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USUT PNBP PEMKOT SATU MILIAR RUPIAH, JAKSA TUNGGU LAPORAN

www.perbendaharaan.go.id

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon akan mengusut dugaan penyelewengan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1 Miliar di Pemerintah Kota (Pemkot)

Ambon apabila ada laporan resmi. Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat, menyatakan bahwa

beliau enggan berkomentar bila belum ada laporan.

Berbagai kalangan mendesak kejaksaan untuk mengusut dugaan penyelewengan

PNBP. Hasil audit BPK Maluku menemukan PNBP dalam dua tahun terakhir tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Besaran anggaran yang diduga diselewengkan Rp1 Miliar, pada

Tahun 2014 senilai Rp250 Juta dan pada Tahun 2015 Rp750 Juta.

Pegiat anti korupsi Maluku, Ikhsan Tualeka, mengatakan bahwa Rp1 Miliar adalah

angka yang besar sehingga disayangkan apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, penegak hukum seperti kejaksaan tak perlu menunggu laporan resmi, tetapi

hasil audit BPK bisa menjadi acuan untuk melakukan penyelidikan. Kecuali dari BPK

diberikan waktu bagi Pemkot untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut. Namun

selama tidak bisa dipertanggungjawabkan maka harus segera lakukan penyelidikan.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Darusalam, Dayanto menyatakan harus

menjemput bola, karena dugaan penyelewengan PNBP Rp1 Miliar merupakan hasil audit

BPK. Caretaker Walikota Ambon, FJ Papilaya, mengatakan akan memanggil pimpinan

SKPD terkait dugaan penyelewengan PNBP 1 Miliar.

Sementara itu, Aliansi Gerakan Anti Korupsi (AGAS) Maluku meminta Sekretaris

Kota Ambon, AG Latuheru, bertangung jawab karena tidak mungkin Sekretaris Kota selaku

Ketua Badan Anggaran Eksekutif tidak mengetahui soal dana Rp1 Milyar tersebut. Hal

senada diungkapkan Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Malaku, Ridwan

Kelian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kota Ambon, M Nanlohy membantah ada

temuan BPK soal PNBP Tahun 2014 dan 2015. Ia mengatakan bahwa bila ada temuan BPK ,

Pemerintah Kota Ambon pasti menindaklanjutinya.

Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan Kota Ambon, Robby Silooy, mengatakan

bahwa pengelolaan PNBP adalah tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang

pimpin Jopie Silanno. Menurutnya, selama ini laporan keuangan yang masuk ke Dispenda

juga diaudit oleh BPK, sehingga pimpinan instansi tersebut tahu kesalahan ada di mana.

Setelah dikonfirmasi, Kepala Dispenda Kota Ambon, Jopie Silanno, mengaku tidak tahu. Ia



2
UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2016

mengatakan, dinas yang dipimpinnya hanya mengelola pendapatan yang bersumber dari

pajak, bukan PNBP.

Sumber berita:

Harian Siwalima, Usut PNBP Pemkot Rp1 Miliar, Jakta Tunggu Laporan, Kamis,

11 Agustus 2016.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

mengatur:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang

tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

b. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non-Departemen.

c. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

1) penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;

2) penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

3) penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;

4) penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;

5) penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan

denda administrasi;

6) penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;

7) penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

d. Seluruh Penerimaan Nagara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas

Negara.

e. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.

2. Salah satu komponen Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah adalah Lain-lain PAD yang sah, yangmana terdiri dari:

a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

a. Pendapatan Daerah yaitu semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
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1) pendapatan asli Daerah meliputi:

a) pajak daerah;

b) retribusi daerah;

c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

2) pendapatan transfer; dan

3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

mengatur:

a. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih.

b. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah;

2) Dana Perimbangan

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

c. Pendapatan asli daerah terdiri atas:

1) pajak daerah;

2) retribusi daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

4) dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

d. Lain-lain PAD yang sah mencakup:

1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

3) jasa giro;

4) pendapatan bunga;

5) tuntutan ganti rugi;

6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

5. Berdasarkan aturan di atas, PNBP merupakan penerimaan yang diterima oleh Negara,

bukan daerah, yang bukan bersumber dari pajak. Pengelolaan PNBP termasuk dalam

pengelolaan keuangan Negara yang dituangkan dalam APBN.


