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A.   Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional bangsa Indonesia bertujuan untuk 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil 

maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah 

Negara Kesaatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, dan 

berkedaulatan rakyat. Tujuan pembangunan nasional tersebut tercantum 

secara rinci dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. 

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diperlukan kegiatan-

kegiatan yang mendukung, yang dilakukan secara terus-menerus dan saling 

berkaitan. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam perwujudannya berupa rangkaian 

program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta 

berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu titik arah yaitu tujuan 

nasional. 
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Rangkaian program pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini 

ternyata membawa dampak bagi manusia, baik dampak yang bersifat positif 

maupun yang bersifat negatif. Dampak yang bersifat positif memang 

diharapkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

kenyamanan hidup. Namun dampak yang bersifat negatif yang memang tidak 

diharapkan harus dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Usaha 

penanggulangan dampak negatif tersebut mutlak dilakukan untuk menjaga 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang 

bertanggungjawab dan terlibat dalam usaha mengatasi dampak yang bersifat 

negatif adalah kita semua. Manusia sangat berperan dalam menjaga 

kelangsungan lingkungan hidup.  

Masalah lingkungan ini sebenarnya telah lama menjadi perhatian 

masyarakat. Hal ini terjadi karena kerusakan pada lingkungan telah nyata-

nyata memberi akibat yang kompleks, baik terhadap kesehatan maupun 

kelangsungan hidup manusia. Sejak tahun 1960-an, masalah lingkungan 

mendapatkan perhatian tidak saja dari para ilmuwan, melainkan juga dari 

masyarakat umum dan para politisi. Pemicu perhatian ini ialah terutama 

terjadinya pencemaran oleh limbah industri dan pertambangan serta pestisida. 

Kesadaran yang lebih meluas akan pentingnya maslah lingkungan 

mendorong para anggota PBB untuk membicarakan masalah lingkungan yang 

dihadapi dunia dalam Konferensi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972 di 

Stockholm, Swedia yang diikuti oleh 100 negara anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan adanya konferensi ini, masalah lingkungan 

tidak lagi merupakan masalah satu negara saja, melainkan telah menjadi 

masalah internasional (Soemarwoto, 1992:4). 

Di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup dieselenggarakan dengan 

asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. 

Pengelolaan lingkungan ini makin lama makin meningkat sejalan makin 

besarnya jumlah penduduk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk ini 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



terkadang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan konservasi 

terhadap alam sehingga dapat merubah fungsi sosial alam, baik alam abiotik 

maupun alam biotik. Lingkungan yang sudah berubah ini tidak sesuai lagi 

untuk mendukung kehidupan manusia dan justru dapat menggangu 

kesejahteraan manusia. 

Proses pembangunan di negara berkembang harus menemukan cara 

dan sarana untuk memperkecil ketergantungan pada produksi dan 

memperkuat perkembangan industri saja, melainkan dalam lingkungan yang 

dewasa ini tidak mampu menyelenggarakan pembangunan tanpa 

menimbulkan kerusakan (Emil Salim, 1986:129). 

Salah satu  dampak akibat adanya peningkatan jumlah penduduk di 

Indonesia adalah kebutuhan  akan sarana transportasi sebagai alat mobilitas 

masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Transportasi merupakan kegiatan 

yang mutlak dilakukan dalam mengadakan interaksi antar wilayah. Sarana 

transportasi  yang umum adalah berupa kendaraan bermotor yang 

menggunakan bahan bakar baik bensin maupun solar. Bahan bakar tersebut 

akan mengeluarkan gas Carbon Monooksida (CO), Nitrogen Oksida (NO), 

Belerang Dioksida (SO2), dan partikel-partikel lain sebagai sisa 

pembakarannya. Unsur-unsur ini bila mencapai kuantum tertentu dapat 

merupakan racun bagi manusia atau hewan. Sebagai contoh gas CO 

merupakan racun bagi fungsi-fungsi darah, SO2 dapat menimbulkan penyakit 

sistem pernapasan. 

Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas 

lingkungan dan terganggunya kesehatan makhluk hidup, termasuk manusia. 

