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1. Pendahuluan

Sejak tahun 1997, data telah menunjukkan bahwa udara Jakarta tercemar. Tetapi, 
sampai dengan tahun 2019 belum ada upaya yang terencana dan tersistematis 
dari Pemerintah untuk menanggulangi pencemaran udara di Jakarta. Selain itu, 
berdasarkan observasi rata-rata tahunan kualitas udara Jakarta, sejak tahun 2016 
kualitas udara Jakarta terus melampaui baku mutu ambien nasional (BMUAN) tahunan. 

Padahal pencemaran udara terbukti berdampak pada kesehatan masyarakat. 

Oleh karena itu, pada tahun 2019, 32 warga negara Indonesia memutuskan untuk 
menggugat Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pencemaran udara di Jakarta.

Setelah melewati 2 tahun persidangan, pada 16 September 2021 akhirnya gugatan 
warga negara atas pencemaran udara di Jakarta pun diputus oleh hakim. Dalam amar 
putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan para penggugat diterima untuk 
sebagian. Hakim mengabulkan sebagian besar dari tuntutan para penggugat, hanya 
tuntutan untuk memutus para tergugat melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang 
tidak dikabulkan oleh hakim. Walau demikian, putusan ini merupakan langkah awal yang 
baik dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

Adapun tulisan ini akan menganalisis Putusan No. 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST. 
Setelah pendahuluan, bagian kedua analisis akan membahas tentang pengetatan baku 
mutu udara ambien. Selanjutnya, analisis ini juga mengupas tentang perintah pengadilan 
kepada Menteri LHK untuk melakukan supervisi terhadap pengendalian pencemaran 
udara lintas batas di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Terakhir, analisis ini juga akan 
membahas perihal tuntutan untuk menyatakan para tergugat melakukan pelanggaran 
hak asasi manusia karena gagal untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat yang tidak dikabulkan oleh hakim.
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Amar Putusan No. 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST

Dalam provisi:

Menolak permohonan provisi yang diajukan para Tergugat

Dalam eksepsi: 

Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH).
3. Menghukum Tergugat I untuk mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi 

kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitive berdasarkan pada 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Menghukum Tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur 
Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

5. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam 
pengendalian pencemaran udara.

6. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran 
udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat 5 dalam penyusunan 
strategi dan rencana pengendalian pencemaran udara.

7. Menghukum Tergugat V untuk:
a. melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 

pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup yaitu:
1) melakukan uji emisi berkala kendaraan tipe lama;
2) melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;
3) menyusun rekaptulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi 

dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur DKI Jakarta;
4) mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan;
5) mengawasi ketaatan larangan membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran 

udara.
b. Menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangan 

di bidang pencemaran udara dan/atau ketentuan  dokumen lingkungan hidup termasuk bagi:
1) pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama;
2) usaha dan kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau 

kegiatannya.
c. Menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian 

pencemaran udara kepada masyarakat.
d. Mengetatkan baku mutu udara ambien daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi 

kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitive berdasarkan 
pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Menghukum Tergugat V untuk:
a. melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi 

meteorologis dan geografis serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari 
sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik;

b. menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat; 
c. menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan 

mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus, tepat sasaran, dan 
melibatkan partisipasi publik.

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.255.000.

 

Sumber: Melanie Subono, et. al., vs Presiden Republik Indonesia, et. al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST., hlm. 280-282.
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2. Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat mengenai Pengetatan Baku Mutu Udara Ambien

a. Urgensi Memperhatikan Keterkaitan Antara Penetapan BMUA dan Kesehatan 
Manusia, Lingkungan, dan Ekosistem 

Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) menurut Pasal 1 angka 50 PP 22/2021 adalah nilai 
pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.1 Di sisi lain, 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan baku mutu udara ambien atau dikenal 
juga sebagai standar kualitas udara sebagai level polutan udara (seperti konsentrasi) 
yang diadopsi oleh pemerintah.2

Lebih jauh, dalam putusan ini, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa 
Presiden telah lalai selama 10 tahun terakhir antara lain karena: 

•	 mempertahankan BMUA dalam PP 41/1999 selama kurun waktu 21 tahun 
tanpa pernah melakukan evaluasi atau pun menyusun dokumen yang mengkaji 
bagaimana BMUA dapat diperbaiki agar lebih protektif bagi kesehatan publik 
sebelum gugatan ini diajukan;

•	 memahami bahwa Pasal 126 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) memberikan tenggat waktu bagi 
Presiden untuk merevisi PP 41/1999 paling lambat 1 tahun sejak diundangkannya 
UU 32/2009, sementara saksi Para Tergugat menerangkan bahwa proses revisi 
telah berjalan selama 10 tahun.3 

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya juga menekankan bahwa ketika 
Presiden menetapkan BMUA yang jauh di atas nilai yang direkomendasikan WHO, 
Presiden secara sadar melegalkan dan mempertegas pembiaran yang implikasinya, 
sekalipun udara tidak tercemar, udara tersebut masih dapat mengancam kesehatan 
masyarakat.4 Oleh karena itu, majelis hakim dalam amar putusannya memerintahkan 
Presiden untuk mengetatkan BMUA nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan 
manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif 
berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.5

1   Indonesia, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021, LN No. 

32 Tahun 2021, TLN No. 6634, Ps. 1 angka 50.
2  World Health Organization, WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur 

dioxide and carbon monoxide (Geneva: World Health Organization, 2021), hlm. ix.
3 Melanie Subono, et. al., vs Presiden Republik Indonesia, et. al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/

PN.JKT.PST., hlm. 271.
4   Ibid.
5   Ibid., hlm. 281.



6

Analisis Putusan Perkara No. 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST 
tentang Gugatan Warga Negara terhadap Polusi Udara Jakarta

Seri Analisis  

Majelis hakim dalam putusannya telah menangkap dengan baik hubungan antara 
kesehatan masyarakat dengan BMUA. Memang tujuan akhir dari penyusunan BMUA 
adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Semakin ketat 
suatu BMUA maka risiko kesehatan yang timbul dari polusi udara, seperti kematian 
dini, penyakit yang berhubungan dengan paru-paru atau pun kardiovaskular, dapat 
ditekan jumlahnya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa BMUA yang sudah ketat 
pun tidak akan membebaskan masyarakat sepenuhnya dari bahaya laten polusi 
udara berdasarkan penelitian WHO dan keterangan Alan Lockwood, MD, FAAN, FANA 
di dalam persidangan.6 Menurut hakim Para Penggugat juga berhasil membuktikan 
bahwa bahwa pencemaran udara di Jakarta setidak-tidaknya menyebabkan dan/
atau meningkatkan risiko kematian dini dan menyebabkan penyakit-penyakit yang 
berhubungan dengan pencemaran udara, seperti asma, ISPA, jantung koroner, 
hipertensi, stroke, dan penyakit paru obstruktif kronis.7 Hubungan antara polusi 
udara dengan risiko kesehatan semakin dikuatkan oleh temuan dari WHO yang 
menyatakan bahwa setiap tahun terdapat 7 juta kematian dini yang disebabkan oleh 
polusi udara.8 

b. Baku Mutu Udara Ambien Nasional di Indonesia masih belum ketat

Indonesia pertama kali menetapkan BMUA nasional dalam PP 41/1999 dan 
mempertahankannya selama 21 tahun, sampai dengan terbitnya PP 22/2021 yang 
menetapkan BMUA nasional baru. Dalam PP 22/2021 memang terjadi beberapa 
pengetatan sebagaimana dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.

Parameter PP 41/1999 PP 22/2021

PM 2.5 24 jam 65 ug/m3 55 ug/m3

1 tahun 15 ug/m3 15 ug/m3

PM 10 24 jam 150 ug/m3 75 ug/m3

1 tahun - 40 ug/m3

6 Barbara Hoffmann, et.al., “WHO Air Quality Guidelines 2021–Aiming for Healthier Air for all: A Joint Statement by Medical, Public 

Health, Scientific Societies and Patient Representative Organisations”,  Int J Public Health, 23 September 2021, hlm.  1-2.; Melanie 
Subono, et. al., vs Presiden Republik Indonesia, et. al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/
PN.JKT.PST., hlm. 206.

