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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN  

Tonggak – tonggak sejarah berdirinya PT. Pertamina (Persero) sebagai 

perusahaan BUMN dimulai sejak tahun 1957 hingga berubah status hukum 

menjadi perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Pada tahun 1960, PT. 

Pertamina direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari 

kebijakan pemerintah bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan 

gas di Indonesia adalah negara. Melalui satu Peraturan Pemerintah yang 

dikeluarkan oleh Presiden pada 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak di 

bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang 

pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat 

terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak Gas 

Bumi Nasional (Pertamina). Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda 

ini, pemerintah menerbitkan Undang – Undang No. 8 tahun 1971 dimana di 

dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu – satunya perusahaan milik 

negara yang ditugaskan melaksanakan perusahaan migas mulai dari mengelola 

dan menghasilkan migas dari ladang – ladang minyak di seluruh wilayah 

Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta 

melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia.  

Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri 

minyak dan gas nasional maupun global, pemerintah menerapkan Undang-

Undang No. 22/2001. Setelah penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan 

yang sama dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis 

yang dilakukan oleh Pertamina adalah PSO (Public Service Obligation). PSO 

(Public Service Obligation) tersebut akan diserahkan kepada mekanisme 

persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai 

yang berlaku dipasar. Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi 

PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No 31/2003. Undang – undang tersebut 
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antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir 

dan hulu. Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi 

persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari gambar kuda laut menjadi 

anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut 

menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang 

diterapkan dalam aktivitas usaha Perseroan. 

Pertamina telah memasuki era baru. Perubahan hukum dan undang – 

undang di Indonesia telah menumbuhkan suatu pola bisnis baru yang 

menyebabkan masuknya pesaing di sektor pemasaran dalam negeri. Harapan para 

pemangku kepentingan kepada perusahaan ini pun semakin tinggi, dan pemerintah 

mengharapkan dividen yang lebih besar dapat diberikan oleh perusahaan kepada 

negara. Selain itu, dalam kerangka good governance, Pertamina perlu 

melaksanakan bisnis yang transparan dan bersih. Hal ini juga menjadi tekad 

pemerintah untuk memastikan transparansi dan profesionalisme dalam sektor 

bisnis. 

Selama lebih dari setengah abad, Pertamina telah melayani kebutuhan 

energi dalam negeri dengan mengelola kegiatan operasi yang terintegrasi di sektor 

minyak, gas, dan panas bumi. Pertamina juga senantiasa berupaya untuk 

memperbaiki kinerja operasi dan keuangan guna memberikan kontribusi yang 

terbaik bagi perekonomian Indonesia. 

 

2.2 Logo dan Tata Nilai PT Pertamina 

Berikut ini adalah logo PT Pertamina : 

(Gambar 2.2 : Logo PT Pertamina) 

Logo PT Pertamina 
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Logo PT Pertamina sebagai identitas baru yang modern, progresif dan 

profesional. Logo PT Pertamina terdiri dari tiga unsur yaitu : 

1. Logo membentuk huruf “P” yang terdiri dari tiga warna yang secara 

keseluruhan merupakan representasi bentuk panah menggambarkan Pertamina 

yang bergerak maju dan progresif. 

2. Unsur tiga warna yaitu : 

a. Merah bermakna keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam 

menghadapi berbagai macam keadaan. 

b. Hijau bermakna sumber daya energi yang berwawasan lingkungan. 

c. Biru bermakna handal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. 

3. Kata “Pertamina” yang bermakna kejelasan dan transparansi, keberanian dan 

ketangguhan dalam bertindak sebagai wujud positioning Pertamina baru. 

Tata nilai PT Pertamina antara lain : 

1. Clean (Bersih) 

Bersih dalam arti dikelola secara profesional, menghindari benturan 

kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan 

integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 

2. Competitive (Kompetitif) 

Kompetitif dalam arti mampu berkompetisi dalam skala regional maupun 

internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya 

sadar dan menghargai kinerja.  

