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VIRAL JALAN RUSAK DI MUSI BANYUASIN, APRIYADI KUCURKAN 
RP9MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN RUSAK 

 
Sumber Gambar: https://www.merdeka.com  

 

Isi Berita: 

Viral di media sosial masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan di tiga desa yang berada di 
Kecamatan Jirak Jaya kabupaten Musi Banyuasin (Muba). 

Pemerintah Muba juga mengucurkan Rp9 miliar untuk memperbaiki kerusakan jalan 
sepanjang 3 kilometer tersebut. 

Camat Jirak Jaya, Yudi Suhendra mengatakan, adapun ketiga desa yang menjadi perhatian 
tersebut yakni Desa Rukun Rahayu, Desa Layan dan Desa Mekar Jaya. 

“Kerusakan jalan tersebut diperparah karena kontur tanah yang labil. Apalagi kalau musim 
hujan seperti saat ini, kondisi jalan kian bertambah rusak dan sangat sulit untuk dilintasi oleh 
warga," ujarnya. 

Sementara itu, Penanggung Jawab (Pj) Bupati Muba Apriyadi yang langsung turun ke lokasi 
jalan rusak terutama di dua titik yang sangat parah yakni Desa Rukun Rahayu dan Desa Mekar 
Jaya pada Sabtu (25/6/2022). 

Pantauan di lokasi tampak Apriyadi langsung mendengar keluhan kerusakan jalan dari 
warga yang melintas di dua titik tersebut. Bahkan, sesekali warga yang melintas meminta agar 
kerusakan jalan tersebut segera diperbaiki. 

"Kondisinya memang parah, apalagi ini menjadi satu-satunya jalan penghubung antar desa, 
oleh sebab itu langsung akan dieksekusi perbaikannya agar jangan menghambat aktifitas 
masyarakat setempat," ucapnya. 

Menurutnya, kondisi jalan rusak tersebut diperparah oleh kondisi kontur tanah yang labil. 

"Selain itu pula kalau cuaca hujan pasti akan memperparah kondisi jalan, tapi ini saya 
langsung minta Dinas PUPR Muba melakukan perbaikan segera," tegasnya. 

Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Muba, Ahmad Fadli mengatakan 
meskipun saat ini jalan rusak tersebut akan diperbaiki sementara, namun perbaikan yang 
signifikan akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2022 dengan kucuran dana sebesar 
Rp9 miliar untuk perbaikan di sepanjang 2-3 kilometer jalan. 
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"Memang di segmen ini yakni di Desa Mekarjaya, Rukun Rahayu dan Desa Layan sangat 
parah kerusakannya, oleh sebab itu perbaikan yang signifikan akan dilakukan segera dan anggaran 
perbaikannya akan disiapkan pada APBD Perubahan TA 2022," urainya. 
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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 49 ayat (1) 
“Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”. 

Pasal 50 ayat (1) 
“Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang 
besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”; 
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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 (3) 
“Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran 
anggaran untuk rolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu (1) 
periode akuntansi”; 

Pasal 56 ayat (2) 
”Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis 
belanja modal”; 

Pasal 65 huruf (d) 
“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) yakni belanja jalan, irigasi 
dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, 
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau 
dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai”. 