7 Melanie Subono, et. al., vs Presiden Republik Indonesia, et. al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/
LH/2019/PN.JKT.PST., hlm. 268.

8 World Health Organization, “New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution”, https://www.

who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution, diakses 
21 September 2021.

https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
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O3 1 jam 235 ug/m3 150 ug/m3

8 jam - 100 ug/m3

1 tahun 50 ug/m3 35 ug/m3

SO2 1 jam 900 ug/m3 150 ug/m3

24 jam 365 ug/m3 75 ug/m3

1 tahun 60 ug/m3 45 ug/m3

NO2 1 jam 400 ug/m3 200 ug/m3

24 jam 150 ug/m3 65 ug/m3

1 tahun 100 ug/m3 50 ug/m3

Tabel 1. Perbandingan Baku Mutu Udara Ambien Nasional pada PP 41/1999 dan PP 
22/2021

Pengetatan terjadi pada hampir seluruh parameter yang diatur sebagaimana dapat 
dilihat dalam Tabel 1. Selain itu, terdapat parameter yang sebelumnya tidak diatur 
dalam PP 41/1999, kemudian diatur dalam PP 22/2021 seperti PM 10 untuk rata-rata 
tahunan dan O3 untuk rata-rata 8 jam. Satu-satunya parameter yang tidak diketatkan 
adalah parameter PM 2.5 untuk rata-rata tahunan yang tetap pada angka 15 ug/m3. 

Majelis hakim memang memerintahkan pengetatan BMUA nasional, akan tetapi PP 
22/2021 tidak dapat menjadi jawaban. Hal tersebut disebabkan karena pengetatan 
tersebut harus mempertimbangkan kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, 
termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sampai dengan berakhirnya proses 
pembuktian di dalam persidangan, Presiden tidak mampu menghadirkan bukti yang 
menunjukan bahwa Presiden telah memastikan atau setidaknya secara rasional 
memperkirakan, bahwa kebijakan dan tindakan yang dilakukannya terutama 
terkait BMUA dapat berpengaruh terhadap pencapaian pemerintah daerah dalam 
mengendalikan pencemaran udara, serta tidak mampu membuktikan adanya 
dokumen yang mengkaji bagaimana BMUA dapat diperbaiki agar lebih protektif 
bagi kesehatan publik.9 Di sisi lain, pengetatan yang dilakukan oleh Presiden melalui 
PP 22/2021 pun masih sangat jauh dari pedoman baku mutu udara ambien WHO. 
Terlebih baru saja WHO pada tanggal 22 September 2021, baru menerbitkan air 

9 Melanie Subono, et. al., vs Presiden Republik Indonesia, et. al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/
LH/2019/PN.JKT.PST., hlm. 271.
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quality guidelines terbaru yang terakhir diperbaharui pada tahun 2005.

Parameter PP 22/2021 Pedoman WHO 
2005

Pedoman WHO 
2021

PM 2.5 24 jam 55 ug/m3 25 ug/m3 15 ug/m3

1 tahun 15 ug/m3 10 ug/m3 5 ug/m3

PM 10 24 jam 75 ug/m3 50 ug/m3 45 ug/m3

1 tahun 40 ug/m3 20 ug/m3 15 ug/m3

O3 1 jam 150 ug/m3 - -

8 jam 100 ug/m3 100 ug/m3 100 ug/m3

1 tahun 35 ug/m3 - -

P e a k 
season

- - 60 ug/m3

SO2 10 menit - 500 ug/m3 500 ug/m3

1 jam 150 ug/m3 - -

24 jam 75 ug/m3 20 ug/m3 40 ug/m3

1 tahun 45 ug/m3 - -

NO2 1 jam 200 ug/m3 200 ug/m3 200 ug/m3

24 jam 65 ug/m3 - 25 ug/m3

1 tahun 50 ug/m3 40 ug/m3 10 ug/m3

Tabel 2. Perbandingan Mutu Udara Ambien Nasional dalam PP 22/2021, Pedoman WHO 
2005, dan Pedoman WHO 2021

Berdasarkan Tabel 2, sebenarnya angka BMUA yang ditetapkan dalam PP 22/2021 juga 
masih banyak yang belum memenuhi pedoman WHO tahun 2005. Parameter yang 
memenuhi hanyalah O3 untuk jangka waktu 8 jam dan NO2 untuk jangka waktu 1 jam. 
Ketika WHO mengetatkan kembali hampir seluruh parameter pada tahun 2021 ini, 
maka semakin jauh angka BMUA yang ditetapkan oleh pemerintah pada PP 22/2021 
dibandingkan dengan angka ditetapkan oleh WHO dalam pedomannya pada tahun 2021. 
Oleh karena itu, perintah majelis hakim kepada Presiden untuk mengetatkan BMUA 
nasional masih sangat relevan berkaca pada BMUA yang direkomendasikan oleh WHO.
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c. Pentingnya menetapkan target antara

Presiden dalam melaksanakan putusan pengadilan ini yaitu untuk mengetatkan BMUA 
nasional sebenarnya tidak harus serta merta langsung menaati pedoman WHO. WHO 
pun dalam pedomannya tidak serta merta hanya merekomendasikan BMUA yang 
paling ketat dan paling baik untuk kesehatan masyarakat. Dalam pedomannya WHO 
baik dalam pedoman tahun 2005 maupun pedoman tahun 2021 merekomendasikan 
adanya interim target atau target antara yang merupakan bagian integral dari 
pedoman yang berperan untuk melengkapi pedoman.10 Dalam pedoman tahun 2005, 
WHO menyatakan bahwa negara-negara yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 
BMUA yang direkomendasikan oleh WHO dapat menetapkan target antara terlebih 
dahulu.11 Target antara pada umumnya lebih longgar dibandingkan dengan target 
akhir yang direkomendasikan oleh WHO. Target antara ini harus semakin ketat 
seiring dengan berjalannya waktu hingga pada akhirnya dapat mencapai target yang 
direkomendasikan oleh WHO.  

Setiap target antara yang ditetapkan oleh WHO bertujuan untuk menginformasikan 
kepada pembuat kebijakan implikasi yang timbul atas kepatuhan terhadap 
setiap konsentrasi yang ditetapkan pada target antara hingga target akhir yang 
direkomendasikan oleh WHO.12 Implikasi ini berhubungan dengan jumlah risiko 
kematian yang timbul akibat paparan konsentrasi tertentu dari masing-masing 
polutan.13 Semakin kecil nilai konsentrasi polutannya, maka jumlah beban penyakit 
yang timbul juga akan semakin berkurang.

Pada umumnya target antara ini akan sangat berguna bagi negara-negara miskin 
dan berkembang yang dalam mendorong pertumbuhan ekonominya masih sangat 
bergantung pada energi fosil, sehingga memiliki tingkat polusi yang tinggi. Apabila 
negara-negara tersebut langsung menaati baku mutu udara ambien yang paling ketat 
sebagaimana direkomendasikan WHO dikhawatirkan akan menyebabkan disrupsi 
sosial ekonomi, sehingga WHO mengenalkan target antara ini untuk memberikan 
peta jalan bagi negara-negara untuk sampai pada akhirnya menaati rekomendasi 
dalam pedoman WHO.

10  World Health Organization, WHO global air quality guidelines 2021, hlm. 69.
11 World Health Organization, WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global Update 

2005. Summary of risk assessment (Geneva: World Health Organization, 2006), hlm. 8. Dokumen ini juga menjadi bukti Para Peng-
gugat (Bukti P-1a dan P1b), lihat Melanie Subono, et. al., vs Presiden Republik Indonesia, et. al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST., hlm. 178.

