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ABSTRAK 
 
 
 

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V dalam melaksanakan 
mekanisme pencatatan penggunaan dana di unit kerja menerapkan penggunaan cash 
card. Cash card merupakan layanan kartu debit perusahaan sebagai sarana transaksi 
petty cash yang dialokasikan secara terpusat. 

Penelitian ini menganalisis masalah dalam pengelolaan Cash Card dan 
memberikan usulan perbaikan untuk masalah yang ada di PT Pertamina (Persero) 
Marketing Operation Region V Surabaya melalui Diagram Fishbone dengan 
menggunakan kategori man, equipment, method, environtment, dan process, yang 
selanjutnya dilakukan Root Cause Analysis (RCA). Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratory. Penelitian ini 
menggunakan Single Case Study, dengan menggunakan wawancara, observasi dan 
melihat dokumen internal perusahaan. 

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa over budget  penggunaan 
cash card di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya terjadi 
saat adanya keterlambatan pertanggungjawaban penggunaan cash card. Dengan 
penggunaan cash card sangat membantu dalam kegiatan pembiayaan operasional 
berupa pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), clearance in/out. 
Dalam mempermudah penggunaan cash card  juga perlu memperhatikan jangka 
waktu pertanggungjawaban penggunaan cash card sesuai TKO dimana tujuh hari 
kerja yang berujung pada pemblokiran kartu debit cash card. Kecepatan clearing 
dokumen setoran pengambilan cash card juga diharapkan membantu proses 
pertanggungjawaban oleh pengguna cash card. 
 

Kata Kunci: Cash Card, Diagram Fishbone, Root Cause Analysis, Single Case Study 
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ABSTRACT 

 

 
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V in carrying out the 

mechanism of recording the fund usage in the working unit implements cash card. 
Cash card is a company debit card service as a means of petty cash transactions 
allocated centrally. 

This study analyzes the problems in the management of Cash Card and 
suggest improvements to the existing problems in PT Pertamina (Persero) Marketing 
Operation Region V Surabaya through Fishbone Diagram by using the category of 
man, equipment, method, environment, and process, and later Root Cause Analysis 
(RCA) is performed. This study uses qualitative research methods with exploratory 
research method. This study uses a Single Case Study, using interviews, observation 
and company's internal documents. 

From this research, it is known that the over budget  use of Cash Cards in PT 
Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya when delayed 
accountability. It being very helpful in financing operational activities in the form of 
PNBP payment, clearance in/out. In simplifying the use of cash card, accountability 
period of Cash Card needs to be considered in accordance to the TKO which is seven 
working days that led to the blocking of debit Cash Card. Clearing retrieval cash card 
document speed is also expected to assist the process of accountablility Cash Card 
users.  

 
Key words: Cash Card, Fishbone Diagram, Root Cause Analysis, Single Case Study 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Proses bisnis adalah sejumlah aktifitas yang mengubah sejumlah input 

menjadi sejumlah barang dan jasa untuk orang lain (Indrajit,2002),  saat ini proses 

bisnis berkembang kearah yang lebih kompetitif dan kompleks dengan demikian 

perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap proses bisnis untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan perusahaan yakni efektifitas dan efisiensi. Setiap perusahaan dalam 

operasinya selalu menghadapi masalah pengalokasian dana dan  pemenuhan 

kebutuhan dana. Pengalokasian kebutuhan dana pada suatu perusahaan dapat dilihat 

pada neraca sebelah aktiva, sedangkan pemenuhan kebutuhan dana akan tampak 

pada neraca sebelah pasiva dari perusahaan. Perkembangan sistem pengelolaan 

pembayaran telah menjadi suatu sarana bagi perusahaan untuk mendukung bisnis 

dalam menyediakan ketersediaan dana bagi investasi dan pergerakkan cash flow 

perusahaan.  

PT Pertamina (Persero) memiliki kegiatan operasional yang besar dan kecil. 

Salah satu dari lima prioritas strategis Pertamina tahun 2014 – 2019 adalah perbaikan 

di bidang keuangan.  Sehingga cash  management PT Pertamina (Persero) 

mengupayakan sentralisasi dalam kaitannya dengan kegiatan operasional treasury. 

Perlu adanya suatu alat untuk mengintegrasikan mekanisme pencacatan penggunaan 
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dana unit kerja Pertamina secara automatic. Oleh karena itu digunakan cash card di 

Pertamina (Persero). Perbandingan nilai cash card yang digunakan PT. Pertamina 

(Persero) Region V Surabaya di Fungsi Marine dapat dilihat dalam bulan Januari – 

Maret 2016  berikut : 

Tabel I.1. Penggunaan Cash Card Marine tahun 2016 

 

Sumber: Data My SAP 

 

Dari tabel I.1 dapat dilihat bahwa  Marine Region V memiiki nilai cash card yang 

terbesar, wilayah kerja yang sangat luas (Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT) dengan 

jumlah Terminal Bahan Bakar Minyak sebanyak 21 lokasi  sehingga digunakan 

sebagai dasar penelitian. 

