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1.  Prosedur Penerbitan Invoice: 

Penerbitan Invoice untuk Tiket 

1  Finance Staff menerima Purchase Order berupa pengajuan booking Tiket dan harga serta 
data customer dari bagian Reservasi / Ticketing 

2  Purchase Order diterima dan diverifikasi oleh Finance Staff dan diteruskan ke Direktur 
Finance 

3  Setelah diverifikasi dan disetujui oleh Direktur Finance, Purchase Order akan diteruskan 
ke bagian Invoicing 

4  Penerbitan Invoice sesuai dengan Purchase Order 

5  Invoice diserahkan ke bagian Account Payable Staff untuk dilakukan penagihan 
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 Account Receivable Staff cek mutasi rekening 1x24 jam untuk memastikan apakah 
pembayaran sudah diproses oleh customer atau belum 

7  Setelah Account Receivable Staff menerima pembayaran, melakukan konfirmasi ke 
Account Payable Staff untuk diteruskan ke bagian Ticketing untuk proses issuing Tiket 

 

 

Penerbitan Invoice untuk Hotel 

1  Finance Staff menerima Purchase Order berupa pengajuan booking Hotel dan harga 
serta data customer dari bagian Reservasi / Ticketing 

2  Purchase Order diterima dan diverifikasi oleh Finance Staff dan diteruskan ke Direktur 
Finance 

3  Setelah diverifikasi dan disetujui oleh Direktur Finance, Purchase Order akan diteruskan 
ke bagian Invoicing 

4  Penerbitan Invoice sesuai dengan Purchase Order 

5  Invoice diserahkan ke bagian Account Payable Staff untuk dilakukan penagihan 

6 
 
 

 Account Receivable Staff cek mutasi rekening 1x24 jam untuk memastikan apakah 
pembayaran sudah diproses oleh customer atau belum 

7  Setelah Account Receivable Staff menerima pembayaran, melakukan konfirmasi ke 
Account Payable Staff untuk diteruskan ke bagian Reservasi untuk proses issuing Hotel 
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Penerbitan Invoice untuk Tour 

1  Finance Staff menerima Purchase Order berupa formulir pendaftaran yang sudah diisi 
dan ditanda tangani oleh peserta Tour 

2  Purchase Order diterima dan diverifikasi oleh Finance Staff dan diteruskan ke Direktur 
Finance 

3  Setelah diverifikasi dan disetujui oleh Direktur Finance, Purchase Order akan diteruskan 
ke bagian Invoicing 

4  Penerbitan Invoice sesuai dengan Purchase Order 

 3 Jenis Invoice untuk Tour adalah: 

a) Invoice untuk booking / downpayment 

b) Invoice untuk deposit / cicilan Tour 

c) Invoice untuk pelunasan 

5  Invoice diserahkan ke bagian Account Payable Staff untuk dilakukan penagihan 
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 Account Receivable Staff cek mutasi rekening untuk memastikan apakah pembayaran 
sudah diproses oleh customer atau belum 

 Jangka waktu penagihan: 

a) Invoice untuk booking / downpayment: 1x24 jam dari terbit Invoice 

b) Invoice untuk deposit / cicilan Tour: 2 hari kerja dari tebit invoice 

c) Invoice untuk pelunasan: 7 hari kerja dari terbit invoice 

7  Setelah Account Receivable Staff menerima pembayaran, melakukan konfirmasi ke 
Account Payable Staff untuk diteruskan ke bagian: 

a) Ticketing untuk pembayaran booking / downpayment 

b) Perlengkapan untuk peserta yang sudah melakukan pembayaran lebih dari 50% 

 

2. Dokumen Terkait 

a. Formulir Pendaftaran peserta Tour Umroh, Holyland, Tour Inbound dan Outbound 
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3. Metode Pembayaran : 

 

1  Cash, dengan membawa uang tunai pada saat proses pemesanan 

Hal yang perlu diperhatikan: 

a. Cek keaslian uang dengan menggunakan scan uang 

b. Apabila nominal terlalu besar, lebih baik antarkan customer ke bank terdekat untuk setor tunai 
langsung 

c. Sebisa mungkin hindari penerimaan uang tunai 

d. Apabila terpaksa dan tidak bisa mengantarkan customer untuk setor tunai, maka bisa 
menggunakan tanda terima diatas materai dan disimpan di dalam brangkas Divisi Finance 