3. Confident (Percaya Diri) 

Percaya diri dalam arti berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, 

menjadi pelopor dalam reformasi BUMN dan membangun kebanggaan bangsa 

4. Customer Focused (Fokus pada Pelanggan) 

Fokus pada pelanggan dalam arti berorientasi pada kepentingan pelanggan dan 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

5. Commersial (Komersial) 

Komersial dalam arti menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, 

mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. 

6. Capable (Berkemampuan) 
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Berkemampuan dalam arti dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang 

profesional, memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen 

dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.  

  

2.3 Profil Perusahaan 

PT Pertamina (Persero) – Finance Marketing Operation Region IV 

merupakan salah satu cabang pemasaran regional yang berada di jalan Pemuda 

nomor 114, Semarang 50132, Jawa Tengah. PT. Pertamina (Persero) – Finance 

Marketing Operation Region IV ini menaungi pemasaran regional untuk Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Region yang dinaungi yaitu : 

1. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Achmad Yani Semarang Pangkalan 

Udara Achmad Yani, Semarang. 

2. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Adisucipto  

Bandara Adisucipto, Yogyakarta. 

3. Depot Maos, Cilacap. 

4. Depot Tegal. 

5. Instalasi Pengapon. 

6. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Adisumarmo, Solo 

Depot Rewulu, Yogyakarta 

7. Depot Cilacap 

8. Terminal Transit Lomanis, Cilacap 

9. Pertamina Booster II, Kebumen 

10. Cabang Yogyakarta. 

11. Cilacap Group 

12. Fabrikasi Cilacap 

13. Depot Cepu 

 

2.4 Visi dan Misi Perusahaan 

PT Pertamina (Persero) – Finance Marketing Operation Region IV 

memiliki visi yaitu “Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia.” Tidak 

hanya visi, PT Pertamina (Persero) -  – Finance Marketing Operation Region IV 
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juga memiliki misi yaitu “Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan 

terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip – prinsip komersial yang kuat.” 

 

2.5 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

2.5.1 Struktur Organisasi 

Jenis struktur organisasi pada PT Pertamina (Persero) – Finance 

Marketing Operation Region IV adalah struktur organisasi produk. Robbins dan 

Coulter ( 2009 : 286 – 287 ) menjelaskan tentang pengertian deskripsi jabatan 

yaitu tingkat dimana tugas dalam sebuah organisasi dibagi menjadi pekerjaan 

yang berbeda yang juga disebut dengan divisi pekerja. PT. Pertamina (Persero) – 

Finance Marketing Operation Region IV sendiri memiliki tiga bagian fungsi 

keuangan yaitu terdiri dari fungsi Finance Business Support, fungsi Financial 

Accounting, dan fungsi Product and Account Receivable Accounting. Untuk 

memperjelas uraian diatas, dapat dilihat gambar struktur organisasi pada PT. 

Pertamina (Persero) - Finance Marketing Operation Region IV pada lampiran 1. 

 

2.5.2 Deskripsi Jabatan 

Robbins and Coulter ( 2009 : 285 ) menjelaskan tentang pengertian 

deskripsi jabatan yaitu tingkat dimana tugas dalam sebuah organisasi dibagi 

menjadi pekerjaan yang berbeda yang juga disebut dengan divisi pekerja PT. 

Pertamina (Persero) - Finance Marketing Operation Region IV sendiri memiliki 

deskripsi jabatan sebagai berikut : 

1. Manager of Marketing Finance Operation Region IV 

Manager of Marketing Finance Operation Region IV ini bertugas 

menaungi dan mengawasi empat bagian fungsi yang terdiri dari fungsi 

Finance Business Support, fungsi Financial Accounting, fungsi Product and 

Account Receivable Accounting, dan fungsi Finance Terminal BBM / Depot 

LPG. Empat bagian fungsi tersebut dikepalai oleh seorang manager assistant.  

