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4. Apa tugas dari Bagian Keuangan dalam pelaksanaan sistem akuntansi 

pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor melalui dana uang muka 

dinas tetap (UMDT)? 

Jawab: Kami bertugas mengecek kelengkapan data, meminta persetujuan 

dari manager keuangan untuk menyetujui permohonan uang muka 

dinas (G.64), membuat bukti pengeluaran uang muka dinas (G.63) 

dan template, mentransfer uang muka dinas melalui Bank BNI, 

mengarsipkan permohonan uang muka dinas (G.64), persetujuan 

dana (PD acc) rangkap pertama, permohonan dana (PD), rencana 

anggaran biaya (RAB) dan justifikasi rangkap kedua. Selanjutnya, 

kami akan menyerahkan bukti pengeluaran uang muka dinas (G.63) 

dan template ke Bagian Akuntansi. 

5. Apakah dilakukan pengarsipan untuk dokumen bukti pengeluaran uang muka 

dinas (G.63) dan template? 

Jawab: Tidak. 

6. Sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai fungsi Bagian Keuangan dalam 

pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis 

kantor? 

Jawab: Sudah lebih dari 5 tahun. 

7. Apakah pernah dilakukan dilakukan perputaran jabatan dalam pelaksanaan 

sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor? 

Jawab: Belum pernah dilakukan. 

8. Apa fungsi yang bertugas sebagai penyimpan dana uang muka dinas tetap? 

Jawab:  Fungsi penyimpan dana uang muka dinas tetap (UMDT) dipegang 

oleh Bagian Keuangan, namun untuk pengadaan alat tulis kantor 

(ATK) dana UMDT tidak langsung diberikan ke Bagian Unit 

Pemohon melainkan melalui uang akan ditransfer ke rekening 

Bagian SDM & Umum karena dana uang muka dinas tetap (UMDT) 

disimpan di Bank BNI. 



9. Siapa yang berwewenang untuk menyetujui pembukuan dan penutupan 

rekening bank? 

Jawab: Manager Keuangan. 

10. Apakah dilakukan rekonsiliasi terhadap saldo uang muka dinas tetap menurut 

perusahaan dan Bank? 

Jawab: Ya, digunakannya rekening koran bank untuk dilakukan rekonsiliasi 

saldo yang dicatat perusahaan dan bank. 

11. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan sistem akuntansi 

pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor? 

Jawab: Sering mengalami kehabisan dana UMDT sebab pihak pusat belum 

mentransfer dana UMDT dan untuk alat tulis kantor Bagian Unit 

Pemohon harus mempertanggungjawabkan alat tulis kantor bulan 

sebelumnya misalnya ingin minta dana untuk bulan Februari maka 

harus dipertanggungjawabkan dulu ATK di bulan Januari tetapi 

Bagian Unit pemohon sering belum membuat pertanggungjawaban. 

12. Apakah dilakukan pencocokan antara jumlah fisik uang muka dinas yang ada 

di bank dengan catatan menurut akuntansi dan apakah pencocokan tersebut 

dilakukan secara mendadak  ? 

Jawab: Ya, itu dilakukan setiap 6 bulan sekali namun sering terjadi 

kesalahan yang dilakukan oleh Bagian Anggaran dalam melakukan 

penganggaran dana UMDT sehingga sering kali terjadinya kehabisan 

dana UMDT. Pencocokan antara jumlah fisik uang muka dinas yang 

ada di bank dengan catatan menurut akuntansi tidak dilakukan secara 

mendadak. 

13. Apakah Bapak mendapatkan asuransi dari perusahaan? 

Jawab: Ya, saya mendapatkan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan 

seperti pensiun, saya juga mendapatkan bonus dari perusahaan. 

14. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan secara mendadak (suprised audit) 

dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pengadaan ATK? 

Jawab: Belum pernah dilakukan. 

 

 



 

 

 

Narasumber II : Nur Elly (Assistant Manager Akuntansi) 

1. Apa saja catatan yang digunakan untuk melaksanakan sistem akuntansi 

pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor? 

Jawab: Ada 2 yaitu jurnal digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran 

kas dan buku besar digunakan untuk menampung transaksi dan 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

2. Apa saja catatan yang digunakan untuk melaksanakan sistem akuntansi 

pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor? 

Jawab: Ada 2 yaitu jurnal digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran 

kas dan buku besar digunakan untuk menampung transaksi dan 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Pencatatan 

dilakukan berdasarkan bukti pengeluaran uang muka dinas (G.63) 

dan template dari Bagian Keuangan dan selanjutnya akan kami 

arsipkan. 

3. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan sistem akuntansi 

pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor? 

Jawab: Sering mengalami kehabisan dana UMDT akibat kesalahan dan 

kurangnya komunikasi antara Bagian Keuangan sebagai penyimpan 

dana UMDT dan Bagian Anggaran sebagai bagian yang bertugas 

untuk membuat persetujuan dana yang diajukan Bagian Unit 

Pemohon. Selain itu, kehabisan dana UMDT juga terjadi akibat 

lamanya pengisian kembali dana UMDT yang dilakukan oleh pihak 

pusat. 

