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DIVISI KEUANGAN PENGELUARAN 

 

I.      FUNGSI 

Membantu dalam mengkordinasikan kegiatan pencatatan dan pengelolaan 

keuangan beserta administrasinya , penyusunan laporan keuangan dan anggaran 

tahunan 

 

II.      TUGAS POKOK 

a. Perencanaan keuangan 

            Membuat rencana dan pengeluaran serta kegiatan kegiatan lainnya untuk 

periode tertentu 

b. Penganggaran keuangan 

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran 

Pengelolaan keuangan 

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan 

berbagai cara 

c. Pencarian keuangan 

Mencari dan mengekploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan 

perusahaan 

d. Penyimpanan keuangan 

Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman 

e. Pengendalian keuangan 

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada 

perusahaan 

f. Pemeriksa keuangan 

Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi 

penyimpangan 

 

III. BATASAN TANGGUNG JAWAB 

a. Terkendalinya kegiatan akuntansi manajemen, keuangan dan sistem informasi 

keuangan 

b. Terselenggaranya proses keuangan yang akuntabel  



c. Tersajinya laporan manajemen yang akurat dan berdaya guna bagi country 

manager dan senior manager untuk menyusun kebijakan  

d. Tersusunnya sistem informasi akuntansi dan keuangan yang up to date 

e. Terpenuhinya semua kewajiban dan pertanggung jawaban keuangan 

perusahaan kepada pihak yang berwenang 

f. Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 

yang benar, memadai dan tepat waktu 

g. Dilaksanakannya pengembangan yang berkelanjutan terhadap sasaran mutu 

dan prosedur mutu unit kerja yang mengacu kepada kebijakan mutu 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

h. Tersedianya laporan analisis dan evaluasi pada tanggal 5 setiap bulannya 

i.  Terselenggaranya pembinaan kepada pegawai sesuai kewenangan dan 

ketentuan yang berlaku 

j.  Tersedianya laporan kegiatan divisi secara benar dan tepat waktu yang jatuh 

pada hari senin setiap minggunya 

 
IV.   BATASAN WEWENANG 

a. Mengajukan pembayaran seluruh kewajiban perusahaan (perpajakan, retribusi 

dan deviden) serta pertanggung jawaban keuangan perusahaan kepada 

pihak yang berwenang 

b. Menerima atau menolak permintaan pembayaran dari unit kerja 

 
 

     V.   KETENTUAN KETENTUAN PERMOHONAN BIAYA PENGELUARAN 
 

a. Setiap permohonan biaya yang diajukan adalah untuk kebutuhan perusahaan 

baik internal maupun eksternal 

b. Setiap permohonan yang  diajukan harus menggunakan form permohonan 

atau voucher cash 

c. Permohonan pengajuan kas cabang harus diajukan 1 hari sebelumnya yang 

nantinya akan dibayarkan oleh keuangan pusat dihari senin dan kamis setiap 

minggunya 

 
 



VI.  JENIS PEMBAYARAN BIAYA PENGELUARAN 
 

a. Pembayaran Cash  :  Yaitu pembayaran yang dikeluarkan secara tunai dan 

diberikan langsung ke user yang mengajukan permohonan tsb 

b. Pembayara Transfer  :  Yaitu pembayaran yang dikeluarkan dengan cara 

transfer ke nomor rekening yang telah dicantumkan. 

 
 

PENGAJUAN PERMOHONAN  UANG UNTUK BIAYA PENGELUARAN  
 

 
1. Keuangan Pengeluaran Cabang 

Keuangan cabang membuat laporan pengeluaran dan laporan saldo kas setiap 

harinya yang kemudian dilaporkan via email ke keuangan pusat. 

Keuangan pengeluaran cabang mengajukan permohonan biaya pengeluaran 

kepada keuangan cabang pusat untuk diproses pembayarannya di hari Senin dan 

Kamis.Permohonan diajukan via email dan dipermohonkan juga  ke system 

intranet ( Payment Request ). 

 

2. Keuangan Pengeluaran Cabang Pusat, keuangan pengeluaran Agent 

dan Vendor,User 

Mengajukan permohonan biaya maupun pembayaran ke pusat  berdasarkan 

permohonan yang diajukan oleh pelaksana keuangan cabang,user maupun 

agent/ vendor terkait. 