2. Manager Assistant of Finance Business Support 

Manager Assistant of Finance Business Support bertugas menaungi dan 

mengawasi tiga divisi yang terdiri dari divisi Budget and Product Costing, 

divisi Cash & Bank, dan divisi Tax Audit and Advisory. Tiga divisi tersebut 
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dikepalai oleh seorang Senior Supervisor. Tiga divisi tersebut dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Senior Supervisor of Budget and Product Costing 

Senior Supervisor of Budget and Product Costing bertugas menaungi 

dan mengawasi budget assistant 

1) Budget Assistant 

Budget Assistant memiliki tugas sebagai berikut : 

a) Menganalisis usulan anggaran biaya operasi dan investasi agar sesuai 

dengan pedoman perusahaan sehingga Rencana Kerja Anggaran 

Perusahaan Region Unit dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

b) Menyiapkan dan menganalisis penyusunan anggaran biaya operasi 

Finance Region dan pembuatan (Purchase Requisition/Purchase Order) 

PR/PO Finance Region sesuai dengan anggaran yang tersedia agar 

terselenggara kelancaran operasional dan sesuai dengan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

c) Membuat master data WBS (Work Breakdown Structure) dalam sistem 

ERP (Enterprise Resource Planning) terhadap usulan anggaran investasi 

yang telah disetujui untuk memastikan diselesaikan tepat waktu sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

d) Menyusun dan menganalisis proses upload anggaran operasi dan investasi 

ke dalam sistem ERP untuk memastikan diselesaikan tepat waktu sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

e) Menyiapkan dan menganalisis laporan realisasi anggaran operasi dan 

investasi agar tersedia informasi yang tepat dan akurat dalam pengambilan 

keputusan manajemen.  

f) Memperoleh pengalihan anggaran operasi dan investasi untuk mendukung 

kelancaran kegiatan operasional unit. 

g) Menganalisis hasil test run dan hasil settlement order dari Work 

Breakdown Structure (WBS) ke Asset Under Construction (AUC) secara 

periodik sesuai dengan jadwal closing untuk memastikan ketepatan 

settlement serta melakukan pencocokan pengakuan nilai WBS dengan 
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fungsi teknik untuk memastikan ketepatan settlement dan nilai AUC 

dalam laporan keuangan. 

h) Menganalisis dan melakukan koreksi penggunaan cost element dalam 

penyusunan anggaran sesuai dengan account usage yang telah ditetapkan 

dalam pedoman perusahaan. 

b. Senior Supervisor of Cash and Bank 

Senior Supervisor of Cash and Bank bertugas menaungi dan mengawasi 

cashier dan cash and bank receipt assistant 

1) Cashier 

Cashier memiliki tugas sebagai berikut : 

a) Melaksanakan pengeluaran dan penerimaan dana kas tunai serta 

adminsitrasi pembukuannya untuk memastikan kelancaran operasional 

perusahaan sesuai dengan pedoman perusahaan. 

b) Melakukan pemeriksaan fisik kas secara periodik untuk memastikan 

kesesuaian fisik kas dengan pembukuan di dalam sistem. 

c) Membuat laporan kas harian untuk memastikan kelancaran pembayaran. 

d) Melakukan pengawasan, request posting dan clearing terkait dengan 

transaksi Cash on Hand dalam sistem komputer akuntansi MySAP untuk 

memastikan ketepatan laporan kas. 

e) Menyimpan uang tunai dan surat berharga lainnya dalam brankas untuk 

memastikan keamanannya. 

2) Cash and Bank Receipt Assistant 

Cash and Bank Receipt Assistant memiliki tugas yang sama dengan 

cashier. 

c. Senior Supervisor of Tax Audit and Advisory 

 Senior Supervisor of Tax Audit and Advisory bertugas menaungi dan 

mengawasi junior analyst of sales tax accounting dan junior analyst of non 

sales tax accounting. 

