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Untuk mencapai keserasian dan keseimbangan lingku
ngan yang mantap di daerah Jawa Timur, diper1ukan upaya 
perencanaan pembangunan jangka panjang khusuenya mengenai 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang , pengendalian
pemanfaatan ruang yang ditujukan bagi sebesar-besarnya ke
makmuran rakyat, yang hakekatnya merupakan rencana untuk 
mengadakan keterpaduan program-program pembangunan sekto
ral pada suatu ruang wilayah dalam kerangka tata ruang
nasional. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah : 
a.	 Bagaimanakah Rencana Umum Tata Ruang Jawa Timur pada 

saat sekarang ini ? 
b.	 Bagaimanakah tanggung gugat dalam pencemaran lingku

ngan ? 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk men

dapatkan kejelasan mengenai Penataan Ruang Wilayah DaeJ:ll1 
Tingkat.I Jawa Timur, khususnya mengenai Rencana Umum Ta
ta Ruang Jawa Timur 2008, serta untuk mendapatkan kejela
san mengenai dasar gugatan ganti rugi terhadap pencemar
lingkungan dan tanggung gugat dalam pencemaran lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 
untuk mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat 
I Jawa Timur dalam rangka maLakaanakan pembangunan yang 
berke1anjutan dan berwawasan lingkungan. Metode pendeka
tan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan mono
disiplin, artinya pemecahan masalah dalam penelitian ini 
berdasarkan kajian disiplin hukum saja, khususnya berda
saz-kan kajian ilmu hukum tata r-uang , 
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SUmber data dalam penelitian ini diperoleh dari 
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, BAPPEDA Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Per
tanahan Propinsi Jawa Timur, serta Pengadilan Negeri Si
doarjo.

Rencana Umwn Tata Ruang Jawa Timur pada saat seka
rang merupakan Rencana Umwn Tata Ruang Jawa Timur 2008, 
yang terdiri dari beberapa rencana kegiatan pemanfaatan 
ruang yang dijaga tetap umum, luwes namun mempunyai ara
han-arahan yang jelas bagi penyusunan Rencana Umum Tata 
Ruang yang lebih rinci, yaitu yang terdiri dari : 
1.	 Klasifikasi Kawasan Pada Rencana Umwn Tata Ruang Ting

kat Propinsi;
2.	 struktur Iruaaan Kawasan; 
3.	 Pedoman Perubahan Penggunaan Tanah, Pengaturan Lingku

ngannya Pada Kawasan Bukan Budi Daya; 
4.	 Pedoman Perubahan Penggunaan Tanah, Pengaturan Lingku

ngannya Pada Kawasan Budi Daya; 
5.	 Prioritas Penanganan Kawasan; 
6.	 Pengembangan Kawasan strategis.

Tanggung gugat dalam pencemaran lingkungan adalah 
tanggung gugat berdasarkan asas strict liability, yaitu 
asas tanggung gugat mutlak yang berarti bahwa tergugatlah
(pihak pencemar lingkungan) yang harus membuktikan tentang
benar tidaknya adanya pencemaran lingkungan. Jadi pihak 
pencemar lingkungan yang dikenai beban pembuktian, bukan 
pihak korban pencemaran lingkungan yang dikenai beban pem
buktian. Dasar hukum penerapan asae tanggung gugat mutlak 
adalah pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian
ini adalah didalam membuat Rencana Umum Tata Ruang hendak
nya warga masyarakat diikut-sertakan, sehingga warga masya
rakat mengetahui hak dan kewajibannya, serta beban pembuk
tian hendaknya dikenakan kepada pihak pencemar lingkungan,
karena tidak adil jika harus dibebankan kepada pihak kor
ban yang telah banyak menderita kerugian. 
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