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Lembar informasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan advokasi 
pemulihan udara Jakarta dari bulan Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 sebagai lanjutan 
terhadap lembar informasi yang telah disusun pada tahun 2019 yang menceritakan perjalanan 

gugatan pada tahun 2019. Dua tahun sudah berlalu sejak pertama kali Gerakan IBUKOTA menyerahkan 
notifikasi kepada tujuh pejabat pemerintah pada tanggal 5 Desember 2018. Akan tetapi, sampai dengan 
dituliskannya rangkuman perjalanan ini, gugatan warga negara tentang polusi udara Jakarta dengan 
nomor perkara 374/PDT.G/LH/2019 belum kunjung juga diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan 
Jakarta Pusat. Memang pandemi coronavirus yang terjadi pada tahun 2020 ini sangat memengaruhi 
dinamika persidangan. Saat ini perkara telah menyelesaikan tahap pemeriksaan saksi dan ahli yang 
dihadirkan Penggugat. Kejadian-kejadian penting lainnya dalam advokasi pemulihan udara Jakarta 
selama tahun 2020 juga akan disajikan dalam lembar informasi ini.

23 Januari 2020 sampai dengan 23 Juni 2020
Sidang Penyampaian Jawaban Para Tergugat, 
Replik Penggugat, Duplik Penggugat, 
Pemeriksaan Kompetensi Absolut Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, dan Putusan Sela

Sidang

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat II 
menyampaikan jawaban dan duplik atas gugatan Penggugat. Pada intinya Para Tergugat 
menyatakan menolak seluruh klaim dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya.

Berikut dijabarkan beberapa argumen penting dari jawaban dan duplik Para Tergugat yang 
berhubungan dengan tuntutan inti Penggugat:

 ● Terkait tuntutan Penggugat untuk Tergugat I menyatakan bahwa tuntutan Para 
Penggugat untuk merevisi BMUA Nasional dalam PP Nomor 41 Tahun 1999 dengan 
mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh WHO tidak memungkinkan, karena 
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pedoman WHO tidak mungkin diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Di 
samping itu, Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan kementerian 
teknis lainnya sedang menyusun dan membahas revisi PP Nomor 41 Tahun 1999.

 ● Tergugat II menyatakan telah melakukan bimbingan teknis pelaksanaan uji emisi 
kepada Tergugat V melalui program Adipura.

 ● Tergugat V telah melakukan inventarisasi emisi di Provinsi DKI Jakarta.

 ● Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V mempermasalahkan kewenangan Majelis Hakim 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat) untuk mengadili perkara 
gugatan warga negara ini dalam eksepsi, karena berdasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan 
Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan 
dan/atau Pejabat (Perma 2/2019) perkara ini seharusnya diadili oleh Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN).

Terhadap jawaban dan duplik dari Para Tergugat pada intinya menyanggah bahwa:

 ● Penggugat tidak terinformasi bahwa PP 41/1999 telah dibahas melalui pembentukan 
Panitia Antar Kementerian yang sebenarnya baru terbentuk 1 bulan setelah gugatan 
didaftarkan pada PN Jakarta Pusat. Selain itu berdasarkan Pasal 126 UU 32/2009 
bahwa peraturan pemerintah terkait pencemaran udara sebagai peraturan pelaksana 
dari UU 32/2009 seharusnya sudah diterbitkan 1 tahun sejak diberlakukannya UU 
32/2009 yaitu pada bulan Oktober 2010.

 ● Penggugat mengapresiasi upaya Tergugat II untuk melakukan bimbingan teknis uji 
emisi kepada Tergugat V, akan tetapi kenyataannya Tergugat V tidak melaksanakan uji 
emisi terhadap kendaraan bermotor, sehingga bimbingan teknis yang dilakukan oleh 
Tergugat II tidak membuahkan hasil.

 ● Inventarisasi emisi yang Para Penggugat tuntut kepada Tergugat V bukan hanya 
sekadar inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK), melainkan inventarisasi emisi non 
gas rumah kaca. Inventarisasi emisi non gas rumah kaca ini mengacu pada daftar 
parameter pencemar udara yang tercantum dalam lampiran PP No. 41 Tahun 1999, 
seperti parameter PM2.5, SO2, dst. Sedangkan inventarisasi emisi gas rumah kaca 
mencakup emisi seperti karbon dioksida (CO2), methane (CH4), dst.

 ● Klaim Para Tergugat bahwa hakim pada PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk 
mengadili sengketa berdasarkan Perma 2/2019 tidak beralasan hukum karena dalam 
petitum gugatannya Penggugat meminta Para Tergugat untuk melakukan tindakan-
tindakan yang sifat hukumnya umum, abstrak, dan terus menerus. Sementara 
berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN, objek sengketa di PTUN 
merupakan produk hukum/tindakan yang bersifat individual, konkret, dan final.

Oleh karena terdapat argumen Para Tergugat yang mempermasalahkan kompetensi 
majelis hakim pada PN Jakarta Pusat untuk mengadili perkara tersebut, maka menurut 
majelis hakim perihal kompetensi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum 
masuk ke dalam pokok perkara. Dalam prosesnya baik Para Tergugat dan Penggugat 
memasukan alat bukti untuk memperkuat argumennya masing-masing. 

https://icel.or.id/
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Di samping itu, Penggugat juga menghadirkan ahli hukum Sony Maulana Sikumbang, S.H., 
M.H. Dalam keterangannya ahli menyatakan bahwa Majelis Hakim pada PN Jakarta Pusat 
berwenang untuk mengadili perkara gugatan warga negara.

Setelah mendengarkan keterangan ahli, pada sidang selanjutnya majelis hakim pun 
membacakan putusan sela. Pada intinya dalam putusannya majelis hakim sepakat bahwa 
majelis hakim pada PN Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara gugatan warga 
negara terhadap polusi udara Jakarta dan menolak eksepsi Para Tergugat, sehingga 
persidangan pun dilanjutkan pada pokok perkara.

16 Juli 2020
Bukti Dokumen 
dari Penggugat

Kuasa hukum Penggugat memasukan 35 bukti dokumen untuk membuktikan dalil 
gugatannya. 35 dokumen tersebut secara umum terdiri dari jurnal, laporan hasil 
pemantauan kualitas udara baik harian maupun tahunan, rekomendasi upaya pengendalian 
pencemaran udara di DKI Jakarta oleh berbagai lembaga, dan jurnal yang meneliti terkait 
kualitas udara DKI Jakarta dan dampaknya terhadap kesehatan.

