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Lembar informasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi 
tentang perkembangan advokasi pemulihan udara Jakarta 
selama satu tahun ke belakang. Titik awal dimulai ketika 

dua puluh orang menyerahkan notifikasi berisikan tuntutan untuk 
pemulihan udara Jakarta kepada tujuh pejabat pemerintahan pada 5 
Desember 2018. Terkini, perkara sudah memasuki tahap pemeriksaan 
perkara di mana Penggugat sudah membacakan gugatannya pada 
tanggal 19 Desember 2019. Kejadian-kejadian penting lainnya dalam 
advokasi pemulihan udara Jakarta selama setahun ke belakang akan 
disajikan dalam lembar informasi ini.

5 Desember 2018 
Penyerahan Notifikasi

Gugatan

14 April 2019
LBH Jakarta Membuka Pos 
Pengaduan Pencemaran Udara

Dua puluh orang warga negara Indonesia 
menyampaikan notifikasi kepada Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, Gubernur 
Provinsi Jawa Barat, Presiden Republik Indonesia, 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri 
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang berisikan 
tuntutan untuk melakukan pemulihan pencemaran 
udara yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

LBH Jakarta membuka pos pengaduan selama satu 
bulan terhitung sejak 14 April 2019 dalam rangka 
mengajak warga Jakarta atau warga di luar Jakarta 
yang sehari-hari berkegiatan di Jakarta untuk 
berperan dalam upaya perbaikan kualitas udara. 
Melalui pos pengaduan ini, dua belas warga negara 
Indonesia turut bergabung sebagai penggugat dalam 
advokasi terhadap pencemaran udara di Jakarta.

POS PENGADUAN 
PENCEMARAN UDARA
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Ketujuh pejabat pemerintahan yang 
menerima notifikasi dari para Penggugat 
tidak menanggapi dan membahas tuntutan 
para Penggugat sejak notifikasi diserahkan 
pada 5 Desember 2018 hingga awal Juli 2019. 
Akhirnya, setelah melampaui 60 hari kerja 
sejak penyerahan notifikasi kepada tujuh 
pejabat pemerintahan yang disebutkan 
sebelumnya, 32 warga negara Indonesia 
yang merasa haknya untuk menghirup 
udara bersih telah terlanggar mendaftarkan 
gugatan warga negara tentang pencemaran 
udara Jakarta kepada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat. Tujuh pejabat pemerintahan 
tersebut menjadi para Tergugat dan Turut 
Tergugat dalam perkara ini.

4 Juli 2019
Penyerahan Gugatan

Gubernur DKI Jakarta menetapkan 
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 
2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis 
Daerah yang memasukkan pengendalian 
pencemaran udara ke dalam daftar kegiatan 
strategis daerah (Lampiran Keputusan 
Gubernur 1107/2019, halaman 3, nomor 71).

8 Juli 2019
Gubernur DKI Jakarta 
Memasukkan Pengendalian 
Pencemaran Udara ke Daftar 
Kegiatan Strategis Daerah

GUGATAN

DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
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1 Agustus 2019
Sidang Pendahuluan Pertama

12 September 2019
Sidang Pendahuluan Ketiga

22 Agustus 2019
Sidang Pendahuluan Kedua

19 September 2019
Sidang Pendahuluan Keempat

Sidang

Majelis Hakim meminta para Penggugat untuk 
melengkapi beberapa berkas untuk gugatan. 
Gubernur Banten sebagai Turut Tergugat 
I tidak hadir dalam persidangan, sehingga 
pengadilan akan memanggil Gubernur Banten 
kembali. Pada hari yang sama, Gubernur DKI 
Jakarta juga mengeluarkan Instruksi Gubernur 
Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian 
Kualitas Udara.

FAKTA hadir pada sidang, namun berkasnya 
belum terdistribusi ke seluruh tergugat, 
sehingga majelis hakim pun meminta 
FAKTA untuk mendistribusikan berkas 
tersebut. Majelis hakim juga meminta agar 
tanggapan terhadap masuknya penggugat 
intervensi dapat diserahkan pada minggu 
berikutnya. Adapun dalam sidang ini hakim 
memutuskan bahwa perkara akan diperiksa 
tanpa dihadiri oleh Gubernur Banten sebagai 
Turut Tergugat I, karena Gubernur Banten 
telah dipanggil secara patut sebanyak dua 
kali akan tetapi tidak hadir di persidangan.

