
25 
 

BAB IV  

PEMBAHASAN 

4.1 Jenis-jenis  Uang Muka Dalam Transaksi Pembelian di PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang 

   PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang akan 

melakukan pembelian modal, penyerahan jasa atau sewa untuk memenuhi 

pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan 

usaha itu sendiri PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang 

menggunakan dana resmi/sah yang tersedia secara khusus guna membiayai 

pengeluaran perusahaan yang mengarah pada upaya pencapaian sasaran 

yang bisa disebut dengan Uang Muka Dinas (UMD). Dalam pemberian 

dana resmi/sah guna pembiayaan pengeluaran perusahaan tersebut terdapat 

2 macam pemberian Uang Muka Dinas (UMD), yaitu Uang Muka Dinas 

Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS). 

   Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) adalah uang muka dinas yang 

bersifat dana tetap guna memenuhi kebutuhan perusahaan secara 

rutin/sehari-hari. UMDT adalah uang muka yang berhubungan dengan 

Alat Tulis Kantor (ATK) dan Kerumahtanggaan Kantor contohnya pulpen, 

clip, stampel, map, kertas printer, tinta, dll. Sedangkan Uang Muka Dinas 

Sementara (UMDS) adalah uang muka dinas yang dipergunakan untuk 

menanggulangi kebutuhan perusahaan yang tidak terprogram/terencana. 

UMDS adalah uang muka yang berhubungan dengan pembelian barang, 
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jasa, sewa dan akomodasi contohnya servis peralatan perusahaan, sewa 

kendaraan untuk keperluan perusahaan, pembuatan spanduk, dll. 

Perusahaan akan memberikan UMDS guna menanggulangi kebutuhan 

yang sifatnya khusus atau mendesak. Pelaksanaan UMDS lebih pada ke 

pengadaan pembelian langsung atas barang, jasa, atau sewa tanpa ada 

proses lelang dan penerbitan dokumen surat pesanan atau surat perjanjian. 

UMDS akan diberikan dalam jumlah nominal tertentu sesuai dengan 

kebutuhan nyata yang sebelumnya sudah ditentukan atau diperhitungkan 

secara pasti dan wajar.  

4.2 Pelaksanaan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) 

  Dalam pelaksanaannya, Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) 

digunakan untuk pembelian barang dan jasa secara langsung tanpa melalui 

proses lelang yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Prosedur pemberian 

Uang Muka Dinas (UMD) dilaksanakan sesuai dengan peraturan No: 

KEP.U / KU.401 /I / 5 / KA – 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberian Uang Muka Dinas. Pemegang dana membuat permohonan sesuai 

kebutuhan yang ditandatangani oleh Wakil Daerah Operasi, Senior 

Manager/Manager bagian Keuangan dan Pemegang UMD yang 

bersangkutan. Selanjutnya pengajuan permohonan diverifikasi oleh 

Verifikator/Pengesah Pembayaran atas pengenaan pajak dengan adanya 

penerbitan dokumen pengeluaran UMDT/UMDS. UMD yang dicairkan 

adalah UMD setelah pengenaan pajak. 
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 Gambar 4.1 

Struktur Pembahasan 

 

4.2.1 Permintaan Dana Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) 

  Pada dasarnya permintaan/permohonan Uang Muka Dinas 

 Sementara (UMDS) atas pembelian barang/jasa baru diajukan oleh 

 pemegang Uang Muka Dinas yang diawali dengan pengajuan 

 permohonan persetujuan.  Permohonan persetujuan tersebut diajukan ke 

 Vice President bagian Anggaran pada kantor pusat dan diajukan ke Senior 

 Manager/Manager bagian Keuangan pada daerah. 

  Pada pengajuan permohonan persetujuan pemegang Uang Muka 

 Dinas harus memberikan lampiran berupa: 

 Nota Permohonan Dana; 

 Rincian Anggaran Biaya; 

Pengajuan 
UMDS 

Verifikasi 
Persetujuan 

UMDS 

Penerbitan 
Dokumen 

UMDS 

Pencairan Dana 
UMDS 

Penyelesaian 
Hutang PPh 
Pasal 23 atas 

UMDS 

Penutupan / 
pertanggungjawa

ban UMDS 

Pengembalian 
kelebihan UMDS 

*jika ada 
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 Justifikasi Rencana Pengunaan UMD, yang ditandatangani 

oleh Pemegang UMD; 

 

 

Gambar 4.2 

Nota Permohonan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

 

  Dalam pengajuan permohonan persetujuan atas permintaan Uang 

Muka Dinas pemohon/pemegang Uang Muka Dinas harus membuat nota 

permohonan dana dengan perkiraan yang kurang lebihnya seperti yang 

tertera pada Gambar 4.2, yang nantinya dalam nota permohonan tersebut 

harus ditandatangani oleh pemegang dana. 