Dalam bukti dokumen yang diserahkan kepada Majelis Hakim, Penggugat menemukan 
beberapa fakta penting sebagai berikut:

1. Parameter PM 2.5 dan O3 di DKI Jakarta melampaui baku mutu udara ambien nasional 
dan daerah;

2. Pencemaran udara berdampak pada kesehatan warga DKI Jakarta, seperti mengurangi 
harapan hidup warga Jakarta sebesar 2 tahun dan terus meningkatnya jumlah kematian 
dini akibat pencemaran udara setiap tahun. Pada tahun 2050 diprediksi akan terdapat 
22.100 kematian dini akibat pencemaran udara di Jakarta;

3. Pemerintah telah mendapatkan rekomendasi untuk mengendalikan pencemaran 
udara di DKI Jakarta melalui inventarisasi emisi dan penyusunan strategi dan rencana 
aksi penanggulangan pencemaran udara sejak 23 tahun silam.

Sehari sebelumnya pada tanggal 15 Juli 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
mengundangkan Permen LHK 14/2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara yang 
mengubah Keputusan Menteri LHK 45/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara 
dan Keputusan Kepala Bappedal 107/1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta 
informasi indeks standar pencemaran udara.
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4 Agustus 2020
Bukti Dokumen 
dari Para Tergugat

20 Oktober 2020
Bukti Dokumen dari Tergugat dan Bukti 
Dokumen Tambahan dari Penggugat

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V menyerahkan bukti untuk mendukung dalil dalam 
jawabannya. Dalam bukti dokumen yang diserahkan oleh Para Tergugat kepada Majelis 
Hakim ditemukan fakta bahwa perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara telah sampai pada tahap pembahasan 
dalam panitia antar kementerian. Tergugat V menyerahkan bukti dokumen yang salah 
satunya membuktikan bahwa pencemaran udara di Jakarta disebabkan oleh musim 
kemarau yang berkepanjangan.

Setelah agenda persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020, sidang akan tertunda sampai 
dengan pertengahan bulan Oktober 2020, karena penyebaran Covid-19 di lingkungan PN 
Jakarta Pusat.

Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II yang belum menyerahkan bukti dokumen 
pada agenda persidangan sebelumnya pun menyerahkan bukti dokumennya. Di samping 
itu, Tergugat I dan Tergugat II juga menyerahkan bukti dokumen tambahan. 

Penggugat pun juga menyerahkan 51 bukti dokumen tambahan yang didominasi oleh 
dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah yang menunjukan bahwa upaya 
pengendalian pencemaran udara tidak pernah direncanakan oleh pemerintah dalam 
dokumen perencanaannya, sehingga implementasinya pun juga tidak terlaksana. Selain 
itu Penggugat juga menyerahkan putusan CLS Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah, 
yang dalam amar putusannya menghukum pemerintah untuk menyusun perubahan aturan 
baku mutu udara ambien.

https://icel.or.id/
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Tergugat V menyerahkan bukti dokumen tambahan yang belum diserahkan pada agenda 
sidang sebelumnya. Dalam bukti dokumen tambahan tersebut, Tergugat V memperkuat 
dalil bahwa Gubernur DKI Jakarta telah berupaya menanggulangi pencemaran udara di DKI 
Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang meliputi penyusunan Instruksi 
Gubernur 66/2019, mengundangkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 66/2020 tentang Uji 
Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, dan kebijakan ganjil-genap.

Dengan telah dimasukkannya seluruh bukti dokumen baik dari Penggugat maupun Para 
Tergugat, maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli 
dari Penggugat.

Pada agenda pertama pemeriksaan saksi, Penggugat menghadirkan saksi berinisial D 
yang  bertempat tinggal dan bekerja di Jakarta. D menceritakan pengalamannya dalam 
berjibaku dengan polusi udara Jakarta yang sangat berpengaruh pada kesehatannya dan 
menimbulkan kerugian ekonomi bagi dirinya. Dalam keterangannya D juga menekankan 
bahwa pemerintah tidak berupaya untuk melindungi kelompok rentan seperti dirinya dari 
polusi udara Jakarta.

12 November 2020
Pemeriksaan Saksi 
dari Penggugat

16 November 2020
PN Jakarta Pusat Menerima Pendapat 
Sahabat Peradilan dari David R. Boyd, 
UN Special Rapporteur

David R. Boyd, UN Special Rapporteur untuk isu human rights obligations relating to the 
enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment menyerahkan pendapat 
sahabat peradilan kepada PN Jakarta Pusat berkaitan dengan perkara CLS Polusi Udara 
Jakarta. Dalam pendapatnya, Boyd menyatakan bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu 
ibu kota negara terbesar di dunia dengan kualitas udara yang sangat buruk. Buruknya 
kualitas udara Jakarta menyebabkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pun tidak terpenuhi.

3 November 2020 
Bukti Dokumen Tambahan 
dari Tergugat V
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Pada agenda kedua pemeriksaan saksi, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sekaligus 
yaitu Hindun Mulaika dan Dwi Sawung untuk membuktikan sikap pasif pemerintah dalam 
upaya pengendalian pencemaran udara. Keduanya merupakan aktivis lingkungan hidup 
yang telah lama mengadvokasikan isu pencemaran udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. 

Pada agenda pertama pemeriksaan ahli, Penggugat menghadirkan ahli pengendalian 
pencemaran udara, Dollaris Riauty Suhadi, Ph.D. Ahli menjelaskan terkait dengan 
pentingnya pengetatan baku mutu udara ambien, pelaksanaan inventarisasi emisi sebagai 
dasar menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara, dan penyusunan strategi dan 
rencana aksi pengendalian pencemaran udara. 