Pada sidang keempat, penggugat dan 
para tergugat menyerahkan tanggapan 
terhadap masuknya penggugat intervensi 
kepada majelis hakim. Secara umum, Para 
Tergugat menolak masuknya FAKTA sebagai 
penggugat intervensi dalam gugatan ini. 
Sementara, Penggugat pada dasarnya 
tidak menolak masuknya FAKTA sebagai 
penggugat intervensi. 

Gubernur Banten kembali tidak hadir di 
persidangan walaupun telah dipanggil 
secara patut oleh pengadilan. Terdapat 
penggugat intervensi yang akan masuk 
ke dalam gugatan ini yakni Forum Warga 
Kota Jakarta (FAKTA), akan tetapi dalam 
sidang tersebut tidak hadir. Pengadilan 
akan kembali memanggil pihak yang 
tidak hadir.
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Putusan
3 Oktober 2019 
Putusan Sela terhadap 
Penggugat Intervensi 
(tidak dilaksanakan)

17 Oktober 2019 
Putusan Sela terhadap 
Penggugat Intervensi

Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di ruang 
sidang sejak pukul 10.00 WIB sebagaimana telah 
disepakati dalam sidang sebelumnya. Akan tetapi 
sampai dengan 16.00 WIB, majelis hakim tidak 
kunjung hadir di ruang sidang, sehingga pada akhirnya 
Penggugat dan Para Tergugat memutuskan untuk 
meninggalkan ruang sidang.

Hakim menolak masuknya FAKTA sebagai penggugat 
intervensi karena berdasarkan Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang 
Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara 
Lingkungan Hidup persyaratan untuk mengajukan 
gugatan warga negara (citizen law suit) adalah 
gugatannya diajukan oleh satu orang atau lebih Warga 
Negara Indonesia, bukan badan hukum. Dalam hal ini 
FAKTA sebagai lembaga swadaya masyarakat tentu 
merupakan badan hukum, sehingga tidak masuk dalam 
kualifikasi sebagai penggugat dalam gugatan warga 
negara. Setelah dibacakannya putusan sela, hakim 
pun memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 
melakukan mediasi pada pertemuan selanjutnya. 
Hakim mediator yang bertugas dalam proses mediasi 
adalah Acice Sendong, S.H., M.H.

FAKTA
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Mediasi

Sepuluh orang prinsipal penggugat hadir dalam pertemuan pertama mediasi didampingi 
dengan kuasa hukum. Sementara prinsipal Para Tergugat tidak hadir dalam pertemuan 
pertama mediasi ini tanpa alasan yang jelas. Padahal berdasarkan Pasal 6 PERMA 1/2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak wajib menghadiri mediasi dengan 
atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum kecuali ketidakhadiran para pihak tersebut 
disebabkan oleh alasan yang sah seperti sakit, di bawah pengampuan, tinggal di luar negeri, 
menjalankan tugas negara, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Gubernur Banten 
atau wakilnya sebagai Turut Tergugat I kembali tidak menghadiri pertemuan perdana 
mediasi. Dalam pertemuan pertama mediasi ini penggugat menyerahkan resume perkara 
kepada hakim mediator dan para tergugat.

Dalam pertemuan pertama mediasi di luar persidangan dengan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta), Kepala Biro Hukum DKI Jakarta menyatakan bahwa 
pada dasarnya beberapa tuntutan penggugat sejalan dengan apa yang sudah atau akan 
dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Beberapa poin penting dalam pertemuan mediasi 
tersebut adalah:

a. Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019. Di 
dalam Instruksi Gubernur tersebut pengendalian pencemaran udara melibatkan lintas 
SKPD. Setiap 2 minggu proses pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akan 
dievaluasi;

b. hasil inventarisasi emisi akan diperbaharui pada tahun 2020;

c. penambahan SPKU sudah masuk ke dalam rencana anggaran tahun 2020;

d. perluasan ganjil genap dengan menyertakan kendaraan roda dua terkendala banyaknya 
keberatan oleh warga;

e. Pemprov DKI Jakarta menemukan dilema terkait dengan moratorium pembangunan 
ITF dengan teknologi insinerator, karena DKI Jakarta menghadapi permasalahan 
sampah yang cukup pelik. Akan tetapi Pemprov DKI Jakarta membuka peluang apabila 
penggugat memiliki usul terkait teknologi lain yang dapat digunakan untuk menggantikan 
insinerator; 

f. penggugat akan dilibatkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penyusunan strategi dan 
rencana aksi pengendalian pencemaran udara Jakarta.