4. Sudah berapa lama Ibu bertugas sebagai assistant manager akuntansi dan 

sudah berapa lama karyawan yang bertugas sebagai Bagian Akutansi untuk 

pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis 

kantor? 



Jawab: Saya sudah hampir 3 tahun bertugas sebagai assistant manager 

akuntansi dan karyawan yang bertugas sebagai Bagian Akuntansi 

telah berkerja hampir 5 tahun. 

 

5. Apakah pernah dilakukan perputaran jabatan untuk pelaksanaan sistem 

akuntansi pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor ? 

Jawab: Belum pernah dilakukan perputaran jabatan. 

6. Siapakah yang memantau kinerja karyawan dalam pelaksanaan sistem 

akuntansi pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor ? 

Jawab: Manajer Keuangan namun hal ini jarang biasanya dilakukan, 

biasanya setahun sekali. 

7. Apakah ada unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-

unsur sistem pengendalian dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran 

kas untuk pengadaan alat tulis kantor ? 

Jawab: Telah ada dan itu dari pihak pusat tapi tahun 2017 sampai Mei 2018 

belum pernah dilakukan. 

Narasumber III : M. Rizal  (Bagian Unit Pemohon - Unit Penjagaan dan 

Penguasaan Aset) 

1. Sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai karyawan unti penjagaan dan 

penguasaan aset? 

Jawab: Sudah hampir 5 tahun. 

2. Apakah pernah dilakukan dilakukan perputaran jabatan? 

Jawab: Belum pernah dilakukan. 

3. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam permohonan dana untuk 

pengadaan alat tulis kantor? 

Jawab: Kami harus berulang kali melakukan konfirmasi tentang permohonan 

dana UMDT karena dokumen sering kali belum diproses oleh Unit 

Keuangan dan kami harus mengingatkan untuk segera memproses 

permohonan dana yang kami diajukan sebab akan berdampak 

terlambatnya dalam pengadaan ATK. 

4. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk melakukan permohonan dana guna 

pengadaan alat tulis kantor? 



Jawab: Kami membuat permohonan dana, rencana anggaran biaya dan 

justifikasi masing-masing sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama 

diberikan ke Bagian Anggaran dan rangkap kedua akan kami 

arsipkan sementara, namun apabila telah mendapatkan persetujuan 

atas dana yang kami berikan dari Unit Keuangan maka rangkap 

kedua akan kami serahkan ke Bagian SDM & Umum. 

5. Apakah dilakukan pengarsipan untuk dokumen permohonan dana, rencana 

anggaran biaya dan justifikasi? 

Jawab: Tidak. 

Narasumber IV : Hadiyan Arifin  (Bagian Anggaran) 

1. Sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai Bagian Anggaran untuk 

pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis 

kantor? 

Jawab: Sudah hampir 4 tahun. 

2. Apakah pernah dilakukan dilakukan perputaran jabatan? 

Jawab: Belum pernah dilakukan. 

3. Apa saja kendala yang sering dihadapi untuk pelaksanaan sistem akuntansi 

pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor? 

Jawab: Banyak dokumen yang diajukan Bagian Unit Pemohon belum 

lengkap seperti belum mendapat tanda tangan dari pihak yang 

berwewenang dan sering terjadi salah komunikasi dengan Bagian 

Keuangan mengenai sisa dana UMDT. 

4. Apa saja dokumen yang digunakan untuk melaksanakan sistem akuntansi 

pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor? 

Jawab: Kami hanya membuat persetujuan dana sebanyak 2 rangkap dimana 

rangkap pertama diberikan ke pemohon dan rangkap kedua akan 

kami arsipkan. 

5. Apa tugas dari Bagian Anggaran dalam pelaksanaan sistem akuntansi 

pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor melalui dana uang muka 

dinas tetap (UMDT)? 

Jawab: Kami bertugas akan mengecek kelengkapan permohonan dana (PD), 

rencana anggaran biaya (RAB) dan justifikasi rangkap pertama 



apabila sudah lengkap maka kami akan membuat persetujuan dana 

(PD acc) sebanyak 2 rangkap yang diotorisasi oleh assistant 

manager anggaran dan disetujui oleh manager keuangan. 

Selanjutnya, akan mengarsipkan dokumen persetujuan dana (PD acc) 

rangkap kedua, permohonan dana (PD), rencana anggaran biaya 

(RAB) dan justifikasi rangkap pertama dan menyerahkan persetujuan 

(PD acc)  dana rangkap pertama ke Bagian Unit Pemohon. 

6. Apa tugas dari Bagian SDM & Umum dalam pelaksanaan sistem akuntansi 

pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor melalui dana uang muka 

dinas tetap (UMDT)? 

Jawab: Bagian SDM dan Umum bertugas mengecek kelengkapan data 

persetujuan dana (PD acc)  rangkap pertama, permohonan dana 

(PD), rencana anggaran biaya (RAB) dan justifikasi rangkap kedua 

yang diterima dari Bagian Unit pemohon. Apabila dokumen telah 

lengkap maka Bagian SDM dan Umum akan membuat permohonan 

uang muka dinas (G.64) yang diotorisasi oleh manager SDM dan 

Umum lalu diserahkan ke Bagian Keuangan. 

 

 