18 November 2020
Pemeriksaan Saksi 
dari Penggugat

25 November 2020
Pemeriksaan Ahli Pengendalian 
Pencemaran Udara dari Penggugat

Boyd berpendapat bahwa terdapat 7 langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk 
memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak atas lingkungan yang sehat dalam konteks 
pencemaran udara, yaitu: 

1. memantau kualitas udara dan dampaknya pada kesehatan;

2. mengkaji sumber polusi udara;

3. membuat informasi tersedia untuk umum, termasuk nasihat kesehatan masyarakat;

4. menetapkan undang-undang, peraturan, standar, dan kebijakan kualitas udara;

5. mengembangkan rencana aksi kualitas udara di tingkat lokal, nasional, dan apabila 
diperlukan di tingkat regional;

6. menerapkan rencana aksi pengendalian pencemaran udara dan menegakkan standar;

7. mengevaluasi implementasi rencana dan memperkuat rencana untuk memastikan 
agar standar terpenuhi.

https://icel.or.id/
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16 Desember 2020 
Pemeriksaan Ahli Kesehatan 
Publik dari Penggugat

Pada agenda kedua pemeriksaan ahli, Penggugat menghadirkan ahli kesehatan publik, 
Irma Hidayana, Ph.D. Ahli menjelaskan dampak pencemaran udara terhadap kesehatan 
masyarakat, terutama ibu dan anak, serta pentingnya penyusunan kebijakan kesehatan 
publik yang berbasiskan data, bukti, dan sains.

Pada agenda ketiga pemeriksaan ahli, Penggugat menghadirkan ahli hukum administrasi 
negara Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.H. Dalam keterangannya ahli menjelaskan bahwa 
kelalaian pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pencemaran udara termasuk 
perbuatan melawan hukum.

Pada agenda keempat pemeriksaan ahli, Penggugat menghadirkan ahli neurologi dari 
Amerika Serikat Alan Herbert Lockwood, MD, FAAN, FANA. Dalam keterangannya ahli 
menjelaskan dampak kesehatan terutama dalam kaitannya dengan sistem saraf yang 
diakibatkan oleh pencemaran udara, seperti stroke dan penyakit jantung. Ahli juga 
menekankan bahwa tidak ada batas aman dalam pencemaran udara, bahwa ditaatinya 
pedoman WHO tidak menjamin adanya perlindungan yang penuh terhadap pencemaran 
udara.

6 Januari 2021
Pemeriksaan Ahli Hukum 
Administrasi Negara

13 Januari 2021
Pemeriksaan Ahli
Neurologi
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19 Januari 2021
Penyampaian Pendapat 
oleh Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia

Sidang masih terus 
berlanjut

Komnas HAM melalui Komisioner Sandrayati Moniaga memberikan pendapat bahwa 
tindakan pemerintah yang tidak memberikan akses informasi secara efektif, terjangkau, 
dan tepat waktu mengindikasikan adanya pelanggaran HAM. 

Sidang dilanjutkan pada tanggal 3 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan 
keterangan saksi dan/atau ahli dari Para Tergugat. Lalu sidang akan dilanjutkan dengan 
penyampaian kesimpulan oleh Penggugat dan Para Tergugat dan terakhir adalah 
penyampaian putusan oleh Majelis Hakim.

https://icel.or.id/
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Rangkuman Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 164 HIR, saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat diajukan oleh para 
pihak untuk memperkuat dalil gugatannya. Pada umumnya saksi merupakan sosok yang melihat, 

mendengar, dan mengalami sendiri kejadian yang menjadi persoalan. Berbeda dengan saksi, ahli adalah 
sosok yang didengarkan keterangannya di dalam persidangan karena memiliki kompetensi/keahlian 
dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk memperkuat atau memperjelas bukti-bukti yang telah 
diajukan dalam persidangan. Dalam persidangan gugatan terhadap polusi udara Jakarta, Penggugat 
menghadirkan 3 orang saksi, 4 orang ahli, dan Komnas HAM yang memberikan pendapatnya sebagai 
sahabat peradilan sampai dengan bulan Januari 2021 yang membuktikan kelalaian pemerintah dalam 
mengendalikan pencemaran udara di Jakarta dan memperkuat alat bukti-bukti dokumen yang telah 
disampaikan oleh Penggugat. Dalam tabel di bawah ini, kita dapat melihat rangkuman poin-poin penting 
keterangan saksi dan ahli dalam persidangan.

• Saksi tinggal di pinggir jalan Tol Dalam Kota dan bekerja di daerah 
Gambir.

• Saksi memiliki penyakit yang berhubungan dengan saluran 
pernafasan sejak kecil.

• Saksi berinisiatif melindungi dirinya dari polusi udara Jakarta dengan 
menggunakan masker pada saat berkegiatan luar ruangan dan 
melengkapi tempat tinggalnya dengan air purifier.

• Saksi mengalami gangguan saluran pernapasan apabila tidak 
menggunakan masker saat berkegiatan luar ruangan. Apabila 
gangguan saluran pernapasan seperti flu, batuk, dan demam 
kambuh, maka produktivitas Saksi akan berkurang karena harus 
beristirahat di rumah dalam jangka waktu tertentu.

• Saksi mengeluarkan biaya kurang lebih Rp 3,5 juta rupiah untuk 
membeli air purifier dan Rp 1,2 juta untuk membeli filter air purifier. 
Filter air purifier harus diganti dalam jangka waktu yang cukup 
singkat yaitu 6 bulan sejak waktu pembelian pertama. Biaya tersebut 
belum termasuk biaya untuk membeli masker untuk aktivitas sehari-
hari dan biaya pengobatan rutin untuk mengobati gangguan saluran 
pernafasannya ke dokter.

• Saksi tidak pernah mendengar adanya sosialisasi dari pemerintah 
terkait dampak polusi udara Jakarta terhadap masyarakat.

D

Saksi
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• Saksi telah mengadvokasikan polusi udara Jakarta sejak 2015.
• Laporan terkait buruknya kualitas udara Jakarta telah diterbitkan 

sejak tahun 2015.
• Saksi mulai memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kualitas 

udara dapat diukur dan salah satu parameter yang penting untuk 
diukur adalah PM 2.5. Kampanye tersebut mulai dilakukan secara 
masif pada tahun 2017.

• PM 2.5 menjadi fokus utama kampanye karena pemerintah baru 
mengukur PM 10 dan PM 2.5 berdampak besar pada kesehatan 
manusia.