12 World Health Organization, WHO global air quality guidelines 2021, hlm. 70.
13  Ibid.
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Parameter

2005

Target Antara 1 Target Antara 2 Target Antara 3 Target 
Antara 4

2021 2005 2021 2005 2021 2005 2021

PM 2.5 1 tahun 35 ug/m3 35 ug/m3 25 ug/
m3

25 ug/
m3

15 ug/m3 15 ug/m3 - 10 
ug/
m3

24 jam 75 ug/m3 75 ug/m3 50 ug/
m3

50 ug/
m3

37,5 ug/
m3

37,5 ug/
m3

- 25 
ug/
m3

PM 10 1 tahun 70 ug/m3 35 ug/m3 50 ug/
m3

25 ug/
m3

30 ug/m3 15 ug/m3 - 10 
ug/
m3

24 jam 150 ug/
m3

150 ug/
m3

100 ug/
m3

100 ug/
m3

75 ug/m3 75 ug/m3 - 50 
ug/
m3

O3 Peak 
season

- 100 ug/
m3

- 70 ug/
m3

- - - -

8 jam 160 ug/
m3

160 ug/
m3

- 120 ug/
m3

- - - -

NO2 1 tahun - 40 ug/
m3

- 30 ug/
m3

- 20 ug/m3 - -

24 jam - 120 ug/
m3

- 50 ug/
m3

- - - -

SO2 24 jam 125 ug/
m3

125 ug/
m3

- 50 ug/
m3

- - - -

Tabel 3. Perbandingan Target Antara dalam Pedoman WHO 2005 dan Pedoman WHO 
2021

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa pedoman WHO tahun 2021 menambahkan 
target antara menjadi 4 target antara dari sebelumnya 3 target antara saja terutama 
untuk PM 2.5 dan PM 10. Selain itu target antara untuk NO2 yang dalam pedoman 
tahun 2005 tidak diatur, akan tetapi pada pedoman tahun 2021 target antara untuk 
NO2 pun diatur. Lebih jauh, dalam konteks BMUA Indonesia, perlu untuk diketahui 
posisi konsentrasi yang ditetapkan dalam BMUA ketika disandingkan dengan target 
antara dalam pedoman WHO tahun 2021. 
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Parameter BMUA Indonesia disandingkan dengan 
target antara dalam pedoman WHO 2021

PM 2.5 1 tahun Target Antara 3

24 jam Target Antara 2

PM 10 1 tahun Lebih longgar dari Target Antara 1

24 jam Target Antara 3

O3 8 jam Sudah sesuai dengan target WHO

Peak season Belum diatur

NO2 1 tahun Lebih longgar dari Target Antara 1

24 jam Lebih longgar dari Target Antara 2

SO2 24 jam Lebih longgar dari Target Antara 2

Tabel 4. Perbandingan BMUA dengan Target Antara dalam Pedoman WHO 2021

Dalam Tabel 4 terlihat bahwa BMUA nasional yang telah sesuai dengan pedoman 
WHO hanyalah parameter O3 untuk 8 jam. Sementara untuk parameter lain bahkan 
ada yang belum memenuhi target antara 1, sebagai target antara yang paling rendah.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas udara pada tahun 
2016-2019 di Provinsi DKI Jakarta saja masih sering ditemukan konsentrasi yang 
melebihi konsentrasi yang ditetapkan dalam PP 41/1999. Sementara konsentrasi yang 
ditetapkan dalam PP 41/1999 paling lemah ketika dibandingkan dengan PP 22/2021, 
pedoman WHO tahun 2005, dan pedoman WHO tahun 2021. Oleh karena itu, upaya 
untuk memenuhi target dalam pedoman WHO terutama bagi Provinsi DKI Jakarta 
akan menjadi proses yang panjang.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk memahami BMUA bukan 
sebagai dokumen yang ajeg atau tidak dapat diubah. Selain itu, pemerintah juga 
perlu untuk menetapkan target pemenuhan BMUA. Sebagai contoh di Singapura, 
beberapa parameter di dalam BMUA Singapura masih dalam target antara yang 
direkomendasikan oleh WHO pada tahun 2005, seperti parameter SO2 untuk 24 jam 
dan PM 2.5 untuk 24 jam.

14
 Akan tetapi, Singapura menetapkan dalam BMUA-nya 

14 National Environment Agency, “Air Quality”, https://www.nea.gov.sg/our-services/pollution-control/air-pollution/air-quality, 

diakses 22 September 2021.

https://www.nea.gov.sg/our-services/pollution-control/air-pollution/air-quality
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bahwa parameter tersebut harus dipenuhi pada tahun 2020.15
 Selain itu, Singapura 

juga menetapkan target jangka panjang agar seluruh parameter dalam BMUA akan 
memenuhi pedoman WHO.16

Hal yang sama juga terjadi di negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa mengeluarkan 
Directive 2008/50/EC yang mengatur perihal baku mutu udara ambien. Dalam directive 
tersebut, Uni Eropa menetapkan bahwa konsentrasi pada setiap parameter harus 
dicapai dalam jangka waktu tertentu. Misal untuk parameter PM 2.5 untuk 1 tahun 
wajib dipenuhi pada tahun 2015.17 

Berdasarkan contoh di Singapura dan Uni Eropa memang BMUA yang ditetapkan 
oleh pemerintah masih jauh dari kata sempurna terutama karena pemerintah tidak 
menetapkan target pemenuhan BMUA untuk parameter yang masih belum memenuhi 
standar yang direkomendasikan oleh WHO. Apabila pemerintah menetapkan target, 
setidak-tidaknya BMUA yang sebelumnya baru memenuhi target antara 1, beberapa 
tahun kemudian dapat memenuhi target antara 2; lalu BMUA yang sebelumnya baru 
memenuhi target antara 2, beberapa tahun kemudian dapat memenuhi target antara 
3, dan seterusnya.

Sebelumnya PP 41/1999 mengatur bahwa BMUA dapat dievaluasi setiap 5 tahun.18 
Akan tetapi, pasca diundangkannya PP 22/2021, ketentuan yang mengatur bahwa 
BMUA dapat dievaluasi pun dihapuskan oleh pemerintah. Ketika pasal yang mengatur 
terkait evaluasi BMUA belum dihapuskan dalam PP 41/1999 saja, pemerintah tidak 
pernah diketahui melakukan evaluasi terhadap parameter dalam BMUA. Oleh karena 
itu, kekhawatiran bahwa BMUA akan semakin jarang dilakukan evaluasi untuk sampai 
pada pemenuhan standar yang direkomendasikan oleh WHO menjadi beralasan.

Selain itu, satu hal yang patut dicontoh dari Singapura dalam menetapkan 
BMUA adalah keberadaan target jangka panjang untuk memenuhi standar yang 
direkomendasikan oleh WHO dan pemerintah Singapura juga telah membuat peta 
jalan untuk memenuhi standar yang direkomendasikan oleh WHO. Di sisi lain, 
pemerintah Indonesia sampai saat ini belum memiliki target jangka panjang untuk 
memenuhi standar yang direkomendasikan WHO.

15  Ibid.
16  Ibid.
17  European Union, Directive 2008/50/EU; Europen Commission, “Air Quality Standard”, https://ec.europa.eu/environment/air/

quality/standards.htm,  diakses 27 September 2021.
18  Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengendalian Pencemaran Udara, PP No. 41 Tahun 1999, LN No. 86 Tahun 1999, Ps. 4 ayat (2).

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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d. Prasyarat dan langkah-langkah dalam menetapkan Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 174 PP 22/2021 juga telah mengatur bahwa BMUA disusun dan ditetapkan 
dengan mempertimbangkan hasil inventarisasi udara dan aspek kesehatan, sosial, 
ekonomi, dan lingkungan. Akan tetapi, PP 22/2021 tidak menjelaskan lebih lanjut 
informasi-informasi apa saja yang pada akhirnya menunjang pertimbangan dalam 
aspek kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan, serta hasil inventarisasi udara. 
WHO dalam pedomannya telah memberikan arahan yang lebih terperinci kepada 
pemerintah mengenai hal-hal yang perlu untuk ditempuh dan dipertimbangkan 
dalam menetapkan BMUA.

