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30 Km Akses Pagaralam “Dihitamkan” 

 
Sumber Gambar: https://sumeks.co 

Pembangunan di sektor infrastruktur jalan terus dilakukan. Tahun ini sekitar 30 kilometer 

disejumlah titik, baik diwilayah kota hingga pelosok dilakukan pengaspalan. “Ada belasan titik jalan 

yang kita aspal, baik itu di kawasan kota hingga pelosok,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Pagaralam, A Parlinsyah ST MM melalui Kabid Bina Marga, Adriansyah ST 

MM, kemarin. 

Disebutkan Adriansyah, untuk di wilayah kota sekitar 8 titik, seperti di kawasan Air Perikan 

yang menghubungkan Jambat Akar, Jalan Cik Din, Jalan Wedana Gani, akses Terminal Nendagung 

Jalan Soeprapto menghungkan Tanjung Aro. Kawasan Prumnas Talang Sawah, kawasan  Mekar Alam, 

Talang Jelatang. 

Untuk sumber dananya, lanjutnya, melalui suntikan dana Pusat dan Provinsi. “Ada 10 paket 

kegiatan yang masuk dalam APBD-Perubahan, 3 paket kegiatan suntikan Bangub Reguler, ditambah 

dua paket kegiatan melalui DAK Reguler,” katanya. 

Pengaspalan ini, katanya, merupakan upaya yang dilakukan Pemkot Pagaralam melalui Dinas 

PUPR untuk membenahi infrastruktur jalan. Mengingat, untuk percepatan pembangunannnya tidak 

dimungkinkan mengandalkan APBD Kota Pagaralam. 

Sementara pembangunan akses di pelosok jawab Adriansyah ada pembangunannya ditahun ini, 

juga ditargetkan selesai akhir tahun ini. Itu artinya, Pemkot Pagaralam tidak hanya fokus jalan 

perkotaan, namun juga di pelosok. Agar, dampak dan manfaat pembangunan infrastruktur ini juga 

dirasakan merata oleh masyarakat Pagaralam. 
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Adriansyah menyebutkan, di kawasan Kecamatan Dempo Tengah yakni sepanjang Jalan 

Pesirah Jemair yaitu mulai Simpang Tiga Jokoh –  Sumber Jaya melalui sumber dana APBD-P.  Selain 

itu, melalui suntikan dan Bangub untuk mendanai perbaikan Jalan Rimba Candi yang menghubungkan 

Semidang Alas. 

“Perbaikan kedua akses tersebut, saat ini sedang persiapan pengaspalan. Sementara pengerasan 

disejumlah titik pun sudah dilakukan. Kita harapkan, nantinya bisa mendukung kelancaran transportasi 

untuk pengangkutan hasil panen, baik disektor pertanian ataupun perkebunan,” pungkasnya. 

Sumber: 

https://sumeks.co, 30 Km Akses Pagaralam “Dihitamkan”, Senin, 2 November 2020. 

 

Catatan: 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

menerangkan bahwa: 

- 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”; 

 
Pendapatan Daerah: 

1. Pasal 1 ayat 7 “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”; 

2. Pasal 30 “Pendapatan Daerah terdiri atas: 

1. pendapatan asli daerah; 

2. pendapatan transfer; dan 

3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

3. Pasal 34 ayat 1 “Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi: 

a. transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. transfer antar-daerah. 

4. Pasal 34 ayat 2 “Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas: 

a. dana perimbangan; 

b. dana insentif daerah; 

c. dana otonomi khusus; 
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d. dana keistimewaan; dan 

e. dana desa. 

5. Pasal 34 ayat 3 “Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. pendapatan bagi hasil; dan 

b. bantuan keuangan. 

 

Pengeluaran Daerah: 

1. Pasal 1 ayat 6 “Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah”; 

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 perundang-undangan”; 

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 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 

pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan 

Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”; 

7. Pasal 56 ayat 4 ”Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci 

atas jenis: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan”; 

8. Pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b 

diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”; 

9. Pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan 

perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”; 

10. Pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
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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 kepala desa”. 

 