Pencemaran lingkungan berupa polusi udara sebagian besar disebabkan  oleh 

gas buangan kendaraan bermotor dan proses industrialisasi. Gas-gas yang 

dapat mengadakan pencemaran udara tersebut jika terhirup dapat 

menyebabkan keracunan bagi tubuh. Pencemaran memang tidak mungkin 
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ditiadakan sama sekali, namun dapat dikurangi atau dibatasi dengan berbagai 

cara. 

Pencemaran udara di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius 

terutama yang dirasakan di kota-kota besar, hal tersebut ditandai dengan 

menurunnya kualitas udara ke tingkat yang cukup memprihatinkan dimana 

telah membawa dampak gangguan kesehatan maupun kenyamanan terhadap 

manusia disamping terjadinya kerusakan terhadap kehidupan flora dan fauna 

maupun kerusakan benda lainnya. Terutama bagi kesehatan manusia, maka 

dampak yang terjadi adalah menurunnya fungsi paru-paru, meningkatnya 

penyakit pernapasan, dampak karsinogen, iritasi mata serta berbagai penyakit 

lainnya. Menurunnya kualitas udara tersebut ditandai dengan adanya berbagai 

polutan udara seperti CO, NOx, SOx, HC dan partikulat yang melampaui 

baku mutu ambien yang ditetapkan melalui peraturan untuk Indonesia.  

Menyadari hal tersebut maka kiranya perlu segera menggalang 

kebersamaan sesama warga kota untuk menggunakan kendaraan bermotor 

secara efektif dan efisien (bagi pemilik kendaraan bermotor); membangun 

kesadaran dan komitmen untuk berorientasi menggunakan transportasi tidak 

bermotor seperti jalan kaki, sepeda dll; membangun komitmen untuk 

menggunakan kendaraan umum dan mensosialisasikan disiplin bagi para 

pengguna dan awak kendaraan umum. Upaya ini dimaksudkan solusi untuk 

menurunkan tingkat pencemaran udara akibat dari kendaran bermotor. 

Sedangkan bagi pengelola lingkungan hidup, yakni pemerintah harus 

melaksanakan dua hal secara berbarengan. Pertama, mengenali hakekat 

masalah lingkungan yang relevan dengan pembangunan; dan kedua, 

merumuskan kebijaksanaan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan. 

Secara lahirlaah kebutuhan untuk mengembangkan suatu pola berpikir yang 

bisa melahirkan pola kebijaaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan 

(Emil Salim, 1986:9). 
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Dengan adanya otonomi daerah maka penanganan terhadap 

pencemaran lingkungan akibat polusi udara  oleh kendaraan bermotor tidak 

lagi hanya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pada intinya otonomi 

daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi 

daerah  merupakan kewenangan daerah, hak untuk  mengembangkan dan 

membangun daerah beserta masyarakat daerahnya sesuai dengan tersedianya 

sumber daya alam dan manusia yang ada berdasarkan  persepsi dan aspirasi 

masyarakat daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat setempat di  

dalam NKRI. 

Sejalan dengan adanya hak otonomi daerah dan dalam rangka  

Pengendalian Pencemaran Udara akibat kegiatan transportasi kendaraan 

bermotor serta  upaya mempertahankan kelestarian  udara sesuai fungsinya 

agar dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya perlu dijaga dan dikendalikan sebaik-baiknya, 

sehingga mutu dan fungsi udara dapat memberikan kesejahteraan bagi 

manusia, makhluk hidup dan alam sekitarnya. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka 

perlu menetapkan Ambang Batas Emisi gas Buang Kendaraan Bermotor di 

Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur. 

Menurut penelitian para ahli, kualitas udara yang dikonsumsi 

masyarakat Jawa Tengah makin lama kian memburuk. Kondisi ini 

diindikasikan dari semakin beratnya beban pencemaran yang berasal dari alat 

transportasi dan industri. Keduanya selama ini dianggap sebagai kontributor 

utama polusi udara. Tahun 2003, beban pencemaran dari kendaraan bermotor 

mencapai 51 juta ton per tahun dan industri sekitar 4 juta ton per  tahun.  

Dengan perbandingan sekitar 13:1, pencemaran udara terbanyak 

berasal dari transportasi (kendaraan bermotor). Parameter yang digunakan 
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untuk mengukur beban pencemaran udara antara lain debu, Sulfur Dioksida 

(SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Hidro Carbon (HC), dan Carbon 

Monooksida (CO). Pada tahun 2003, pencemaran udara yang berasal dari 

kendaraan bermotor  tidak kurang dari 90 % mengandung gas CO. Gas yang 

memiliki ciri tidak berwarna dan tidak berbau ini merupakan hasil reaksi 

tidak sempurna antara bahan bakar yang mengandung unsur karbon, terutama 

bensin dengan oksigen. 