Pengeluaran kas sangat diperlukan oleh perusahaan. Menurut Abdul Halim 

(2008), karena begitu mudahnya uang dialihkan atau dipindahtangankan maka kas 

merupakan aset yang cenderung diselewengkan atau disalahgunakan karyawan. 

Karena itu perusahaan harus merancang dan menggunakan pengendalian untuk 

mengamankan kas serta wewenang pengendalian terhadap transaksi kas. 

Kas digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan 

sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan bertransaksi dengan pihak luar. 
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Menurut Ngadiman et al. (2007) ”Kas (cash) yaitu uang tunai dan alat pembayaran 

lain yang dapat disamakan dengan uang tunai”. Pengertian kas menurut buku 

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 adalah: kas terdiri dari saldo 

kas (cash on hand) dan rekening giro dan setara kas (cash equivalent) adalah 

investasi yang sifatnya sangat likuid berjangka pendek dan dengan cepat dapat 

dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang 

signifikan (IAI, 2009). 

Penyimpanan uang kas di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation 

Region V Surabaya diletakkan disuatu ruangan yang disebut dengan ruang brankas. 

Di dalam brankas ini terdapat lemari arsip untuk penyimpanan dokumen-dokumen 

arsip yang ditata rapi sesuai dengan tahunnya, dan sebuah cash box untuk 

penyimpanan uang kas perusahaan. Staff Cash & Bank diberi kewenangan untuk 

membawa kunci brankas tersebut.  

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V dalam melaksanakan 

mekanisme pencatatan penggunaan dana di unit kerja secara automatic dan 

mengantikan fungsi petty cash menerapkan penggunaan cash card. Cash card 

merupakan layanan kartu debit perusahaan sebagai sarana transaksi petty cash yang 

dialokasikan secara terpusat oleh perusahaan kepada unit operasi/pegawai dalam 1 

(satu) periode tertentu. Cash card telah diimplementasikan di PT Pertamina (Persero) 

sejak 01 April 2015, manfaat dalam penggunaan cash card adalah (1) 

Mempermudah implementasi sentralisasi rekening operasional sehingga 
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meningkatkan efisiensi biaya (biaya retribusi, pembelian benda pos, jasa pengiriman 

dokumen, pembelian barang consumable) pemeliharaan rekening serta pendapatan 

bunga. (2) Mempermudah pengalokasian atau distribusi budget petty cash sesuai 

kebutuhan masing-masing unit operasi/pegawai, sehingga memperkecil resiko idle 

cash. (3) Mempermudah monitoring penggunaan petty cash dari level konsolidasi 

sampai dengan level detail transaksi. 

Cash card diperuntukan untuk transaksi pembelian seperti benda pos 

(materai, perangko), jasa pengiriman dokumen yang bersifat segera, pembelian 

karangan bunga, biaya retribusi (tol, parkir, porter), pembelian barang consumable 

yang nilainya tidak lebih dari Rp.500.000,-. Sedangkan untuk penggunaan yang 

bersifat jasa/perbaikan nilai diatas Rp.50.000.000,- dilakukan mekanisme panjar 

Uang Muka Kerja (UMK) dengan mekanisme pembayaran sentralisasi Treasury 

Pusat Service Level Agreement (SLA) 3 hari kerja. 

Dalam perjalanan waktu keadaan di lapangan kebutuhan akan dana 

operasional sangat mendesak dalam mendukung operasional cash card di fungsi 

Marine Marketing Operation Region V Surabaya di peruntukan untuk pembayaran 

PNBP (rambu, labuh, tambat, PUP7/dangerous cargo control, jasa dermaga dan 

biaya yang di tagihkan oleh KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) sesuai 

PP 11 tahun 2015) untuk kapal keagenan, kapal carter dan kapal milik sendiri dengan 

nilai transaksi > Rp.50.000.000,- hal ini tidak sesuai dengan aturan tata kerja 

organisasi pengelolaan cash card dimana tujuan pedoman perbendaharaan 
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penggunaan cash card consumable dengan nilai tidak lebih dari Rp.500.000,-  (Lima 

ratus ribu rupiah).  

Hasil pengamatan sementara dari proses penggunaan cash card selama 3 

(tiga) bulan terakhir di fungsi Marine sudah mencapai angka Rp.3.610.164.147,- 

(penggunaan cash card Marine s.d 16 Desember 2015). Penggunaan cash card di PT 

Pertamina (Persero) saat ini belum ada prosedur pembelian barang dengan cash card 

untuk Marine dengan nilai >  Rp. 500.000 ,- . Menurut Tata Kerja Organisasi (TKO) 

Pengelolaan Cash Card No. XXX/H20000/2015-S9 Revisi Ke – 0  dalam batasan 

point ke 2 disebutkan bahwa batas maksimal pembukaan cash card  sebesar Rp. 

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan pada gambar I.1 mengenai 

pedoman No. XXX/H10000/2015-S9 revisi ke-2 untuk batasan expenditure authority 

pengadaan barang dan jasa pada tingkat manager manager Fungsi Operasi atau 

penunjang sebesar Rp.50.000.000,-.  

 

  

Sumber : Pedoman XXX/H10000/2015-S9 revisi ke-2 

Tabel  I.2. Expenditure Authority Pengadaan Barang dan Jasa 
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Berikut  tabel I.3 mengenai penggunaan cash card Marine dari bulan Oktober 

2015 – Desember 2015. 