31 Oktober 2019 
Pertemuan Pertama Mediasi

13 November 2019
Pertemuan Pertama Mediasi di Luar Persidangan 
dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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14 November 2019 
Pertemuan Kedua Mediasi

21 November 2019 
Pertemuan Ketiga Mediasi

27 November 2019 
Pertemuan Kedua Mediasi di Luar 
Persidangan dengan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta

Dalam Pertemuan Kedua Mediasi, Para Tergugat menyampaikan 
tanggapannya terhadap resume perkara yang disampaikan 
oleh penggugat. Pada intinya dalam tanggapannya terhadap 
resume perkara yang diserahkan oleh penggugat, Para Tergugat 
menyampaikan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan atau 
sedang berproses dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan 
penggugat. Gubernur Banten tidak menyampaikan tanggapannya 
terhadap resume perkara, walaupun penggugat telah berinisiatif 
untuk mengirimkan resume perkara kepada Gubernur Banten. 
Mediasi tidak menemui titik temu.

Dalam Pertemuan Ketiga Mediasi, Penggugat berinisiatif untuk 
mengajukan akta perdamaian kepada Para Tergugat mengingat 
dalam tanggapan yang diberikan oleh Para Tergugat dalam 
pertemuan mediasi sebelumnya, Para Tergugat mengklaim bahwa 
Para Tergugat telah melaksanakan atau sedang berproses dalam 
melaksanakan tuntutan-tuntutan penggugat. Dalam proses 
mediasi ini, Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat tidak beritikad 
baik dengan menyerahkan akta perdamaian. Adapun inisiatif untuk 
memberikan akta perdamaian ini merupakan itikad baik penggugat 
untuk berdamai dengan Para Tergugat, serta untuk membawa 
mediasi ini selangkah lebih maju pada pertemuan ketiga ini.

Dalam Pertemuan Kedua Mediasi di Luar Persidangan dengan 
Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dan penggugat telah 
menemukan beberapa titik temu dalam tuntutan yang diajukan oleh 
penggugat. Akan tetapi, tuntutan Penggugat untuk membatalkan 
proyek pembangunan 6 ruas jalan tol dan ITF dengan teknologi 
insinerator tidak dapat disepakati dengan Pemprov DKI Jakarta. 
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5 Desember 2019 
Pertemuan Keempat Mediasi

12 Desember 2019 
Pertemuan Kelima Mediasi

Dalam Pertemuan Keempat Mediasi, Para 
Tergugat tidak mengajukan tanggapan 
secara tertulis terhadap akta perdamaian 
yang telah diserahkan oleh Penggugat, 
karena menganggap bahwa tanggapan 
terhadap akta perdamaian isinya akan sama 
dengan tanggapan yang telah diserahkan 
sebagai tanggapan terhadap resume 
perkara pada pertemuan kedua mediasi. 
Penggugat sangat menyayangkan sikap Para 
Tergugat, karena Penggugat mengharapkan 
adanya diskusi antara Penggugat dan Para 
Tergugat terkait permintaan Penggugat 
dalam akta perdamaian untuk menemukan 
suatu kesepakatan. Hakim mediator 
memerintahkan para pihak untuk melakukan 
mediasi di luar pengadilan dalam waktu satu 
minggu.

Sebelum Pertemuan Kelima Mediasi tidak 
ada pertemuan mediasi di antara para 
pihak di luar pengadilan. Oleh karena itu, 
pada saat pertemuan kelima mediasi hakim 
mediator menyatakan bahwa para pihak 
tidak menemukan kesepakatan selama 
berlangsungnya mediasi dan proses 
persidangan akan dilanjutkan pada tahap 
pembacaan gugatan.
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Sidang

19 Desember 2019 
Sidang Pembacaan Gugatan

16 Januari 2020
Sidang Pembacaan Jawaban 
(tidak dilaksanakan)

Tim Hukum Penggugat membacakan gugatan di hadapan majelis hakim, Tergugat I, Tergugat 
II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat atau 
perwakilannya tidak menghadiri sidang pembacaan gugatan.

Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di ruang sidang sejak pukul 10.00 WIB sebagaimana 
telah disepakati dalam sidang sebelumnya. Akan tetapi sampai dengan 16.15 WIB, majelis 
hakim tidak kunjung hadir di ruang sidang, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Para 
Tergugat memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang. Untuk kedua kalinya sidang tidak 
dilaksanakan tanpa alasan yang jelas.
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Hasil Sementara Mediasi di Luar Pengadilan dengan 
Pemprov DKI Jakarta

Salah satu kejadian penting dalam proses advokasi pemulihan udara Jakarta selama setahun ke 
belakang adalah proses mediasi di luar pengadilan antara para Penggugat dengan Pemprov DKI 
Jakarta. Para Penggugat dan Pemprov DKI Jakarta telah menemukan kesepakatan untuk sebagian 
tuntutan para Penggugat terhadap Pemprov DKI Jakarta. Adapun sampai dengan detik ini kesepakatan 
tersebut belum dituangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian sampai dengan berakhirnya tenggat 
waktu prosedur mediasi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) PERMA 1/2016, para pihak atas dasar 
kesepakatan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perdamaian pada pemeriksaan perkara. 
Tuntutan para Penggugat kepada Pemprov DKI Jakarta terbagi menjadi enam kategori. Tabel di bawah 
ini menjelaskan secara ringkas hasil sementara mediasi antara Para Penggugat dengan Pemprov DKI 
Jakarta berkaitan dengan enam kategori tuntutan tersebut. Dari tabel di berikut, kita dapat melihat 

Kategori 
Tuntutan 1:

Kategori 
Tuntutan 2:

Kategori 
Tuntutan 3:

Penambahan lima belas 
Stasiun Pemantau 

Kualitas Udara (SPKU) di 
Jakarta dan penetapan 

Status Mutu Udara 
Ambien Jakarta

Pemprov DKI Jakarta 
sepakat menambah 

tiga belas SPKU pada 
tahun 2020. Pemprov 

DKI Jakarta akan 
menambah sisa dua 

SPKU lagi pada tahun 
2021.

Pemprov DKI Jakarta 
sepakat dengan kelompok 

tuntutan ini. Para 
Penggugat meminta 
Pemprov DKI Jakarta 

melibatkan partisipasi 
publik dalam penyusunan 

kebijakan uji emisi dan 
kebijakan pengendalian 

emisi dari kendaraan 
bermotor lainnya di 

Jakarta

Pengawasan dan 
penjatuhan sanksi untuk 

pencemar udara dari 
sumber bergerak, yakni 

kendaraan bermotor.

Pemprov DKI Jakarta 
sepakat dengan 

kelompok tuntutan ini 
dengan sedikit 

keterangan bahwa perlu 
cek soal wewenang 

pemberian sanksi dan 
diseminasi informasi 

pengawasan STB.

Pengawasan dan 
penjatuhan sanksi untuk 

pencemar udara dari 
sumber tidak bergerak 
yang meliputi industri, 
pembangkit listrik dan 
pembakaran sampah.

Kesepakatan dengan 
Pemprov DKI Jakarta:

Kesepakatan dengan 
Pemprov DKI Jakarta:

Kesepakatan dengan 
Pemprov DKI Jakarta:
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Kategori 
Tuntutan 4:

Kategori 
Tuntutan 5:

Kategori 
Tuntutan 6:

Pengetatan Baku Mutu 
Emisi (BME) untuk 

Sumber Tidak Bergerak 
(STB) dan Baku Mutu 

Udara Ambien (BMUA)

Pemprov DKI Jakarta 
ingin menunggu 

pemerintah pusat 
mengesahkan revisi 

BMUA di tingkat 
nasional. Akan tetapi 
Pemprov DKI Jakarta 

sudah menganggarkan 
untuk riset mengenai 

parameter PM2.5 
dalam pengetatan 

BMUA.