1) Junior Analyst of Sales Tax Accounting 

Junior Analyst of Sales Tax Accounting memiliki tugas sebagai berikut 

: 
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a) Melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan atas transaksi penjualan 

agar terselenggara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku baik 

berupa pajak pusat maupun pajak daerah. 

b) Melaksanakan pencocokan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penghasilan (PPh), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB) untuk memastikan kesesuaian penjualan dengan kewajiban 

pajak terutang yang menjadi yang menjadi tanggung jawab Finance 

Region. 

c) Melaksanakan penyelenggaraan kewajiban perpajakan atas transaksi 

penjualan untuk meminimalkan denda pajak sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

d) Menyusun laporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Masa pasal 4 

ayat 2, 22 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk memastikan 

disetor dan dilaporkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. 

e) Menyusun Laporan Penerimaan Kas Negara agar dapat diselesaikan sesuai 

dengan sasaran waktu yang telah ditetapkan.  

2) Junior Analyst of Non Sales Tax Accounting. 

Junior Analyst of Non Sales Tax Accounting memiliki tugas sebagai 

berikut : 

a) Melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan atas transaksi di luar 

penjualan agar terselenggara sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku baik berupa pajak pusat, pajak daerah, dan retribusi. 

b) Melaksanakan pencocokan PPh pasal 21 untuk memastikan ketepatan 

saldo kewajiban pajak dalam laporan keuangan yang menjadi tanggung 

jawab Finance Region. 

c) Melaksanakan penyelenggaraan kewajiban perpajakan untuk 

meminimalkan denda pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 

d) Melakukan faktur pajak standar dalam dokumen pembayaran agar dapat 

dikreditkan dalam perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran. 

e) Memberikan konsultasi bidang perpajakan untuk mendukung kelancaran 

kegiatan kegiatan operasional perusahaan. 
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f) Menganalisis dan mengevaluasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Masa pasal 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, 26 untuk memastikan 

disetor dan dilaporkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. 

g) Menganalisis dan mengevaluasi laporan Non Deductable Expense (NDE) 

untuk mendukung ketepatan perhitungan Pajak Penghasilan Badan 

Korporat. 

h) Menganalisis dan mengevaluasi Laporan Penerimaan Kas Negara agar 

dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran waktu yang telah ditetapkan. 

3 Manager Assistant of Financial Accounting 

Manager Assistant of Financial Accounting bertugas menaungi dan 

mengawasi dua divisi yang terdiri dari divisi General Accounting dan divisi 

Account payable and Non Trade Account Receivable. Dua divisi tersebut 

dikepalai oleh seorang senior supervisor. Dua divisi tersebut dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Senior Supervisor of General Accounting 

 Senior Supervisor of General Accounting bertugas menaungi dan 

mengawasi accounting asset and database management assistant dan 

general ledger assistant. 

1) Accounting Asset and Database Management Assistant 

Accounting Asset and Database Management Assistant memiliki 

tugas sebagai berikut : 

a) Menyiapkan dan menganalisis dan mengevaluasi akun asset serta koreksi 

transaksi terkait asset untuk memastikan laporan asset yang menjadi 

tanggung jawab Finance Region disajikan secara wajar sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan. 

b) Melaksanakan kegiatan physical check asset agar sesuai dengan 

pencatatan asset untuk mendukung penyajian Laporan Keuangan yang 

wajar. 

c) Melaksanakan dan menganalisis penyelesaian backlog Utilisasi Sistem 

ERP yang terkait dengan aset untuk mendukung penyajian Laporan 

Keuangan yang wajar. 
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d) Menyiapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi 

dan verifikasi terhadap usul penghapusan aset untuk memastikan ketepatan 

pencatatan aset. 

e) Menganalisis dan mengevaluasi settlement cost ke Asset Under 

Construction (AUC) secara periodik serta menganalisis outstanding 

AUC/Work Breakdown Structure (WBS) sesuai dengan jadwal closing 

yang telah ditetapkan untuk memastikan ketepatan saldo AUC. 

f) Melaksanakan dan menganalisis kapitalisasi aset (aset 

baru/rekondisi/perbaikan) dan Capital Transfer Asset agar dapat 

menyajikan nilai aset yang wajar dalam laporan keuangan. 

g) Menganalisis dan mengendalikan kegiatan kearsipan yang meliputi 

dokumen dan database keuangan untuk memudahkan pencairan dokumen 

secara cepat, tepat, benar dan lengkap. 

h) Melaksanakan dan menganalisis tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan 

auditor internal dan eksternal terkait dengan aset agar dapat diselesaikan 

sesuai dengan sasaran waktu yang telah ditetapkan. 