Pemeriksaan gas buang kendaraan bermotor merupakan langkah awal 

untuk melaksanakan ketentuan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 

Bermotor. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas 

Angkutan Jalan melalui peralatan yang dimiliki, yang disebut dengan smoke 

tester, maka pemeriksaan baru dilaksanakan terhadap kendaraan roda empat 

atau lebih berbahan bakar solar, seperti bus dan truk. 

Akibat dari mengkonsumsi CO secara berlebihan akan berpengaruh 

pada metabolisme makhluk hidup, terutama pada manusia. Gejala keracunan 

gas ini berupa warna merah pada selaput lendir dan sesak nafas. Dari 

tingkatan ringan hingga berat, kadar CO dalam tubuh akan mengurangi 

kemampuan penglihatan, pusing, vitalitas menurun, pingsan, hingga 

kematian. Belum lagi pengaruh gas buang lainnya yang memperburuk 

kualitas kesehatan masyarakat.  

Sebagai contoh adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan Kepolisian 

Daerah (Polda) Jateng terhadap polisi lalu lintas yang langsung berhubungan 

dengan kepadatan lalu lintas menunjukkan bahwa 40 polisi terpaksa 

memerlukan perawatan karena tercemar polusi udara. Dari jumlah itu, 

seorang polisi terpaksa butuh perawatan intensif karena paru-paru dan 

jantungnya terkena polusi parah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat polusi udara di 

Jawa Tengah akibat gas buang kendaraan bermotor telah mencapai tahap 

yang mengkhawatirkan. Untuk mengendalikan hal itu maka dikeluarkan Surat 
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Keputusan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 adalah 

sebagai salah satu upaya dalam menekan dan mengendalikan  polusi udara di 

Jawa Tengah pada khususnya.   

Berdasarkan pemikiraan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk 

mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

proses penerapan ketentuan ambang batas emisi gas buang kendaraan 

bermotor khususnya di Wilayah Surakarta. Oleh karena itu peneliti lalu 

menuangkannya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul : 

“ KESIAPAN LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PENERAPAN 

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 

2004 TENTANG AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN 

BERMOTOR DI WILAYAH SURAKARTA “ 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Maka agar dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini tetap 

terarah dan  tidak menimbulkan pengertian yang kabur atau menyimpang dari 

pokok permasalahan, adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses penerapan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 5 Tahun 2004 berlangsung di Wilayah Surakarta ? 

2. Bagaimana kesiapan lembaga yang berwenang dalam hal ini DLLAJ ( 

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan) dan Kepolisian Satuan Lalu Lintas 

(Satlantas) dalam penerapan ketentuan Ambang Batas Emisi Gas Buang 

Kendaraan Bermotor di Wilayah Surakarta ? 

3. Bagaimana sasaran pelaksanaan dalam penerapan Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 ? 

4. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan ketentuan 

Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a) Mengetahui bagaimana  proses penerapan Surat Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 berlangsung di Wilayah Surakarta. 

b) Mengetahui bagaimana kesiapan lembaga yang berwenang dalam hal 

ini adalah DLLAJ dan Kepolisian Satlantas Surakarta dalam 

menerapkan ketentuan tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang 

Kendaraan Bermotor. 

c) Mengetahui siapa saja sasaran pelaksanaan dalam penerapan Surat 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004. 

d) Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

penerapan ketentuan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 

Bermotor.  

2. Tujuan Subyektif 

a) Untuk mencari data guna menyusun penulisan hukum yang merupakan 

persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh 

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

b) Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Ambang Batas 

Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Wilayah Surakarta. 

c) Untuk memperluas dan menambah pemahaman penulis tentang 

penerapan ketentuan ambang batas emisi gas buang kendaraan 

bermotor serta aspek hukum dalam lapangan hukum. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Agar hasil yang dicapai dari suatu penelitian tidak sia-sia maka 

penelitian tersebut harus mempunyai manfaat. Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 
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a) Sarana pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi 

Negara khususnya Hukum Lingkungan terutama menyangkut ambang 

batas emisi gas buang kendaraan bermotor. 

b) Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah khususnya masalah 

penerapan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2004. 

c) Memberikan gambaran yang jelas mengenai Kesiapan Lembaga yang 

Berwenang dalam Penerapan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 5 Tahun 2004 di Wilayah Surakarta. 