  Setelah pemegang dana mengajukan permohonan persetejuan Vice 

President bagian Anggaran pada Kantor Pusat dan Senior 

Manager/Manager bagian Keuangan pada Daerah akan menerbitkan 
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persetujan dana atas permohonan Uang Muka Dinas atas pembelian 

barang/jasa yang kemudian diserahkan kepada pemegang dana. Langkah 

selanjutnya pemegang UMDS akan mengirim permohonan pembayaran 

Uang Muka Dinas Kepada Vice President bagian Administrasi Keuangan 

pada Kantor Pusat dan Senior Manager/Manager bagian Keuangan pada 

Daerah. 

4.2.2 Penerbitan Dokumen Pengeluaran Uang Muka Dinas Sementara 

(UMDS) 

  Setelah megajukan permohonan, berkas pengajuan UMDS akan 

 diverifikasi oleh Verifikator/Pengesah Pembayaran atas pengenaan 

 pajak atas Uang Muka Dinas  pembelian barang/jasa. Nantinya dalam 

 bukti  pengeluaran UMDS atau yang disebut dengan G.63 diterbitkan 

 berdasarkan oleh nilah bersih setelah dipotong PPh Pasal 23 atas 

 pembelian jasa menggunakan Uang Muka Dinas sebagaimana tercatat 

 dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya). 

  Berkas pengajuan UMDS tersebut diserahkan kepada Vice 

 President bagian Administrasi Keuangan pada Kantor Pusat dan Senior 

 Manager/Manager bagian Keuangan pada Daerah tujuannya untuk 

 mendapatkan keputusan mengenai disetujui  atau tidaknya pengajuan 

 UMDS. 

  Setelah mendapatkan persetejuan atas berkas pengajuan UMDS  

 maka Verifikator akan melakukan proses penerbitan G.63 beserta 
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 pembentukan nomor SPP. Sebagai dasar pembayaran UMDS dokumen 

 G.63 yang sudah disahkan akan diterbitkan sebanyak 4 rangkap. 

  Daftar rekap pembayaran yang sudah dibuat oleh Verifikator akan 

 dikirim melalui email ke Vice President Financial Administration/ 

 Manager HQ Treasury untuk dilakukan pembayaran ke rekening/transfer. 

4.2.3 Pengeluaran Uang Muka Dinas Sementara (UMDS)  

  Adanya rekap daftar pembayaran UMDS yang sudah disahkan oleh 

 Verifikator maka Bendaharawan Kas Besar Kantor Pusat akan 

 melakukan pembayaran menggunakan mekanisme automatic transfer 

 dengan rekening tujuan sesuai dengan yang tercantum pada 

 dokumen  permohonan Uang Muka Dinas/G.64. 

  Dokumen G.63 asli akan diarsip oleh Verifikator untuk diserahkan 

 ke Akuntansi setelah dilakukan pertanggungjawaban. 

  Sebelum UMDS dicairkan, bagian keuangan akan 

 memperhitungkan beban pajak dan memotongnya sehingga pada akhirnya 

 UMDS yang diterima oleh pemegang dana merupakan dana yang sudah di 

 potong oleh pajak. 

4.3 Penyelesaian Hutang PPh Pasal 23 atas Uang Muka Dinas Sementara 

(UMDS) 

  Pemegang Uang Muka Dinas wajib melakukan 

 pertanggungjawaban atas UMDS maksimal 1 (satu) bulan setelah dana di 

 teransfer ke rekening pemegang Uang Muka Dinas. Terdapat peraturan 
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 sendiri yang diatur guna menentukan batasan Nilai Uang Muka Dinas 

 Sementara (UMDS). Pada pelaksanaannya batasan nilai Uang Muka 

 Dinas merajuk pada pengaturan pengadaan barang dan jasa secara 

 langsung tanpa adanya proses lelang ataupun pengadaan swakelola dengan 

 batasan nilai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada pembahasan kali 

 ini penulis akan menguraikan mengenai pengenaan pajak PPh Pasal 23 

 yang dipotong atas pembelian jasa sewa kendaraan menggunakan Uang 

 Muka Dinas Sementara (UMDS). 