Tabel I.3. Penggunaan Cash Card Marine Marketing Operation Region V 2015 

 

Sumber: Data My SAP 

Jika dibandingkan antara expenditure authority dengan penggunaan cash 

card  maka ada ketidaktepatan proses penggunaan cash card, dimana untuk 

realisasinya banyak nilai yang lebih dari Rp. 50.000.000,-, melebihi angka 

expenditure authority manager. 

Tabel I.2 menunjukkan penggunaan cash card oleh 9 orang pekerja di Marine 

Marketing Operational Region V Surabaya dari Oktober 2015 – Desember 2015 

dengan nilai Rp. 3.610.164.147,-. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan cash card : (1) 

Pertanggungjawaban maksimal dilakukan 1 (satu) minggu setelah penarikan dana. 

(2) Apabila card holder belum mempertanggungjawabkan pemakaian cash card, 

maka kartu akan diblokir dan tidak dapat digunakan. (3) Setiap terjadi perubahan, 
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baik terkait dengan mutasi jabatan pemegang kartu maupun limit kartu, unit yang 

bersangkutan menginformasikan kepada trearsury. (4) Apabila terjadi kehilangan, 

kerusakan, dan pemblokiran kartu, segera melaporkan kepada kantor cabang bank 

terkait dan menginfokan kepada treasury pusat. 

Pada gambar I.1 dapat ditunjukkan proses pengembangan dan implementasi 

cash card,  yang terdiri dari fase (1) Sosialisasi kepada Manager Region, yang 

dilakukan Maret 2015. (2) Sosialisasi kepada seluruh unit operasi oleh Manager 

Region Maret 2015. (3) Development Phase (Maret – April 2015). (4) Go Live Cash 

Card Mei 2015. 

 

 

Gambar I.1 Proses Pengembangan & Implementasi Cash Card 
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Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk 

memberikan rancangan perbaikan serta evaluasi dalam pengelolaan cash card di PT 

Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya melalui diagram 

fishbone dan Root Cause Analysis (RCA). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang dan identifikasi permasalahan diatas, maka 

rumusan  masalah penelitian adalah bagaimana cara memperbaiki dan mengevaluasi 

pengelolaan cash card di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V 

Surabaya melalui diagram fishbone dan Root Cause Analysis. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  untuk memberikan evaluasi 

pegelolaan dan rancangan perbaikan cash card di PT Pertamina (Persero) Marketing 

Operation Region V Surabaya melalui diagram fishbone dan Root Cause Analysis. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, dapat  memberikan rekomendasi kepada manajemen 

perusahaan PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V 
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Surabaya dalam penggunaan  cash dan memberikan evaluasi 

pengelolaan dan rancangan perbaikan cash card di PT Pertamina 

(Persero) Marketing Operation Region V Surabaya melalui diagram 

fishbone dan Root Cause Analysis. 

2. Bagi Peneliti dan akademisi, diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman ilmu pengetahuan, wawasan pola pikir, serta manfaat 

pengetahuan dan masukan untuk menjadi referensi dalam pengendalian 

internal pengelolaan cash card. 

 

1.5.  Batasan dan Asumsi   

 Penelitian ini hanya membahas masalah cash card di PT. Pertamina (Persero) 

Marketing Operation Region V Surabaya. 

  

1.6. Sistematika Pembahasan  

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini terdiri dari dari beberapa 

bab, dan untuk memudahkann pembahasan maka dijelaskan isi bab sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah terkait cash card, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Kepustakaan 
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Pada bab ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

pembanding dan referensi dalam penelitian ini. Beberapa teori yang berkaitan 

dengan cash card di uraikan pula dalam bab ini untuk menjadi landasan penelitian 

dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini dibahas mengenai yang dipergunakan dalam menganalisis 

permasalahan dalam penelitian ini dan usulan perbaikan untuk masalah yang ada. 

Bab ini berisi penjelasan mengenai alasan pemilihan metode peneltian  ini. Bab ini 

berisi penjelasan penjelasan mengenai alasan pemelihan  metode penelitan 

identifikasi variable, jenis dan sumber data. Dalam bab ini dibahas mengenai 

prosedur pengumpulan data teknik analisis data. 

Bab IV Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari PT. Pertamina (Persero) 

Marketing Operation Region V Surabaya, yang meliputi sejarah sejarah singkat, 

perkembangan usaha, kegiatan operasional serta visi dan misi dari perusahaan. 

Bab V Analisis Dan Pembahasan Hasil Penelitian. 

Bab ini berisi mengenai pembahasan hasil penelitian melalui data yang 

terkumpul dan kemudian dilakukan analisis pembahasan secara mendalam dan 

memberikan usulan perbaikan untuk masalah yang ada.  