2) General Ledger Assistant Finance Region untuk memastikan laporan 

keuangan disajikan 

General Ledger Assistant memiliki tugas sebagai berikut : 

a) Menganalisis dan mengevaluasi data Akuntansi Keuangan yang menjadi 

tanggung secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan.  

b) Menganalisis dan mengavaluasi kegiatan general accounting yang 

meliputi General Ledger, Asset, Material dan asuransi untuk memastikan 

proses bisnis general accounting terselenggara sesuai dengan pedoman 

perusahaan. 

c) Menganalisi dan mengevaluasi kegiatan physical check Asset and Material 

agar sesuai dengan pencatatan Aseet dan Material untuk mrndukung 

penyajian Laporan Keuangan yang wajar.  

d) Mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksaan administrasi 

dan verifikasi terhadap usul penghapusan Asset dan Material untuk 

memastikan ketepatan pencatatan Asset dan Material.  
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e) Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian blocklog Utilisasi Sistem 

ERP yang terkait dengan Asset dan Material untuk mendukung penyanjian 

Laporan Keungan yang wajar.  

f) Menganalisis dan mengendalikan kegiatan kearsipan yang meliputi 

dokumen dan database keuangan untuk memudahkan pencarian dokumen 

secara cepat, tepat, benar, dan lengkap.  

g) Menganalisis dan mengevaluasi tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan 

auditor internal dan eksternal agar dapat diselesaikan sesuai dengan 

sasaran waktu yang telah ditetapkan.  

h) Menganalisis dan mengevaluasi penerapan pedoman akuntansi yang 

berlaku untuk mendukung penyajian Laporan Keuangan yang wajar.  

b. Senior Supervisor of Account Payable and Non Trade Account Receivable 

Senior Supervisor of Account Payable and Non Trade Account 

Receivable bertugas menaungi dan mengawasi third party account payable 

assistant dan non trade account receivable and account payable – account 

receivable employee assistant.  

1) Third Party Account Assistant 

Third Party Account Payable Assistant memiliki tugas sebagai berikut 

: 

a) Melaksanakan verifikasi transaksi Third Party Payable dengan perusahaan 

agar kegiatan tersebut dapat terselenggara sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

b) Melaksanakan pencatatan transaksi Third Party Account Payable untuk 

memastikan laporan Third Party Account Payable yang menjadi tanggung 

jawab Finance Region disajikan secara wajar sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan. 

c)  Melaksanakan request transaksi pembayaran material melalui sistem ERP 

untuk memastikan pembayaran terlaksana sesuai dengan Service Level 

Agreement (SLA). 

d) Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dari konfrimasi Third Party Account 

Payable untuk memastikan ketepatan saldo Third Party Account Payable 

untuk tanggung jawab Finance Region. 
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e) Melaksanakan koreksi transaksi terkait Third Party Account Payable 

sesuai dengan jadwal closing yang telah ditetapkan untuk memastikan 

kewajaran akun Third Party Account Payable agar sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan. 

f) Melaksanakan penyelesaian backlog Utilisasi sistem ERP untuk 

mendukung penyajian laporan keuangan yang wajar. 

g) Menyediakan data untuk menanggapi laporan hasil pemeriksaan auditor 

internal dan eksternal terkaid Third Party Account Payable agar dapat 

diseleseikan sesuai dengan sasaran waktu yang telah ditetapkan. 

