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BUPATI EMPAT LAWANG AKUI DANA BANTUAN GUBERNUR (BANGUB)  

BERPERAN PENTING MAJUKAN DAERAH 

 

l  
https://sumsel.tribunnews.com/ 

 

Isi berita: 

Komitmen Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dan Wakil 

Gubernur H. Mawardi Yahya (HDMY) dalam membangun daerah terus dilakukan 

secara merata dan berkelanjutan di 17 Kabupaten/Kota. Utamanya pembangunan 

infrastruktur yang dinilai mendesak dalam rangka pemenuhan kepentingan ekonomi 

masyarakat. "Pembangungan secara merata dan berkelanjutan di Sumsel sudah kita 

lakukan karena ini merupakan komitmen kita,” ucap Wakil Gubernur Mawardi Yahya 

saat mendengarkan paparan Bupati Empat Lawang terkait program Tahun Anggaran 

2022 bertempat di ruang rapat gubernur, Selasa (19/10/2021). 

Mawardi mengharapkan pada Tahun Anggaran 2022 mendatang, Pemkab Empat 

Lawang membuat usulan dengan mengedepankan skala prioritas. Pemprov Sumsel akan 

berupaya untuk membantu pendanaan sesuai dengan ketersediaan anggaran secara 

proporsional. "Prioritaskan pembangunan yang dinilai mendesak. Pemprov akan 

berupaya untuk membantu,” tambahnya. 

Wagub memberikan apresiasinya kepada jajaran Pemkab Empat Lawang yang 

telah menyampaikan usulan terkait dengan program yang akan dikerjakan pada Tahun 

Anggaran 2022 mendatang. Dengan adanya usulan, Pemprov Sumsel dapat menentukan 

besaran anggaran bantuan gubernur khusus (Bangubsus) yang akan diberikan. "Usulan 

bupati ini akan kita sampaikan ke pak Gubernur. Kita akan kaji, kalau memang 

bermanfaat bagi masyarakat kenapa tidak," tandasnya. 

Sedangkan terkait dengan rusaknya jembatan Tebing Tinggi akibat sapuan banjir, 

secara khusus Wagub mengintruksikan dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan 

pada jembatan yang rusak tersebut.  Insya Allah akhir tahun ini juga jembatan tersebut 

selesai dibenahi. 
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Sementara itu, Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad dalam paparannya 

menyebut kesejahteraan masyarakat Empat Lawang menjadi prioritasnya karena itu 

pihaknya mengusulkan setidaknya 13 poin proyek prioritas pada TA 2022 mendatang. 

Meliputi program pembangunan infrastruktur baik berupa ruas jalan, gedung olahraga, 

jembatan, dan gedung pusat penelitian dan pengembangan terpadu. "Ke 13 program 

prioritas ini Kabupaten Empat Lawang di tahun 2022 itu, kami harapkan mendapatkan 

bantuan dari Pemprov Sumsel," ungkap Joncik. 

Dikesempatan tersebut Joncik juga minta bantuan Gubernur Herman Deru agar 

dapat membantu memperbaiki jembatan tebing tinggi yang beberapa waktu lalu sempat 

terputus akibat terjangan banjir yang menyebabkan putusnya akses lalu lintas 

masyarakat. "Jembatan Tebing Tinggi penghubung sejumlah desa dengan akses ke pasar 

terputus karena banjir. Untuk itu kami meminta bantuan pada Provinsi," tambah Joncik. 

Turut hadir mendampingi Bupati Joncik, Wakil Bupati Empat Lawang, Yulius 

Maulana, Kepala Bappeda, Yulius Sugiantara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, 

Drs. H. M. Azhari, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Ismail, Kepala 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Mike Wijaya, Kepala Dinas 

Kesehatann Deri, Dirut RSUD diwakili Kepala Bidang Rekam medik, Joko Priyanto. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumsel.tribunnews.com/2021/10/19/bupati-empat-lawang-akui-dana-bangub-

berperan-penting-majukan-daerah, Bupati Empat Lawang Akui Dana Bangub 

Berperan Penting Majukan Derah, 19 Oktober 2021. 

2. https://sumselupdate.com/bupati-empat-lawang-akui-dana-bangub-berperan-penting-

majukan-daerah/, Bupati Empat Lawang Akui Dana Bangub Berperan Penting 

Majukan Derah, 19 Oktober 2021. 

3. https://www.ampera.co/baca/bupati-empat-lawang-akui-dana-bangub-berperan-

penting-majukan-daerah/, Bupati Empat Lawang Akui Dana Bangub Berperan 

Penting Majukan Derah, 20 Oktober 2021. 

 

Catatan: 

Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka 

kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan 

tertentu lainnya. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 

program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 

Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyebutkan: 

Pasal 30 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Pasal 34  

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi: 

a. transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. transfer antar-daerah. 

(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas: 

a. dana perimbangan; 

b. dana insentif daerah; 

c. dana otonomi khusus; 

d. dana keistimewaan; dan 

e. dana desa. 

(3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. pendapatan bagi hasil; dan 

b. bantuan keuangan. 

Pasal 45 

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayal (3) huruf b 

merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama 

daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu 

lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 

b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota. 

Pasal 67 

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (a) huruf b 

diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan 

peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya. 

(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 
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belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; 

b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; 

c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupatenlkola 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 bantuan Keuangan Daerah provinsi atau 

kabupaten/kota kepada desa. 

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau 

khusus. 

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. 

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya 

diserahkan kepada penerima bantuan. 

(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran 

pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 menyebutkan: 

Pasal 4: 

(1) Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berpedoman pada rencana 

kerja Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah 

melampirkan hasil pemetaan program dan kegiatan. 

(3) Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2021. 



[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Ferri-Morinda] [5] 

 

(4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam 

penyusunan rencangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon 

anggaran sementara. 

Lampiran Ruang Lingkup menyebutkan: 

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi: 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan; 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin 

Pemerataan; 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan 

Pelayanan Dasar; 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan 

Iklim; dan 

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi 

Pelayanan Publik. 