  Dalam pembelian barang, jasa atau sewa di PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang melakukan pengenaan pajak PPh 

Pasal 23. Pengenaan pajak PPh Pasal 23 yang penulis ambil dikenai 

sebesar 4% karena besar tarif pemotongan lebih tinggi 100% dari tarif 

yang seharusnya dipotong. Pada penjabaran dibawah ini penulis 

membahas mengenai pengenaan PPh Pasal 23 atas Pembelian Jasa Sewa 

Kendaraan yang diajukan oleh Manager Keuangan guna keperluan sewa 

mobil menggunakan UMDS. 
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Gambar 4.3 

Bukti Pengeluaran Uang Muka Dinas 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

  Nominal dana yang tertera pada Gambar 4.3  merupakan dana yang 

diberikan kepada Manager Pemasaran Angkutan guna keperluan sewa 

mobil untuk kegiatan roadshow eksternal selama satu bulan yang sudah 

dipotong oleh PPh Pasal 23 atas pembelian jasa sewa kendaraan,berikut 

penjabaran atas potongan yang terjadi: 

 

 Uraian dalam “Rencana Anggaran Biaya (RAB)” : 

o Sewa mobil  = Rp. 5.200.000 

 Besaran G.63 yang diterbitkan: 

o Sewa mobil  = Rp. 5.200.000 

   Persetujuan dana   = Rp. 5.200.000 

o Potongan PPh Pasal 23 

4% x 5.200.000   = (Rp.  208.000) 

Nilai G.63 diterbitkan   = Rp. 4.992.000 

 

  Berikut merupakan contoh perhitungan atas pengenaan PPh Pasal 

23 sesuai dengan RAB yang dilampirkan oleh pemegang dana saat 

mengajukan permohonan atas Uang Muka Dinas Sementara: 
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 Uraian dalam “Rencana Anggaran Biaya (RAB)” : 

o Service genset  = Rp. 8.750.000 

 Besaran G.63 yang diterbitkan: 

o Service genset  = Rp. 9.000.000 

Persetujuan dana   = Rp. 9.000.000 

o Potongan PPh Pasal 23 

4% x 8.750.000   = Rp.    350.000 

Nilai G.63 yang diterbitkan  =  Rp. 9.350.000 

 

  Pada pengenaan service genset yang diajukan pemohon mendapat 

pencairan dana lebih dari pengajuan karena adanya penambahan atas 

jasa/upah sesuai yang tercantum di RAB maka dari itu pengenaan pajak 

tersebut menambahkan sebesar dana yang dicairkan untuk service genset. 

  Setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembelian 

barang, jasa atau sewa maka hasil dari pemotongan tersebut akan 

disetorkan tersendiri oleh Verifikator Pembayaran. Setoran atas UMD 

tersebut akan diserahkan setelah Manager Pemasaran Angkutan Sebagai 

pemegang dana melakukan penutupan/pertanggungjawaban G.63 (bentuk 

bukti pengeluaran UMD). 

  Setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembelian jasa 

sewa kendaraan dan penutupan/pertanggungjawaban maka Pembatu 
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Pengesah Pembayaran mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran untuk 

landasan atas pembayaran hutang PPh Pasal 23 yang sudah dipotong, Surat 

Perintah Pembayaran yang dikeluarkan oleh Pembantu Pengesah 

Pembayaran merupakan dasar pembayaran oleh Bendaharawan Kantor 

Pusat. 

 Pembantu Pengesah Pembayaran memiliki wewenang atas yang 

tertulis diatas dengan melampirkan/menunjuk Persetujuan dana atas G.63 

(bentuk bukti pengleuaran UMDS) yang terkait. 

4.4 Pertanggungjawaban/penutupan Uang Muka Dinas Sementara 

(UMDS) 

 Pemegang dana akan menerbitkan analisa pertanggungjawaban dan 

penutupan atas penggunaan Uang Muka Dinas atas pembelian barang/jasa 

umum paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditransfer. Analisa 

pertanggungjawaban dan penutupan atas penggunaan Uang Muka Dinas 

atas pembelian barang/jasa diserahkan kepada verifikator untuk 

diverifikasi. 

