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Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang mengajukan pinjaman daerah 

ke Bank Sumsel Babel (BSB) sebesar Rp147 milyar. Pinjaman ini untuk membiayai 

proyek-proyek strategis yang memang perencanaannya sudah masuk dalam proyek 

strategis daerah. 

Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad mengatakan, terjadinya pandemi 

Covid-19 secara global belakangan ini, telah membuat terjadinya kontraksi ekonomi, 

tak terkecuali Kabupaten Empat Lawang. 

Imbasnya, sumber-sumber pendapatan daerah seperti transfer daerah, itu 

mengalami penurunan yang luar biasa. Sebagai contoh, Dana Alokasi Umum (DAU) 

mengalami kekurangan Rp42,5 milyar, dana perimbangan berkurang sekitar Rp70 

milyaran, bahkan Dana Insentif Daerah (DID) nol rupiah. 

“Sementara kebutuhan dengan anggaran untuk menjalankan pembangunan itu 

sudah dipatok dengan target-target berjalan,” ungkap H. Joncik Muhammad kepada 

wartawan. Dipaparkannya, rencana pinjaman daerah ke BSB ini dirasa penting untuk 

membiayai rencana proyek-proyek strategis kabupaten yang sudah teragendakan. 

“Sebagian untuk itu, sebagian lagi untuk membiayai kekurangan pembiayaan lain di 

Pemkab,” jelasnya. 
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Apakah pembayaran bunga pinjaman bisa di-handle oleh APBD ke depan, 

Joncik memastikan jika pembayaran bunga pinjaman bisa dilakukan pada 2021. Dalam 

penjelasannya, satu tahun anggaran untuk meng-handle pembayaran bunga pinjaman, 

selanjutnya pada 2022-2023, membayar pokok pinjaman. “Kalau memang 

memungkinkan pada 2022 kita bayarkan lunas, tentu akan kita bayarkan lunas,” 

imbuhnya. 

Lebih lanjut Joncik menjelaskan, di antara proyek-proyek strategis yang akan 

dibiayai dari pinjaman daerah ini nantinya adalah pembangunan ruas jalan penghubung 

Tanjung Raman Kecamatan Pendopo ke Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh 

(Paiker) dan pembangunan Jalan Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat sepanjang 17 

kilometer yang menghubungkan Kecamatan Pendopo Barat dengan Kecamatan Sikap 

Dalam. “Yang jelas, mengapa kita perlu minjam, karena memang keuangan daerah kita 

turun drastis jika dibandingkan tahun lalu,” tegasnya. 
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah: 

 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 7) 

 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 11) 

 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima 

sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga 

Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (Pasal 1 angka 15) 
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 Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (Pasal 30) 

 Dana perimbangan terdiri atas: 

a. Dana Transfer Umum; dan 

b. Dana Transfer Khusus. (Pasal 35 ayat (1)) 

 Dana Transfer Umum terdiri atas: 

a. DBH; dan 

b. DAU. (Pasal 35 ayat (2)) 

 Dana Transfer Khusus terdiri atas: 

a. DAK Fisik; dan 

b. DAK Non Fisik. (Pasal 35 ayat (3)) 

 DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (Pasal 37) 

 Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan 

atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu. (Pasal 39) 

 Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima 

dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian 

pinjaman bersangkutan. (Pasal 74 ayat (1)) 

 Penerimaan Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lain; 

c. lembaga keuangan bank; 

d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau 

e. masyarakat. (Pasal 74 ayat (2)) 

 Penerimaan Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (Pasal 74 ayat (3)) 

 


