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Ringkasan 
Akibat pelanggaran dalam pengelolaan sampah maka  mengakibatkan pencemaran 
lingkungan. Dampak selanjutnya adalah merugikan masyarakat sebagai korban pencemaran. 
Rumusan masalahnya   adalah upaya apa yang sudah dilakukan Pemda Sleman dalam 
menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pelanggaran dalam pengelolaan sampah? 
Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban dalam pengelolaan sampah dan solusi apa 
yang sebaiknya dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum? Jenis penelitian yang 
dilakukan adalah sosio-legal yang terdiri dari data primer dan  sekunder. Penelitian dilakukan 
di kabupaten Sleman DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemda 
Sleman dalam menanggulangi pencemaran lingkungan dalam pengelaolaan sampah dengan 
melakukan razia-razia di waktu tertentu terhadap pembuang sampah sembarangan. Selain itu 
juga dilakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku. Pemda Sleman selama ini belum 
memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan akibat 
pengelolaan sampah karena memang peraturannya belum ada. Upaya yang sudah dilakukan 
dengan menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku. Oleh karena itu agar ada perlindungan 
terhadap korban maka Perda Sleman Nomor 4 tahun 2015  tentang sampah  direformulasi 
dengan mengatur pertanggungjawaban pelaku terhadap korban agar korban mendapat 
perlindungan hukum. 

Kata Kunci:  perlindungan hukum, korban, pengelolaan sampah 

 

I. Pendahuluan 

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah 
wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi 
hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang 
pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan 
usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang 
persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Oleh karena itu 
pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang sampah yaitu Undang-
undang Nomor 18 tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah.  

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  
kemudian membuat aturan lanjut. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor-faktor 1yang 
mempengaruhi permasalahan sampah di DIY diantaranya adalah perilaku sadar lingkungan dan 
masalah ekonomi (retribusi). Tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tentang pengelolaan 
sampah di daerah pedesaan kemungkinan masih rendah sehingga mempengaruhi perilaku sadar 
lingkungan.  

 
1  Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, NoengMuhadjir, Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah 

Domestik. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Vol. 8 No. 8 Mei 2014. Hlm 407. 
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Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Daerah 
Istimewa Yogyakarta  mengatur lebih lanjut peraturan tentang sampah yang diatur dalam 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Rumah Tangga (PSRT dan SSRT). Kabupaten Sleman merupakan salah satu 
kabupaten di Indonesia yang secara tegas mengatur sanksi bagi siapa saja yang membuang 
sampah sembarangan.  

Pasal 49 dalam Perda tersebut menjelaskan larangan terkait pengelolaan sampah adalah: 
1)  Membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan; 
2)   Membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  
3)  Membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau 

mengganggu lingkungan; dan/atau menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai 
tempat pembuangan akhir sampah. 
Konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar ketentuan 

Pasal 49 tersebut maka akan dikenai saknsi administratif, dan sanksi pidana  \sebagaimana  
telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini.  

Contoh kasus yang terjadi di Sleman adalah , terjadi pada Hari Jumat, 15 September 2017 di 
mana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman mengajukan 10 (Sepuluh) pelanggar yang 
merupakan hasil operasi yang dilaksanakan Selasa, 11-12 September 2017 di Depo Nogotirtio yang 
terletak di Jalan Kabupaten dan Depo Pogung yang terletak di sebelah utara RS Sardjito, 
Sinduadi, Mlati.2 Pengelolaan sampah akhir yang dipusatkan di Desa Sitimuyo Kecamatan 
Piyungan Kabupaten Bantul ternyata lebih parah lagi.  

Rumah tempat tinggal Parlan saat ini berjarak sekitar 200 meter dari lokasi pembuangan 
sampah. Setiap hari, apalagi di musim kemarau, Ia sudah sangat terbiasa ketika mendapati 
pelataran rumahnya dipenuhi oleh ceceran sampah. Sampah itu berasal dari timbunan di TPST 
Piyungan yang terbang tersapu oleh angin. Jika kondisi seperti ini berlarut-larut maka  Warga 
masyarakat akan menghirup udara kotor, bau menyengat akibat pengelolaan sampah yang 
kurang sesuai aturan apalagi masih ada  orang yang membuang sampah  sembarangan.3 

 

II. Rumusan Masalah 

1. Upaya apa yang sudah dilakukan Pemkab Sleman dalam menanggulangi pencemaran 
lingkungan akibat pelanggaran dalam pengelolaan sampah?  

2. Kedua: Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban dalam pengelolaan sampah 
selama ini dan solusi apa yang sebaiknya dilakukan agar korban mendapat 
perlindungan? 