 Apabila UMD dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan belum di 

pertanggungjawabkan oleh pemegang dana maka pemegang dana tidak 

akan dapat melakukan pengajuan UMD baru serta apabila belum 

dipertanggungjawabkan lebih dari 1 (satu) bulan maka pemegang dana 

akan diberikan surat peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali dalam kurun 

waktu 1 (satu) bulan oleh Vice President (VP) Administrasi Keuangan 

Kantor Pusat atau Senior Manager/Manager Keuangan Daerah. Jika surat 
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peringatan sudah mencapai peringatan ke-3 belum di 

pertanggungjawabkan pemegang dana maka Vice President Administrasi 

Keuangan Kantor Pusat atau Senior Manager/Manager Keuangan Daerah 

akan membuat surat dan lampiran atas UMD yang belum di 

pertanggungjawabkan kepada Executive Vice President (EVP) Personalia 

untuk melakukan pemotong gaji pemegang dana yang bersangkutan. 

4.5 Indentifikasi Masalah 

  dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait dengan 

 UMDS, yaitu adanya keterlambatan pencairan dana yang nantinya akan 

 menghambat jalannya pembelian barang/jasa di perusahaan.  

keterlambatan  pertanggungjawaban/penutupan UMDS yang memberikan dampak  

 pemegang dana tidak bisa melakukan pengajuan UMDS baru selama 

 pemegang dana belum melakukan pertanggungjawaban/penutupan  UMDS 

 dan juga pemegang dana akan mendapatkan surat peringatan apabila tidak 

 juga melakukan pertanggungjawaban/penutupan UMDS lebih dari 1 bulan. 

  Ketidaksusaian dana yang dicairkan dengan bukti nota/kwitansi 

 yang dipertanggungjawabkan oleh pemegang dana yang mengakibatkan 

 pemegang dana harus melakukan pengembalian kelebihan atas pembelian 

 barang/jasa, untuk mengatasinya terdapat makanisme pengembalian 

 kelebihan tersebut dengan cara: 

a. Pengembalian Kelebihan G.63 Melalui Setoran Tunai 

  Apabila pembelian barang/jasa lebih rendah dari G.63 maka 

 unit pemegang dana akan melakukan setoran tunai sebesar yang 
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 ditagih oleh Verifikator Pembayaran dengan menerbitkan G.215 

 (bentuk bukti saat pengembalian sisa) yang kemudian diserahkan 

 Bendaharawan untuk Kantor Pusat dan Junior Supervisor 

 Pendapatan (JSP) stasiun yang terdekat dengan kantor di daerah, 

 kemudian akan disetorkan ke rekening Bendaharawan Kas Daerah 

 (BKD). 

b. Pengembalian Kelebihan G.63 melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 

  Apabila dalam proses verifikasi dokumen pendukung 

 verifikator menemukan adanya kenjanggalan maka verifikator 

 bagian pembayaran atau keuangan memiliki hak untuk membuat 

 surat teguran. Apabila setelah diberikan surat teguran  verifikator 

 pembayaran atau keuangan tidak mendapatkan jawaban atas 

 penjelasan serta bukti klarifikasi maka dapat ditindaklanjuti dengan 

 adanya surat tagihan pengembalian uang muka atau TGR pada 

 penanggung jawab G.63. 

  proses TGR dilakukan oleh Vice President (VP) 

 Administrari Keuangan dengan menerbitkan dokumen G.215 

 (bentuk bukti saat pengembalian sisa). Bila sudah menerima 

setoran  TGR Bendaharawan Kantor Pusat serta Junior Supervisor 

 Pendapatan (JSP) akan melakukan transfer dana dari kas tunai 

 pembiayaan ke rekening Kantor Pusat menggunakan Virtual 

 Account (VA). 
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Gambar 4.4 

Dokumen G.215 (bentuk bukti saat pengembalian sisa) 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

 

  Gambar 4.4 diatas merupakan contoh  dokumen G.215 (bentuk 

bukti saat pengembalian sisa). Dokumen ini akan diterbitkan apabila 

pembelian barang/jasa ternyata lebih rendah dari dana yang diberikan saat 

pengajuan/permohonan. Setelah pemegang dana mendapatkan dokumen 
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G.215 ini maka pemegang dana harus melakukan pembayaran secara tunai 

sebesar yang ditagih oleh Verifikator Pembayaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