• Berdasarkan pengalaman saksi pemerintah kurang berperan dalam 
proses penyadaran masyarakat terhadap bahaya kualitas udara 
yang buruk di Jakarta terutama pada parameter PM 2.5, karena tidak 
kunjung mengubah regulasi ISPU yang hanya berbasiskan PM 10 
dan tidak menampilkan data kualitas udara secara real time kepada 
publik.

• Saksi mendapatkan data konsentrasi PM 2.5 melalui alat ukur sendiri 
dan divalidasi dengan data pengukuran PM 2.5 yang dimiliki oleh 
Kedutaan Besar AS, karena pemerintah belum menyediakan data 
pengukuran PM 2.5.

• Saksi mencoba untuk mengkomunikasikan temuan terkait kualitas 
udara Jakarta ini terutama kepada KLHK dan DLH DKI Jakarta melalui 
audiensi dan media massa, tetapi tidak mendapatkan respon yang 
baik dari pemerintah.

• Saksi mengikutsertakan akademisi dari universitas seperti Harvard 
dalam penelitian terkait dampak polusi sumber emisi tidak bergerak 
khususnya PLTU.

• Saksi bersama tim pada tahun 2018 pernah mengajukan data 
konsentrasi zat pencemar di Jakarta, tetapi tidak diberikan oleh DLH 
Jakarta karena data tersebut merupakan data yang dikecualikan.

Saksi

Hindun 
Mulaika

https://icel.or.id/
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• Saksi telah mengadvokasikan isu lingkungan hidup sejak tahun 2008.
• Saksi pernah memberikan masukan ke pemerintah terkait 

pencemaran udara terkait standar Euro 4 untuk bahan bakar 
kendaraan bermotor dan revisi BMUA. 

• Saksi sejak tahun 2016 telah mendatangi beberapa pihak, seperti 
KLHK dan Kemenkes untuk meminta revisi BMUA, akan tetapi 
sampai saat ini revisinya tidak kunjung diundangkan.

• Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2016 sudah ada rancangan 
perubahan PP 41/1999, akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dari 
rancangan perubahan PP 41/1999, terutama terkait angka BMUA.

• Saksi mengetahui bahwa pemerintah sudah diperintahkan untuk 
merevisi PP 41/1999 dalam gugatan terhadap kebakaran hutan dan 
lahan di Kalimantan Tengah yang putusan pada tingkat pertama 
telah diputus pada tahun 2017 dan diperkuat pada tingkat banding 
dan kasasi.

• Saksi banyak menerima pengaduan dari masyarakat terutama yang 
tinggal di daerah-daerah industri seperti Indramayu, Bogor, Bekas, 
Depok, Sukabumi, Cekungan Bandung, dan Karawang terkait udara 
yang tercemar, sehingga menyebabkan gangguan pernafasan.

• Menurut saksi pengaduan di Jakarta lebih didominasi oleh praktik 
pembakaran sampah.

• Saksi membantu warga untuk mengadvokasikan pengaduan 
tersebut kepada pemerintah.

• Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saksi belum pernah 
ada industri yang dijatuhi sanksi pencabutan izin karena melakukan 
pencemaran udara. Beberapa industri ada yang diberikan peringatan 
untuk memperbaiki. Selain itu pemerintah juga melakukan 
penutupan beberapa industri yang tidak berizin. Sering kali sanksi 
yang diberikan oleh pemerintah tidak ditaati oleh industri.

• Menurut pengamatan dan pengalaman saksi, pemerintah minim 
melakukan pengawasan untuk mengatasi pencemaran udara. 
Laporan emisi industri kadang tidak dibaca, sehingga apabila ada 
yang melampaui baku mutu juga tidak dijatuhkan sanksi. Pengawas 
mungkin tidak tahu bagaimana cara membawa laporan emisi dan 
jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah industri.

• Saksi pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk 
memperketat baku mutu emisi insinerator dan PLTU batu bara, akan 
tetapi sampai saat ini baku mutunya masih sangat longgar.
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• Kebijakan pencemaran udara yang ideal harus berbasiskan ilmiah, 
harus tahu apa yang dikendalikan dan sumber zat pencemarnya.

• BMUA bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan 
lingkungan, serta perekonomian. BMUA berfungsi untuk 
menentukan status mutu udara di suatu wilayah dengan 
membandingkan kualitas udara ambien dan BMUA.

• BMUA di negara-negara maju ditetapkan berdasarkan penelitian. 
Di Indonesia belum ada penelitian terkait korelasi kualitas udara 
dengan kesehatan manusia, oleh karena itu Indonesia harus 
mengacu pada studi yang telah dilakukan oleh negara-negara 
maju.

• BMUA DKI Jakarta dan BMUA Nasional lebih longgar dibandingkan 
rekomendasi WHO.

• BMUA seharusnya diubah sesuai dengan perkembangan sains 
dan teknologi. Sebagai contoh pada pedoman tahun 2005, WHO 
sangat memperketat standar PM 2.5 dibandingkan pedoman 
tahun 1997 karena WHO menemukan bahwa dampak PM 2.5 
sangat besar.

• Ada dua faktor signifikan yang berpengaruh pada pencemaran 
udara, yaitu sumber pencemar dan faktor meteorologis. Apabila 
zat pencemar tersebut sudah keluar dari sumber pencemarnya, 
maka faktor meteorologis akan mempengaruhi penyebaran zat-
zat tersebut.

• ISPU di Indonesia menggunakan data rata-rata 24 jam, sehingga 
datanya tidak real time. Tanpa adanya data yang real time maka 
ISPU tidak dapat digunakan sebagai early warning system, karena 
datanya terlampau lama. Selain itu ISPU juga tidak menyertakan 
PM 2.5 yang merupakan parameter kritis. Untuk meningkatkan 
ISPU, pemerintah perlu untuk melakukan pengukuran secara 
real time, dengan jangka waktu pengukuran setiap 30 menit atau 
1 jam. DKI Jakarta sudah punya kemampuan untuk mengukur 
data secara real time. Selain itu, PM 2.5 perlu untuk ditambahkan 
dalam ISPU.

• Inventarisasi emisi penting untuk mengetahui sumber-sumber 
pencemar udara dan jumlah yang dikeluarkan sumber-sumber 
tersebut agar kebijakan menjadi efektif dan terukur. Inventarisasi 
emisi merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan dalam 
strategi pengendalian pencemaran udara agar efektif dan terukur.