2  Debit Card, menggunakan swipe kartu di kasir 

3  Credit Card; Mastercard dan Visa, menggunakan swipe kartu di kasir 

Hal yang perlu diperhatikan:  

a. Jangan copy Credit Card 

b. Jangan copy CVV pada bagian belakang kartu 

c. Lakukan swipe kartu di depan customer 

4  E-wallet; Ovo, menggunakan nomor hp / akun OVO customer 

Hal yang perlu diperhatikan: 

a. Settlement setiap hari pada pukul 17:30 
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Payment Gateaway 

Hal yang perlu diperhatikan: 

a. Settlement setiap hari 

b. Untuk Kredivo, menerima pembayaran dari Debit BCA, Mandiri, CIMB Niaga, BNI dan BRI. Credit 
Card Mastercard, VISA, JCB, Union Pas, Amex. 

c. Proses dilakukan oleh pusat payment gateaway 

7 Cek dan Giro 

Hal yang perlu diperhatikan: 

a. Harus menunggu sampai dana masuk ke rekening PT. Travel Tour and Travel, makan pemesanan 
baru boleh diproses 

b. Perhatikan paraf dan tanda tangan di Cek dan Giro 

c. Perhatikan fisik dari Cek dan Giro yang diberikan, kasar dan tebal seperti uang 
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d. Perhatikan cap perusahaan dan tanda tangan pejabat perusahaan pada umumnya adalah 2 tanda 
tangan 

e. Undang-Undang pidana berlaku untuk cek; ada tujuan untuk atas nama siapa penerimanya, 
apabila tidak ada maka dikosongkan dan yang menerima adalah bearer, apabila yang menerima 
dalah bearer maka Account Receivable Staff wajib membawa KTP saat proses pencairan Cek di 
Bank 

8 Transfer / Telegraphic Transfer 

Hal yang perlu diperhatikan: 

a. Tunggu dana masuk dengan memastikan lewat cek mutase rekening di internet banking 

b. Nomor transaksi 

c. Bukti palsu 

 

 

 

4. Case : 

 

1  Apabila peserta / customer sudah melakukan pembayaran dan megirimkan bukti transfer tetapi bagian 
Account Receivable Staff belum ada konfirmasi penerimaan di mutasi rekening 

2  Untuk pembayaran Cash dengan nominal besar, kemungkinan yang bias terjadi adalah menerima uang 
palsu 

3  Untuk pembayaran menggunakan Debit Card dan Credit Card, kemungkinan yang bias terjadi adalah 
Credit Card bukan milik pribadi  

4  Pembayaran telat oleh customer saat booking Tiket Pesawat atau Hotel tetapi minta diisued terlebih 
dahulu 

5  Giro atau cek palsu 

6 Peserta tour tidak mengisi formulir pendaftaran tapi sudah melakukan pembayaran 

 

 

 

 

 

 

5. Solution : 

 



 
 
 

 

Standard Operating Procedure 

“Keuangan” 

Dokumen no  SOP-01 

 Revisi 0 
 Tanggal  

 Halaman  6 dari 10 

 
1  Apabila peserta / customer sudah melakukan pembayaran dan megirimkan bukti transfer tetapi bagian 

Account Receivable Staff belum ada konfirmasi penerimaan di mutasi rekening; maka bagian Account 
Receivable Staff dapat lakukan konfirmasi via telfon ke Bank yang terkait dengan menyebutkan nomor 
transaksi yang ada di bukti transfer; 

Apabila dalam 1x24 jam dana belum masuk, maka pemesanan dibatalkan 

2  Untuk pembayaran Cash dengan nominal besar, kemungkinan yang bias terjadi adalah menerima uang 
palsu; maka Account Receivable Staff perlu melakukan scan uang menggunakan mesin scan uang untuk 
memastikan uang tersebut asli 

3  Untuk pembayaran menggunakan Debit Card dan Credit Card, kemungkinan yang bias terjadi adalah 
Credit Card bukan milik pribadi; meminta customer menggunakan tanda tangan dalam menggunakan 
Credit Card 