Pemprov DKI Jakarta 
sepakat juga untuk 

pengetatan BME dari 
STB.

Pemprov DKI Jakarta 
sepakat untuk menyusun 

inventarisasi emisi 
Provinsi DKI Jakarta pada 

tahun 2020 dan 
melibatkan masyarakat 

Jakarta dalam 
penyusunannya

Penyusunan inventarisasi 
emisi Provinsi DKI 

Jakarta

Pemprov DKI Jakarta 
belum sepakat dengan isi 

Strategi dan Rencana 
Aksi Pemulihan Udara 

Jakarta yang di 
antaranya adalah 

pembatalan 
pembangunan sumber 

emisi baru yang 
signifikan seperti 
insinerator1 dan 

pembangunan enam ruas 
jalan tol.

Penyusunan Strategi 
dan Rencana Aksi 
Pemulihan Udara 

Jakarta

Kesepakatan dengan 
Pemprov DKI Jakarta:

Kesepakatan dengan 
Pemprov DKI Jakarta:

Kesepakatan dengan 
Pemprov DKI Jakarta:

bahwa para Penggugat dan Pemprov DKI Jakarta mencapai kesepakatan pada hampir seluruh tuntutan. 
Penjelasan lebih detail mengenai hasil mediasi sementara antara para Penggugat dan Pemprov DKI 
Jakarta dapat dibaca pada lampiran lembar informasi ini. Para Penggugat berharap hasil sementara 
mediasi tersebut dapat menjadi pegangan bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk terus 
mengawal proses penyusunan kebijakan pemulihan udara Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi kita 
tidak bisa berhenti di situ saja, kita juga perlu terus meminta enam pejabat pemerintah lainnya untuk 
juga menjalankan kewajibannya dalam upaya pemulihan udara Jakarta. Semoga hak masyarakat DKI 
Jakarta dan sekitarnya untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat dapat segera terpenuhi.

1
Kegiatan insinerator membuang emisi yang berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat. Lihat: “Insinerator Sampah akan Perparah 
Pencemaran Udara Jakarta (https://theconversation.com/insinerator-sampah-akan-perparah-pencemaran-udara-jakarta-114017).
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LAMPIRAN

RANGKUMAN PERJALANAN GUGATAN 
WARGA NEGARA TENTANG POLUSI UDARA 

JAKARTA PADA TAHUN 2019
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No. Tuntutan Penggugat Tanggapan Pemprov DKI Jakarta Penggugat Sepakat/
Tidak Sepakat

1. Gubernur DKI Jakarta 
melaksanakan uji emisi 
berkala bagi kendaraan 
bermotor lama di 
Provinsi DKI Jakarta 
paling sedikit dua kali 
setiap tahun

 ● Dinas LH sedang merancang 
Peraturan Gubernur terkait 
dengan uji emisi yang ditargetkan 
selesai akhir tahun 2019 dan 
diundangkan pada tahun 2020

 ● Dinas LH belum mampu 
memenuhi permintaan penggugat 
agar uji emisi berkala dimulai 
pada 1 Januari 2020, karena masih 
mempersiapkan bengkel yang 
dapat melaksanakan uji emisi

Sepakat.

2. Gubernur DKI Jakarta 
melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 
uji emisi berkala bagi 
kendaraan bermotor 
lama paling sedikit satu 
kali setiap tahunnya

 ● Dinas LH setuju bahwa evaluasi 
pelaksanaan uji emisi akan 
dilakukan secara berkala

Sepakat.

3. Gubernur DKI Jakarta 
mengumumkan kepada 
masyarakat mengenai 
hasil pelaksanaan uji 
emisi berkala terhadap 
kendaraan bermotor 
lama beserta evaluasi 
dan pemberian sanksi 
terhadap pemilik 
kendaraan bermotor 
yang tidak melakukan 
uji emisi dan/atau lulus 
uji emisi

 ● Dinas LH sepakat untuk 
mengumumkan hasil uji emisi 
secara berkala melalui web Dinas 
LH

 ● Dinas LH akan bekerja sama 
dengan Dinas Kominfo untuk 
mengumumkan hasil uji emisi 
melalui media massa

 ● Dinas LH telah bekerja sama 
dengan Dinas Kominfo untuk 
membuat aplikasi yang akan 
memudahkan masyarakat dalam 
melakukan uji emisi

 ● Metode penjatuhan sanksi 
dan insentif akan diatur dalam 
Peraturan Gubernur terkait uji 
emisi

Sepakat.

