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Pemkab Probolinggo Tunggu Jawaban Pihak Ketiga untuk 

Pinjaman 

 

 
https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/26/07/2020/pemkab-probolinggo-tunggu-jawaban-

pihak-ketiga-untuk-pinjaman/ 

 

DRINGU, Radar Bromo– Dampak pandemi covid-19, benar-benar memukul keuangan 

daerah Kabupaten Probolinggo. Pemkab Probolinggo pun sangat berharap terealisasinya 

pinjaman daerah ke pihak ketiga. Yaitu PT Sarana Multi Infratruktur (SMI). Bahkan, 

ditargetkan dalam P-APBD 2020, dapat pinjaman sekitar Rp 9,3 miliar. 

Dewi Korina selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, saat 

dikonfirmasi mengatakan, tahun ini tingginya nilai dana transfer dari pusat yang dikurangi, 

tentu menjadi perhatian serius. Untuk menjaga percepatan pembangunan infrasktruktur di 

Kabupaten Probolinggo, pihaknya pun memutuskan untuk mengajukan pinjaman daerah 

ke PT. SMI. 

”Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo, kami harus 

ajukan pinjaman daerah ke pihak ketiga. Direncanakan, pinjaman daerah itu untuk 

menyelesaikan pembangunan infrasktur jalan, air dan sumberdaya air bersih serta 

sanitasi,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin. 

Dewi menjelaskan, pengajuan pinjaman daerah Kabupaten Probolinggo total sekitar Rp 

138,5 miliar. Namun, pihaknya menargetkan pengajuan pinjaman untuk P-APBD 2020 ini 

sekitar Rp 9,3 miliar. Tentunya, besar harapan pengajuan pinjamanan daerah itu bisa 

terealisasi tahun ini. Sehingga, bisa segera terlaksana tahun ini. ”Kami sudah ajukan 
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pinjaman daerah itu beberapa pekan lalu. Sekarang kami masih menunggu jawaban dari 

PT. SMI,” terangnya. 

Dewi menjelaskan, dengan percepatan pembangunan infrasktur, diharapkan menjadi daya 

ungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor-sektor 

strategis. Seperti sektor pariwisata, pertanian dan perindustrian serta perdagangan. ”Bunga 

pinjaman daerah itu tidak lah besar dan ada hitungannya. Karena PT SMI dibawah 

pemerintah,” ujarnya. (mas/fun) 

 

Sumber Berita :  

https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/26/07/2020/pemkab-probolinggo-tunggu-jawaban-

pihak-ketiga-untuk-pinjaman/ 

 

Catatan : 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: 

a. 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 ayat 15); 

b. Keuangan Daerah meliputi antara lain hak daerah untuk memungut pajak daerah dan 

retribusi daerah serta melakukan pinjaman (Pasal 2 huruf a); 

c. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 

ayat (1) huruf d antara lain berwenang menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan 

pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah (Pasal 7 ayat 2 huruf g); 

d. Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a 

bersumber antara lain dari penerimaan Pinjaman Daerah: (Pasal 70 ayat 3 huruf d); 

e. Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d 

didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan 

sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan (Pasal 74 ayat 

1); 

f. Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) dapat 

bersumber dari:  Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah lain; lembaga keuangan bank; 

lembaga keuangan bukan bank; dan/atau masyarakat; 
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g. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan 

batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD 

masing-masing daerah yang dibiayai dari pinjaman daerah setiap tahun anggaran (Pasal 

86 ayat 1); 

h. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal 

jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing 

daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan ( Pasal 87 ayat 1); 

i. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD 

kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas 

maksimal defisit APBD masing- masing daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan (Pasal 87 ayat 2); 

j. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD (Pasal 87 ayat 3). 

 

 