4  Pembayaran telat oleh customer saat booking Tiket Pesawat atau Hotel tetapi minta diisued terlebih 
dahulu; pengecualian jika Customer tersebut sudah ada kerjasama dengan PT. Travel Tour and Travel, 
selain daripada itu jangan proses pemesanan 

5 Giro atau cek palsu; Harus menunggu sampai dana masuk ke rekening PT. Travel Tour and Travel, 
makan pemesanan baru boleh diproses 

6 Peserta tour tidak mengisi formulir pendaftaran tapi sudah melakukan pembayaran; apabila terjadi 
perubahan dari pihak penyedia jasa maka customer harus siap dengan segala sanksinya, dan 
pemesanan tidak dapat dilanjutkan ke penyediaan perlengkapan untuk tour 

 

6. Prosedur Refund : 

 

1  Yang berhak menerima Refund Tour adalah: 

a. Peserta yang rencana perjalanannya dibatalkan oleh penyedia jasa, berhak menerima 100% dana 
yang sudah dibayarkan 

b. Peserta yang mengalami force major berhak menerima 75% dana yang sudah dibayarkan 

c. Nama peserta dan tiket pesawat untuk Tour harus sesuai dengan nama pada nomor rekening 
tujuan refund 

d. Apabila tidak sama (diwakilkan), maka peserta wajib melampirkan surat pernyataan diatas 
materai dan format dari Travel 

e. Proses refund dilakukan maksimal 45 hari kerja dari tanggal pembatalan 

2  Refund Tiket Pesawat : 

a. Peserta yang membatalkan perjalanannya dan reschedule akan dipotong sebesar …% dari 
maskapai dan biaya administrasi dari luar maskapai yang akan ditentukan oleh penyedia jasa 

b. Proses refund dilakukan maksimal 14 hari kerja, sesuai dengan dana refund yang sudah diproses 
oleh maskapai 
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7. Prosedur Penerbitan Payment Voucher dan Execute Payment: 

 

1  Payment Voucher diterbitkan oleh admin Finance, setelah menerima pengajuan dari pihak yang ingin 
mengajukan. 

Payment Voucher terbit 1 hari setelah pengajuan dilakukan 

2  Hari ke-2, Payment Voucher diverifikasi oleh Finance Staff, sudah sesuai dengan dokumen 
pendukungnya 

3  Hari ke-2, Payment Voucher diteruskan oleh Finance Staff ke Direksi sebagai pihak yang mengetahui atas 
pengajuan transaksi tersebut 

4  Hari ke-2, setelah diketahui oleh Direksi maka diteruskan ke Direktur Finance untuk approval dan 
dilakukan execute pembayaran oleh Account Payable Staff  

5 Batas execute atas Payment Voucher tersebut adalah 7 hari kerja setelah disetujui oleh Direktur Finance 

 

8. Prosedur pengajuan Reimbursement : 

 

1 Segala bentuk reimbursement berupa barang yang dibeli, transportasi dan lain lain harap terlebih dahulu 
mengajukan menggunakan form reimbursement 

Form reimbursement dilampirkan bersamaan dengan nota pembelian, struk dan dokumen pendukung 
lainnya 

Untuk tanggal pada nota pembelian, struk dan dokumen pendukung harus sesuai dengan tanggal ketika 
kegiatan tersebut sedang dilakukan.  

Segala bentuk reimburse harus sesuai dengan kepentingan kantor, diluar itu tidak akan dilakukan 
reimburse 

Reimburse perjalanan dinas yang sebelumnya tidak ada persetujuan oleh HRD dan Direktur Keuangan, 
maka tidak akan diproses 

Apabila struk, nota atau dokumen pendukung tidak bisa didapatkan, maka pihak yang mengajukan perlu 
menggunakan surat pernyataan tersendiri untuk melakukan reimburse dan atas persetujuan pihak 
Finance 

Divisi Finance akan melakukan proses reimburse setelah disetujui oleh Direktur Keuangan 

Setelah disetujui oleh Direktur Keuangan, maka akan dibuatkan Payment Voucher untuk diproses 
pembayaran ke pihak yang mengajukan  

