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Dua tahun berturut-turut, yaitu 2017 dan 2018 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku 

menunggak pembayaran hutang pihak ketiga. Hingga kini hutang pihak ketiga tersebut belum 

dilunasi dan masih tersisa Rp30 miliar. Di tahun 2017, hutang pihak ketiga sebesar Rp171 

miliar, dan baru dapat diselesaikan di bulan Agustus 2018. Sedangkan hutang pihak ketiga 

untuk tahun 2018 sebesar Rp150 miliar belum lunas dibayar dan masih tersisa Rp30 miliar. 

“Yang terbanyak adalah hutang pembangunan infrastruktur kepada pihak ketiga sebesar Rp30 

miliar,” kata Bendahara Umum Daerah Pemprov Maluku, Ibrahim Tuankotta, Jumat (1/3). 

Ibrahim Tuankotta memastikan, sebelum masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Said Assagaff dan Zeth Sahuburua berakhir seluruh hutang pihak ketiga sudah diselesaikan. 

“Dana Alokasi Umum (DAU) 2019 dari Pemerintah Pusat sudah masuk ke kas daerah sebesar 

Rp141 miliar. Sebagian dari dana itu akan difokuskan menyelesaikan hutang pihak ketiga. 

Sebelum tanggal 11 Maret saya pastikan sudah selesai dicairkan kepada pihak ketiga,” 

tandasnya. 

Ibrahim Tuankotta mengatakan, kondisi keuangan tidak mencukupi, sehingga hutang 

pihak ketiga dibayar bertahap. “Baru akan diselesaikan semua sampai dengan Maret 2019. 

Hutang pemerintah daerah pasti ada, tetapi intinya pemerintah daerah mau atau tidak mau harus 

menyelesaikan semua tunggakan, sebelum pemerintahan baru ini berjalan,” tandasnya lagi. 

 

TUNGGAK TKD 

 

Tidak hanya hutang pihak ketiga, Pemprov Maluku juga menunggak Tunjangan 

Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelah keluhan para PNS soal TKD 

mereka yang belum dibayar bulan Desember 2018 dan Januari 2019 dipublikasikan di koran, 

Pemprov Maluku akhirnya mencairkan TKD PNS bulan Desember. “Jadi sampai sekarang 

sudah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kita cairkan dari 51 SKPD di lingkup 

Pemprov Maluku, sedangkan yang lain menyusul,” kata Ibrahim Tuankotta, Rabu (27/2). 
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Menurut Ibrahim Tuankotta, proses pembayaran terus berjalan dan diharapkan dalam 

minggu ini TKD bulan Desember 2018 selesai dibayar. “Semakin cepat selesai semakin baik 

sehingga kita konsentrasi untuk menyelesaikan TKD bulan Januari dan Februari,” ujar Ibrahim 

Tuankotta. Menurutnya, setiap bulan Pemprov Maluku menyiapkan anggaran Rp10 miliar 

untuk pembayaran TKD bagi 51 SKPD. Beliau kemudian meminta SKPD yang belum 

memasukan Surat Perintah Membayar (SPM) diharapkan segera memasukkannya agar 

pembayaran TKD dapat dilakukan. “Cepat lambatnya pencairan anggaran untuk TKD 

tergantung SKPD itu sendiri, kalau mereka terlambat maka proses pencairan pun terlambat, 

namun saya pastikan semua bisa diselesaikan di minggu ini,” tandasnya. 

Besaran TKD yang harus dibayar Pemprov Maluku bervariasi, misalnya PNS yang 

menduduki jabatan eselon II, bila bekerja maksimal akan menerima TKD Rp5 jutaan setelah 

dipotong pajak, eselon III menerima Rp3 jutaan, setelah dipotong pajak dan eselon IV 

memperoleh Rp2 jutaan, setelah dipotong pajak. Selanjutnya, PNS non eselon, misalnya 

Golongan III akan menerima TKD sekitar Rp1,8 juta, setelah dipotong pajak dan Golongan II 

menerima Rp1 juta, tanpa dipotong pajak. 

 

Sumber berita: 

Harian Siwalima, “Hutang Pemprov Ke Pihak Ketiga Belum Lunas”, 02 Maret 2019. 

 

Catatan: 

1. Hutang adalah kewajiban suatu perusahaan atau badan usaha kepada pihak lain (kreditur) 

yang harus dipenuhi dengan cara menyerahkan aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu. 

Hutang timbul akibat dari transaksi dimasa lalu (pembelian barang/jasa secara kredit). 

2. Pihak Ketiga dalam pengadaan barang dan jasa biasanya disebut Penyedia Barang/Jasa 

yaitu Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.  

3. Hutang pada pihak ketiga adalah hutang yang timbul dari transaksi organisasi dengan pihak 

ketiga yang harus dilunasi pada masa tertentu. 

4. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

63 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan 

penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Pasal 39 ayat (2) menyebutkan pemberian tambahan penghasilan 

diberikan atas dasar beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan 

profesi atau prestasi kerja. 