WHO menyatakan bahwa penetapan BMUA dapat hanya berdasarkan atas bukti 
saintifik dan pertimbangan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, beberapa negara 
juga melihat pada sisi cost-benefit atau cost-effectiveness.19 Beberapa kali pemerintah 
di muka persidangan menyatakan bahwa Indonesia tidak mungkin mencapai 
standar WHO karena perekonomian Indonesia masih terus bertumbuh. Sayangnya, 
klaim tersebut tidak dibarengi dengan bukti yang menunjukan bahwa pemerintah 
memang melakukan cost-benefit atau cost-effectiveness dalam menetapkan BMUA-
nya. Walau demikian, penelitian menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh 
dalam menetapkan kebijakan udara bersih pada akhirnya akan melampui biaya 
yang dikeluarkan untuk mengelola polusi udara.20 Oleh karena itu, menjadi penting 
bagi pemerintah ke depannya dalam menetapkan BMUA memang betul-betul 
mempertimbangkan bukti saintifik yang ada, mempertimbangkan kesehatan 
masyarakat, dan melakukan riset cost-benefit yang mendalam yang tidak hanya 
mencakup keuntungan yang diperoleh dari pembangunan dengan BMUA yang 
lebih longgar, tetapi juga mencakup beban biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh 
masyarakat dan kerugian-kerugian lain yang sifatnya imateriil.

Dalam menetapkan BMUA, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh 
pemerintah:

•	 identifikasi dan pemilihan polutan yang akan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan;

•	 nilai standar dalam bentuk angka untuk setiap polutan atau proses 
pengambilan keputusan untuk menetapkan standar yang tepat, metode 
deteksi dan pemantauan;

19  World Health Organization, WHO global air quality guidelines 2021, hlm. 178.
20 Ibid.
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•	 tindakan yang dapat diambil untuk mengimplementasikan standar, seperti 
jangka waktu penaatan standar dan langkah-langkah untuk mengontrol emisi;

•	 mengidentifikasi penegak hukum yang bertanggung jawab atas penaatan 
BMUA.21

Salah satu faktor yang perlu untuk dipertimbangkan dalam menyusun BMUA adalah 
informasi terkait hubungan antara konsentrasi dengan respon manusia untuk setiap 
polutan.22 Akan tetapi, pemerintah harus mempertimbangkan ketidakpastian terkait 
hubungan antara konsentrasi dengan respon manusia.23 Banyak hal yang dapat 
mempengaruhi hal tersebut, seperti struktur populasi (umur dan status kesehatan), 
iklim (suhu dan kelembaban), serta geografis yang dapat berdampak pada frekuensi, 
tingkat keparahan, dan ketahanan terhadap dampak dari setiap polutan.24 Faktor 
terpenting dalam menetapkan suatu BMUA adalah jumlah orang yang terekspos 
polutan dan bagaimana distribusinya pada setiap kelompok populasi.25 Pemerintah 
selain menggunakan data pemantauan kualitas udara juga dapat menggunakan data 
jumlah individu yang terekspos. 

Berdasarkan beberapa syarat dan langkah yang disebutkan di atas, menjadi 
jelas bahwa penetapan BMUA bukanlah penetapan yang dapat dilakukan tanpa 
pertimbangan yang matang. Penetapan BMUA membutuhkan informasi yang utuh 
untuk melihat dari segala aspek, baik kesehatan maupun lingkungan, hingga ekonomi. 
Langkah-langkah dalam pedoman WHO dapat dijadikan acuan oleh pemerintah 
dalam menyusun BMUA ke depannya.

21  Ibid., hlm. 179.
22 Ibid., hlm. 181.
23 Ibid., hlm. 181
24 Ibid.
25 Ibid.
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3. Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat mengenai Peran Menteri LHK, Gubernur DKI Jakarta, 
Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam Inventarisasi 
Emisi dan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran 
Udara Lintas Batas

a. Pentingnya Inventarisasi Emisi dan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian 
Pencemaran Udara

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat sependapat dengan keterangan ahli Dollaris R. Suhadi 
mengenai pentingnya inventarisasi emisi dan target penurunan beban pencemaran 
udara dalam strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara suatu daerah. 
Majelis Hakim, mengutip Dollaris R. Suhadi, mempertimbangkan bahwa, “inventarisasi 
emisi penting untuk mengetahui sumber-sumber pencemaran udara dan jumlah yang 
dikeluarkan agar kebijakan menjadi efektif dan terukur. Inventarisasi emisi merupakan 
dasar dalam penyusunan kebijakan dalam strategi pengendalian pencemaran udara agar 
efektif dan terukur.”26 Lebih lanjut lagi, dengan tetap mengutip pendapat Dollaris. R. 
Suhadi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa, “Strategi dan rencana aksi 
harus memiliki indikator ketercapaian hasil strategi atau target dan rencana aksi. Kalau 
target tersebut tidak ada maka akan sia-sia karena tidak fokus pada pencapaian target 
dan tidak diketahui apakah strategi dan rencana aksi tersebut berhasil atau tidak dalam 
memulihkan kualitas udara.”27 Majelis Hakim menilai Gubernur DKI Jakarta telah 
lalai dalam melaksanakan dua kewajiban hukum tersebut, yakni tidak melakukan 
inventarisasi emisi serta tidak menyusun strategi dan rencana aksi pengendalian 
pencemaran udara di Jakarta.28

Pentingnya inventarisasi emisi dalam penyusunan strategi dan rencana aksi 
pengendalian pencemaran udara tidak terbatas pada Provinsi DKI Jakarta saja. Majelis 
Hakim PN Jakarta Pusat memerintahkan kepada Menteri LHK untuk melakukan 
supervisi terhadap Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten 
dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi 
Jawa Barat, dan Provinsi Banten.29 Dengan perintah pengadilan ini, menarik untuk 
memahami lebih jauh bagaimana data dan ilmu pengetahuan yang ada sekarang 

26 Melanie Subono, et. al., vs Presiden Republik Indonesia, et. al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/
LH/2019/PN.JKT.PST., 16 September 2021, hlm. 277.

27  Ibid., hlm. 278.
28 Ibid., hlm. 277 – 279.
29 Ibid., hlm. 281.
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mengenai inventarisasi emisi di ketiga provinsi tersebut.

b. Inventarisasi Emisi di Jakarta

Untuk inventarisasi emisi di Provinsi DKI Jakarta, telah terdapat inventarisasi emisi yang 
sudah dilakukan oleh pihak non pemerintah. Sebagaimana Majelis Hakim PN Jakarta 
Pusat juga kutip dalam putusannya, dalam kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
yang tidak melakukan inventarisasi emisi untuk area Jakarta, lembaga non pemerintah 
telah melakukan inventarisasi emisi di Provinsi DKI Jakarta dan menyerahkan 
prototipe untuk inventarisasi emisi tersebut kepada Badan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015.30 Beberapa sorotan dari inventarisasi 
emisi yang dilakukan lembaga non pemerintah tersebut – dalam program Breathe 
Easy Jakarta - misalnya bahwa:31

•	 Kontributor utama dari emisi partikulat atau debu di Jakarta adalah knalpot 
kendaraan bermotor, debu jalan, dan industri;

•	 Emisi sulfur dari kendaraan bermotor di Jakarta juga lebih tinggi dibandingkan 
dengan di Delhi atau Beijing karena tingginya komposisi sulfur dalam bahan 
bakar kendaraan bermotor;

•	 Tanpa adanya langkah pengendalian pencemaran udara tambahan untuk tren 
emisi terkini, total emisi diperkirakan akan meningkat dua kali lipat sampai 
tahun 2030 nanti.

Selain inventarisasi emisi dari program Breathe Easy Jakarta tersebut, terdapat juga 
inventarisasi emisi yang dilakukan oleh akademisi untuk area Provinsi DKI Jakarta. 
Misalnya, inventarisasi emisi untuk area Provinsi DKI Jakarata yang dilakukan oleh 
Prof. Puji Lestari menunjukan bahwa kendaraan bermotor menjadi kotributor utama 
dari mayoritas parameter pencemar udara. Kecuali untuk parameter SO2 yang mana 
industri dan pembangkit listrik menjadi kontributor utama.32

Berarti kita bisa melihat bahwa informasi mengenai inventarisasi emisi di Provinsi 
DKI Jakarta sudah cukup tersedia. Lalu bagaimana hubungan inventarisasi emisi di 

30 Ibid., hlm. 278.
31  Breathe Easy Jakarta, ”Jakarta Emissions Inventory: Developing an Emission Inventory for DKI Jakarta”, hlm. 2. Para penggugat 

dalam perkara ini juga jadikan dokumen ini sebagai alat bukti nomor P-12A dan P-12B. Lihat: Melanie Subono, et. al., vs Presiden 
Republik Indonesia, et. al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST., 16 September 2021, 
hlm. 179.