2) Non Trade Account Receivable dan Account Payable – Account 

Receivable Employee Assistant 

Non Trade Saccount Receivable dan Account Payable – Account 

Receivable Employee Assistant memiliki tugas sebagai berikut : 

a) Menyiapkan, melaksanakan dan memeriksa kegiatan non-trade account 

Receivable dan Account Payable – Account Receivable Employee untuk 

memastikan terselenggara sesuia dengan pedoman perusahaan. 

b) Melaksankan pencatatan non-trade account Receivable dan Account 

Payable – Account Receivable Employee untuk memastikan laporan non-

trade Account Receivable dan Account Payable – Account Receivable 

Employee disajikan secara wajar sesuai dnegan standar akuntansi 

keuangan. 

c) Melaksanakan mitigasi risiko atas transaksi non-trade account Receivable 

untuk memastikan kegiatan tersebut terselenggara sesuai pedoman 

perusahaan serta meminimalkan risiko piutang yang tertagih. 

d) Menyiapkan, melaksanakan dan memeriksa request non-trade account 

Receivable dan Account Payable – Account Receivable Employee melalui 

sistem untuk memastikan verifikasi dan penagihan terlaksana sesuai 

dengan Service Level Agreement (SLA). 

e) Melaksanakan dan menganalisis penyelesaian backlog Utilisasi Sistem 

ERP untuk mendukung penyajian Laporan Keuangan yang wajar. 

f) Menyiapkan dan melaksanakan rekonsiliasi dan konfirmasi non-trade 

account Receivable dan Account Payable – Account Receivable Employee 
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untuk mendukung penyajian Laporan Keuangan yang wajar yang menjadi 

tanggung jawab Finance Region. 

g) Menyiapkan koreksi transaksi terkait non-trade Account Receivable dan 

Account Payable – Account Receivable Employee sesuai dengan jadwal 

closing yang telah ditetapkan untuk memastikan kewajaran akun non-trade 

account Receivable agar sesuai dengan standar keuangan akuntansi 

keuangan. 

h) Menyiapkan data untuk menanggapi laporan hasil pemeriksaan auditor 

internal dan eksternal terkait non-trade account Receivable dan Account 

Payable – Account Receivable Employee agar dapat diselesaikan sesuai 

dengan sasaran waktu yang telah ditetepankan. 

4. Manager Assistant of Product Account Receivable Accounting 

Manager Assistant of Product Account Receivable Accounting bertugas 

menaungi dan mengawasi dua divisi yang terdiri dari divisi Quantity 

Accounting dan divisi Account Receivable. Dua divisi tersebut dikepalai oleh 

seorang senior supervisor. Dua divisi tersebut dijabarkan sebagai berikut :  

a.   Senior Supervisior of Quantity Accounting  

 Senior Supervisior Of Quantity Accounting bertugas menaungi dan 

mengawasi fuel quantity acounting assistant, non fuel quantity acounting 

assistant, dan inventory analisys assistant. 

1) Fuel Quantity Acounting Assistant 

Fuel Quantity Acounting Assistant memiliki tugas sebagai berikut : 

a) Memeriksa dan mengawasi kegiatan quantity acounting meliputi 

outstanding Purchase Order, goods receipts dan goods issue, pembelian 

dan pejualan produk, penerimaaan dan penyerahan produk transfer antar 

unit operasi Pertamina , untuk memastikan kewajaran pembukuan arus 

produk, yang menjadi tanggung jawab finance region. 

b) Melaksanakan rekonsiliasi dan konsidilasi kuantitas arus produk antar 

Laporan Arus Produk, Distribution Report/Stock Transfer Order, dan 

pembukuan sistem ERP untuk mendukung kewajaran Laporan Arus 

Produk. 
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c) Menyusun Laporan Arus Produk, beserta laporan pendukungnya secara 

tepat waktu. 

d) Melakukan konfirmasi atas Summary Of Supply (SUMSUO) yang dikirim 

oleh Finance refinery untuk memastikan kesesuain kuantitas arus produk. 

e) Melaksanakan penyelesaian backlog terkait quantity accounting yang 

mejadi tanggung jawab finance region unyuk mendukung penyajian 

Laporan keuangan yang wajar. 

f) Menyediakan data untuk menanggpai laporan hasil pemeriksaan auditor 

internal dan eksternal terkait quantity accounting, sesuai dengan sasaran 

waktu yang telah ditetapkan. 