2. Manfaat praktis 

a) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 

b) Mencocokkan aspek bidang ilmu hukum yang diperoleh dalam teori 

dengan kenyataan yang ada dengan lapangan hukum. 

c) Sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca, pihak-pihak 

terkait, dan para mahasiswa pada umumnya. 

 

E. METODE PENELITIAN 

Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Waluyo yang dimaksud 

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan 

metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan 

kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. 

(Bambang Waluyo,1991:21). Sedangkan menurut pendapat ahli Sosiologi 

Soerjono Soekanto : Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1981:42). 

Akhirnya dapat dikatakan metode penelitian merupakan unsur mutlak 

atau faktor yang sangat penting dalam menunjang proses penyelesaian suatu 
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permasalahan yang akan dibahas sehingga akan diperoleh hasil yang bersifat 

ilmiah, dan mempunyai tingkat reabilitas (mantap dan dapat dipercaya) yang 

besar. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang ditambah 

dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, sehingga akan diperoleh hasil gabungan antara teori dengan 

praktek di lapangan. Penelitian yang dimaksudkan adalah Penelitian 

Deskriptif Kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 

gejala-gejala lain (Lexy J. Moleong, 1991:196). 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran 

secara sistematis terhadap obyek yang diteliti sebagaimana dikemukakan 

oleh Bambang Senggono : Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan 

untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap 

populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau 

faktor-faktor tertentu (Bambang Senggono, 1996:36). 

2. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit 

dan memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitiannya dapat 

dibatasi dan terarah. 

Penelitian ini mengambil data di Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Surakarta (DLLAJ), dan Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) 

Surakarta yang berhubungan dengan penerapan ambang batas gas buang 

kendaraan bermotor. 

3. Jenis Data 
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Data yang diperlukan terutama data pokok yaitu data yang relevan 

dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti. Namun demi 

kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan 

disimpulkan pula data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data 

pokok. Jenis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah : 

a) Data Primer 

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

data dalam hal ini adalah dari DLLAJ Surakarta, dan Kepolisian 

Satlantas Surakarta. 

b) Data Sekunder 

      Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan 

kepustakaan meliputi antara lain peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan ambang batas emisi gas buang kendaraan 

bermotor, dokumen resmi, buku-buku, artikel, dan informasi dari 

media massa, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 

langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah keterangan-keterangan 

yang bersumber dari pihak yang terkait langsung dengan permasalahan 

yang menjadi obyek penelitian. 

Dalam hal ini yang bertindak sebagai responden adalah : 

(1) Pejabat di lingkungan Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 

(DLLAJ) Wilayah Surakarta sebagai pihak yang memberikan data-

data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan ambang 

batas emisi gas buang kendaraan bermotor.  
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(2) Pejabat di lingkungan Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas 

(Satlantas) Wilayah Surakarta sebagai pihak yang memberikan 

data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dampak 

ketentuan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. 

b) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 

pustaka, termasuk didalamnya literatur, peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

Dalam hal ini dibedakan menjadi tiga yaitu : 

(1) Bahan hukum primer, yaitu semua bahan atau materi yang 

mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan 

perundang-undangan, dalam hal ini adalah Pasal 5 ayat (2) dan 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 

Kendaraan dan Pengemudi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

Sebagai Daerah Otonom, Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas 

Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Surat Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Kualitas 

Udara Ambien, serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang 

Kendaraan Bermotor. 
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(2) Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi 

buku-buku referensi, hasil karya ilmiah, artikel-artikel di media 

massa yang mengulas mengenai hukum  yang diteliti. 

(3) Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau 

sekunder, dalam hal ini meliputi kamus hukum. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian 

guna menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut. 

a) Studi Lapangan (Field Research)  

Merupakan teknik pengumpulan data secara langsung ke lokasi 

penelitian untuk memperoleh data yang valid. Studi lapangan ini 

dilakukan dengan cara  : 

(1) Wawancara (Interview) 

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab atau komunikasi secara langsung. 