Dengan catatan Penggugat 
dan masyarakat dapat 
dilibatkan dalam 
pembuatan Peraturan 
Gubernur terkait dengan 
uji emisi.

Hasil Sementara Mediasi di Luar Pengadilan antara para Penggugat dan Pemprov DKI Jakarta 
tentang Pemulihan Udara Jakarta
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4. Gubernur DKI Jakarta 
memerintahkan pelaku 
usaha dan/atau kegiatan 
di bidang industri besi 
dan baja, pulp dan 
kertas, pembangkit 
listrik tenaga termal dan 
industri semen yang 
beroperasi di Provinsi 
DKI Jakarta untuk 
memasang Continuous 
Emission Monitoring 
System (CEMS)

 ● Dinas LH meminta agar 
pemasangan CEMS diundur 
menjadi bulan Juni 2020 karena 
pemasangan CEMS cukup 
kompleks secara teknis

Sepakat dengan catatan 
Pemprov DKI Jakarta 
memberikan sanksi 
apabila pelaku usaha di 
empat sektor tersebut 
yang beroperasi di 
Jakarta masih juga belum 
memasang CEMS setelah 
lewat bulan Juni 2020.

5. Gubernur DKI Jakarta 
menyusun rekapitulasi 
sumber pencemar 
udara tidak bergerak 
yang beroperasi di 
Provinsi DKI Jakarta 
dan memiliki Izin 
Lingkungan, UKL-UPL, 
SPPLH dan/atau Izin 
Pembuangan Emisi

 ● Dinas LH tidak menganggarkan 
rekapitulasi STB secara aktual, 
sehingga yang dapat dilakukan 
pada tahun 2020 adalah 
melakukan rekapitulasi STB 
melalui dokumen lingkungan 
yang mencakup lokasi dan jenis 
kegiatan.

Sepakat.

Dengan catatan Dinas 
LH mencantumkan juga 
informasi beban emisi 
darimasing-masing STB.

6. Gubernur DKI Jakarta 
menjatuhkan sanksi 
terhadap pelaku usaha 
dan/atau kegiatan 
sumber pencemar 
udara tidak bergerak 
yang melanggar 
ketentuan dokumen 
lingkungan hidup 
mengenai pengendalian 
pencemaran udara 
dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-
undangan terkait

 ● Dinas LH keberatan apabila 
harus langsung menjatuhkan 
sanksi ketika menemukan adanya 
pelanggaran, karena harus ada 
beberapa upaya administratif yang 
ditempuh sebelum penjatuhan 
sanksi

 ● Dinas LH meminta agar pemberian 
sanksi diberikan waktu maksimal 
60 hari sejak ditemukannya 
pelanggaran

Sepakat.

7. Gubernur DKI Jakarta 
memberikan sanksi 
terhadap tindakan 
pembakaran sampah

 ● Dinas LH sudah melakukan 
pengawasan terhadap 
pembakaran sampah. Akan tetapi 
sulit untuk menjatuhkan sanksi 
karena banyak pelaku yang telah 
meninggalkan lokasi pembakaran 
sampah

Penggugat memberi 
saranDinas LH  Provinsi 
Jakarta dapat melibatkan 
Satpol PP di tingkat 
kelurahan dalam 
melakukan pengawasan 
pembakaran sampah agar 
pengawasan lebih intens.

Lampiran
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8. Gubernur DKI Jakarta 
mengumumkan hasil 
pengawasan dan 
pemberian sanksi 
terhadap pelaku usaha 
dan/atau kegiatan 
sumber pencemar 
udara tidak bergerak 
yang beroperasi di 
Provinsi DKI Jakarta

 ● Dinas LH akan mempublikasikan 
pemberian sanksi apabila 
informasi pemberian sanksi 
bukan termasuk informasi yang 
dikecualikan berdasarkan SE Sekda

Penggugat berpendapat 
bahwa informasi terkait 
dengan sanksi merupakan 
hak bagi publik untuk 
mengetahuinya agar 
publik memiliki informasi 
pelaku usaha mana saja 
yang melanggar ketentuan 
pengendalian pencemaran 
udara serta dapat 
memberikan tekanan.