 

Bab VI  Simpulan dan Saran 
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Bab ini berisi beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil analisis yang 

telah dilakukan dengan menjawab permasalahan yang telah dilakukan dengan 

menjawab  permasalahan yang telah diungkapkan secara jelas di bab I. Serta 

dilengkapi pula dengan saran yang bermanfaat bagi pembaca dan pengguna sebagai 

bahan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

2.1. Peneliti Terdahulu. 

Penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan bahan pembanding untuk 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Arsita Ika Adiyanti (Malang, 2015) 

Penelitian Arsita Ika Adiyanti berjudul “Pengaruh pendapatan, manfaat, 

kemudahan penggunaan, daya tarik promosi, dan kepercayaan terhadap minat 

menggunakan Layanan E-money”. Jenis Penelitian yang dilakukan merupakan 

penelitian deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, 

subyek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang pernah 

atau sedang menggunakan uang elektronik. Tempat penelitian adalah 

perpustakaan pusat Universitas Brawijaya. Metode analisa data pada penelitian 

ini menggunakan metode survey, penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan alat bantu yang digunakan untuk mencari keterkaitan 

diantara variabel-variabel perangkat lunak atau software e-views. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, manfaat, kemudahan 

penggunaan, daya tarik promosi dan kepercayaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menggunakan e-money. Implikasi dari penelitian ini 



13 
 

diharapkan dapat membantu sektor bisnis perbankan untuk memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan e-money. 

Persamaan: 

i. Keduanya meneliti mengenai penggunaan kartu debit. 

 

Perbedaan: 

i. Penelitian terdahulu meneliti kemudahan penggunaan terhadap minat 

menggunakan Layanan e-money sedangkan pada penelitian ini meneliti 

penggunaan cash card. 

ii. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

 

2. Penelitian Isnani Nurannisa Fitri (Malang, 2016) 

Penelitian Isnani Nurannisa Fitri dengan judul “Analisis preferensi konsumen 

dalam pengambilan keputusan pada penggunaan kartu e-money sebagai alat 

transaksi”. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pada penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu software 

SPSS yang digunakan untuk mencari keterikatan antara variabel-variabel. 

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kepercayaan menjadi faktor yang 

mendominasi dalam preferensi konsumen. Dapat dikatakan bahwa konsumen 
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selalu mempercayakan penggunaan teknologi yang baru agar dapat digunakan 

seiring meningkatkan kemajuan dalam sistem perekonomian Indonesia. 

Persamaan: 

i. Keduanya meneliti mengenai penggunaan kartu debit. 

 

Perbedaan: 

i. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

ii. Penelitian terdahulu meneliti preferensi konsumen dalam pengambilan 

keputusan penggunaan e-money sedangkan pada penelitian ini penggunaan 

cash card. 

 

3. Penelitian Afrizal Yudhistira P (Malang, 2014) 

Penelitian Afrizal Yudhistira P  judul “Analisis faktor yang mempengaruhi 

preferensi dan aksebilitas terhadap penggunaan kartu pembayaran elektronik”. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode 

penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini 

adalah mahasiswa yang menggunakan kartu pembayaran elektronik (debit dan 

kredit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi 

preferensi responden terhadap penggunaan kartu pembayaran elektronik adalah 

manfaat yang diperoleh dalam menggunakan kartu pembayaran elektronik. 
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Persamaan: 

i. Keduanya meneliti mengenai penggunaan kartu debit. 

 

Perbedaan:  

i. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

ii. Penelitian terdahulu meneliti faktor yang mempengaruhi preferensi 

penggunaan kartu pembayaran elektronik  sedangkan pada penelitian ini 

penggunaan cash card. 

 

4. Peneltian Oz Shy dan Juha Tarkka (2002) 

Penelitian Oz Shy dan Juha Tarkka judul “The Market for Electronic Cash 

Cards”. Penelitian ini membangun kerangka model penetapan harga electronic 

cash card dan menentukan pasar yang dapat menerima penggunaan cash card.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cash card dapat digunakan pada 

transaksi yang terkecil.  Untuk transaksi kecil, yang nilainya mendekati transaksi 

terkecil dapat digunakan koin.  Transaksi nilai medium akan dibayar sesuai mata 

uang, sedangkan transaksi yang paling besar akan dibayar dengan account-based 

media seperti cek.  Selain itu biaya tahunan akan dikenakan untuk electronic 

cash card berdasarkan struktur pasar dan biaya transaksi.   
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Persamaan: 

i.   Keduanya meneliti mengenai penggunaan kartu debit. 

Perbedaan: 

i. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

ii. Penelitian terdahulu meneliti penentuan pasar yang dapat menerima 

penggunaan cash card  sedangkan pada penelitian ini penggunaan cash 

card di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Cash Card 

Cash Card adalah jenis kartu yang juga sangat berbeda credit card, dan juga 

charge card. Kartu Cash card  sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan kartu tunai 

yang terbuat dari plastik. Cash card adalah kartu yang digunakan oleh pemegang 

kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank tertentu yang tersebar ditempat-tempat 

strategis, seperti di supermarket, hotel dan perkantoran. Walaupun melalui perjanjian 

kerja sama dengan 1 (satu) bank tertentu, pemegang kartu dapat pula menggunakan 

Cash Card pada bank lain (Abdulkadir Muhammad, 2000).  
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Cash card merupakan layanan kartu debit perusahaan sebagai sarana 

transaksi petty cash yang dialokasikan secara terpusat oleh perusahaan kepada unit 

operasi / pegawai dalam 1 (satu) periode tertentu.  