 

III. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal  atau non doctrinal. Jenis data yang 
dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber 
dari pihak- pihak yang terlibat dalam masalah yang menjadi objek penelitian atau  dengan kata 
lain data yang diperoleh dari penelitian lapangan.  Data primer diperlukan melihat implementasi 
dari Peraturan  tentang pengelolaan sampah. Penelitian lapangan dengan wawancara pada 
responden terkait yaitu Pak Krisdian dari UPT Sampah yang melakukan OTT sampah, dari DLH 
Sleman.  Sedangkan data sekunder terdiri dari :  a. Bahan Hukum Primer , b. Bahan Hukum 
Sekunder dan c. Bahan Hukum Tersier. Instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 
peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang terjun langsung ke lokasi penelitian 
untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan mengunjungi para informan di lokasi yang 

 
2  Hari ini Satpol PP Sleman Sidangkan 10 Pelanggar Perda terkait Sampah, https://satpolpp.slemankab.go.id/ diakses 

pada Selasa, 2 Januari 2018, Pukul. 13.38 WIB. 
3   https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d, Warga Kembali Tutup Area TPST Piyungan Bantul, Senin, 25 Mar 2019 

17:27 WIB diunduh jumat 27 Desember 2019 06.35 

https://satpolpp.slemankab.go.id/
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d
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berbeda-beda menurut lembaga-lembaga atau tempat bekerja para narasumber. Penelitian di 
lakukan di Kabupaten Sleman. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model 
analisis mengalir (flow model of analysis).4 

 

IV. Pembahasan 

a. Upaya Yang Sudah Dilakukan Pemkab Sleman Dalam Menanggulangi Pencemaran 
Lingkungan Akibat Pelanggaran Dalam Pengelolaan Sampah 

Dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 dikatakan bahwa 
pertambahan jumlah sampah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. pertambahan 
penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, 
dan karakteristik sampah yang semakin beragam; 2. pengelolaan sampah selama ini belum sesuai 
dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga 
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; 3. sampah telah 
menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif 
dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, 
dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; 4. pengelolaan sampah 
diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, 
pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah 
dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;  

Tahun 2016 jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun 
dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang. Proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan angka 
penduduk yang terus bertambah dan tentunya akan meningkatkan jumlah timbulan sampah.5 

Pertambahan jumlah penduduk adalah salah satu faktor naiknya jumlah timbulan sampah. 
Tahun 2025 perkiraan jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 284.829.000 orang atau 
bertambah 23.713.544 dari tahun 2016. Jika diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan per tahun 
adalah sama maka jumlah sampah yang akan bertambah adalah sebesar 5.928.386 ton (tahun 2016 
jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk 
sebanyak 261.115.456 orang, KLHK dan Kementrian Perindustrian dalam World Bank). Tahun 
2017, produksi sampah per hari yang cukup tinggi terjadi di Pulau Jawa, antara lain Surabaya 
menghasilkan sampah 9.896,78 m3 per hari dan Jakarta menghasilkan sampah sebanyak 7.164,53 
m3, sedangkan di luar Pulau Jawa, antara lain Makasar menghasilkan 6.485,65 m3 per hari 
selanjutnya Denpasar, Manado, dan Medan secara berurutan menghasilkan sampah 3.657,20; 
2.064,00 ; dan 1.892,00 m3 per hari. Selain penambahan jumlah penduduk sebagaimana 
dicantumkan dalam undang-undang di atas, penambahan timbulan sampah juga disebabkan 
perubahan pola konsumsi. Semakin mengarah ke daerah perkotaan maka perubahan pola 
konsumsi semakin nyata menambah naiknya jumlah timbulan sambah, bahkan data timbulan 
sampah World Bank mengabaikan sampah di pedesaan dikarenakan masih sedikitnya 
menghasilkan sampah. Pola konsumsi yang berubah terlihat dari kehidupan sehari-hari 
penduduk perkotaan, misalnya kebiasaan membeli makanan siap saji yang menghasilkan sampah 
berupa wadah tempat makanan, sendok dan garpu sekali pakai, dan pembungkusnya. Pola 
konsumsi ini sangat memengaruhi penambahan timbulan sampah khususnya di daerah 
perkotaan6 

Dari data Badan Pusat Statistik (DIY) jumlah penduduk DIY mencapai 3,8 juta jiwa pada 
tahun 2018. Dari jumlah tersebut hampir sepertiganya (1,2 juta jiwa) merupakan penduduk 
Sleman. Jumlah penduduk terbesar berikutnya adalah Bantul sebanyak 1 juta jiwa, kemudian 