32 Puji Lestari, ”Polusi Udara (PM2.5) Karakteristik dan Sumbernya”, dalam seminar berjudul “Kualitas Udara Jakarta: Amankah Bagi 
Kesehatan Kita dan Para Atlet Asian Games 2018?” yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indone-
sia (FKM UI) dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI) pada hari Rabu, 14 Februari 2018, hlm. 37 – 38. 
Lihat juga, Puji Lestari, et. al., ”Emission Inventory of Pollutants (CO, SO2, PM2.5, and NOx) in Jakarta Indonesia”, IOP Conference 
Series: Earth and Environmental Science 489, 2020, hlm. 4 – 5.



17Indonesian Center for Environmental Law icel.or.id

Jakarta dan kualitas udara di Jakarta dengan inventarisasi emisi di Provinsi Jawa Barat 
dan Provinsi Banten?. Hal ini akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

c. Inventarisasi Emisi di Jabar dan Banten dan Kaitannya dengan Kualitas Udara 
Jakarta

Upaya untuk mengetahui seberapa signifikan sumber pencemar udara yang 
beroperasi di luar Jakarta berkontribusi pada pencemaran udara di Jakarta sudah 
tersedia juga.33 Myllyvirta, dkk. menelaah terjadinya pencemaran udara lintas batas 
di antara Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Mereka berpendapat bahwa 
lebih dari seratus industri – termasuk pembangkit listrik – yang beroperasi di Jawa 
Barat dan Banten turut memengaruhi penurunan pencemaran udara di Jakarta.34 
Pada saat musim kemarau – di mana kualitas udara Jakarta umumnya berada dalam 
kondisi yang tidak sehat – puluhan industri di area Jawa Barat turut berkontribusi 
pada penurunan kualitas udara Jakarta.35 Sedangkan pada saat musim penghujan, 
industri yang beroperasi di area Banten berkontribusi pada penurunan kualitas 
udara Jakarta.36 Dalam hari-hari dengan konsentrasi PM 2.5 yang tinggi pada tahun 
2017 sampai 2020 – lebih dari 80mg/m3, melanggar BMUA Indonesia – arah angin 
yang masuk ke area Jakarta membawa emisi dari industri di Suralaya dan Tangerang 
di Banten, dan juga emisi dari Jawa Barat mulai dari batas timur Jakarta hingga ke 
Karawang Barat, Purwakarta, dan Bandung.37

Perlu disorot juga bahwa inventarisasi emisi di ketiga provinsi tersebut menunjukan 
bahwa emisi PM2.5, SO2, dan NOx di Jawa Barat dan Banten lebih tinggi dibanding di 
Jakarta karena ratusan industri dan pembangkit listrik yang ada di Jawa Barat dan 
Banten tersebut.

38
 Jika dilihat pada hari-hari di mana tingkat pencemaran udara berada 

dalam kondisi paling buruk, konsentrasi PM2.5 dari PLTU-PLTU yang beroperasi di 
Banten ternyata lebih tinggi di area Jakarta sendiri dibanding di Banten.39

 Fenomena 
ini bisa terjadi karena emisi SO2 dan NOx dari PLTU-PLTU tersebut bertransformasi 

33 Para penggugat dalam perkara ini menjadikan studi Lauri Myllyvirta, dkk. berjudul “Transboundary Air Pollution in the Jakarta, 
Banten, and West Java Provinces” sebagai bukti mengenai pencemaran udara lintas batas di Jakarta. Lihat: Melanie Subono, et. 
al., vs Presiden Republik Indonesia, et. al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST., 16 
September 2021, hlm. 180.

34 Lauri Myllyvirta, et. al., “Transboundary Air Pollution in the Jakarta, Banten, and West Java Provinces”, Centre for Research on 
Energi and Clean Air, Agustus 2020, hlm. 12.

35 Ibid., hlm. 11 – 12.
36 Ibid.
37  Ibid., hlm. 13.
38 Ibid., hlm. 16 – 18.
39 Ibid., hlm. 15.
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menjadi PM2.5 dan terbawa hingga ke area Jakarta.40

Studi Myllyvirta, dkk. di atas menunjukan bahwa inventarisasi emisi di Provinsi 
Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sangat esensial untuk dilakukan. Studi tersebut 
bisa dilanjutkan dengan meneliti jumlah emisi dari masing-masing industri atau 
pembangkit listrik di Jawa Barat dan Banten yang berkontribusi menurunkan kualitas 
udara Jakarta. Bahkan, inventarisasi emisi di Jawa Barat dan Banten diperlukan agar 
pemerintah memiliki informasi spesifik dari masing-masing industri, pembangkit 
listrik, dan sumber pencemar udara lainnya serta kontribusi sumber pencemar udara 
tersebut terhadap kualitas udara di area terdekat. Sehingga inventarisasi emisi di 
ketiga provinsi tersebut mengarah tidak hanya pada perbaikan kualitas udara di 
Jakarta, namun di Jawa Barat dan Banten juga.

d. Peran Menteri LHK dalam Penentuan WPPMU dan RPPMU untuk Area Jakarta, 
Jawa Barat, dan Banten

Dengan dimensi permasalahannya yang lintas batas provinsi ini, cukup beralasan 
bahwa Menteri LHK perlu mengambil peran untuk turut menyelesaikan 
permasalahan pengendalian pencemaran udara di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 
Jika mengacu pada aturan pengendalian pencemaran udara sebelumnya, Menteri 
LHK memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan teknis dan evaluasi program 
kerja pengendalian pencemaran udara di Daerah.41 Tentu pembinaan teknis dan 
evaluasi program kerja pengendalian pencemaran udara di Daerah ini termasuk 
untuk pelaksanaan inventarisasi emisi dan penyusunan strategi dan rencana aksi 
pengendalian pencemaran udara di daerah.

Aturan perlindungan dan pengelolaan mutu udara kini menggunakan instrumen 
perencanaan.42 Ide utama dari bagian ini adalah kewajiban pemerintah pusat maupun 
daerah untuk melakukan empat hal yang saling berkaitan, yakni:

1. Inventarisasi udara yang meliputi sumber emisi dan/atau gangguan dari 
sumber tidak bergerak dan sumber bergerak serta mutu udara ambien. 
Inventarisasi emisi termasuk di dalam kegiatan ini; 

2. Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) yang 
berdasarkan pada hasil inventarisasi udara serta aspek kesehatan, sosial, 

40 Ibid.
41  Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, LN Tahun 1999 No-

mor 86, TLN Nomor 3853, Ps. 17 Ayat (1) beserta penjelasannya.
42 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelo-

laan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2021 Nomor 32, TLN Nomor 6634, Ps. 164.
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ekonomi dan lingkungan;

3. Penyusunan dan penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu 
Udara (WPPMU). WPPMU ini disusun berdasarkan pada nilai konsentrasi 
udara ambien, hasil penghitungan emisi, rencana tata ruang wilayah, 
kesamaan karakteristik bentang alam, dan kondisi iklim dan meteorologi. 
Selain itu,  dalam suatu WPPMU juga akan ditetapkan nilai konsentrasi udara 
ambien tertinggi yang berdasarkan pada BMUA. WPPMU juga akan dibagi 
menjadi tiga kelas berdasarkan peruntukannya; dan

4. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu 
Udara (RPPMU). RPPMU terdiri dari tiga tingkatan, yakni RPPMU Nasional, 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan ketiga tingkatan RPPMU tersebut 
mengacu pada skala WPPMU. 

Ketentuan-ketentuan mengenai empat instrumen tadi berkaitan dan terlihat terdapat 
tahapan yang dimulai dengan inventarisasi udara – di mana inventarisasi emisi termasuk 
di dalamnya, lalu penyusunan dan penetapan BMUA, penyusunan dan penetapan 
WPPMU dan terakhir penyusunan dan penetapan RPPMU. Alur ini sekilas terlihat serupa 
dengan aturan pengendalian pencemaran udara sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PP No. 22 Tahun 2021) diundangkan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP No. 41 Tahun 1999) mengatur bahwa 
Gubernur wajib menetapkan status mutu udara ambien daerah berdasarkan pada hasil 
inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi 
meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah.43 Penetapan status mutu udara 
daerah tersebut akan menghasilkan status mutu udara daerah dalam keadaan tercemar 
atau tidak tercemar.44 Gubernur wajib menyusun dan menetapkan Strategi dan Rencana 
Aksi Pengendalian Pencemaran Udara, baik untuk status mutu udara tercemar maupun 
tidak tercemar.45 Perbedaannya dengan PP No. 22 Tahun 2021 terletak pada instrumen 
WPPMU dan RPPMU.