• Inventarisasi emisi berbeda dengan inventarisasi GRK. 
Inventarisasi emisi mengacu pada zat-zat pencemar: PM, NOX, 
Hidrokarbon dll. Inventarisasi GRK menghitung zat-zat pemicu gas 
rumah kaca, yaitu CO2, CH2, N2O.

• Sebelum membuat rencana strategis dan rencana aksi pemulihan 
kualitas udara, harus didahului dengan melakukan inventarisasi 

Ahli

Dollaris 
Riauaty 
Suhadi

Keterangan Ahli

Ahli Pengendalian 
Pencemaran 
Udara

https://icel.or.id/


Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara 
tentang Polusi Udara Jakarta Pada Tahun 2020

14 Seri Lembar Informasi   |   Pencemaran Udara  |  Februari  2021

emisi dan pemantauan kualitas udara. Inventarisasi emisi dan 
pemantauan kualitas udara dilakukan terlebih dahulu sehingga tahu 
parameter apa yang akan ditangani, kemudian sumber mana yang 
jadi prioritas. Strategi dan rencana aksi bertujuan untuk menjelaskan, 
mendefinisikan upaya-upaya secara umum kemudian masuk ke 
teknis.

• Strategi dan rencana aksi harus memiliki indikator ketercapaian hasil 
strategi/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.

• PM 2.5 harus menjadi salah satu yang dideteksi oleh SPKU. Apabila 
Pemprov DKI Jakarta tidak memasang alat untuk mengukur PM 2.5, 
maka DKI tidak update dengan kondisi terkini bahwa parameter 
tersebut adalah parameter signifikan.

• Polusi udara memberikan kontribusi terhadap penyakit tidak menular 
seperti penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan hipertensi.

• Polusi udara juga berdampak besar terhadap ibu hamil dan anak. 
Zat pencemar yang dihirup oleh ibu hamil dapat menyebabkan bayi 
lahir secara prematur atau memiliki berat badan rendah. Terdapat 
risiko stunting terhadap balita yang lahir dari ibu yang menghirup zat 
pencemar.

• Berdasarkan penelitian dalam jurnal ilmiah The Lancet ditemukan 
bahwa 70% penyakit tidak menular yang mengakibatkan kematian 
disebabkan oleh polusi udara.

• Pembuat kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan publik 
harus berdasarkan ilmu pengetahuan, bukti, dan data.

• Dampak polusi udara (misal: morbiditas dan mortalitas) dapat 
dihitung secara ilmiah dengan biostatistik. Menurut saksi hal 
tersebut dapat dilakukan dengan memperhitungkan faktor risiko 
dan komponen polusi udara. Kontribusi dari polusi udara terhadap 
kesehatan masyarakat sangat bisa dikuantifikasi.

• Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi risiko 
kesehatan akibat polusi udara, meliputi (a) apa itu polusi udara; (b) 
apa bahaya polusi udara; dan (c) bagaimana mengendalikan polusi 
udara.

• Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan 
informasi tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan 
pendidikan kepada masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat 
pun dapat meningkat. Dalam melakukan komunikasi risiko, 
pemerintah harus membuka partisipasi masyarakat.

• Keterlambatan dan ketiadaan komunikasi risiko akan meningkatkan 
risiko kesehatan, karena upaya mitigasi pun juga terhambat.

• Berdasarkan penelitian Harvard School of Public Health, paparan 
terhadap polusi udara meningkatkan risiko terjangkit Covid-19 
sebesar 11%.

• Hak kesehatan adalah distributive justice, sehingga harus dirasakan 
oleh seluruh warga masyarakat.
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• Pada umumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan pada 
bagian akhir akan ditambahkan norma bahwa “peraturan perundang-
undangan ini akan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan 
keadaan atau diperlukan”. Dengan demikian, kontrol mengenai 
asistensi maupun revisi bahkan juga penggantian menjadi kewajiban 
pemerintah.

• Evaluasi atau peninjauan ulang tersebut dilakukan dengan cara 
melihat apakah perundang-undangan masih sesuai dengan keadaan, 
dikaitkan dengan ada atau tidaknya kerugian masyarakat akibat dari 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

• Putusan pengadilan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, 
termasuk pemerintah. Apabila pemerintah tidak menaati putusan 
pengadilan maka tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 
perbuatan melawan hukum dan pemerintah dapat dipaksa untuk 
memenuhi putusan pengadilan tersebut.

• UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan mengatur perihal partisipasi masyarakat. Partisipasi 
warga masyarakat memiliki kedudukan yang esensial karena warga 
masyarakat menjadi subjek yang akan melaksanakan dari peraturan 
perundang-undangan. Oleh karena itu masyarakat harus dilibatkan 
untuk memberikan masukan-masukan, mengajukan revisi, atau 
bahkan menolak peraturan perundang-undangan yang diajukan.

• Lampiran peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan induknya. 
Lampiran peraturan perundang-undangan juga memiliki kekuatan 
memaksa dengan mengikuti klausul di peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu pedoman yang terdapat dalam lampiran 
peraturan perundang-undangan juga memiliki kekuatan memaksa.

• Dalam hukum administrasi negara terdapat asas kepercayaan. Asas 
kepercayaan menjadi pondasi dalam hukum administrasi untuk 
menentukan kualitas hubungan pemerintah sebagai penguasa 
dengan rakyat. Kualitas ini ditentukan dengan asas kepercayaan 
tersebut, sehingga pemerintah dalam membuat suatu pedoman 
harus dipatuhi. Apabila suatu pedoman tidak dapat dilakukan dengan 
sempurna harus ada penjelasan, apabila tidak ada alasan yang jelas 
maka tindakan pemerintah yang mengabaikan pelaksanaan pedoman 
yang disusunnya sendiri dapat masuk ke dalam perbuatan melawan 
hukum.