Wawancara ini dilakukan dengan pejabat di lingkungan Kantor 

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Surakarta, pejabat di 

lingkungan Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) 

Surakarta sebagai pihak yang terkait langsung dengan masalah 

kesiapan lembaga yang berwenang dalam penerapan ketentuan 

ambang batas gas buang kendaraan bermotor. 
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Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan sistem 

bebas terpimpin, yaitu metode pengumpulan data melalui 

wawancara  dengan menggunakan catatan-catatan pokok. 

(2) Pengamatan (observasi) 

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap obyek yang diteliti yaitu bentuk penerapan ketentuan 

ambang batas gas buang kendaraan bermotor, untuk kemudian 

diadakan pencatatan secara sistematis dan terarah. 

b) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan jalan 

membaca, mengkaji dan menganalisis ini serta membuat catatan dari 

buku yang diperlukan, seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-

undangan, dokumen, serta artikel-artikel lain yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah 

menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting 

dalam penelitian untuk mencapai tujuan peneliti.  

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, 
yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu, untuk 
selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya 
kualitatif. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang 
merupakan kata-kata, tulisan atau uraian dari orang lain dan 
perilaku yang diamati (Maria S.W. Sumarjono, 1989:16). 

Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 
menggunakan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dikatakan 
oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata 
yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono 
Soekanto, 1986:242). 
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Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul maka 

langkah selanjutnya ialah analisis data. Teknik analisis data yang 

digunakan  peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat 

kualitatif dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis). 

Model analisis interaktif adalah data yang terkumpul akan 
dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, mengajukan 
data dan kemudian menaruh kesimpulan. Selain itu akan dilakukan 
pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang 
terkumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara 
sistematis (Hb. Sutopo, 2002:96) 

 

 

Model analisis interaktif dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

 

  

Gambar 2 : Alur Model Analisis Interaktif 

 

Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data 

Data Reduksi Penyajian Data 

Kesimpulan/Verifikasi 
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Pengumpulan data dilakukan pada saat peneliti mulai 

melakukan pengambilan data-data dari lapangan atau obyek penelitian 

atau berdasarkan studi kepustakaan. Kegiatan pengumpulan data 

tersebut dilakukan terus-menerus sampai data itu benar-benar 

terkumpul. Dalam pengumpulan data tersebut, data-data yang 

diperoleh disusun secara sistematis sehingga kemudian dilakukan 

reduksi atau pengolahan data. 

b) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian 

kepada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 

terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, sesudah 

penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

c) Sajian Data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau 

skema, jaringan kerja, rakitan kerja dan tabel. 

d) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Dalam permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan-

keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan preposisi. Kesimpulan-kesimpulan 

akan ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi 

kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat 

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok.  
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Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan 

ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama 

dan membutuhkan tenaga dengan peninjauan kembali (Matthew B. 

Miles dan A. Michael Huberman, 1992:19). 

Model analisis ini merupakan proses siklus data interaktif. Peneliti 

harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan 

data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. 

Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen 

tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya 

akan disajikan secara deskriptif yang diteliti dan data-data yang diperoleh. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan masalah dalam skripsi 

ini, maka perlu dibuat sistematika yang terbagi dalam empat bab, termasuk 

didalamnya adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran setelah bab terkahir. 

 Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut : 

BAB   I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah 

2. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup 

3. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup 

4. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara 

5. Tinjauan Umum Tentang Ambang Emisi Gas Buang 

Kendaraan Bermotor 

B. Kerangka Pemikiran 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Penerapan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 5 Tahun 2004 Di Wilayah Surakarta 

1. Latar Belakang Diperlukannya Ketentuan Ambang Batas 

Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 

2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2004 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 

Bermotor 

3. Peraturan Pendukung Ambang Batas Emisi Gas Buang 

Kendaraan Bermotor 

4. Penerapan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

5 Tahun 2004 Di Wilayah Surakarta 

B. Kesiapan Lembaga Yang Berwenang Dalam Penerapan 

Ketentuan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 

Bermotor 

1. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta 

2. Satlantas Polresta Surakarta 

C. Sasaran Pelaksanaan Dalam Penerapan Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 

D. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Penerapan 

Ketentuan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 

Bermotor 
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1. Faktor Pendukung 

2. Faktor Penghambat 

 

BAB  IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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