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 Bendahara Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Maluku, Alimin Buton, 

mengaku siap mengembalikan kerugian daerah sesuai perintah Inspektorat. Menurut Alimin 

Buton, uang yang harus dikembalikan ke kas daerah hampir Rp300 juta. Alimin Buton dan 

Kepala Biro Humas dan Protokol, Muhammad Junries, bertanggung jawab untuk 

mengembalikan uang tersebut. “Saya sudah menyiapkan uang untuk dikembalikan ke kas 

daerah,” kata Alimin Buton. Uang tersebut untuk pembayaran biaya advertorial media dan 

pencetakan buku biografi gubernur dan wakil gubernur. 

 Menurut Alimin Buton, uang sudah disiapkan. Soal berapa besar yang harus disiapkan 

oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Ia mengaku tidak mengetahui. “Nanti tanyakan kepada 

Kepala Biro Humas dan Protokol karena yang ada sekarang ini uang saya, dari Kepala Biro 

Humas dan Protokol tidak ada,” ujarnya. 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku kepada 

Muhammad Junries dan Alimin Buton terkait penyelewengan anggaran advertorial dan 

pencetakan buku biografi gubernur dan wakil gubernur, keduanya diberikan jangka waktu untuk 

mengembalikan uang yang telah digunakan sampai dengan tanggal 6 Februari 2019. 

 Plt. Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku, Rizal Latuconsina, enggan 

menyebutkan besar kerugian daerah yang harus dikembalikan oleh Kepala Biro dan Bendahara 

karena pemeriksaan yang dilakukan bersifat internal. “Angka kerugian ditanyakan kepada Bapak 

Gubernur saja, Kalau itu, saya tidak memberikan pendapat,” kata Rizal Latuconsina. 

 Rizal Latuconsina mengatakan bahwa Kepala Biro dan Bendahara telah menggunakan 

anggaran advertorial dan pencetakan buku biografi gubernur dan wakil gubernur, sehingga harus 

dikembalikan ke kas daerah. Jika tidak dikembalikan, keduanya berurusan dengan hukum. 

“Mereka berdua menggunakan anggaran daerah dan saya minta segera mengembalikan uang ke 

kas daerah, kalau tidak akan dilakukan proses hukum. Kita akan memantau. Apabila kerugian 
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daerah tidak dikembalikan, maka akan kita ajukan dan meminta izin Gubernur untuk 

menyerahkan berkas kasus tersebut kepada Kejaksaan,” tandas Rizal Latuconsina. 

 Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Muhammad 

Junries, menuding anak buahnya, Alimin Buton, yang bertanggungjawab dalam markup dana 

ratusan juta rupiah. Tak hanya markup, tetapi juga terdapat kegiatan fiktif di tahun 2018 yang 

diduga dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp299 juta. 

Ia mengakui, bahwa dana sebesar Rp560 juta untuk pembayaran advertorial di media massa 

terhitung sejak bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2018, serta pembuatan buku 

biografi gubernur dan wakil gubernur yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Perubahan TA 2018, sudah direalisasikan. Namun, masih terdapat 

media massa yang belum menerima pembayaran tersebut. Sementara, uang di bendahara sudah 

habis. “Anggaran Rp560 juta sudah kita cairkan semua. Tetapi masih terdapat media massa yang 

belum kita bayar, uang sudah habis,” kata Muhammad Junries. 

 Muhammad Junries mengakui menandatangai Surat Perintah Membayar (SPM) tetapi 

Alimin Buton selaku bendahara yang melakukan pencairan uang tersebut sebesar Rp560 juta. “ 

Memang saya tanda tangan SPM, tetapi yang melakukan pencairan itu bendahara, dia yang lebih 

mengetahui. Kan saya tidak menahan uangnya,” tandasnya. 

 Muhammad Junries menjelaskan, bahwa ada 29 media yang bekerja sama dengan Biro 

Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi untuk pemuatan advertorial, terdiri dari 9 media 

harian, 5 media mingguan dan 1 terbit bulanan, 3 media cetak nasional, serta 11 media online.  

“Jadi yang kita bayar advertorial berupa pemberitaan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku 

baik gubernur, wakil gubernur maupun kepala dinas, badan dan kantor,” katanya. 

Sementara, untuk pencetakan buku biografi gubernur dan wakil gubernur dianggarkan sebesar 

Rp150 juta, namun bukunya tidak bias dicetak karena anggarannya tidak tersedia. “Anggarannya 

sudah habis. Saya tidak mengetahui uang itu digunakan bendahara untuk apa,” katanya. 

 Muhammad Junries menegaskan, bahwa Alimin Buton, yang lebih mengetahui dan 

bertanggungjawab atas dugaan penyelewengan dana ratusan juta rupiah itu. “Jadi setelah Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memasukan permintaan dan saya tanda tangan, kemudian 

diserahkan kepada bendahara untuk dicairkan. Jadi dia yang lebih mengetahui, dan memang 

benar anggaran ratusan juta tersebut tidak bias dipertanggungjawabkan,” tandasnya. Ia mengaku 

siap untuk diperiksa oleh Inspektorat jika dipanggil. “Karena staf sebagian sudah diperiksa dan 

saya juga siap untuk dimintai keterangan,” ujarnya. 

  

Sumber berita:  

Harian Siwalima, 7 Februari 2019 
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Catatan: 

1. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan 

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya 

melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung 

merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 

2. Menurut Pasal 1 Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, pada: 

a. Angka 9, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah; 

b. Angka 22, menyebutkan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

c. Angka 70, menyebutkan bahwa Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