 
4  Mattew B Miles dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992,hlm 19-20. 
5  Badan Pusat Statistik, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018, Pengelolaan Sampah Di Indonesia Katalog/ 

Environment Statistics Of Indonesia Waste Management, Hlm 
6  Badan Pusat Statistik, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018, Pengelolaan Sampah Di Indonesia Katalog/ 

Environment Statistics Of Indonesia Waste Management, Hlm 
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diikuti Gunungkidul sebanyak 736 ribu jiwa, Kota Yogyakarta 427 ribu dan Kulon Progo 426 ribu 
jiwa. 7  dampaknya  adalah jumlah sampah juga tinggi.  Data menunjukan bahwa sampah plastik 
di Sleman mencapai hampir 197,268.437 kg per hari. Sebanyak 131,486.83 kg sampah plastik 
perharinya dari pemukiman, non pemukiman mencapai 65,781.607 kg perhari. selama 2018.8 
Pemukiman sendiri terdiri dari perumahan dan non perumahan. Perumahan menyumbang 
sampah plastik 22,79 persen, sementara non perumahan mencapai 24,08 persen. 

Beberapa waktu yang lalu terkait aksi membuang sampah sembarangan, tim gabungan dari 
Badan Lingkungan Hidup (BLH), Satpol PP, dan Polres Sleman menangkap 17 pembuang sampah 
sembarangan di sekitar Transfer Depo Nogotirto. Petugas UPT Persampahan dan Pengelolaan Air 
Limbah Sleman, Krisdiyanto menuturkan, 17 orang tersebut tertangkap pada sweeping sampah di 
sepanjang jalan kabupaten pada tanggal 30 Juli 2019.9  

Menurut Krisdian10 sweeping ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya 
Kepolisian, Satpol PP, DLH dan  juga dari unsur TNI. Razia ini dilakukan tidak rutin sehubungan 
dengan terbatasnya anggaran. Pelaksanaan sweeping ini jamnya berganti-ganti kadang siang, 
kadang malam. Dinas Lingkungan Hidup beserta aparat sudah melakukan sweeping, masih ada 
yang membuang sampah sembarangan. Dimana ada tanah kosong atau lokasi yang 
memungkinkan maka menjadi sasaran empuk dalam membuang sampah. Dit8 ‘bawah ini  bukti 
operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh DLH sebuah truk yang membuang sampah 
sembarangan. 

Membuang sampah sembarangan dapat mengganggu kebersihan dan kesehatan 
lingkungan. Apalagi sampah yang dibuang masyarakat di luar depo bisa mencapai delapan meter 
kubik per orang. Jika kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sudah tumbuh, harapannya 
timbunan sampah yang dibuang ke transfer depo semakin sedikit. Padahal dalam Perda nomor 4 
tahun 2015 sudah ditetapkan kewajiban bagi setiap orang. Lebih lanjut Pasal 4 menentukan: 

Pasal 4: 
(1)  Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.  
(2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang 

dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.  
(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:  

a. lembaga pengelola sampah mandiri;  
b. produsen;  
c. PJPS; dan  
d. Pemerintah Daerah. 

(4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. pengurangan sampah; dan  
b. penanganan sampah.  

(5) Kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui 
lembaga pengelola sampah. 

     Membuang sampah sembarangan melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2015. Dalam Pasal 
49 mengatur mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan.  

Pasal 49: 
Setiap orang dilarang:  

a.  membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;  
b.  membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;  
c. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau 

mengganggu lingkungan; dan/atau  

 
7  Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2018 
8  tribunjogja.com. Sampah Plastik di Sleman Tercatat Capai Hampir 200 Ribu Kilogram Per Hari Selama 2018. Rabu 4 

September 2019 11.56, diunduh 12 Desember 2019 10.36 
9  https://www.republika.co.id 
17  Pembuang Sampah Sembarangan di Sleman Tertangkap, Ahad 31 Jul 2016 07:18 WIB 
10  Hasil wawancara dengan Krisdiyan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sampah Kabupaten Sleman 28 Juni 2019 

https://www.republika.co.id/
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d. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir 
sampah. 

 
Setiap larangan yang dibuat tentu jika dilanggar dikenakan sanksi. Demikian juga dalam 

Perda Kabupaten Sleman nomor 4 tahun 2015 ini, mengatur pula sanksi administratif dan sanksi 
pidana.  Menurut ketentuan Pasal 50  (2) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; 
c. penyegelan; d. penghentian sementara, sebagian atau seluruhnya kegiatan pengelolaan sampah; 
e. pencabutan izin; dan/atau f. rekomendasi pencabutan dan pembekuan izin operasional.  