Dengan kerangka peraturan perlindungan dan pengelolaan mutu udara yang baru berlaku 
tersebut, bagaimana Menteri LHK akan menetapkan WPPMU dalam kasus pencemaran 

43 Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, LN Tahun 1999 No-
mor 86, TLN Nomor 3853, Ps. 6 Ayat (1), (2), dan (3).

44 Ibid., Ps. 7 Ayat (1).
45 Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah, Lampiran III hlm. 1 dan 2.
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udara di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini? Mengingat kewenangan penetapan WPPMU 
berada pada Menteri LHK.46 Apakah Menteri LHK akan menetapkan WPPMU lintas provinsi 
untuk area Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini? Dengan begitu kewenangan penyusunan 
RPPMU untuk WPPMU lintas Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini berada pada 
Menteri LHK.47 Atau Menteri LHK akan menentukan WPPMU provinsi berdasarkan batas 
wilayah dari Provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Banten? Dengan begitu, Gubernur DKI 
Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten yang mengemban kewajiban untuk 
menyusun RPPMU untuk masing-masing provinsi.48

Baik WPPMU lintas provinsi maupun WPPMU provinsi, Menteri LHK memiliki tanggung 
jawab dalam penyusunan dan penetapan RPPMU untuk kedua jenis WPPMU tersebut. 
Karena Gubernur menetapkan RPPMU Provinsi pun harus mendapatkan pertimbangan 
teknis dari Menteri LHK.49 Terdapat perbedaan dari tingkat keterlibatan Menteri LHK 
saja dalam menyusun RPPMU: Menteri LHK mengemban kewajiban dalam penyusunan 
RPPMU lintas provinsi apabila area Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ditetapkan sebagai 
WPPMU lintas provinsi, sedangkan Gubernur yang mengemban kewajiban dalam 
penyusunan RPPMU Provinsi - dengan pertimbangan teknis dari Menteri LHK- apabila 
WPPMU ditetapkan berdasarkan batas administratif provinsi.

Perbedaan jenis WPPMU serta RPPMU untuk permasalahan pencemaran udara lintas batas 
di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan menentukan juga pejabat mana yang punya porsi 
besar dalam menentukan langkah pengendalian pencemaran udara di masing-masing 
daerah. Apakah pengetatan pengendalian pencemaran udara akan berasal dari kapasitas 
para Gubernur di ketiga provinsi tersebut. Atau Menteri LHK yang akan menentukan 
langkah-langkah pengendalian pencemaran udara di ketiga provinsi tersebut?

Kita dapat mengimajinasikan salah satu skenario jenis WPPMU dan RPPMU untuk area 
Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Skenario pertama, Menteri LHK menentukan WPPMU 
provinsi berdasarkan batas administrasi di ketiga Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 
Berarti, masing-masing Gubernur di tiga provinsi tersebut wajib membuat RPPMU untuk 
provinsi masing-masing. Menteri LHK wajib memberikan pertimbangan teknis bagi 
masing-masing RPPMU provinsi tersebut.

46 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelo-
laan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2021 Nomor 32, TLN Nomor 6634, Ps. 176.

47 Ibid., Ps. 181 Ayat (1).
48 Ibid., Ps. 181 Ayat (2).
49 Ibid., Ps. 181 Ayat (2) huruf a.
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Dalam kasus pencemaran udara lintas batas di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, kita telah 
melihat bahwa Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten belum melakukan upaya yang 
cukup agar sumber pencemar udara di daerahnya tidak membuang emisi yg signifikan 
ke Jakarta. Studi Lauri Myllyvirta, dkk. sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, 
menunjukan bahwa jumlah emisi di Banten dan Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan 
emisi di Jakarta sendiri.50 Dengan kata lain, kita dapat memperkirakan bahwa Gubernur 
Jawa Barat dan Gubernur Banten belum memiliki insentif yang cukup untuk memperketat 
pengendalian pencemaran udara dari sumber-sumber pencemar udara tidak bergerak di 
daerahnya, seperti industri dan pembangkit listrik. Karena sebagian dampak dari emisi 
industri-industri dan pembangkit listrik tersebut tidak dirasakan di Jawa Barat dan Banten, 
melainkan terbawa ke Jakarta.51

Dengan kondisi seperti itu, maka pertimbangan teknis dari Menteri LHK bagi RPPMU di 
ketiga provinsi tersebut harus memastikan agar langkah-langkah pengurangan emisi yang 
tercantum dalam tiga RPPMU tersebut mencukupi untuk memastikan tidak ada emisi 
dalam jumlah yang signifikan yang dibuang ke provinsi lain. Dalam kasus pencemaran 
udara lintas batas di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, maka Menteri LHK harus memastikan 
RPPMU Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten memuat cara-cara agar sumber pencemar 
udara di dua provinsi ini tidak membuang emisi yang berkontribusi secara signifikan 
pada menurunnya kualitas udara Jakarta. Lebih spesifik lagi misalnya, Menteri LHK perlu 
menentukan berapa banyak emisi yang harus dikurangi oleh industri dan pembangkit 
listrik di Jawa Barat dan Banten agar kedua jenis pencemar udara ini tidak menghambat 
upaya pemulihan kualitas udara di Jakarta.

Akuntabilitas dan transparansi seluruh proses penentuan WPPMU dan RPPMU di Provinsi 
Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tersebut tidak boleh dilupakan. Terlepas rumitnya hal-
hal teknis mengenai pencemaran udara, terlebih lagi soal pencemaran udara lintas 
batas, Menteri LHK, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten 
harus melibatkan partisipasi publik dalam inventarisasi emisi, penetapan WPPMU, dan 
penyusunan serta implementasi WPPMU di masing-masing provinsi tersebut.

50 Lauri Myllyvirta, et. al., “Transboundary Air Pollution in the Jakarta, Banten, and West Java Provinces”, Centre for Research on 
Energi and Clean Air, Agustus 2020, hlm. 18 – 19.

51  Ibid., hlm. 15.
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4. Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat mengenai Petitum Pelanggaran Hak Atas Lingkungan 
Hidup yang Baik dan Sehat

a. Pertimbangan dan Putusan Hakim Terkait Hak Asasi Manusia dalam Putusan 
Perkara No. 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menolak petitum untuk 
menyatakan bahwa para tergugat  melanggar hak asasi manusia karena lalai dalam 
memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pertimbangannya, 
majelis hakim sebenarnya menilai bahwa para tergugat telah lalai dalam memenuhi 
hak atas lingkungan hidup yang baik dan layak. Namun, karena dasar gugatan yang 
digunakan adalah gugatan warga negara yang dasar gugatannya adalah Perbuatan 
Melawan Hukum, majelis hakim menilai sudah cukup jika para tergugat telah terbukti 
telah lalai untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai 
dasar untuk menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 
tanpa dinyatakan melanggar hak asasi manusia.

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat sebenarnya mengakui buruknya kualitas udara, 
khususnya DKI Jakarta telah merugikan para penggugat karena tidak terpenuhinya 
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 
28 H dan 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Hakim juga mempertimbangkan Amici yang diberikan oleh Dr. David R. Boyd, dan 
Komnas HAM yang menyatakan bahwa pelanggaran pencemaran udara di Jakarta 
menyebabkan pelanggaran terhadap berbagai hak asasi manusia.

Dalam keterangan ahlinya Boyd menerangkan bahwa pencemaran udara memiliki 
implikasi tidak hanya pada hak atas lingkungan yang baik dan layak tetapi juga hak-
hak asasi lainnya seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak anak, sampai 
hak untuk mendapatkan air.52 Boyd juga menerangkan bahwa hak atas lingkungan 
hidup yang sehat memuat elemen prosedural dan substantif.53 Elemen prosedural 
mencakup akses informasi, partisipasi penyusunan kebijakan, dan akses keadilan. 
Sementara elemen substantif mencakup udara yang bersih, iklim yang aman, akses 

52 David R. Boyd, Amicus Curiae Brief of The United Nations Special Rpporteur on Human Rights and The Environment, dibacakan 
pada sidang perkara No. 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST, hlm. 6.