 

3. a. Keuangan Pusat Cabang Wilayah Barat & Timur 

Menerima email dari cabang setiap harinya mengenai laporan pengeluaran dan 

saldo kas tunai. Keuangan pusat cabang melakukan pengecekan berdasarkan 

dengan nota bon terlampir yang telah dikirimkan oleh masing – masing cabang 

kepusat dan mencocokkan semua tarikan tunai via ATM dengan mutasi 

banknya.Keuangan pusat cabang mengajukan permohonan budget operasional 

masing – masing cabangnya setiap hari Senin dan Kamis untuk kebutuhan biaya 

operasional 3 – 4 hari kedepan. Kemudian masing – masing permohonan 

tersebut dapat diajukan permohonannya ke pusat untuk diproses 



pembayarannya dengan melampirkan data laporan pengeluaran,saldo kas tunai 

serta mutasi bank masing – masing cabang. 

 

3. b. Keuangan Jakarta (Kas Operasional,BBM dan Lintas) 

Mengecek dan menyusun laporan pengeluaran yang diserahkan dari pelaksana 

administrasi malam  dengan nota bon yang ada,yang nantinya laporan tersebut 

di lampirkan untuk pengajuan penambahan kas operasionalnya.Nominal 

penambahan kas dilihat berdasarkan budget atau kebutuhan operasional 

tersebut,serta melihat sisa saldo kas tunai maupun saldo ATM  operasinal tsb. 

 

4. Keuangan Agent & Vendor 

• Mengecek dan menyusun laporan kas pengeluaran operasional Bandara 

dan operasional Vendor setiap harinya berdasarkan nota bon terlampir 

yang nantinya laporan tsb dilampirkan untuk  pengajuan penambahan 

kas operasional tsb. Nominal penambahan kas dilihat berdasarkan budget 

atau kebutuhan operasional tsb,serta melihat sisa saldo tunai maupun  

saldo ATMnya . 

 

• Membuat report harian pemakaian Surat Muatan Udara (SMU) yang 

kemudian diajukan pembayarannya yang akan dibayarkan ke pihak agent 

yaitu Benua Agra Jaya untuk mendapatkan SMU yang baru untuk 

digunakan lagi. 

 

• Melakukan pengecekan untuk invoice – invoice agent dan vendor yang 

masuk dengan price list yang ada,serta tanda terima kiriman (Ttk) 

terlampir yang kemudian diajukan permohonan pembayarannya untuk 

diproses. 

 

5. Keuangan Pusat 

• Mengecek dan memproses permohonan yang masuk baik dari 

user,management dan cabang 



• Mengingput laporan pengeluaran dan saldo kas untuk pengeluaran 

transfer  dan cash tunai setiap harinya. 

• Menginformasikan via email setiap permohonan yang telah dilakukan 

pembayaran oleh kasir. 

• Mem paid semua permohonan cash maupun transfer yang telah sukses 

ditransfer maupun dibayarkan secara tunai oleh kasir disistem intranet. 

• Melakukan pengecekan untuk biaya biaya yang telah dikeluarkan setiap 

harinya oleh pusat beserta nota bon terlampir,untuk memastikan semua 

data pendukungnya lengkap. 

• Mem approved semua permohonan yang masuk disistem intranet setelah 

permohonan tsb disetujui oleh Ka. Pengeluaran Pusat dan Manager 

Keuangan. 

 

      7. Kepala Pengeluaran Pusat 

• Membuat pengajuan Perintah Bayar (PB) setiap harinya untuk 

permohonan yang akan dibayarkan. 

• Melakukan proses pengecekan dan menandatangani permohonan yang 

masuk untuk permohonan yang telah diverifikasi sebelumnya. 

• Mengecek laporan harian keuangan pusat,seperti : 

• Saldo Kas Besar (Laporan pusat secara keseluruhan) 

• Perintah Pembukaan Cek dan Giro (PPCG) 

• Hasil Mutasi Klik BCA (HMKB) 

• Hasil Pembayaran Tunai dan Transfer Non BCA (HPTT) 

• Menulis jumlah nominal untuk cek yang akan dikeluarkan sesuai dengan 

dana yang dibutuhkan. 

 

8. Manager Keuangan 

• Menyetujui proses pembayaran 

 

     9. Kepala Pengeluaran Pusat 

• Memberikan informasi kepada kasir untuk melakukan proses pembayaran 

secara tunai dan transfer. 