 
Mengenai sanksi pidana diantaranya diatur dalam Pasal 64 Perda Nomor 4 tahun 2015.  

Pasal 64  
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).  

(2)  Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).  

(3)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana 
pelanggaran. 
Pengadilan Negeri (PN) Sleman menjatuhkan hukuman denda Rp100.000 subsider empat 

hari penjara bagi 19 warga Sleman yang tertangkap tangan membuang sampah sembarang. 
Mereka tertangkap saat membuang sampah bukan pada tempat di daerah Nogotirto, Gamping, 
saat operasi sampah liar pada 19, 20, dan 22 Agustus 2017.11 Putusan itu dibacakan hakim tunggal 
Christina Endarwati pada sidang tindak pidana ringan (tipiring) di PN Sleman, Jumat pada 
tanggal 25 Agustus 2017. Putusan ini diambil karena mereka terbukti bersalah melanggar Pasal 49 
huruf a junto Pasal 64 ayat 2 Perda Sleman No 4/.2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. 

Menurut Krisdiyan12 sanksi yang bersifat teguran juga pernah dijatuhkan dengan membuat 
surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang mengakui membuang sampah sembarangan dan 
berjanji tidak akan mengulang kembali pernah dijatuhkan terhadap seseorang yang tertangkap 
tangan membuang sampah sembarangan.  

Pemkab Sleman sudah berusaha melakukan penegakan hokum kepada pelaku namun 
belum memikirkan penderitaan korban. Korban yang dimaksud disini dibatasi  masyarakat 
sekitar pembuangan sampah sembarangan yang menderita kerugian mengalami pencemaran 
akobat membuang sampah tidak ditempatnya. Namun itu bisa dimaklumi karena memang UU 
Sampah dan Perda tentang Pengelolaan sampah tidak mengaturnya. 

 

b. Bentuk perlindungan terhadap korban dalam pengelolaan sampah selama ini dan 
solusi  yang sebaiknya dilakukan agar korban mendapat perlindungan 

Usaha yang dilakukan oleh Pemda Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup dan instansi 
terkait yang bekerjasama dalam melakukan razia pembuang sampah sembarangan memang 
membuahkan hasil yaitu dengan tertangkapnya para pelaku. Namun perbuatan masih saja 
berlangsung dengan pelaku yang berbeda. Walaupun OTT dilakukan terhadap orang yang 
membuang sampah sembarangan tetap saja ada yang melakukan.  Menurut Krisdiyan13 dengan 
adanya razia yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP masyarakat 
kemudian mencari waktu membuang sampah diwaktu sepi misalnya sebelum dan sesudah subuh, 
sesudah maghrib bahkan tengah malam. Akibatnya sampah tetap menumpuk di sembarang 

 
11  https://daerah.sindonews.com., Buang Sampah Sembarang, 19 Warga Sleman Didenda Rp100.000, diunggah Jum'at, 25 

Agustus 2017 - 18:31 WIB, diunduh Minggu 28 Juli 2019. 13.32 
12  Wawancara Krisdiyan 28 juni 2019 
13  Hasil wawancara dengan Krisdiyan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sampah Kabupaten Sleman 28 Juni 2019 

https://daerah.sindonews.com/
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tempat. Krisdiyanto mengatakan bahwa, pihak UPT telah mengadakan sosialiasai dalam 
pengelolaan sampah. Termasuk cara pengelolaan dan pelarangan pembuangan sampah 
sembarangan. gikan adalah korban pencemaran. Masyarakat dalam hal ini warga sekitar dimana 
sampah itu dibuang menyerap udara tidak sehat, menimbulkan bau menyengat bahkan kadang 
disertai lalat 

Sebetulnya penindakan terhadap pelaku tidak cukup karena yang paling dirugikan adalah 
korban. Namun pelaku tidak bertanggungjawab atas pencemaran tersebut. Padahal menurut 
ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib 
memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dari ketentuan pidana yang ada 
dalam undang-undang sampah tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai 
pertangungjawban pelaku terhadap korban. Bahkan dalam Pasal 40 apabila tindak pidana 
pencemaran lingkungan mengakibatkan orang luka berat atau mati tidak ada perlindugan 
korban. Selangkapnya Pasal 40 adalah sebagai berikut: 
 (1)  Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan 

pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria 
yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, 
pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).  