53 Ibid., hlm. 7.
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air bersih, dan lingkungan yang tidak beracun.54 

Boyd juga menjelaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak 
menuntut negara untuk menjaga kualitas udara yang murni seperti tidak ada kegiatan 
manusia.55 Namun, apabila kualitas udara secara terus menerus melampaui baku 
mutu udara ambien, maka terdapat indikasi bahwa hak tersebut terlanggar.56 Dalam 
persidangan, hakim menyatakan bahwa udara Jakarta telah melampaui baku mutu 
udara ambien setidaknya semenjak tahun 2014, dan sebagai akibatnya menyebabkan 
berbagai gangguan kesehatan.

Negara memiliki kewajiban yang jelas dalam hukum hak asasi manusia untuk 
melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, pada 2017 ahli hak asasi manusia 
PBB menyatakan pentingnya aksi yang segera untuk menyelesaikan masalah polusi 
udara sebagai ancaman yang tidak dapat lagi diabaikan.57

Boyd menyatakan bahwa terdapat tujuh langkah kunci dalam pemenuhan hak atas 
lingkungan hidup yang sehat dalam konteks pencemaran udara, diantaranya adalah:58

(1) Melakukan monitoring kualitas udara dan dampaknya pada kesehatan;

(2) Meninjau sumber-sumber pencemaran udara;

(3) Membuat informasi tersedia secara publik, termasuk terkait masalah 
kesehatan;

(4) Menyusun peraturan, regulasi, standar, dan kebijakan terkait kualitas udara;

(5) Mengembangkan rencana aksi kualitas udara pada level pemerintah daerah, 
nasional, dan apabila diperlukan pada level regional;

(6) Mengimplementasikan rencana aksi kualitas udara dan memastikan standar 
yang ditetapkan terlaksana; dan

(7) Melakukan evaluasi, dan apabila diperlukan, menguatkan rencana aksi untuk 
menjamin tercapainya standar.

Apabila dicermati, sebenarnya pertimbangan hakim dalam perkara tersebut 
menunjukkan bahwa para tergugat tidak melaksanakan langkah-langkah tersebut. 
Hakim menilai Gubernur DKI Jakarta tidak menyediakan stasiun pemantauan 

54 Ibid., hlm 7.
55 Ibid., hlm. 8.
56 Ibid., hlm. 8.
57  Ibid., hlm. 9.
58 Ibid., hlm. 16.
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kualitas udara yang memadai. Tidak hanya itu Hakim menilai Menteri LHK gagal 
untuk melakukan pembinaan, dan Gubernur DKI Jakarta gagal untuk melaksanakan 
inventarisasi. Para tergugat juga dinilai gagal memberikan informasi terkait dampak 
kesehatan dari pencemaran udara, maupun kawasan mana saja yang terpapar 
pencemaran udara. 

Sementara, Presiden dinilai lalai dalam memperbaharui Peraturan Pemerintah No. 
41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang terlambat sepuluh 
tahun dari amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hakim juga menilai Presiden lalai karena tidak 
memperbaharui dan tidak mengevaluasi BMUA setelah 21 tahun. Para tergugat juga 
dinilai gagal menegakkan standar yang telah ditetapkan, dan tidak menjatuhkan sanksi 
pada pelanggar baku mutu emisi. Majelis juga menilai Menteri LHK, Mendagri, dan 
Gubernur DKI Jakarta gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyusun rencana 
aksi, yang berarti para tergugat juga tidak mengimplementasikan dan melakukan 
evaluasi atas rencana aksi yang belum disusun.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Perkara No. 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.
PST menunjukkan bahwa tidak hanya udara Jakarta tercemar, namun para tergugat 
juga terbukti gagal melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memenuhi 
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hakim dalam pertimbangannya 
juga menilai bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, namun tidak 
mengabulkannya dalam amar putusan karena menilai bahwa hal yang perlu 
dibuktikan dalam suatu citizen law suit adalah perbuatan melawan hukum. 

b. Aspek Hak Asasi Manusia dalam Putusan Citizen Law Suit

Apabila mengacu pada praktik gugatan warga negara di Indonesia sebelumnya, 
dapat dikatakan terdapat inkonsistensi kedudukan hak asasi manusia. Hampir 
semua penggugat dalam gugatan warga negaranya yang dimenangkan di Indonesia 
mendalilkan hak asasinya dilanggar. Namun, tidak semua penggugat memohon 
pengadilan untuk menyatakan bahwa tergugat melakukan pelanggaran hak asasi 
manusia, atau telah lalai dalam pemenuhan hak asasi manusia.  Hal tersebut membuat 
putusan hakim juga tidak secara konsisten menyatakan tergugat melanggar hak asasi 
manusia.

Contoh perkara di mana penggugat memohon pernyataan bahwa tergugat melanggar 
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hak asasi manusia di antaranya adalah Gugatan Warga Negara Ujian Nasional,59 dan 
Gugatan Warga Negara Privatisasi Air Jakarta.60 

Dalam Gugatan Warga Negara Ujian Nasional, penggugat memohon hakim untuk 
menyatakan para Tergugat “bersalah karena telah lalai dalam membantu pemenuhan 
dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban 
Ujian Nasional (UN), khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak.” Dalam 
Amarnya hakim menyatakan tergugat telah “lalai dalam memberikan pemenuhan 
dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi 
korban Ujian Nasional (UN), khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak.” 
Menariknya, dalam putusan tersebut baik dalam petitum penggugat maupun amar 
hakim, tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum 
hanya disebutkan dalam pertimbangan hakim, tanpa ditegaskan dalam amar putusan.

Sementara dalam, Gugatan Warga Negara Privatisasi Air Jakarta, penggugat memohon 
hakim untuk menyatakan para tergugat lalai dalam pemenuhan dan perlindungan 
hak asasi manusia, dan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan hukum 
karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta. Dalam putusannya, 
majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan kedua petitum tersebut. 
Putusan tersebut diperkuat Mahkamah Agung, sebelum dibatalkan dalam Peninjauan 
Kembali karena permasalahan formil dalam gugatan.

Sementara, dalam perkara Gugatan Warga Negara Kebakaran Hutan dan Lahan 
Kalteng,61 Gugatan Warga Negara Tambang Batubara Samarinda,62 dan Gugatan Warga 
Negara Tumpahan Minyak Balikpapan.63 Para penggugat dalam masing-masing kasus 
mendalilkan pelanggaran hak asasi manusia sebagai salah satu unsur dari Perbuatan 
Melawan Hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, namun tidak 
memohon hakim untuk menyatakan bahwa para tergugat melakukan pelanggaran 
hak asasi manusia. Sesuai dengan petitum para penggugat, majelis hakim dalam 
putusan-putusan tersebut mengabulkan permohonan untuk menyatakan bahwa 
para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau lalai dalam melaksanakan 
kewajiban hukumnya. Dalam putusan-putusan tersebut majelis hakim membuktikan 

59  Perkara No. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST
60 Perkara No. 57/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, Putusan No.588/PDT/2015/PT.DKI, Putusan No. 31/K/2017, dan Putusan No. 841 PK/

Pdt/2018.
61  Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PN.Plk, Putusan No. 36/PDT/2017/PT.PLK, dan Putusan No. 3555/K/Pdt.
62 Putusan no. 55/Pdt.G/PN.Smda, Putusan No. 138/Pdt/2015/PT.SMR, dan Putusan No. 490K/Pdt/2019.
63 Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Bpp.
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bahwa hak-hak asasi manusia yang didalilkan penggugat dilanggar, namun tidak 
menyatakan bahwa para tergugat melakukan pelanggaran hak asasi manusia sesuai 
dengan petitum para penggugat.