9. Gubernur DKI Jakarta 
melakukan pengetatan 
BME bagi usaha dan/
atau kegiatan sumber 
pencemar udara tidak 
bergerak (STB) dengan 
melibatkan partisipasi 
publik

 ● Dinas LH tidak menganggarkan 
pengetatan BME bagi STB di tahun 
anggaran 2020

 ● Dinas LH akan melakukan riset 
terkait pengetatan BME secara 
swakelola

Sepakat.

Dengan catatan Dinas LH 
dapat melibatkan LSM 
dalam melakukan riset 
pengetatan BME dan 
membuat milestones 
pengetatan BME bagi STB 
sampai dengan Desember 
2020.

10. Gubernur DKI Jakarta 
wajib memperketat 
Baku Mutu Udara 
Ambien Daerah Provinsi 
DKI Jakarta

 ● Dinas LH tidak akan menetapkan 
BMUAD sebelum ditetapkannya 
revisi BMUA Nasional

 ● Dinas LH sudah menganggarkan 
riset terkait BMUA untuk 
parameter PM 2.5 pada tahun 
2020

Sepakat.

Dengan catatan, Pemprov 
DKI Jakarta harus 
mengambil inisiatif untuk 
menetapkan BMUAD pada 
tahun 2021 apabila sampai 
dengan Desember 2020 
BMUA Nasional belum 
ditetapkan

11. Gubernur DKI Jakarta 
menambah 15 SPKU 
di area Provinsi DKI 
Jakarta.

 ● Dinas LH akan membeli 13 SPKU 
tahun 2020 dan pembelian alat 
juga akan dilakukan pada tahun 
2021

Sepakat.

12. Gubernur DKI Jakarta 
wajib melakukan 
inventarisasi emisi dan 
kondisi meteorologis 
dan geografis.

 ● Dinas LH menginformasikan 
bahwa inventarisasi emisi akan 
selesai pada Desember 2020

Sepakat.

Dengan catatan penggugat 
dan masyarakat dilibatkan 
dalam penentuan metode 
inventarisasi emisi serta 
penyusunannya.



16

Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara tentang 
Polusi Udara Jakarta Pada Tahun 2019

Seri Lembar Informasi   |   Pencemaran Udara  |  Januari 2020

13. Gubernur DKI Jakarta 
menetapkan status 
mutu udara ambien 
Provinsi DKI Jakarta dan 
mengumumkannya 
kepada publik

 ● Dinas LH telah mengumumkannya 
di web Dinas LH

Sepakat.

Dengan catatan Dinas 
LH melengkapi status 
mutu udara ambien yang 
belum terunggah ke web. 
Penggugat hanya melihat 
penentuan status mutu 
udara ambien Jakarta 
melalui dokumen Status 
Lingkungan Hidup Daerah 
Jakarta pada tahun 2015, 
2016 dan 2018.

14. Gubernur DKI Jakarta 
wajib menyusun 
Strategi dan Rencana 
Aksi Pemulihan 
Pencemaran Udara

 ● Dinas LH sedang membuat peta 
jalan pemulihan pencemaran 
udara yang isunya mencakup 
sistem pemantauan, transportasi, 
industri, RTH, green building, 
energi, infrastruktur, kesehatan, 
penegakkan hukum, perencanaan, 
penelitian kesehatan, gerakan 
masyarakat, dan penganggaran.

Belum sepakat.

Catatan:

a. Dinas LH tidak 
mencantumkan terkait 
rencana penghentian 
sumber emisi baru 
yakni pembangunan 
6 ruas jalan tol 
dan pembangunan 
insinerator.

b. Penggugat meminta 
hasil feasibility study 
seluruh rencana 
pembangunan ITF di 
Provinsi Jakarta. 

c. Penggugat meminta 
agar cakupan wilayah 
yang dijangkau oleh 
transportasi publik 
mencapai 90% pada 
tahun 2022

d. Penggugat meminta 
agar Dishub 
memberikan dokumen 
rencana peningkatan 
transportasi publik

Lampiran


