
 

 
 

PETUNJUK PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SISA LEBIH 
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011 
DENGAN CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

SECARA ELEKTRONIK 
 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah 
seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan 
perpajakan. 

2. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya 
disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat 
Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem 
Billing dan Sistem Pelaporan PNBP. 

3. Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari 
SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka 
pembayaran/penyetoran penerimaan Negara. 

4. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem Billing 
atau suatu jenis bayaran/setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar/Wajib 
Setor. 

5. Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan bayaran/setoran 
penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan 
negara. 

6. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN 
adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang 
terter pada Bukti Pengerimaan Negara yang diterbitkan oleh Sistem 
Settlement. 

7. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor 
bukti pembayaran/penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh 
bank sebagai Bank Persepsi. 

8. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti 
pembayaran/penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh kantor 
pos sebagai Pos Persepsi. 

9. Bukti Penerimaaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi 
penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana 
administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. PANDUAN REGISTRASI SIMPONI 

1. Akses website SIMPONI di alamat : www.simponi.kemenkeu.go.id. 

 
Klik Daftar, proses awal untuk membuat username ID dan password agar 
bisa login SIMPONI. Kemudian klik Daftar Pengguna untuk mengakses 
langkah selanjutnya. 

2. Lakukan pengisian data-data dalam rangka untuk registrasi. 

 
‐ Pilih tipe pengguna: USER BILLING K/L 
‐ Khusus untuk pengguna user Billing KL, apabila pengguna merupakan 

bendahara satker, maka disarankan menggunakan nama instansi 
bukan nama pribadi, misal: “Bendahara Pemda Kota ABCD”. 
Nama tersebut akan tercetak di Bukti Penerimaan Negara yang 
diterbitkan bank/pos persepsi. 

‐ Alamat email wajib benar, karena SIMPONI akan mengirimkan 
“aktivasi” ke alamat email yang dimaksud. Apabila email yang 
dimasukkan salah, maka proses aktivasi tidak bisa berlanjut. 



 

3. Pilih data Kementerian/Lembaga, Unit dan Satuan Kerja. 

 
‐ Isian Data Kementerian/Lembaga: 

Kementerian/Lembaga : 999 - Bendahara Umum Negara 
Unit : 05 - Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa 
Satuan Kerja : 999201 - Transfer Dana Perimbangan 

‐ Isian Data Akun: 
Disarankan tidak menggunakan nama pribadi untuk username/user 
ID tersebut, karena user ID tersebut akan digunakan seterusnya oleh 
unit/satker yang bersangkutan. 

‐ Setelah semua data dirasa lengkap maka klik Daftar, dan SIMPONI 
akan mengirimkan notifikasi Aktivasi ke alamat email yang telah 
dimasukkan. 

‐ Aktifkan registrasi SIMPONI dengan cara membuka link yang 
dikirimkan ke alamat email yang telah didaftarkan. 

 



 

C. PANDUAN PEMBUATAN KODE BILLING 

1. Silahkan login SIMPONI dengan User ID yang telah dibuat dan telah aktif. 

 

2. Tampilan setelah login 

 
‐ Menu Billing berisi menu pembuatan billing dan history billing; 
‐ Menu Manajemen User berisi menu “Change Password” dan “Edit 

Profile”. 
‐ Menu Manajemen Report berisi Laporan Pembayaran PNBP dalam 

bentuk rekap. 
‐ Tanda (?) untuk menanyakan kepada admin SIMPONI apabila terdapat 

permasalahan terkait SIMPONI 
‐ Tanda (x) digunakan untuk keluar atau logout dari SIMPONI 



 

3. Klik menu “Pembuatan Billing (KL)” untuk menampilkan form pembuatan 
billing KL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perekaman Data dalam rangka Penerbitan Kode Billing. 

 

 
‐ Kolom “No. billing” tidak perlu diisi karena nomor billing ini akan 

secara otomatis keluar ketika data sudah diinput semua dan klik 
simpan. Nomor billing ini terdiri dari 15 Digit angka.  



 

‐ Kolom “Nama Wajib Bayar/Wajib Setor” otomatis terisi sesuai data 
yang diinput pada nama wajib bayar/wajib setor saat Registrasi. 
Apabila pengguna ingin mengubah nama wajib bayar/wajib setor maka 
dapat dilakukan melalui menu Manajemen User. Perlu diingat bahwa 
nama tersebut akan tercetak di Bukti Setor/ Bukti Penerimaan Negara 
apabila billing sudah terbayar. 

‐ Kolom “Tanggal billing” tidak perlu diisi karena otomatis keluar ketika 
data sudah diinput semua dan klik simpan. Tanggal billing ini 
merupakan tanggal dan waktu terbitnya kode billing. 