Keputusan majelis hakim untuk tidak mengabulkan permohonan untuk menyatakan 
para tergugat melanggar hak asasi manusia dalam perkara Gugatan Warga Negara 
Pencemaran Udara Jakarta, karena majelis hakim menilai bahwa para tergugat cukup 
terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, patut disayangkan. Karena 
dalam gugatan-gugatan sebelumnya, seperti Gugatan Warga Negara Ujian Nasional 
dan Gugatan Warga Negara Privatisasi Air Jakarta, pengadilan telah menyatakan 
bahwa tergugat melakukan pelanggaran HAM ketika penggugat memohonkan dan 
pelanggaran hak asasi manusia terbukti dalam proses di pengadilan. 

Dalam hal ini hakim melakukan pembuktian selayaknya dalam kasus gugatan Warga 
Negara Kebakaran Hutan dan Lahan Kalteng, Gugatan Warga Negara Tambang 
Batubara Samarinda, dan Gugatan Warga Negara Tumpahan Minyak Balikpapan. 
Pelanggaran HAM tidak menjadi sesuatu yang secara khusus dibuktikan dan ditegaskan 
keberadaannya dalam amar putusan, melainkan hanya menjadi salah satu unsur 
dalam Perbuatan Melawan Hukum. Padahal berbeda dengan kasus-kasus tersebut, 
dalam Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta penggugat secara eksplisit 
memohonkan pernyataan bahwa para tergugat telah melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia dalam petitumnya.

c. Putusan Deklaratoir Pelanggaran HAM Penting Untuk Dinyatakan oleh Hakim

Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara DKI Jakarta menjadi gugatan pertama 
di mana penggugat memohonkan putusan deklaratoir bahwa para tergugat telah 
terbukti melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. Putusan deklaratoir dapat diartikan sebagai penegasan terhadap 
suatu keadaan atau kedudukan hukum yang sah menurut hukum.64 Dengan 
demikian, fungsi utama dari diktum tersebut adalah penegasan atas suatu keadaan 
yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.65 Diktum putusan semacam itu 
berbeda dengan permohonan putusan kondemnatoir yang menghukum pihak yang 
dikalahkan oleh majelis hakim untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan suatu hak yang dijamin 

64 Rezky Arzani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir yang Tidak Dapat Dieksekusi,” AkMen JURNAL ILMIAH, 15 (2018), hlm. 
251.

65 Ibid.
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dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut dapat ditafsirkan sebagai 
penetapan tujuan normatif berupa lingkungan yang baik dan sehat.66 Meskipun dalam 
perkembangannya, muncul kritik berupa definisinya yang sangat luas, dan kurang 
jelas hal apa saja yang dijamin dalam hak tersebut.67 Namun, dapatlah dikatakan 
bahwa rumusan yang luas tersebut justru mengakomodasi perkembangan ilmu 
pengetahuan dalam menetapkan standar kesehatan sebagaimana telah dibahas 
dalam bab pertama. 

Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga sangat penting 
karena hak tersebut sangat berkaitan dengan hak lainnya, sehingga pelanggarannya 
akan bermuara pada pelanggaran hak-hak lainnya yang dijamin baik dalam konstitusi 
maupun sebagai hak asasi manusia.68 Lebih lanjut pemenuhan hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat juga merupakan bagan dari tujuan negara yang di 
antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia.69 Serta menjadi hal yang penting 
dalam konteks hak menguasai negara yang bertujuan untuk menciptakan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, sebab kualitas lingkungan juga menjadi salah satu hal 
yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat.70 

Sebagaimana telah dibahas, hakim sebenarnya telah membuktikan dalam 
pertimbangannya bahwa terjadi pelanggaran atas hak atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. Dapat dikatakan, kalaupun hakim menerima permohonan untuk 
membuat diktum putusan yang menyatakan bahwa para tergugat melanggar hak 
asasi manusia, tidak ada penambahan hukuman berupa kewajiban-kewajiban 
tertentu bagi para tergugat dalam menjalankan putusan. Hal tersebut karena diktum 
tersebut hanya berupa diktum deklaratoir yang berfungsi untuk menyatakan keadaan 
atau kedudukan hukum, sehingga tanpa ada penambahan diktum yang bersifat 
kondemnatoir maka hal yang wajib dilaksanakan oleh para tergugat akan sama saja. 

Namun, pada sisi lain diktum berupa pernyataan bahwa terjadi pelanggaran hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat menambah bobot putusan Gugatan 
Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta. Sebab, dengan pernyataan tersebut, maka 
secara tegas para tergugat dinyatakan melanggar hak yang dijamin dalam konstitusi 

66 Prayekti Murhajanti, “The Effectiveness of The Constitutionalisation of Environmental Rights in Indonesia: Judicial Application and 
Government Complience,” (Disertasi Doktor Universitas Sydney, Sydney, 2019), hlm. 38.

67  Ibid.
68 Laurenius Arliman, “Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia,” Lex Librium 5 (Desember 

2018), hlm. 756.
69 Ibid.
70 Ibid.
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dan sebagai hak asasi manusia. Hal tersebut menjadi penyataan yang sangat tegas 
berupa adanya keadaan hukum di mana para tergugat telah gagal dalam menjalankan 
hukum tertinggi, dan perlu memperbaiki tindakannya yang selama ini lalai dalam 
memenuhi jaminan hak tersebut. Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta 
menjadi kesempatan bagi lembaga yudisial untuk pertama kalinya menegaskan 
bahwa terjadi pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Patut 
disayangkan bahwa majelis hakim menolak membuat diktum tersebut meskipun 
pelanggaran hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah terbukti di pengadilan. 

5. Kesimpulan

Tulisan ini menyoroti tiga hal penting dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 374/PDT.G/
LH/2019/PN.JKT.PST tentang gugatan warga negara mengenai pencemaran udara Jakarta. 

Pertama, jelas bahwa BMUA yang berlaku di Indonesia masih tidak sesuai dengan 
rekomendasi BMUA dari WHO. Pemerintah Indonesia juga belum memiliki rencana 
dan target yang jelas kapan Pemerintah Indonesia dapat menetapkan BMUA sesuai 
rekomendasi WHO. Misalnya, secara bertahap Pemerintah Indonesia mengikuti target 
antara BMUA WHO terlebih dahulu sebelum akhirnya menetapkan BMUA yang paling 
ketat yang direkomendasikan WHO. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia dapat mengikuti 
rekomendasi WHO dalam pertimbangan penetapan BMUA, yakni: mempertimbangkan 
bukti saintifik yang ada, mempertimbangkan kesehatan masyarakat, dan melakukan riset 
cost-benefit yang mendalam yang tidak hanya mencakup keuntungan yang diperoleh 
dari pembangunan dengan BMUA yang lebih longgar, tetapi juga mencakup beban biaya 
kesehatan yang dikeluarkan oleh masyarakat dan kerugian-kerugian lain yang sifatnya 
imateriil.

Kedua, fenomena pencemaran udara lintas batas antara Jakarta, Jawa Barat, dan Banten 
menunjukan perlunya Menteri LHK untuk melakukan supervisi dalam pengendalian 
pencemaran udara di tiga provinsi tersebut. Menteri LHK wajib memastikan Gubernur 
Banten dan Gubernur Jawa Barat mencantumkan kebijakan pengetatan batas emisi dalam 
RPPMU masing-masing provinsi untuk PLTU-PLTU dan industri-industri yang beroperasi 
di kedua provinsi tersebut. Menteri LHK serta para Gubernur di Jakarta, Banten, dan Jawa 
Barat harus memastikan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses penyusunan 
dan implementasi RPPMU tersebut.
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Ketiga, dalam putusannya, hakim telah dengan sangat baik dalam mempertimbangkan 
hak asasi manusia sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Sayangnya, 
meskipun telah membuktikan hak atas lingkungan yang baik dan sehat terlanggar 
dalam putusannya, hakim menolak memutus diktum deklaratif yang menyatakan bahwa 
telah terjadi pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang layak. Putusan kondemnatoir 
Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dapat menjadi permulaan yang baik dalam pemenuhan 
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat 
melewatkan kesempatan yang baik untuk memberikan bobot yang lebih besar dalam 
putusan CLS Pencemaran Udara Jakarta, yakni dengan mendeklarasikan pelanggaran hak 
asasi manusia dalam putusannya.
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