2) Non Fuel Quantity Accounting Assistant 

Non Fuel Quantity Accounting Assistant memiliki tugas sebagai 

berikut : 

a) Memeriksa dan mengawasi kegiatan non fuel quantity accounting 

meliputi outstanding Purchase Order, goods receipts dan goods issue, 

pembelian dan penjualan produk, penerimaan dan penyerahan produk 

transfer antar unit operasi Pertamina, untuk memastikan kewajaran 

pembukuan arus produk, yang menjadi tanggung jawab finance regoin. 

b) Melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi kuantitas arus produk non fuel 

antar Laporan Arus Produk, Distribution Report/Stock Transfer Order, 

dan pembukuan sistem ERP untuk mendukung kewajaran Laporan Arus 

Produk. 

c) Menyusun Laporan Arus Produk non fuel, beserta laporan pendukungnya 

secara tepat waktu. 

d) Melaksanakan penyelesaian backlog terkait non fuel quantity accounting 

yang menjadi tanggung jawab finance region untuk mendukung 

penyajian keuangan yang wajar. 

e) Menyediakan data untuk menanggapi laporan hasil pemeriksaan auditor 

internal dan eksternal terkait non fuel quantity accounting, sesuai dengan 

sasaran waktu yang telah ditetapkan. 
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3) Inventory Analysis Assistant 

Inventory Analysis Assistant memiliki tugas menganalisis persediaan 

baik persedian fuel maupun persediaan non fuel 

b. Senior Supervisor Of Account Receivable  

Senior Supervisor Of Account Receivable bertugas manaungi dan 

mengawasi government related account receivable supervisor dan non 

government account receivable supervisor. 

1) Government Related Account Receivable Supervisor 

Government Related Account Receivable Supervisor bertugas 

menanungi dan mengawasi TNI & POLRI account receivable assistant 

dan PLN & PSO account receivable assistant 

a) TNI & POLRI Account Receivable Assistant memiliki tugas sebagai 

berikut : 

1) Menganalisis dan mengavaluasi kegiatan Account Receivable Accounting 

terkait pelanggan pemerintah seperti TNI & POLRI untuk memastikan 

proses bisnis Account Receivable yang menjadi tanggung jawab finance 

region terselenggara sesuai dengan pedoman persuhaan dan kolektibilitas 

piutang tepat waktu sesuai dengan term of payment (waktu pembayaran). 

2) Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan rekonsiliasi saldo piutang usaha 

terkait TNI & POLRI serta konfirmasi dengan pelanggan, untuk 

memastikan ketepatan saldo piutang yang menjadi tanggung jawab 

finance region. 

3) Menganalisis dan mengevaluasi laporan Account Receivable terkait TNI 

& POLRI sesuai dengan ketentuan perusahaan, untuk mendukung 

kolektibilitas piutang usaha. 

4) Melaksanakan mitigasi risiko atas penjualan non tunai terkait TNI & 

POLRI untuk memastikan kegiatan tersebut terselenggara sesuai 

pedoman perusahaan serta meminimalkan risiko piutang tidak tertagih. 

5) Melaksanakan pengkatagorian piutang terkait TNI & POLRI untuk 

mendukung penyelesaian atas piutang kurang lancar dan piutang macet. 
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6) Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian backlog terkait Account 

Receivable TNI & POLRI yang menjadi tanggung jawab finane region 

untuk mendukung penyajian Laporan Keuangan yang wajar. 

