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PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG UJAN MAS  

DITARGETKAN SELESAI 2023  

 

 
Sumber gambar: https://www.istockphoto.com 

 

Isi berita: 

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru (HD), targetkan 

pembangunan jembatan di Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumsel, resmi beroperasi pada tahun 2023. "Saya targetkan paling lambat 

tahun 2023, jembatan ini sudah beroperasi dan digunakan oleh masyarakat," ujar HD di 

sela-sela peninjauan ke lokasi pembangunan jembatan Ujanmas Lama, Minggu 

(29/5/2022). 

Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, saat ini, sebanyak empat tiang sudah 

selesai, tinggal dua tiang penyangga bagian tengah yang biayanya cukup mahal yang akan 

menelan  sekitar Rp10miliar. Gubernur HD sudah menandatangani anggaran dari bantuan 

Gubernur untuk pembangunan lanjutan. Untuk konstruksi rangka bajanya, kita berharap 

ada bantuan dari Kementerian PU, sebab di Kementerian PU memang sudah tersedia 

konstruksi rangka baja dengan panjang 20, 40, 60 meter, bahkan 100 meter pun ada. 

"Jadi saya perintahkan kepada PU Provinsi dan PU Kabupaten untuk sama-sama 

mengambilnya di Kementerian PU dengan mengkoordinasikannya bahwa kita sudah siap 

membangun pondasi jembatannya," tegas suami dari Hj. Febrita Lustia Herman Deru. 

Mudah-mudahan, lanjut HD, dengan dibangunnya jembatan ini akan benar-benar 

bermanfaat terutama para pengguna jalan dan bisa meningkatkan perekonomian 

masyarakat terutama wilayah Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya. Jembatan tersebut 

akan bisa menghubungkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Pali, Mura dan Lahat. 

Ditambahkan Kadin PUPR Kabupaten Muara Enim, H. Hermin Eko Purwanto, 

bahwa sesuai estimasi jembatan di Desa Ujan Mas Lama ini, akan menelan dana sekitar 

Rp40miliar. Jembatan ini, berkonstruksi cor beton dan rangka baja dengan panjang 140 

meter dengan lebar 6 meter. Saat ini, sudah dibangun tiang pondasi dengan dana Rp 5 

Miliar dari dana Bantuan Gubernur, kemudian akan dibangun tiang pondasi tengah yang 
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akan menelan dana sekitar Rp 10 miliar dari Bangub. "Jembatan itu mulai dibangun tahun 

2020, dan diharapkan selesai tahun 2023," ujarnya. Sesuai petunjuk Gubernur Sumsel, 

lanjut Eko, untuk konstruksi rangka bajanya akan dimintakan bantuan dari Kementerian 

PU dengan tujuan untuk mengurangi beban daerah dalam pembangunan jembatan 

tersebut.  

Sementara itu, Kades Ujan Mas Lama, Iwan Tarmizi, bahwa manfaat jembatan 

penghubung tersebut sangatlah besar seperti akan menjadi jalur alternatif antar Kabupaten 

di Sumsel, juga memperpendek rentang jarak serta mempermudah aktivitas warga bekerja 

atau ke kebun dalam mengeluarkan hasil pertanian. Sebab selama ini, masyarakat 

beraktivitas hanya melalui jembatan gantung yang kondisinya terbatas. "Dalam sehari 

bisa 2000 - 3000 orang yang melintas diatas jembatan tersebut. Bahkan pernah ada korban 

jiwa terjatuh karena putus tidak mampu menahan beban yang melintas," ujarnya. 

Selain itu, lanjut Iwan, dengan selesainya jembatan permanen tersebut tentu akan 

memperpendek jarak ke kabupaten lain, seperti ke Kabupaten Pali (Kecamatan Talang 

Ubi) hanya berjarak 35 km, Kabupaten Lahat (Kecamatan Merapi Timur) 25 km, dan 

Kabupaten Musi Rawas (Kecamatan Jaya Loka) sekitar 75 km. Kalau melalui jalur yang 

ada saat ini, tentu sangat memperpendek jarak tempuhnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://palembang.tribunnews.com/2022/05/29/hd-dua-tiang-bernilai-rp-10-m-

pembangunan-jembatan-penghubung-ujan-mas-ditargetkan-selesai-2023?page=all, 

HD: Dua Tiang Bernilai Rp10M, Pembangunan Jembatan Penghubung Ujan Mas 

Ditargetkan Selesai 2023, 29 Mei 2022. 

2. https://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/635849/Targetkan-2023-Selesai-Hd-

Anggarkan-Rp10m-Bangun-Jembatan-Rangka-Baja-Ujan-Mas-Lama#, Targetkan 

2023 Selesai, HD Anggarkan Rp10M Bangun Jembatan Rangka Baja Ujan Mas Lama, 

29 Mei 2022. 

3. https://www.infosumsel.id/sumsel-raya/pr-3623489984/herman-deru-targetkan-

pembangunan-jembatan-rangka-baja-ujan-mas-lama-muaraenim-selesai-di-2023,  

Herman Deru Targetkan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Ujan Mas Lama 

Muaraenim Selesai di 2023, 29 Mei 2022. 

 

 

 

 

 

 

https://palembang.tribunnews.com/2022/05/29/hd-dua-tiang-bernilai-rp-10-m-pembangunan-jembatan-penghubung-ujan-mas-ditargetkan-selesai-2023?page=all
https://palembang.tribunnews.com/2022/05/29/hd-dua-tiang-bernilai-rp-10-m-pembangunan-jembatan-penghubung-ujan-mas-ditargetkan-selesai-2023?page=all
https://infopublik.id/Kategori/Nusantara/635849/Targetkan-2023-Selesai-Hd-Anggarkan-Rp10m-Bangun-Jembatan-Rangka-Baja-Ujan-Mas-Lama
https://infopublik.id/Kategori/Nusantara/635849/Targetkan-2023-Selesai-Hd-Anggarkan-Rp10m-Bangun-Jembatan-Rangka-Baja-Ujan-Mas-Lama
https://infopublik.id/kategori/nusantara/635849/targetkan-2023-selesai-hd-anggarkan-rp10m-bangun-jembatan-rangka-baja-ujan-mas-lama
https://infopublik.id/kategori/nusantara/635849/targetkan-2023-selesai-hd-anggarkan-rp10m-bangun-jembatan-rangka-baja-ujan-mas-lama
https://www.infosumsel.id/sumsel-raya/pr-3623489984/herman-deru-targetkan-pembangunan-jembatan-rangka-baja-ujan-mas-lama-muaraenim-selesai-di-2023
https://www.infosumsel.id/sumsel-raya/pr-3623489984/herman-deru-targetkan-pembangunan-jembatan-rangka-baja-ujan-mas-lama-muaraenim-selesai-di-2023


[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Linda]                              [3] 
 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

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”; 

Pasal 24 ayat (3) 

“Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Belanja Daerah; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah; 

Pasal 50 ayat (1) 

“Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah 

yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan”; 

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”; 

Pasal 55 ayat (1) 

“Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer”; 

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”; 

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”. 

 

 

 



[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Linda]                              [4] 
 

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”. 

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”; 

Pasal 67 ayat (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 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”. 

Pasal 67 ayat (4) 

“Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus”; 

Pasal 67 ayat (6) 

“Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

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

diserahkan kepada penerima bantuan”. 

 


