan bermotor di Kota Batam serta kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pengujian berkala emisi gas 

buang dari kendaraan bermotor secara berkala. Dan satu faktor 

utama lainnya ialah tidak terimplementasikannya aturan-aturan 

sebagaimana yang dimuat dalam PERDA PPLH 4/2016 dimana 

kita diwajibkan untuk melakukan pengujian emisi gas buang secara 

berkala untuk menghindari pencemaran udara oleh gas buang 

kendaraan bermotor kita tetapi pada faktanya kebanyakan 

masyarakat tidak melakukannya dengan berbagai alasan. Dan 

hukum kita sendiri tidak tegas dalam mengawasi hal tersebut. 

2. Tindakan/solusi yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Batam dalam menangani pencemaran udara yang ditimbulkan 

oleh kendaraan bermotor di Kota Batam adalah 

mengimplementasikan dengan benar Peraturan Daerah Kota Batam 

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang : Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dalam hal pengendalian pencemaran udara 

sebagaimana mestinya telah diatur didalamnya yang merupakan 

aturan pelaksana dari UUPPLH 32/2009 sehingga pengendalian 
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pencemaran udara benar-benar dapat dilaksanakan di Kota Batam 

sebagaimana mestinya untuk menjaga kualitas udara Kota Batam. 

3. Maka berdasarkan faktor-faktor efektifitas hukum yang sudah 

dijelaskan sebelumnya di atas, dapat membuktikan bahwa 

UUPPLH pada umumnya aturan UUPPLH tidak bermasalah tetapi 

implementasi dari aturan-aturannya tidak terlaksana sebagaimana 

mestinya. Dengan kata lain kita dalam keadaan ada aturannya tetapi 

tidak ada pelaksana dan juga pengawasannya yang tidak efektif. 

Semua aturan yang ada hanya berupa tulisan tetapi tidak ditaati dan 

juga dilaksanakan. Menurut penulis perlu adanya revisi terhadap 

aturan pelaksananya dan pengawasan yang benar dan tegas 

terhadap pengendalian pencemaran udara serta benar-benar 

diimplementasikan hukumnya kedalam masyarakat sehingga 

kualitas udara Kota Batam dapat terjaga dengan baik. Antara satu 

faktor sama faktor lainnya saling mempengaruhi sehingga perlu 

diselesain satu per satu antar faktor yang ada. Kemudian baru dapat 

dinyatakan bahwa UUPPLH 32/2009 itu efektif dalam segala 

aspek.  

B. Keterbatasan 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Keterbatasan dalam mendapatkan jumlah kendaraan bermotor di Kota 

Batam dikarenakan tidak tersedia dalam Badan Pusat Statistik maupun 
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Dinas lainnya, hanya bisa mendapatkan data tersebut dari Batam Pos 

tahun 2018. 

C. Rekomendasi 

Setelah memaparkan kesimpulan serta keterbatasan penulis dalam 

menulis karya ilmiah, maka penulis memberi rekomendasi tersendiri untuk 

kedepannya agar karya ilmiah ini dapat berguna bagi pemerintah maupun 

masyarakat. 

1. Pemerintah 

a) Menambahkan di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 

Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dalam hal menerapkan sanksi terhadap masyarakat yang tidak 

melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor secara 

berkala sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 dengan tujuan untuk 

menghindari potensi adanya pencemaran udara terhadap lingkungan 

Kota Batam akibat gas buang kendaraan bermotor. 

b) Mengimplementasikan dengan benar dan sebagaimana mestinya 

mengenai pengendalian pencemaran udara sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

c) Diperlukannya kerja sama antara Dinas lingkungan hidup sebagai 

pengawas dengan perusahaan swasta berguna untuk mendukung serta 

meningkatkan kualitas udara Kota Batam seperti halnya : 
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1) Membantu mempromosikan kendaraan bermotor yang 

menggunakan daya listrik yang bebas polusi. 

2) Menumbuhkan pendidikan beserta kesadaran kepada masyarakat 

Kota Batam akan pentingnya menjaga kualitas udara Kota Batam. 

3) Diperlukannya kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan juga 

Kepolisian beserta perusahaan swasta dalam hal pengawasan 

beserta tindakan langsung terhadap masyarakat yang melanggar 

Perda Batam PPLH 4/2016. 

2. Masyarakat 

a) Perlu adanya kesadaran dalam hal ikut menjaga kualitas udara Kota 

Batam. 

b) Melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor secara 

berkala sebagaimana mestinya telah diatur di dalam PERDA PPLH 

4/2016. 
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