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Hakim Tolak Bebaskan Eks Kadis LH Kabupaten Serang 

  

 

https://www.radarbanten.co.id/ 

 

Keinginan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Sri Budi 

Prihasto untuk bebas dari dakwaan JPU Kejari Serang kandas. Sebab, nota eksepsi yang diajukan 

terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan stasiun peralihan antara (SPA) sampah di Desa Nagara 

Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang tahun 2020 senilai Rp1,347 miliar tersebut ditolak majelis 

hakim. “Menyatakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa (Sri Budi Prihasto-red) tidak dapat 

diterima,” ungkap Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo saat membacakan putusan sela di Pengadilan 

Tipikor Serang, Kamis (28/7). 

Slamet menjelaskan, alasan penolakan eksepsi terdakwa melalui kuasa hukumnya tersebut 

karena keberatan yang diajukan sudah memasuki pokok perkara. Oleh karenanya, untuk menilai atau 

menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya diperlukan pemeriksaan materi pokok perkara dengan 

pemeriksaan saksi dan alat bukti. “Terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan putusan 

dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis berpendapat, nota pembelaan terdakwa tidak 

bersifat eksepsional dan tidak dapat diterima,” kata Slamet. 

Slamet mengungkapkan, dalam surat dakwaan yang disusun oleh JPU Kejari Serang telah 

sesuai dengan identitas terdakwa. Oleh karenanya tidak terjadi error in persona atau kesalahan orang 

dalam perkara tersebut. “Tidak ada kesalahan orang atau error in persona, dengan demikian syarat 

formil surat dakwaan telah terpenuhi dalam perkara a quo,” kata Slamet. 

Selain menolak eksepsi Sri Budi Prihasto, majelis hakim juga menolak eksepsi tiga terdakwa 

lain. Mereka, Kabid Persampahan dan Pertamanan pada DLH Kabupaten Serang Toto Mujiyanto, 

Camat Petir Asep Herdiana dan Kepala Desa Negara Padang Toton Efendi. 

Penolakan eksepsi tersebut karena dianggap sudah memasuki materi pokok perkara dan surat 

dakwaan JPU dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil. “Memerintahkan kepada penuntut 

umum untuk melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara,” tutur Slamet. 

Seperti diketahui, berdasarkan surat dakwaan kasus dugaan korupsi tersebut berawal pada 2020 

lalu. Ketika itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 
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593/Kep.606-Huk.DLH/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim persiapan dan 

pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SPA Zona Selatan Desa Mekar Baru dan Desa 

Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020. 

“Pengadaan lahan dilakukan oleh Dinas LH dengan pagu anggaran Rp1,5 miliar,” kata 

Mulyana, JPU Kejari Serang saat membacakan surat dakwaan beberapa waktu yang lalu. Untuk 

melaksanakan kegiatan, Pemkab Serang kemudian membeli lahan milik Ajali seluas 2.561 meter 

persegi di Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. “Namun, pada pelaksanannya 

pembelian tanah itu tanpa dilakukan sosialisasi kepada pihak yang berhak yakni Ajali selaku pemilik 

lahan, tidak melakukan identifikasi, dan tidak melakukan musyawarah harga ganti rugi,” kata Mulyana 

dihadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo. 

Mulyana mengungkapkan untuk pembayaran ganti rugi sebanyak Rp1.347.632.000 tidak 

ditransfer ke rekening Ajali selaku yang berhak, melainkan ke rekening Toton Efendi. Sedangkan Ajali 

hanya menerima pembayaran Rp330 juta. “Terdakwa Toto Efendi menerima uang dari kegiatan 

pengadaan tanah SPA pada Dinas LH sebesar Rp922.363.200, Sri Budi Prihasto Rp10 juta, Toto 

Mujianto Rp60 juta dan Asep Herdiana Rp25 juta,” kata Mulyana. 

Mulyana menegaskan perbuatan keempat terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Kepala BPN Nomor  tahun 2015 

tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan lahan, dan peraturan Gubernur Banten Nomor 11 tahun 

2018 tentang pedoman tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum. 

“Perbuatan Toto Mujianto selaku PPK, Asep Herdian selaku Camat Petir, Toto Efendi selaku 

Kades Negara Padang merupakan perbuatan melawan hukum, sebagai mana dalam pasal 2 ayat (1) dan 

atau pasal 12 huruf i junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1990 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 

KUHP,” tutur Mulyana. 

 

Sumber Berita 

https://www.radarbanten.co.id/, Hakim Tolak Bebaskan Eks Kadis LH Kabupaten Serang, 29 Juli 2022.  

 

Catatan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021mengatur tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada: 

 Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, 

kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah 

Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, 
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kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan 

khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk 

Kepentingan Umum. 

 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan 

cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. 

 Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan 

ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang 

dapat dinilai. 

 Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil 

kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah. 

 Pasal 2 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan: 

a. pertahanan dan keamanan nasional; 

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi 

kereta api; 

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; 

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; 

g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; 

h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

j. fasilitas keselamatan umum; 

k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 

m. cagar alam dan cagar budaya; 

n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa; 

o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah 

umum dan rumah khusus; 

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

r. pasar umum dan lapangan parkir umum; 

s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah; 
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t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 

u. kawasan industri yang diprakarsai danlatau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 

v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah 

Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 

w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan 

x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. 

 Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum 

diselenggarakan melalui tahapan: 

a. perencanaan; 

b. persiapan; 

c. pelaksanaan; dan 

d. penyerahan hasil. 

 Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan 

untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada: 

a. rencana tata ruang; dan 

b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam: 

1. rencana pembangunan jangka menengah; 

2. rencana strategis; dan/atau 

3. rencana kerja pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah. 

 Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1), bertugas: 

a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; 

b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; 

c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; 

d. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; 

e. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk 

g. Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur. 

 Pasal 12 Ayat (3) menyatakan bahwa Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat informasi mengenai: 

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; 

b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan; 

c. tahapan rencana Pengadaan Tanah; 
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d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 

e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan 

f. informasi lainnya yang dianggap perlu. 

 Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) 

menjelaskan mengenai rencana pengadaan Tanah dalam Konsultasi publik. 

 Pasal 31 Ayat (2) menyatakan bahwa Penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: 

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah; 

c. peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; 

d. insentif yang akan diberikan kepada pihak yang Berhak; 

e. objek yang dinilai Ganti Kerugian; 

f. bentuk Ganti Kerugian; dan 

g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan 

masyarakat yang terkena dampak. 

 Pasal 68 Ayat (1) menyatakan bahwa penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian 

bidang per bidang tanah, meliputi: 

a. tanah; 

b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; 

c. bangunan; 

d. tanaman; 

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau 

f. kerugian lain yang dapat dinilai. 

 Pasal 76 Ayat (1)  menyatakan bahwa Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 

a. uang; 

b. tanah pengganti; 

c. permukiman kembali; 

d. kepemilikan saham; atau 

e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 