• Urusan pemerintahan daerah semakin luas, oleh karena 
itu pemerintah daerah membentuk badan dan dinas untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya. Kewenangan strategis untuk 
melaksanakan pengawasan terhadap badan dan dinas tersebut 
terdapat pada kepala daerah.
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• Setelah dilakukan kajian selama beberapa dekade ada banyak 
bukti dan konsensus yang di antara profesional kesehatan 
masyarakat bahwa polusi udara membahayakan kesehatan 
manusia dua diantaranya adalah ozone (Ground Level Ozone 
Pollution) dan asap partikel kecil. EPA di Amerika Serikat 
menyimpulkan bahwa ozone dan partikel asap menyebabkan, 
atau mungkin menyebabkan penyakit kardiovaskular, kanker, 
permasalahan pernafasan, penyakit sistem syaraf, penyakit 
metabolik, dan lainnya.

• Di Jakarta pencemaran udara yang tidak terkendali yang melebihi 
standar yang ditetapkan WHO diperkirakan mengurangi harapan 
hidup sebesar 2.3 tahun.

• Berdasarkan studi pada tahun 2015 yang diterbitkan di Jurnal 
Nature yang terkemuka, memprediksi bahwa kegagalan 
mengendalikan emisi partikel halus (PM 2.5) dan Ozone di Jakarta 
akan menyebabkan kematian dini meningkat dari 10.000 pada 
tahun 2010 menjadi 22.000 pada tahun 2050.

• Kajian yang dilakukan pada 51 kota di Amerika Serikat pada 2009 
melaporkan korelasi partikel kecil dan harapan hidup. Kajian 
tersebut dipublikasikan dalam New England Journal of Medicine 
yang terkenal. Mereka menemukan bahwa penurunan kadar 
partikel halus sebesar 10 mikrogram/meter kubik, berkorelasi 
dengan kenaikan ekspektasi hidup sepanjang 7 bulan.

• Kajian lain dari Jurnal Nature membahas kematian prematur 
pasca amandemen Clean Air Act pada tahun 1990 di Amerika 
Serikat. Penambahan otorisasi untuk meregulasi polusi udara 
membawa dampak pada penurunan signifikan partikel halus 
dan polutan lain. Peneliti menemukan antara tahun 2005 sampai 
tahun 2018 angka kematian akibat keadaan udara ambien 
berkurang sekitar 25.000 tiap tahunnya.

• Metodologi statistik dan epidemiologis dapat memisahkan antara 
penyakit pernafasan, jantung, atau stroke yang disebabkan polusi 
udara dengan yang disebabkan oleh merokok.

• Belajar dari Amerika Serikat peningkatan kualitas udara dapat 
dicapai dengan menghapuskan PLTU batu bara, menggunakan 
diesel dengan kadar sulfur rendah untuk mobil dan truk, 
mengimplementasikan kontrol emisi di pelabuhan.

• Orang yang paling tidak mampu melindungi dirinya dari polusi 
udara adalah yang paling sensitif terhadap pencemaran udara, 
seperti orang miskin, anak kecil, orang lanjut usia, ibu hamil dan 
orang dengan gangguan kronis khususnya paru-paru, asma, dan 
jantung.
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• Standar WHO tidak sepenuhnya protektif. Tidak ada level yang 
aman dalam konteks pencemaran udara. Tetapi setiap penurunan 
pencemaran udara menyelamatkan nyawa manusia, mencegah 
penyakit dan penderitaan. Setiap penurunan pencemaran udara 
bermakna.

• Penurunan ozone dan PM 2.5 di Jakarta akan menimbulkan 
perbaikan signifikan bagi kesehatan, kualitas udara yang lebih 
baik akan menyelamatkan jiwa, dan menghemat triliunan rupiah 
dengan mencegah asma, serangan jantung, stroke, dan kanker.

• Pasien Covid-19 lebih sensitif terhadap polusi udara daripada 
mereka yang memiliki paru-paru yang sehat. Covid-19 juga 
menyebabkan serangan jantung yang memperburuk dampak PM 
2.5 yang telah ada sebelumnya.
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Pendapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham)

• Hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi yang diakui 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen dan dalam 
Undang-Undang HAM.

• Menilai pemenuhan hak lingkungan yang baik dan sehat dapat ditinjau 
melalui baku mutu lingkungan hidup yang dikenal dalam UU PPLH. 

• Udara bersih adalah hak asasi, udara bersih harus sesuai dengan 
baku mutu yang ditetapkan sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan standar 
internasional.

• Di dalam dokumen yang disusun oleh pelapor khusus PBB untuk hak 
atas lingkungan hidup dijelaskan bahwa pengejawantahan hak atas 
lingkungan dilihat dari tiga aspek: kewajiban prosedural, kewajiban 
substantif, dan peningkatan kewajiban. 

• Akses informasi merupakan bagian dari kewajiban prosedural. 
Dalam konteks ini, negara wajib memberikan akses informasi yang 
efektif, terjangkau, dan tepat waktu kepada publik terkait kualitas 
lingkungan terutama terkait kualitas udara. Kemudian memfasilitasi 
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan 
dan mempertimbangkan pandangan publik dalam proses melindungi 
hak masyarakat untuk berekspresi dan berkumpul dalam hal warga 
negara menggunakan haknya terkait permasalahan lingkungan. 
Apabila akses terhadap informasi tidak dipenuhi oleh pemerintah, 
maka ada indikasi pelanggaran HAM.

• Apabila informasi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat waktu, 
tidak terjangkau, dan tidak efektif oleh seluruh warga, menurut 
pendapat Komnas HAM negara belum memenuhi hak asasi seluruh 
warga negara.

• Kata-kata “yang baik dan sehat” dalam “hak atas lingkungan yang 
baik dan sehat” secara jelas menghubungkan antara lingkungan 
dan kesehatan oleh karena itu dalam kualitas lingkungan standar 
tertinggi untuk mengatur baku mutu harus erat kaitannya dengan 
institusi yang berwenang di bidang kesehatan karena lingkungan 
hidup sangat mempengaruhi kesehatan. Kalau standar yang dimiliki 
pemerintah saat ini belum sesuai dengan standar WHO, pemerintah 
harus bisa memastikan bahwa standar kesehatan. 