     10. Kasir 

• Melakukan proses pembayaran yang telah disetujui  

Melaporkan kepada Kepala Pengeluaran Pusat bahwa pembayaran telah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERMOHONAN PEMBAYARAN KE DIVISI KEUANGAN PUSAT VIA 
INTRANET 

 
 
Antara lain bisa digunakan untuk: 
- Permohonan transfer untuk pengisian kas cabang 
- Permohonan biaya cabang (atau kantor pusat) 
- Permohonan pembayaran gaji 
- Dan sebagainya 
 
Notes : User harus terdaftar dalam system group "Financial Accounting Payment 
Request" 
 
1. Dari menu Finance Accounting pilih Payment Request 
  

  
 
2. Pada daftar Payment Request tekan tombol New 
 

  
 
3. Lengkapi isian dibawah ini: 
 

- Due Date   : Kapan tanggal jatuh tempo nya (hari ini, minggu          
    Yad, bulan depan, dsb) 

 - Branch    : Permohonan ini dibuat dari/untuk cabang mana. 
 - Transfer To   : Transfer ke rekening bank mana 

Jika rekening bank tidak ada di daftar pilihan 
maka harus di daftarkan dahulu oleh keuangan 
kantor pusat 

       (melalui menu Financial Accounting -> Bank 
       Account 

- Description   : Keterangan permohonan untuk apa  
     (biaya transfer Gaji,pengisian kas, dsb)         

 - Amount   : Berapa nilai jumlah permohonan 
        



.     Tekan OK untuk menyimpan. 
 

  
4. Kembali ke daftar payment request. Kita dapat melihat status permohonan 

seperti dibawah ini: 
 

 
 
 Ada empat jenis pilihan status: 
 - New   :  Belum di proses 
 - Hold   :  Ditunda 
 - Approve  :  Disetujui 
 - Reject  :  Ditolak 
 
 

Untuk mengetahui alasan permohonan yang di tunda (hold) dan di tolak  
(reject) arahkan  

 mouse pada tanda (?) yang muncul di sebelah status seperti contoh dibawah 
 ini. 
 

  
• selesai dilakukan. 



KEPALA PENGELUARAN MEMBUAT PERINTAH BAYAR UNTUK KASIR 
SETELAH PERINTAH BAYAR SUDAH DI APPROVE OLEH MANAGER 

 
User harus terdaftar dalam system group "Financial Accounting Full Access" 
 
1. Dari menu Finance Accounting pilih Payment Instruction 
 

  
 
 
2. Pada bagian bawah layar New pilih Payment Instruction 
 

  
 

2. Pada layar New Payment Instruction isi semua field yang dibutuhkan. Tekan  
OK untuk menyimpan 

 

 
 
 
4. Data akan disimpan dengan status In Process 



  
 
KASIR/PELAKSANA PENGELUARAN PUSAT MELAKSANAKAN PERINTAH 

BAYAR 
 

 
 
Notes : User harus terdaftar dalam system group "Financial Accounting Cashier" 
 
 
1. Dari menu Finance Accounting pilih Payment Instruction 
 

  
 
 
2. Cari data yang status nya In Process 
 
 

 
 
 
3. Edit data dan ganti status nya menjadi Paid. Catat tanggal bayar dan nomor 

referensi  (atau nomor cheque/giro). Tekan OK untuk menyimpan. 
  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORM FORM YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGAJUAN PERMOHONAN 

UANG 

1. Voucher Kas 

            
  Voucher Cash       

  PENGELUARAN KAS 
 
       

            
            
            
            
      NO     
      TANGGAL     
  NO KETERANGAN DEBET KREDIT   
            
            
            
            
            
          DISETUJUI   DIPROSES   DITERIMA   
            
            
            
    (                        ) (                    ) (                  )   
            
            

2. Format laporan Pengeluaran 

 LAPORAN PENGELUARAN  
PERIODE BULAN  

  

TANGGAL KETERANGAN REF NO 
VOUCHER  DEBIT   KREDIT   TOTAL  

1 May’10   BBM           

1 May’10   Parkir  & Tol           

              

              
       
       

 

 

 

 



3. Format Laporan Saldo Kas 

LAPORAN SALDO KAS 
PERIODE BULAN  

  

TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT TOTAL 

   Saldo Awal         

 1 May’10  Tarik ATM         

1 May’10   Pengeluaran         

            
            
            
            
            

 

     4. Mutasi Rekening Bank 

MUTASI REKENING       
Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 

5-May TARIKAN ATM 05/05 0 300,000.00 DB 79,250.40 
      

 

 

 



Mengajukan biaya 
pengeluaran cabang 

berdasarkan permohonan 
keuangan cabang 

Pengeluaran 
Cabang 

Mengajukan biaya 
pengeluaran agen & vendor 
berdasarkan invoice tagihan 

dan biaya yg dibutuhkan 

Pengeluaran 
Agen & 

Vendor,user 

Pengeluaran 
Pusat 

Melakukan proses 
verifikasi 

Ka. 
Pengeluaran 

Pusat

 
Kasir 

Proses 
pembayaran 

tunai / transfer 

 
Approve 1 

Keuangan Cabang 
 

Mengajukan permohonan 
biaya pengeluaran 

 

 
Approve 2 

1a 1b

2b

3 

4a 

5 

6a

6b 

7 

2a 

4b 

Manager 
Keuangan 



 


