
p e n u t u :?

BAB V

1* K es in rp u lan

Berdasarkan ponnasalahan yang telah dikemukakan 

dalarn-Bab I cTnn setelah melakukan penolitian tentang pe- 

lokcanaan Hinder Ordonnantie di Dati II Kabupaten Ngan- 
juk dapatlah. ditarik kesimpulon sc hagai berikut :

1* Ponyele.^aim ijin tenpr.t usrhr. berdasaxkan Ordo
nansi C-nvnrB r.rcih ^elanpui b'tas waktu y-rr ta- 

loh di* mtu!?ar- (3 bi^an), b^rarti -nonyinpang‘ Ha.ri 
Sunt Gubernur Kepala Basrah Tingkat I Jawa Timur 

t ' - n r ^ l  G r ^ r e t  I'onor. 188/37^/013/1985, Zr ' & c  

..ivnyutak;_n buhwa penyelesaian ijin tempat usaha 

selar.ibat-lambatnya, 3 (tiga) bulan.

2. Pembcrian rekomendasi/pertimbangan dari instansi 

terkait leurang cepat sehingga. penerbitan ijinnya 

juga mengalami kelambatan, sedang kesadaran calon 
pengusaha atau pemohon ijin tempat usaha terhadap 
pentingnya ijin tenpat usaha dengan persyaratan 
melindungi lingkungan hidup masih kurang*

3* Prosedur administratif dalam HO, terutama inspraak 

dan feeroep tidak diterapkan dalam raemproses per —  

i j inan

A* Kfektivitas Ordonansi Gangguan: untuk saat ini 
sudah jela.s tidak raampu lagi memenuhi kebutuhan

56

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HINDER ORDONANTIE Stb. 1926 NO.226 
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DATI II KABUPATEN NGANJUK

YOHANES SUBROTO



57

masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan pe- 
ngelolaan lingkungan hidup* Ala8annya ; sifat Or

donansi Gangguan jangkauan teritorialnya terbataa 
toanya radius 200 meter, padahal pencemaran ling - 
kufigan tidak mengenal batas wilayah. Disaroping itu- 

Ordonansi Gangguan tidak raencakup sumber pencemar
an yang tirabulnya selain dari tempat usaha seper
ti kendaraan hermotor, dan pesawat terbang.

5* Master plan daerah- atau dapat juga disebut Renca- 
na Induk Bangunan Wilayah Kota (RIBWK), sangat 
membantu dalam merancang pola pembangunan daerah 
yang menyeluruh dan terpadu* Di Nganjuk, master 

plan daerah telah disahkan menjadi Peraturan Dae
rah Nomor* 173 Tahun 1962 Kabupaten Nganjuk.

2* Saran
1*. Perlu ditingkatkan penyuluhan hukum khususnya yang 

menyangkut masalah perijinan tempat usaha dalam 
hubungannya dan atau kepentingannya terhadap pe
rusahaan- serta lingkungan. sekitar perusahaan yang 
akan didirikan.

2* Sebelum. ijin tempat usaha terhit, calon pengusaha 
hendaknya tidak mendirikan bangunan dahulu karena 
masih akan diteliti oleh tia teknis*
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3. Koordinasi antar instansi terkait dalam memberikan 
pertimbangan perlu ditingkatkan, sehingga penyele- 
saian, ijin. tempat usaha dapat terpenuhi sesuai de
ngan batas waktu yang telah ditentukan.

4. Perlu dipertegas penerapan saoksi terhadap pelang- 
garan yang dilakukan oleh psmohon ijin tempat usa
ha, instansi terkait peraberi pertimbangan, sehing- 
ga batas waktu yang telah ditentukan. untuk rn.em.pro- 
ses ijin tempat usaha dapat ditepati*

5. Hinder Ordonoantie perlu segera ditinjau kembali 
untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan* 
Demikianlah kesirapulan serta saran-saran yang dapat

saya keroukakan dengan harapan seraoga dapat membantu pelak- 
sanaan Ordonansi Gangguan di Pemerintah Daerah Tingkat II 

Kabupaten Nganjuk dalam rangka pengelolaan lingkungan hi- 
dup disertai penegakan hukumnya*
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