Keuntungan yang dapat diambil dari penggunaan cash card adalah : 

 Mempermudah implementasi sentralisasi rekening operasional sehingga 

meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan rekening serta pendapatan bunga. 

 Mempermudah pengalokasian atau distribusi budget petty cash sesuai 

kebutuhan masing-masing unit operasi / pegawai, sehingga memperkecil resiko 

idle cash. 

 Mempermudah monitoring penggunaan petty cash dari level konsolidasi 

sampai dengan level detail transaksi. 

 

2.2.2. Sistem Pembayaran Elektronik 

Electronic Payment System dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan 

modern dengan memanfaatkan    teknologi  yang  dapat    meningkatkan  kinerja  

dan  memungkinkan    berbagai kegiatan   dapat   dilaksanakan   dengan   cepat,   

tepat   dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas (Wardiana, 

2002). 

Kartu pembayaran elektronik terdiri dari kartu kredit (credit card), charge 

card,   kartu debet (debet card), dan  cash card. Ada  perbedaan signifikan antara 

kartu-kartu  tersebut,  baik fungsi     maupun     konsekuensi     penggunaannya.      
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1. Kartu  kredit  merupakan  salah  satu  alat pembayaran  dengan  cara  kredit  

konsumen  dapat  berbelanja  meskipun  pada  saat  itu  tidak mempunyai 

uang.  

2. Charge card,  bila pembayaran utang kartu kredit bisa dicicil, hal itu tidak 

berlaku bagi charge card.  Setiap bulannya konsumen  harus membayar  

penuh  semua  transaksi yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan charge 

card. Jika tidak dapat membayar penuh, konsumen akan dikenakan denda 

keterlambatan  sebesar  persentase  tertentu.  Tetapi  pengguna charge  card  

tidak dikenakan  bunga  apapun. 

3. Cash  card adalah kartu  untuk  menarik uang  tunai  baik langsung melalui 

teller bank atau melalui Anjungan Tunai Mandiri dan belakangan ini juga 

sudah dapat dipergunakan pada toko-toko tertentu. Kartu plastik jenis ini pada 

dasarnya bukanlah  alat pembayaran melainkan hanya mempermudah  nasabah 

agar  tidak perlu membawa uang terlalu banyak. 

4. Kartu debet  merupakan alat  pembayaran, seperti juga kartu kredit     dan 

charge card. Hanya saja yang membedakan adalah pola penggunaannya.      

Kartu debet mensyaratkan  pemiliknya memiliki rekening di bank. Ketika 

pemilik berbelanja dengan menggunakan kartu debet, maka simpanan dalam 

rekeningnya akan terdebet otomatis sebesar nilai transaksi yang dilakukan. 
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2.3. Diagram Fishbone 

Diagrams fishbione (Diagram Tulang Ikan) merupakan konsep analisis sebab 

akibat yang dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa untuk mendeskripsikan suatu 

permasalahan dan penyebabnya dalam sebuah kerangka tulang ikan. Diagram 

fishbone juga dikenal dengan istilah diagram Ishikawa, yang diadopsi dari nama 

seorang ahli pengendali statistik dari Jepang, yang menemukan dan mengembangkan 

diagram ini pada tahun 1960-an. Diagram ini pertama kali digunakan oleh Dr. Kaoru 

Ishikawa untuk manajemen kualitas di perusahaan Kawasaki, yang selanjutnya 

diakui sebagai salah satu pioner pembangunan dari proses manajemen modern. 

Watson (2004) dalam Ilie G. Dan Ciocoiu C.N. (2010) mendefinisikan 

diagram fishbone sebagai alat (tool) yang menggambarkan sebuah cara yang 

sistematis dalam memandang berbagai dampak atau akibat dan penyebab yang 

membuat atau berkontribusi dalam berbagai dampak tersebut. Oleh karena fungsinya 

tersebut, diagram ini biasa disebut dengan diagram sebab-akibat. 

Illie G. Dan Ciocoiu C.N (2010) mengutip dari Basic Tools for Process 

Improvement (2009) bahwa diagram fishbone (Ishikawa) pada dasarnya 

menggambarkan sebuah model sugestif dari hubungan antara sebuah kejadian atau 

dampak dan berbagai penyebab kejadiannya. Struktur dari diagram tersebut 

membantu para pengguna untuk berpikir secara sistematis. Beberapa keuntungan 

dari konstruksi diagram tulang ikan antara lain membantu untuk mempertimbangkan 

akar berbagai penyebab dari permasalahan dengan pendekatan struktur, mendorong 
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adanya partisipasi kelompok dan meningkatkan pengetahuan anggota kelompok 

terhadap proses analisis penyebab masalah, dan mengidentifikasi wilayah dimana 

data seharusnya dikumpulkan untuk penelitian lebih lanjut. 