(2)  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau 
luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).  
Kompensasi dari negara atau restitusi dari pelaku juga belum  diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sampah. Justru  Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah sudah mengatur 
mengenai kompensasi yang terdapat dalam Pasal 38 dan 39. Selengkapnya bunyi Perda tersebut 
adalah sebagai berikut:  
 
Pasal 38  
(1)   Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. 
(2)  Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. relokasi; b. pemulihan 

lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; d. ganti rugi; dan/atau e. bentuk lain.  
Pasal 39 

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebagai 
berikut:  

a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;  
b. bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan 

dampak negatif pengelolaan sampah; dan  
c. bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan 

berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.  
Jadi pemda Bantul dalam peraturan relative lebih maju disbanding Sleman, walaupuan 

dalam prakteknya belum dilaksanakan secara maksimal. 
Contoh perda lain yang sudah mengatur mengenai kompensasi dalam pelanggaran sampah 
adalah Perda Balikpapan No 13 Tahun 2015 Ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah 
Sampah Sejenis Rumah Tangga 
Pasal 21 

(1)  Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada setiap Orang yang terkena 
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dampak negatif yang ditimbulkan daripenanganan sampah di tempat pemrosesan akhir 
sampah. 

(2)  Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh: 
a. pencemaran air; 
b. pencemaran udara; 
c. pencemaran tanah; 
d. longsor; 
e. kebakaran; 
f.  ledakan gas metan; dan/atau 
g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif. 

(3)  Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. relokasi; 
b. pemulihan lingkungan; 
c. biaya kesehatan dan pengobatan;dan/atau 
d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan. 

(4)  Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)dan ayat (3)diatur dengan Peraturan WaliKota 
 
Mengkaji ketentuan Pasal 49 dan 64 Perda Nomor 4 tahun 2015 ini masih bersifat offender 

oriented, berorientasi pada pelanggar. Jadi dengan dijatuhkan sanksi pada pelanggar seolah 
masalah sudah selesai, tidak berorientasi pada perlindungan korban. Demikian juga dalam UU No 
8 tahun 2008 tentang sampah juga tidak mengatur perlindungan terhadap korban. 

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak 
saja merupakan isu nasional tetapi internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh 
perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, 
dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari The Seventh United Nation 
Congress on the Prevention of Crime and  the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan 
Italia September 1985.14 Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan : 
  

Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair 

restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return 

of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a 

result of victimization, the provision of services and the restoration of rights. 

Dalam deklarasi Milan tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan 
tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan 
terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).  

Jika demikian maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap korban adalah subjek pelaku tindak pidana itu sendiri. Pelaku 
tindak pidana itu sendiri bisa orang-perorangan maupun korporasi.15 Dengan demikian maka  
Perda Nomor 4 tahun 2015 idealnya di reformulasi khususnya yang terkait dengan sanksi pidana 
dengan mengatur pertanggungjawaban pelaku kepada korban. 
 

 
14  Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2007, hlm. 22 
15  Konsep korporasi dalam hukum pidana dan hukum perdata berbeda. Korporasi menurut hukum pidana lebih luas 

dari pada pengertian korporasi menurut hukum perdata. Yang dimaksud dengan korporasi menurut hukum perdata 
adalah badan hukum (legal person), lihat Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 66-69. Dalam 
hukum pidana pengertian korporasi tidak terbatas pada badan hukum saja tetapi juga meliputi bukan badan hukum. 
Lihat Sutan Remy Sjahdeini dalam R. Dyatmiko Soemodihardjo (Koordinator), Kapita Selekta Penegakan Hukum di 
Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 324-325 
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V. Penutup 

a. Simpulan 

Upaya  yang sudah dilakukan Pemda Sleman dalam menanggulangi pencemaran 
lingkungan akibat pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Untuk menanggulangi pencemaran 
pengelolaan sampah dengan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang membuang 
sampah sembarangan. Selama ini   telah dilakukan razia terhadap pembuang sampah 
sembarangan dan telah  menangkap 17 orang yang tertangkap tangan. Beberapa orang juga telah 
dijatuhi pidana terhadap pelaku walaupun masih sangat ringan. 

 

b. Saran 

Bentuk perlindungan terhadap korban pencemaran lingkugan dalam pengelolaan sampah 
selama ini dan solusinya: 1) belum ada perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dalam 
pengelolaan sampah karena memang Peraturan perundangan dan Perda nya belum mengaturnya. 
Selama ini Pemda Sleman lebih fokus menjatuhkan sanksi pada pelaku pencemaran; 2) Solusinya 
sebaiknya  Sleman Nomor 4 tahun 2015  tentang sampah  direformulasi dengan mengatur 
pertanggungjawaban pelaku terhadap korban agar korban mendapat perlindungan hukum. 
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