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JALAN AMBLAS DI JEMBATAN ENIM III SEGERA DIPERBAIKI 

 
Sumber Gambar: https://palugadanews.com 

Isi Berita: 

Jalan lingkar di dekat Jembatan Enim III, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, yang 
longsor segera diperbaiki. 

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim Kurniawan saat meninjau lokasi jalan amblas 
tersebut, Sabtu (11/6/2022), mengatakan jalan yang sudah lebih dari satu tahun amblas sekitar 6 
meter dari bahu jalan dengan ketinggian sekitar 10 meter ini akan segera diperbaiki. 

“Sudah lebih dari satu tahun jalan di tepi Sungai Enim ini rusak. Maka, kita akan segera 
perbaiki mengingat urgensi jalan tersebut sebagai akses jalan lintas tengah Sumatera yang 
melintasi ibu kota Kabupaten Muara Enim,” ujarnya. 

Dikatakan dia, pelaksanaan perbaikan jalan tersebut saat ini sedang dalam tahap tender. 
Selanjutnya akan dilakukan pengerjaan pada tahun ini juga melalui pendanaan APBD Kabupaten 
Muara Enim tahun 2022 sebesar Rp 6 miliar. 

“Perbaikan nantinya akan meliputi pembangunan dinding penahan atau turap sepanjang 50 
meter kemudian penimbunan, pengerjaan konstruksi jalan dan pengaspalan,” terangnya. 

Menurut dia, pembangunan turap memang harus dilakukan karena letak jalan yang berada 
dibibir sungai ditambah dengan volume dan intensitas kendaraan yang tinggi sehingga rawan 
abrasi atau pengikisan tanah di bawahnya. 

“Dengan kembali normalnya kondisi jalan ini, harapan kita nantinya jalur kendaraan lintas 
tengah Sumatera, terutama kendaraan dengan volume tinggi tidak lagi melewati Kota Muara Enim 
melainkan langsung dapat melintasi jalan lingkar ini sehingga mengurai kemacetan dan beban 
Jembatan Enim II yang berada di dalam kota juga dapat berkurang,” urai dia. 

Dia juga meminta masyarakat agar berhati-hati dan bersabar jika nantinya ada kemacetan 
akibat antrean buka-tutup jalan. 

“Kami juga meminta kepada seluruh masyarakat pengguna jalan ini untuk terus berhati – 
hati dan juga agar dapat bersabar kalau nantinya terdapat kemacetan akibat antrean adanya buka 
tutup jalan selama proses pengerjaan,” pungkasnya. 
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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”; 

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”; 
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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”. 