Menurut Scarvada (2004), konsep dasar dari diagram fishbone adalah 

permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari diagram atau pada bagian 

kepala dari kerangka tulang ikannya. Penyebab permasalahan digambarkan pada 

sirip dan durinya. Kategori penyebab permasalahan yang sering digunakan sebagai 

start awal meliputi materials (bahan baku), machines and equipment (mesin dan 

peralatan), manpower (sumber daya manusia), methods (metode), Mother 

Nature/environment (lingkungan), dan measurement (pengukuran) dapat dilihat pada 

gambar II.1.  Keenam penyebab munculnya masalah ini sering disingkat dengan 6M. 

Penyebab lain dari masalah selain 6M tersebut dapat dipilih jika diperlukan.Untuk 

mencari penyebab dari permasalahan, baik yang berasal dari 6M seperti dijelaskan di 

atas maupun penyebab yang mungkin lainnya dapat digunakan teknik brainstorming 

(Pande&Holpp, 2001 dalam Scarvada, 2004).  

 

Gambar II.1 Fishbone Diagrams (Diagram tulang ikan) atau diagram 
Ishikawa 
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Scarvada (2004) menyatakan diagram fishbone ini dapat diperluas menjadi 

diagram sebab dan akibat (cause and effect diagram). Perluasan (extension) terhadap 

Diagram Fishbone dapat dilakukan dengan teknik menanyakan “Mengapa sampai 

lima kali (five whys)” (Pande & Holpp, 2001 dalam Scarvada, 2004). 

 

2.3.1. Manfaat Diagram Fishbone 

Diagram fishbone dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan baik 

pada level individu, tim, maupun organisasi.  Terdapat banyak kegunaan atau 

manfaat dari pemakaian diagram fishbone ini dalam analisis masalah. Manfaat 

penggunaan diagram fishbone tersebut antara lain: 

1. Memfokuskan individu, tim, atau organisasi pada permasalahan utama. 

Penggunaan diagram fishbone dalam tim/organisasi untuk menganalisis 

permasalahan akan membantu anggota tim dalam menfokuskan permasalahan 

pada masalah prioritas. 

2. Memudahkan dalam mengilustrasikan gambaran singkat permasalahan 

tim/organisasi. Diagram fishbone dapat mengilustrasikan permasalahan utama 

secara ringkas sehingga tim akan mudah menangkap permasalahan utama. 

3. Menentukan kesepakatan mengenai penyebab suatu masalah. Dengan 

menggunakan teknik brainstorming para anggota tim akan memberikan 

sumbang saran mengenai penyebab munculnya masalah. Berbagai sumbang 

saran ini akan didiskusikan untuk menentukan mana dari penyebab tersebut 
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yang berhubungan dengan masalah utama termasuk menentukan penyebab 

yang dominan. 

4. Membangun dukungan anggota tim untuk menghasilkan solusi. Setelah 

ditentukan penyebab dari masalah, langkah untuk menghasilkan solusi akan 

lebih mudah mendapat dukungan dari anggota tim. 

5. Memfokuskan tim pada penyebab masalah. Diagram fishbone akan 

memudahkan anggota tim pada penyebab masalah. Juga dapat dikembangkan 

lebih lanjut dari setiap penyebab yang telah ditentukan. 

6. Memudahkan visualisasi hubungan antara penyebab dengan masalah. 

Hubungan ini akan terlihat dengan mudah pada diagram fishbone yang telah 

dibuat. 

7. Memudahkan tim beserta anggota tim untuk melakukan diskusi dan 

menjadikan diskusi lebih terarah pada masalah dan penyebabnya 

 

2.3.2. Langkah-langkah dalam Penyusunan Diagram Fishbone 

Langkah-langkah dalam penyusunan diagram fishbone dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Membuat kerangka diagram fishbone. Kerangka diagram fishbone meliputi 

kepala ikan yang diletakkan pada bagian kanan diagram. Kepala ikan ini 

nantinya akan digunakan untuk menyatakan masalah utama. Bagian kedua 

merupakan sirip, yang akan digunakan untuk menuliskan kelompok penyebab 
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permasalahan. Bagian ketiga merupakan duri yang akan digunakan untuk 

menyatakan penyebab masalah. Bentuk kerangka diagram fishbone tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar II.2. Kerangka Diagram Fishbone 

 

2. Merumuskan masalah utama. Masalah merupakan perbedaan antara kondisi 

yang ada dengan kondisi yang diinginkan (W. Pounds, 1969 dalam Robbins 

dan Coulter, 2012). Masalah juga dapat didefinisikan sebagai adanya 

kesenjangan atau gap antara kinerja sekarang dengan kinerja yang 

ditargetkan. Masalah utama ini akan ditempatkan pada bagian kanan dari 

diagram fishbone atau ditempatkan pada kepala ikan.  
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3. Langkah berikutnya adalah mencari faktor-faktor utama yang berpengaruh 

atau berakibat pada permasalahan. Langkah ini dapat dilakukan dengan 

teknik brainstorming. Menurut Scarvada (2004), penyebab permasalahan 

dapat dikelompokkan dalam enam kelompok yaitu materials (bahan baku), 

machines and equipment (mesin dan peralatan), manpower (sumber daya 

manusia), methods (metode), environment (lingkungan), dan measurement 

(pengukuran). Gaspersz dan Fontana (2011) mengelompokkan penyebab 

masalah menjadi tujuh yaitu manpower (SDM), machines (mesin dan 

peralatan), methods (metode), materials (bahan baku), media, motivation 

(motivasi), dan money (keuangan). Kelompok penyebab masalah ini kita 

tempatkan di Diagram Fishbone pada sirip ikan. 