• Pelapor khusus PBB menekankan pada perlindungan terhadap 
kelompok rentan, oleh karena itu perlu langkah tambahan yang tepat 
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dan cepat untuk melindungi hak-hak dari kelompok rentan (salah 
satunya adalah anak-anak), karena mereka sangat mudah yang 
terdampak dari rendahnya kualitas lingkungan. Yang dimaksud 
dengan tepat adalah tepat sasaran pada kelompok-kelompok 
rentan. Dalam kovenan ekosob terdapat pemenuhan kewajiban 
yang sifatnya bertahap, ada peningkatan yang terus menerus pada 
setiap warga. Namun, tetap tepat dan cepat merupakan aspek 
penting sehingga perlu ada blueprint dengan tahapan, time frame, 
dan alokasi yang jelas dan partisipatif.

• Komnas HAM melihat bahwa kondisi udara Jakarta sudah sangat 
tercemar, oleh karena itu perlu ada langkah-langkah yang sangat 
serius untuk menyelesaikan masalah ini dalam rangka pemenuhan 
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Langkah-langkah 
yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

a. menaikan standar baku mutu udara dan nasional 
sesuai ilmu pengetahuan, praktik terbaik, dan panduan 
internasional;

b. menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang 
terukur, efektif, dalam rangka pengendalian pencemaran 
udara;

c. meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum 
terhadap oleh seluruh aktor yang telah dan berpotensi 
menyebabkan pencemaran udara;

d. mengurangi kendaraan pribadi yang menghasilkan emisi/
polutan, melakukan pengendalian emisi kendaraan, dan 
mendorong transportasi publik yang ramah lingkungan; 

e. segera menyesuaikan baku mutu emisi yang lebih ketat 
dan aman pada semua PLTU, yang merupakan salah 
satu sumber pencemaran udara, dan mempercepat 
transformasi dari PLTU yang kotor ke energi bersih dan 
terbarukan;

f. memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dari 
dampak pencemaran udara; dan

g. mendorong pemerintah memfasilitasi membuka 
informasi, partisipasi, dan kepentingan publik dalam 
pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup 
terkait pencemaran udara.

• Komnas HAM mengajak seluruh pihak bekerjasama membangun, 
memelihara, dan menegakkan kerangka hukum nasional untuk 
mencegah, mengurangi, dan menanggulangi dampak pencemaran 
udara
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Perkembangan Kinerja Para Tergugat atas 
Tuntutan Penggugat

Dua tahun sejak diserahkannya notifikasi kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Desember 2018, 
langkah pemerintah untuk mengendalikan polusi udara di Jakarta masih sangat lambat. Di sisi 

lain, PSBB yang pada awalnya digadang-gadangkan menyebabkan kualitas udara Jakarta membaik 
ternyata tidak memperbaiki kualitas udara Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun dari pemantauan 
parameter PM 2.5 yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, selama tahun 2020 parameter 
PM 2.5 baik di stasiun pemantau Jakarta Pusat (34 ug/m3) dan stasiun pemantau Jakarta Selatan (41 ug/
m3) melampaui baku mutu udara ambien nasional untuk PM 2.5 (15 ug/m3).

Dalam tabel di bawah ini akan dijabarkan beberapa perkembangan kinerja Para Tergugat atas tuntutan 
Penggugat dalam gugatan polusi udara Jakarta.

Tuntutan Penggugat 
kepada Para Tergugat

Perkembangan Kinerja Para Tergugat 
atas Tuntutan Penggugat

Tergugat I (Presiden) mengubah 
Baku Mutu Udara Ambien Nasional 
melalui perubahan PP 41/1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara

Tergugat I baru memasukkan rencana perubahan PP 
41/1999 pada Program Penyusunan Peraturan Pemerintah 
tahun 2020.

1
 Sementara dalam Program Penyusunan 

Peraturan Pemerintah tahun 2016 sampai dengan tahun 
2019 perubahan PP 41/1999 tidak masuk ke dalam Program 
Penyusunan Peraturan Pemerintah.

2
 Padahal perintah 

untuk mengundangkan perubahan PP 41/1999 sudah 
diperintahkan oleh majelis hakim dalam putusan terhadap 
kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah sejak 
tahun 2017 yang telah dikuatkan dalam tahap banding dan 
kasasi.

3
 

Menurut keterangan Tergugat I dalam jawabannya, saat ini 
proses perubahan terhadap PP 41/1999 sedang memasuki 
tahap pembahasan antar kementerian.

4

1 Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020, Keppres No. 4 
Tahun 2020, Lampiran angka 19.

2
 Lihat Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 (Keppres No. 9 Tahun 2015,  Keputusan 
Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 (Keppres No. 10 Tahun 2016),  Keputusan Presiden 
tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 (Keppres No. 20 Tahun 2017), dan Keputusan Presiden tentang 
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019 (Keppres No. 9 Tahun 2018).

3
 Lihat Putusan No. 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK, Putusan No. 36/PDT.G/LH/2017/PT.PLK, dan Putusan No. 3555/K/PDT/2018.

4
 Lihat Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dalam perkara perdata nomor 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST tanggal 16 Januari 2020, hlm. 
12.
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Tuntutan Penggugat 
kepada Para Tergugat

Perkembangan Kinerja Para Tergugat 
atas Tuntutan Penggugat

Proses penyusunan perubahan PP 41/1999 minim 
transparansi kepada publik. Setelah penyusunan 
peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yaitu RPP 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, barulah 
diketahui bahwa PP 41/1999 akan diubah dalam RPP 
tersebut. Akan tetapi, rancangan awal RPP Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menyertakan 
Baku Mutu Udara Ambien. Pada tanggal 13 Januari 
2021 dalam Draft 15 RPP Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup barulah pemerintah merancang Baku 
Mutu Udara Ambien dalam Lampiran RPP tersebut. 
Permasalahannya Baku Mutu Udara Ambien terutama 
pada parameter PM 2.5 dan PM 10 yang direncanakan 
untuk ditetapkan oleh pemerintah masih jauh dari yang 
direkomendasikan oleh pedoman WHO.

5
 

Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) 
melakukan uji emisi terhadap 
kendaraan bermotor lama

Tergugat V telah mengundangkan Peraturan Gubernur 
Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang 
Kendaraan Bermotor pada tanggal 24 Juli 2020. Peraturan 
Gubernur ini baru berlaku 6 bulan setelah diundangkan, 
seharusnya bulan Desember 2020 sudah masuk tahap 
awal implementasi.

