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Herman Deru Bantu Rp15 Miliar Muluskan Pekerjaan Jalan Akses Wisata Petanang 

Lubuklinggau 

 

 

https://www.tribunnews.com/ 

 

Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Lubuk 

Linggau dalam rangka memperingati HUT ke-19 Kota Lubuklinggau di Gedung Paripurna DPRD 

Kota Lubuklinggau, Sabtu (17/10/2020). 

Setelah acara itu, Deru langsung menuju Kecamatan Lubuklinggau 1 guna meninjau jalan 

akses wisata petanang. 

Dalam pembangunan jalan akses wisata petanang tersebut, Herman Deru telah 

menggelontorkan dana senilai Rp 15 miliar. 

Jalan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Lubuklinggau. 

Herman Deru mengaku setiap pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Sumsel 

ini tentu menjadi perhatiannya, apalagi pembangunan infrastruktur itu sangat penting bagi masyarakat 

termasuk dalam perputaran ekonomi antar daerah. 

"Pemprov Sumsel tidak pernah tinggal diam dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Kabupaten /Kota, termasuk jalan yang ini, tadi sudah kita lakukan penyerahan bantuan secara simbolis 

untuk titik jalan ini sebesar Rp15 Miliar. Saya berharap kegiatan ini terlaksana dengan baik, berdaya 

guna dan bermanfaat bagi masyarakat kota Lubuklinggau,"katanya. 

Tak hanya itu Deru juga telah menjawab keinginan Walikota beserta masyarakat 

Lubuklinggau untuk pembangunan Embung. 

Untuk diketahui embung sendiri banyak sekali manfaat dimana cekungan yang digunakan 

untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan, untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah 

banjir serta menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di 

musim kemarau. 
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"Tadi pak Walikota meceritakan soal pembangunan Embung dan langsung saya respon karena 

bukan hanya untuk fasilitas umum tapi itu tentu untuk pengendalian banjir yang ada di kota, nanti 

tinggal kita buat saluran-saluran penghubungnya dari pusat kota,"ungkapnya. 

Herman Deru berharap setelah terbangun embung ini dapat menjadi embung yang produktif 

bahkan bisa dijadikan tempat pembiakan ikan atau sejenis lainnya sehingga bermanfaat nantinya. 

 

Sumber berita: 

1. https://sumsel.tribunnews.com/, Herman Deru Bantu Rp15 Miliar Muluskan Pekerjaan Jalan 

Akses Wisata Petanang Lubuklinggau, Minggu, 18 Oktober 2020; 

2. https://www.linggaupos.co.id/, Muluskan Pekerjaan Jalan Akses Wisata Petanang, Gubernur 

Bantu Rp15 Miliar, Minggu, 18 Oktober 2020. 

 

 

Catatan: 

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua 

mengatur tentang Hubungan Keuangan Antar-Daerah. Pasal 281 ayat (2) huruf d UU Nomor 23 Tahun 

2014 menguraikan salah satu hubungan keuangan antar daerah adalah bantuan keuangan antar-Daerah. 

Dari sisi pemerintah penerima bantuan keuangan, bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi kepada 

pemerintah kabupaten/kota merupakan bagian dari pendapatan transfer sebagaimana diatur dalam 

Pasal 285 ayat (2) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah diatur lebih lanjut mengenai pendapatan transfer antar-daerah sebagai berikut: 

1. Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari 

Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 

2. Pasal 45 ayat (2) Bantuan keuangan  terdiri atas:  

a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 

b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota. 

Dari sisi Pemerintah Provinsi sebagai pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan masuk 

dalam klasifikasi Belanja Daerah pada Belanja Transfer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) 

PP Nomor 12 Tahun 2019.  

Terkait dengan Belanja Transfer, PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut: 

1. Pasal 55 ayat (5) mengatur bahwa belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah 

kepada pemerintah desa. 

2. Pasal 56 ayat (4) Belanja transfer dirinci atas jenis: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 
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Lebih lanjut terkait dengan Belanja Bantuan Keuangan, PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 67 

mengatur hal-hal sebagai berikut: 

1. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, 

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.  

2. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Bantuan keuangan terdiri atas:  

a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; 

b. bantuan keuangan antar-Daerah  kabupaten/kota;  

c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau 

Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;  

d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah 

provinsi lainnya; dan/atau 

e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. 

4. Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. 

5. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah penerima bantuan. 

6. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. 

7. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping 

dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 

 