4. Menemukan penyebab untuk masing-masing kelompok penyebab masalah. 

Penyebab masalah ini dapat dirinci lebih lanjut dengan mencari penyebab 

dari penyebab masalah tersebut. Pendalaman lebih lanjut dari penyebab 

masalah ini dapat dilakukan sampai dengan lima level. Dapat digunakan 

metode Five Whys untuk pendalaman penyebab masalah ini 

5. Langkah selanjutnya setelah masalah dan penyebab masalah diketahui, kita 

dapat menggambarkannya dalam diagram fishbone. 
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2.3.3. Root Cause Analysis /Analisa Akar Masalah 

Root Cause Analysis (RCA) merupakan pendekatan terstruktur untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh  pada satu atau lebih kejadian-kejadian 

yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja (Corcoran 2004).  Selain 

itu, pemanfaatan RCA dalam analisis perbaikan kinerja menurut Latino dan Kenneth 

(2006) dapat memudahkan pelacakan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja. 

Root Cause(s) adalah bagian dari beberapa faktor (kejadian, kondisi, faktor 

organisasional) yang memberikan kontribusi, atau menimbulkan kemungkinan 

penyebab dan diikuti oleh akibat yang tidak diharapkan.  

Terdapat berbagai metode evaluasi terstruktur untuk mengidentifikasi akar 

penyebab (root cause) suatu kejadiaan yang tidak diharapkan (undesired outcome). 

Jing (2008) menjelaskan lima metode yang populer untuk mengidentifikasi akar 

penyebab (root cause) suatu kejadiaan yang tidak diharapkan (undesired outcome) 

dari yang sederhana sampai dengan komplek yaitu : 1) Is/Is not comparative 

analysis, 2) 5 Why methods, 3) Fishbone diagram, 4) Cause and effect matrix, dan 5) 

Root Cause Tree. Is/Is not comparative analysis merupakan metoda komparatif yang 

digunakan untuk permasalahan sederhana, dapat memberikan gambaran detil apa 

yang terjadi dan telah sering digunakan untuk menginvestigasi akar masalah. 5 Why 

methods merupakan alat analisis sederhana yang memungkinkan untuk 

menginvestigasi suatu masalah secara mendalam. Diagram fishbone merupakan alat 

analisis yang populer, yang sangat baik untuk menginvestigasi penyebab dalam 
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jumlah besar. Kelemahan utamanya adalah hubungan antar penyebab tidak langsung 

terlihat, dan interaksi antar komponen tidak dapat teridentifikasi. Cause and effect 

matrix merupakan matrik sebab akibat yang dituliskan dalam bentuk tabel dan 

memberikan bobot pada setiap faktor penyebab masalah.  Root Cause Tree 

merupakan alat analisis sebab – akibat yang paling sesuai untuk permasalahan yang 

kompleks. Manfaat utama dari alat analisis  tersebut yaitu memungkinkan untuk 

mengidentifikasi hubungan diantara penyebab masalah. 

Chandler (2004) dalam Ramadhani et. al (2007) menyebutkan bahwa dalam 

memanfaatkan RCA terdapat empat langkah yang harus dilakukan yaitu:  

1) mengidentifikasi dan memperjelas definisi undesired outcome (suatu kejadiaan 

yang tidak diharapkan), 2) mengumpulkan data, 3) menempatkan kejadian-kejadian 

dan kondisi-kondisi pada event and causal factor table, dan 4) lanjutkan pertanyaan 

“mengapa” untuk mengidentifikasi root causes yang paling kritis. 

 

2.4. Diagram Alur Pikir 

Untuk menyelesaikan masalah penelitian, maka kerangka pemikiran yang 

akan  dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti pada gambar II.3 
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Gambar II.3 Metode Analisis Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif dijelaskan sebagai sebuah metode penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, yang secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014).  Dan laporan 

penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dan perilaku yang sedang diamati serta kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan tersebut. 

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi mengenai masalah dalam pengelolaan cash card dan 

memberikan usulan perbaikan untuk masalah yang ada di PT Pertamina (Persero) 

Marketing Operation Region V Surabaya melalui Diagram Fishbone dan Root Cause 

Analysis. 

 

3.2. Tujuan Study Exploratory 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 
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metode eksploratori. Arikunto (2006) menjelaskan penelitian eksploratori 

merupakan penelitian  yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-

sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.  Metode penelitian 

eksploratori adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara 

relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian eksploratori adalah yang 

dilakukan untuk mecari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.  

Proses mengenai pengelolaan cash card dalam penelitian ini sesuai untuk 

menggunakan tipe eksploratory (eksploratori) dengan melakukan single case study, 

hanya satu kasus saja yang dibahas pada penelitian ini dan melihat sejauh mana 

pengelolaan cash card dan memberikan usulan perbaikan untuk masalah yang ada 

di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya melalui 

Diagram Fishbone dan Root Cause Analysis. 

