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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

  Kesimpulan yang dapat diambil penulis dari pembahasan masalah 

 dalam  Laporan Kerja Praktek Lapangan di PT. Kereta Api Indonesia 

 (Persero) DAOP IV Semarang, adalah: 

1. 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. 

2. Penyelesaian atas hutang PPh Pasal 23 atas pembelian jasa sewa 

kendaraan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV 

Semarang akan dipotong  PPh Pasal 23 sebesar 4% dari jumlah 

bruto. Setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa sewa 

kendaraan maka hasil dari pemotongan akan disetorkan ke 
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Verifikator Pembayaran. Setoran akan diserahkan setelah pemohon 

dana melakukan penutupan/pertanggungjawaban atas G.63. 

3. Penutupan/pertanggungjawaban Uang Muka Dinas atas pembelian 

jasa sewa kendaraan akan dilakukan oleh pemegang dana paling 

lambat 1 bulan setelah UMDS ditransfer. 

4. Apabila ada kelebihan atas pembelian jasa sewa kendaraan 

pemohon dana akan melakukan pengembalian kelebihannya, ada 2 

metode pengembalian yaitu melalui Setoran Tunai yang akan 

ditagihkan oleh verifikator pembayaran dengan menerbitkan G.215 

(bentuk bukti saat pengembalian sisa) dan pengembalian kelebihan 

bisa juga dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang 

prosesnya dilakukan oleh Vice President Administrasi Keuangan 

dengan menerbitkan  G.215 (bentuk bukti saat pengembalian sisa). 

4.2 Saran 

1. Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang 

 Dapat mengurangi tingkat keterlambatan atas proses 

pencairan dana dari user ke bagian keuangan dan 

mengurangi terjadinya keterlambatan penutupan/ 

pertanggungjawaban yang kerap kali bisa mencapai lebih 

dari batas maksimal yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan. 

 Sebelum melakukan pengajuan dana UMD lebih baik 

pemohon dana melihat kembali kelengkapan dokumen 
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sehingga dapat mengurangi tingkat keterlambatan atas 

proses pencairan dana. 

2. Bagi Pembaca 

Dengan penulis melakukan penulisan ini maka para pembaca akan 

lebih memahami bagaimana langkah atau prosedur yang dilakukan 

oleh pemohon dana untuk mengajukan permohonan dana Uang 

Muka Dinas guna memenuhi keperluan perusahaan yang bersifat 

mendesak atau sewaktu-waktu dan para pembaca lebih memahami 

bagaimana penyelesaian hutang PPh Pasal 23 atas pembelian 

barang/ jasa sewa kendaraan yang di potong oleh PT. Kereta Api  

Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang serta para pembaca dapat 

mengetahui bagaimana langkah pertanggungjawaban/penutupan 

dan pengembalian sisa Uang Muka Dinas  yang sudah digunakan 

oleh pemohon dana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