6
 

Data hasil uji emisi sudah dapat dilihat pada website DLH 
DKI Jakarta. Berdasarkan website DLH DKI Jakarta sudah 
terdapat 116.805 yang diuji emisi sepanjang waktu. DLH 
DKI Jakarta tidak memberikan keterangan secara jelas, 
116.805 kendaraan bermotor yang telah diuji emisi dihitung 
sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini atau uji emisi 
yang dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Gubernur 
juga masuk ke dalam perhitungan.

7

5
 Lampiran, Draft 15 Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 13 Januari 2021.

6
 Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur 
DKI Jakarta No. 66 tahun 2020, Berita Daerah No. 74001 Tahun 2020, Ps. 20.

7
 Lihat https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/.
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Tuntutan Penggugat 
kepada Para Tergugat

Perkembangan Kinerja Para Tergugat 
atas Tuntutan Penggugat

Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) 
melakukan inventarisasi emisi

Tergugat V dalam proses mediasi yang dilaksanakan 
pada tahun 2019 mengatakan bahwa inventarisasi emisi 
akan selesai pada bulan Desember 2020, akan tetapi 
sampai berakhirnya tahun 2020 inventarisasi emisi belum 
juga dilakukan.

8
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

RKPD DKI Jakarta tahun 2021 tidak merencanakan untuk 
melaksanakan inventarisasi emisi.

9

Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) 
menyediakan SPKU dengan jumlah 
yang memadai dan memantau PM 2.5

Pada tahun 2020 Tergugat V telah melengkapi 5 SPKU 
yang dimilikinya dengan alat pemantauan PM 2.5. DLH 
DKI Jakarta telah mempublikasikan data PM 2.5 dan ISPU 
pada website DLH DKI Jakarta.

10

Dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2019, 
Tergugat V berjanji untuk menambah jumlah SPKU secara 
bertahap pada tahun 2020 dan 2021, karena 5 SPKU yang 
telah beroperasi di wilayah DKI Jakarta tidak mencukupi 
berdasarkan rekomendasi beberapa ahli.

11 
Walau demikian 

pada RKPD DKI Jakarta tahun 2021, tidak terdapat 
rencana untuk melakukan penambahan SPKU.

12

8
 Bella Nathania dan Fajri Fadhillah, “Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara tentang Polusi Udara Jakarta Pada Tahun 
2019”, https://icel.or.id/wp-content/uploads/Brief-Rangkuman-Gugatan-Polusi-Jakarta-2019-Revisi-070220_opt-compressed.pdf, 
hlm. 11.

9
 Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Peraturan Gubernur 
DKI Jakarta No. 74 Tahun 2020, Berita Daerah No. 12021 Tahun 2020. 

10
 Lihat https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/.

11
 Bella Nathania dan Fajri Fadhillah, “Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara tentang Polusi Udara Jakarta Pada Tahun 
2019”, hlm. 10.

12 
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 74 Tahun 2020.

https://icel.or.id/wp-content/uploads/Brief-Rangkuman-Gugatan-Polusi-Jakarta-2019-Revisi-070220_opt-compressed.pdf
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Tuntutan Penggugat 
kepada Para Tergugat

Perkembangan Kinerja Para Tergugat 
atas Tuntutan Penggugat

Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) 
menyusun strategi dan rencana aksi 
pengendalian pencemaran udara

Dalam jawabannya Tergugat V menyatakan telah 
menyusun strategi dan rencana aksi pengendalian 
pencemaran udara melalui Instruksi Gubernur Nomor 
66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

13 

Tetapi sebenarnya Instruksi Gubernur 66/2019 tidak 
dapat dikategorikan sebagai strategi dan rencana aksi 
pengendalian pencemaran udara, karena tidak didasarkan 
atas inventarisasi emisi.

14
 Pelaksanaan inventarisasi emisi 

juga penting agar Tergugat V mampu untuk menetapkan 
target penurunan beban pencemaran dalam strategi dan 
rencana aksi.

Selain itu Instruksi Gubernur merupakan produk hukum 
yang penyusunannya tidak memerlukan partisipasi 
publik, sehingga publik tidak dapat memberikan masukan 
terhadap rencana pengendalian pencemaran udara yang 
dicantumkan di dalam Instruksi Gubernur.

Hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur 66/2019 juga tidak 
dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat 
juga tidak mengetahui capaian pelaksanaan Instruksi 
Gubernur terutama berapa beban emisi yang berhasil 
diturunkan akibat inisiatif yang dilakukan dalam Instruksi 
Gubernur ini.

13
 Lihat Eksepsi dan Jawaban Tergugat V dalam perkara nomor 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST tanggal 23 Januari 2020, hlm. 33-44.

14
 Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Instruksi Gubernur tentang Pengendalian Kualitas Udara, Instruksi Gubernur No. 66 
tahun 2019.
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Tuntutan Penggugat 
kepada Para Tergugat

Perkembangan Kinerja Para Tergugat 
atas Tuntutan Penggugat

Tergugat II (Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan) dan Tergugat V 
(Gubernur DKI Jakarta) merevisi ISPU

Tergugat II telah mengundangkan perubahan aturan 
ISPU melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 
tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Parameter PM 
2.5 telah dimasukan ke dalam Permen LHK 14/2020. Akan 
tetapi parameter ozon (O3) masih diukur secara rata-rata 
per 24 jam.15 Padahal ozon akan tinggi konsentrasinya 
pada siang hari karena pembentukannya dipengaruhi 
oleh tingginya sinar matahari. Dengan melakukan 
penghitungan rata-rata per 24 jam untuk parameter O3, 
maka data puncak konsentrasi O3 akan hilang dan hasil 
akhir penghitungan O3 bisa jadi lebih rendah daripada 
sebenarnya (underestimated). 

Tergugat V juga tengah merencanakan penyusunan 
Peraturan Gubernur terkait ISPU di DKI Jakarta dan 
mengundang akademisi serta perwakilan dari masyarakat 
sipil dalam penyusunannya.

Catatan tambahan:

- Tergugat III (Menteri Dalam Negeri) dan Tergugat IV (Menteri Kesehatan) berdasarkan 
jawaban, duplik, dan bukti-bukti yang disertakan tidak membuat terobosan dalam 
pengendalian pencemaran udara, cenderung menggunakan pendekatan business as 
usual.

15
 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indeks Standar 
Pencemar Udara, Permen LHK No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020, Lampiran I. 