2  Hari ke-1, pengajuan reimburst ke admin Finance melampirkan semua form dan dokumen pendukung 
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3  Hari ke-1, setelah Payment Voucher terbit, Payment Voucher diteruskan oleh Finance Staff ke Direksi 

sebagai pihak yang mengetahui atas pengajuan transaksi tersebut 

4  Hari ke-2, setelah diketahui oleh Direksi maka diteruskan ke Direktur Finance untuk approval dan 
dilakukan execute pembayaran oleh Account Payable Staff  

5 Batas execute atas Payment Voucher tersebut adalah 5 hari kerja setelah disetujui oleh Direktur Finance 

 

9. Prosedur Budget untuk Perjalanan Dinas: 

 

1 Sebelum mengajukan budget untuk perjalanan dinas, pihak yang akan mengajukan wajib terlebih dahulu 
mengajukan ke HRD, setelah disetujui oleh direksi baru diproses ke Divisi Finance 

2 Hari ke-1, Analisis budget akan disesuaikan dengan waktu, tempat dan acara atas persetujuan Direktur 
Keuangan 

3 Hari ke 2 sampai 3, Setelah disetujui oleh Direktur Keuangan, maka akan dibuatkan Payment Voucher 
untuk diproses pembayaran ke pihak yang mengajukan oleh executor 

4  Hari ke-3, setelah diketahui oleh Direksi maka diteruskan ke Direktur Finance untuk approval dan 
dilakukan execute pembayaran oleh Account Payable Staff  

5 Batas execute atas dana untuk perjalanan dinas tersebut adalah 4 hari kerja setelah disetujui oleh 
Direktur Finance 

 

10. Prosedur Keuangan untuk Cabang: 

 

1  Divisi Finance Cabang terlebih dahulu mengajukan dana untuk Operasional setiap 
bulannya kepada Divisi Finance Pusat dan akan diberikan limit 

 Divisi Finance Pusat akan verifikasi data dan meneruskan ke Direktur Keuangan untuk 
persetujuan, terlebih dahulu diketahui oleh Direktur Utama / Direktur Operasional 

 Apabila sudah disetujui, maka Admin Finance akan membuatkan Payment Voucher 
dengan tanggal dibutuhkan maksimal H+3 setelah diajukan 

 Setelah terbit Payment Voucher akan dilakukan pembayaran oleh Account Payable Staff 

 Dana yang masuk ke rekening perusahaan di Cabang boleh didistribusikan ke Petty Cash 
Cabang, dengan catatan membuat rekapan Petty Cash 

 Setiap dana yang masuk ke rekening perusahaan tidak diperbolehkan Tarik tunai 
langsung, ketika keadaannya mendesak, harus didistribusikan ke rekening Finance Staff 
di Cabang, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan Finance Staff Cabang harus 
melampirkan dokumen pendukung seperti nota, invoice dan struk yang asli. 
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 Setiap dana operasional yang akan diajukan di periode berikutnya harus melampirkan 
seluruh rekapan transaksi berupa rekapan Tanggal dan Deskripsi transaksi serta struk, 
invoice dan nota yang sesuai 

 Setelah diajukan ke Finance Pusat dan diverifikasi, makan akan dilakukan penambahan 
dana operasional kembali  

 

11. Ketentuan Kerjasama Corporate Deposit Tiket Pesawat dan Hotel: 

 

 

1 Kerjasama Corporate menggunakan OpsiGo, sehingga ada ketentuan untuk komisi 

2 Sebelum melakukan kerjasama Corporate, terlebih dahulu melakukan Visitasi oleh pihak Travel 

3 Pernyataan rekomendasi 

4  Lakukan credit limit setiap corporate  

5 Apabila corporate mengalami masalah dalam pembayaran: 

a. Pihak Travel melakukan penagihan H+7 setelah invoice jatuh tempo melalui telfon kepada PIC 
setiap corporate 

b. Apabila tidak ada pembayaran, maka akan dilanjutkan ke bagian collection 

c. Akan jatuh ke ranah hukum apabila setelah 1 bulan belum ada pembayaran dan PIC / bagian dari 
corporate tersebut tidak ada yang bisa menyelesaikan 

 