7) Menyediakan data untuk menanggapi laporan hasil pemeriksaan auiditor 

internal dan eksternal terkait Account Receivable pelanggan komersial, 

agar dapata diselesaikan sesuai dengan sasaran waktu tang telah 

ditetapkan. 

b) PLN & PSO Account Receivable Assistant  

PLN & PSO Account Receivable Assistant  memiliki tugas sebagai 

berikut : 

1) Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Account Receivable accounting 

terkait pelanggan pemerintah seperti PLN & PSO untuk memastikan 

proses bisnis Account Receivable  yang menjadi tanggung jawab finance 

region terselenggara sesuai dengan pedoman perusahaan dan 

kolektibilitas piutang tepat waktu sesuai dengan term of payment ( waktu 

pembayaran). 

2) Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Account Receivable accounting 

terkait pelanggan pemerintah seperti PLN & PSO serta konfirmasi 

dengan pelanggan, untuk memastikan ketepatan saldo piutang yang 

menjadi tanggung jawab finance region. 

3) Menganalisis dan mengevaluasi laporan Account Receivable terkait PLN 

& PSO sesuai dengan ketentuan perusahaan, untuk mendukung 

kolektibilitas piutang usaha. 

4) Melaksanakan mitigasi risiko atas penjualan non tunai terkait PLN & 

PSO untuk memastikan kegiatan tersebut terselenggara sesuai pedoman 

perusahaan serta meminimalkan risiko piutang yang tertagih. 

5) Melaksanakan pengkatagorian piutang terkait PLN & PSO untuk 

mendukung penyelesaian atas piutang kurang lanar dan piutang macet. 

6) Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian backlog terkait Account 

Receivable PLN & PSO yang menjadi tanggung jawab finance region 

untuk mendukung penyajian Laporan Keuangan yang wajar. 
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7) Menyediakan data untuk menanggapi laporan hasil pemeriksaan auditor 

internal dan eksternal terkait Account Receivable pelanggan komersial, 

agar dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran waktu yang telah 

ditetapkan. 

2) Non Government Related Account Receivable Supervisor 

Non Government Related Account Receivable Supervisor bertugas 

menaungi dan mengawasi commercial account receivable assistant. 

a) Commercial Account Receivable Assistant 

Commercial Account Receivable Assistant memiliki tugas sebagai 

berikut : 

1) Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Account Receivable Accounting 

terkait pelanggan komersial untuk memastikan proses bisnis Account 

Receivable yang menjadi tanggung jawab finance region terselenggara 

sesuai dengan pedoman perusahaan dan kolektibilitas piutang tepat waktu 

sesuai dengan term of payment (waktu oembayaran). 

2) Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan rekonsiliasi saldo piutang usaha 

terkait pelanggan komersial serta konfirmasi dengan pelanggan, untuk 

memastikan ketepatan saldo piutang yang menjadi tanggung jawab 

finance region. 

3) Menganalisis dan mengevaluasi laporan Account Receivable terkait 

pelanggan komersial sesuai dengan ketentuan perusahaan, untuk 

mendukung kolektibilitas piutang usaha. 

4) Melaksanakan mitigasi risiko atas penjualan non tunai terkait pelanggan 

komersial untuk memastikan kegiatan tersebut terselenggara sesuai 

pedoman perusahaan serta meminimalkan risiko piutang tidak tertagih. 

5) Melaksanakan pengkategorian piutang terkait pelanggan komersial untuk 

mendukung penyelesaian atas piutang kurang lancar dan piutang macet. 

6) Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian backlog terkait Account 

Receivable pelanggan komersial, yang menjadi tanggung jawab finance 

region untuk mendukunh penyajian Laporan Keuangan yang wajar. 

7) Menyediakan data untuk menanggapi laporan hasil pemeriksaan auditor 

internal dan eksternal terkait Account Receivable pelanggan komersial, 
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agar dapat diselesaikan sesuai dnegan sasaran waktu yang telah 

ditetapkan. 

5. Fungsi Finance Terminal BBM / Depot LPG 

Tidak ada data tentang fungsi Finance Terminal BBM / Depot LPG. Ini 

karena data hanya terdapat pada depot / terminal bahan bakar minyak, bukan 

pada kantor unit pemsaran. (www.pertamina.com, 2013) 
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