‐ Kolom “Tanggal Kadaluarsa” tidak perlu diisi karena otomatis keluar 
ketika data sudah diinput semua dan klik simpan. Tanggal kadaluarsa 
ini merupakan batas akhir kode billing masih dapat dibayarkan ke 
Bank/Pos Persepsi. Apabila sudah lewat dari tanggal tersebut maka 
kode billing tidak bisa ditransaksikan karena tidak akan muncul di 
layar ATM, Teller, Internet Banking dan EDC. Perlu diingat bahwa 
tanggal kadaluarsa kode billing tersebut bukan merupakan tanggal 
jatuh tempo pembayaran PNBP. 

‐ Data “Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I dan Satuan Kerja” 
otomatis terisi sesuai dengan pemilihan Kementerian/Lembaga, Unit 
Eselon I dan Satuan Kerja saat registrasi. 
Apabila dirasa Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I dan Satuan Kerja 
tersebut tidak tepat maka dapat dilakukan edit melalui menu 
Manajemen User. 

‐ Kolom “Kelompok PNBP” pilih: Umum. 
‐ Kolom “Mata Uang” dipilih sesuai jenis setoran yaitu dalam Rupiah 

maka pilih IDR. 
‐ Kolom “Wajib Bayar” diisi dengan nama Wajib Setor/Wajib Bayar, 

contoh: Bedahara Pemda Kota ABCD (maksimal 50 karakter). 
‐ Kolom “Jenis Penerimaan”. Gunakan fasilitas pencarian dengan cara 

meng-klik tanda (...),ketik jenis penerimaan: 423959, kemudian tekan 
Enter. setelah itu akan muncul tampilan menu: 

 
Silakan double klik pada jenis penerimaan 423959 Penerimaan 
Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang 
Lalu. 

‐ Kolom “Akun” akan otomatis terisi setelah pengguna SIMPONI memilih 
jenis penerimaan. 

‐ Kolom “Tarif” akan otomatis terisi setelah pengguna SIMPONI memilih 
jenis penerimaan. 



 

‐ Kolom “Volume” diisi sesuai volume jenis PNBP yang akan dibayar, 
misal Bendahara Pemda Kota ABCD akan menyetor PNBP berupa 
pengembalian sisa lebih Dana BOS TA 2011 hanya 1 (satu) kali, maka 
di kolom volume bisa diisi angka 1. 

‐ Kolom “Satuan” akan otomatis terisi setelah pengguna SIMPONI 
memilih jenis penerimaan. 

‐ Kolom “Jumlah” akan otomatis keluar nominal angka hasil perkalian 
antara tarif dan volume.  
Namun karena tarif 0 (nol) dan volume 1 (satu), maka isikan secara 
manual jumlah setoran pengembalian Sisa Lebih Dana BOS TA 2011. 
Misal : 27000000 (untuk pengembalian Sisa Lebih Dana BOS TA 2011 
Kota ABCD sebesar Rp.27.000.000,00). 
SIMPONI akan mengkonfirmasi pengguna dengan pertanyaan “Anda 
akan menghitung ulang? Apabila di jawab “Ya” maka angka pada kolom 
volume otomatis berubah menyesuaikan, tapi apabila dijawab “Tidak” 
maka angka pada kolom volume tidak akan berubah. 

‐ Kolom “Keterangan” diisikan: Penerimaan kembali Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa Atas Sisa Lebih Dana BOS TA 2011 untuk 
Kota ABCD (maksimal 200 karakter). 
Kolom Keterangan “sangat penting” diisi, sebagai cara untuk 
mengidentifikasi Pemerintah Daerah yang telah melakukan setoran 
pengembalian sisa Dana BOS TA. 2011. 

‐ Tanda “SIMPAN” digunakan untuk proses akhir pembuatan billing. 
Setelah data semua yang diinput pada form pembuatan billing benar 
maka proses terakhir klik SIMPAN dan SIMPONI secara otomatis akan 
menerbitkan kode billing. 

5. Klik menu “History Billing (KL)” untuk menyimpan dan mencetak Bukti 
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memuat 
Kode billing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Contoh Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
yang memuat Kode billing. 

 

 
 



 

D. PEMBAYARAN/PENYETORAN DAN PELAPORAN 

1. Berdasarkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) yang memuat kode billing, Pemerintah Daerah melakukan 
pengembalian Sisa Lebih Dana BOS TA 2011 ke Rekening Kas Umum 
Negara melalui Bank/Pos Persepsi yang dapat dilakukan pada: 
‐ Loket/teller (over the counter); dan 
‐ Sistem elektronik lainnya, antara lain anjungan tunai mandiri (ATM), 

internet banking, dan electronic data capture (EDC)/mini ATM. 

2. Masa aktif kode billing tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah waktu 
diterbitkan. 

3. Bank/Pos Persepsi mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan 
NTPN dalam bentuk struk dan/atau dokumen elektronik kepada 
Pemerintah Daerah selaku Wajib Setor/Wajib Bayar. 

4. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan salinan: 
‐ Bukti Pembuatan Tagihan PNBP yang memuat kode billing; dan 
‐ Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang ditera NTB/NTP dan NTPN  
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
paling lambat bulan Mei tahun anggaran 2017. 
 

 


