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Ambruknya jembatan kerangka dan plat besi  menghubungkan Desa Tebing Gerinting Utara 

dengan Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir (OI) hingga patah dua, 

terjadi  pada Minggu  12 Juli 2020 lalu, mulai diperbaiki .“Saat ini proses pengerjaan perbaikan 

jembatan mulai dilaksanakan, kita anggarkan sebesar Rp 1,5 Miliar,’’kata Kadinas PUPR Pemkab  OI 

Ir Juni Eddy. 

Dengan diperbaikinya jembatan tersebut, diharapkan aktifitas masyarakat dari dua desa yang 

sudah 2 bulan ini terganggu, karena tidak bisa melintasinya lagi dengan kendaraan roda dua dan empat, 

segera bisa diselesaikan secepatnya. 

“Sebenarnya, sebelum jembatan itu ambruk, Pemkab OI sudah menganggarkannya, hanya saja 

sebelum diperbaiki , sudah keburu ambruk, ‘’lanjut Juni Eddy. 

Seperti pernah diberitakan, jembatan dengan panjang 80 m dan lebar 4 meter 

tersebut,  ambruk   saat dilewati  kendaraan truk dengan muatan jambu air , akibatnya  truk yang 

melintas , ikut ambruk  jatuh ke sungai Ogan. 

Akibat putusnya jembatan yang dibangun di era  tahuan 1990 an  masih wilayah OKI bukan 

OI, masyarakat Desa Tebing Gerinting dan Desa Arisan Gading terganggu, karena terpaksa harus 

melewati jembatan alternative lainnya yang cukup jauh, yakni Jembatan di Desa Sukaraja, Jembatan 

Tanjung Agung maupun Desa Sakatiga. 

“Kasihan ibu-ibu yang bekerja di Desa Tebing Gerinting  sebagai pembuat kemplang, mereka 

harus memutar dengan jembatan alternative lainnya agar bisa menyeberang, atau dengan perahu,’’tutur 

Wawan. 
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Sumber: 

https://sumeks.co, Jembatan Tebing Gerinting-Arisan Gading Mulai Diperbaiki, Total Anggaran Rp1,5 

Miliar, Minggu, 13 September 2020. 

 
 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk 

kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah 

tersebut”; 

2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Belanja Daerah; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah; 

3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan 

daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”; 

4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, 

anggaran kesehatan, dan insfrastruktur”; 

5. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer”; 

6. Pasal 55 ayat 3 “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 

1 (satu) periode akuntansi”; 

7. Pasal 64 ayat 1 “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya”; 

8. Pasal 65 “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: 

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk 

dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup 

mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 
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nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dan 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap 

pakai; 

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan 

mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan 

mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki 

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset 

tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk 

keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus 

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 