 

3.3. Studi kasus tunggal (Single Case Study) 

Penelitian ini melihat pengelolaan cash card dan memberikan usulan 

perbaikan untuk masalah yang ada di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation 

Region V Surabaya melalui diagram fishbone dan root cause analysis. Penelitian 

studi kasus tunggal (single-case study) adalah penelitian yang menempatkan sebuah 

kasus sebagai fokus dari penelitian. Diagram fishbone dan Root Cause Analysis. 

 

3.4.  Desain Penelitian Single Case Study    
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 Penelitian ini  menggunakan metode studi kasus, karena penelitian ini 

diharapkan mampu menjawab pertanyaan bagaimana (how) pada suatu fenomena 

atau masalah yang terjadi dalam sebuah organisasi (Yin, 1994).  

Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam memilih pendekatan studi kasus pada 

penelitian dengan objek sebuah National Oil Company (NOC) bernama PT. 

Pertamina (Persero) untuk mengangkat permasalahan penggunaan cash card  di PT. 

Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V dengan pendekatan diagram 

fishbone dan Root Cause Analysis. 

 

3.5.    Proposisi Penelitian (Study Proposition) 

Proporsi penelitian memberikan arahan dan batasan mengenai data informasi 

yang relevan dalam mendukung penelitian ini, dalam arti proposisi penelitian akan 

membatasi penelitian dari informasi-informasi yang tidak ada hubungannya dengan 

penelitian ini, yang mungkin akan dikumpulkan oleh peneliti. Proposisi dalam 

penelitian ini adalah :  Penggunaan cash card di PT Pertamina (Persero) Marketing 

Operation Region V Surabaya menjadi lebih baik. 

 

3.6.  Unit Analisis 

Menurut Yin (2011) case study dapat dibagi menjadi beberapa kategori 

berdasarkan keragaman unit analisisnya yang meliputi : single case study, single 

case study with embedded unit, dan multiple case study. Penelitian ini akan 
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dilakukan dengan menggunakan single case study karena pada dasarnya penelitian 

ini menempatkan kasus sebagai obyek penelitian yang perlu diteliti untuk 

mengungkapkan esensi dari sebuah kasus secara mendalam serta hanya 

menggunakan satu unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini merupakan 

National Oil Company (NOC) yang bernama PT. Pertamina (Persero) Marketing 

Operation Region V fungsi Marine dalam pemakaian/penggunaan cash card. 

 

3.7. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data 

sekunder. Sekaran dan Bougie (2013) data primer adalah data yang diperoleh dari 

sumber pertama. Data ini dapat berwujud wawancara, pengisian kuesioner, bukti 

transakti seperti tanda bukti pembelian barang atau hasil pengukuran langsung. 

Semua data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan 

tertentu sesuai dengan kebutuhan (Sekaran dan Bougie, 2013). Dalam penelitian ini 

pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan 

melakukan observasi ke beberapa pihak yang terkait langsung maupun tak langsung 

dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder untuk memperkuat 

analisis dalam penelitian. Data sekunder dapat merupakan data yang disediakan 

pihak lain, seperti halnya arsip perusahaan, publikasi pemerintah, dan website.  

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) data sekunder pada awalnya merupakan data 
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primer yang diolah lebih lanjut oleh pihak tertentu, disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informatif. 

 

3.8. Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang merupakan percakapan 

dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan tidak hanya antara satu pewawancara 

dengan satu responden namun juga melibatkan responden yang lain. Apabila 

dikaitkan dengan sumber data yang ada, maka wawancara ditujukan untuk 

mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, 

percakapan, perasaan, dan persepsi dari seorang responden. 

Disamping wawancara, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan 

melalui metode observasi. Metode obeservasi adalah metode pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak 

dalam suatu gejala dalam objek penelitian saat melakukan pengamatan. Pengamatan 

yang dilakukan oleh sekelompok orang, serta menggambarkan, menganalisis, dan 

menafsir apa yang telah dilihat (Sekaran dan Bougie, 2013). Observasi diperlukan 

untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara, sehingga hasil wawancara 

dapat dipahami sesuai dengan konteks penelitian.   

Adapun data primer yang merupakan data langsung didapatkan oleh peneliti 

dari sumber utama di lapangan, diambil sebagai berikut : 
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1. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi yang secara langsung berkaitan. Penelitian ini 

menggunakan subjek penelitian key informan yaitu mereka yang mengetahui 

dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian dan 

dianggap mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang sedang 

diteliti. Adapun subjek penelitian sebagai key informan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Finance Manager Marketing Operation Region V 

b. Marine Manager Marketing Operation Region V 

c. Officer Shipping Agency & Tanker Programmer 

d. Senior Supervisor AP & AR Non Trade 

e. Ast. Cash & Bank Receipt 

f. Jr. Officer AP-AR Employee 

2. Pengamatan langsung (observation) 

Menurut Mukhtar (2013) metode observasi peneliti melakukan pengamatan 

dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena 

yang diselidiki.  

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.  
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3. Dokumentasi 

Menurut Mukhtar (2013) pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan 

seperangkat alat atau instrument yang memandu untuk pengambilan data-data 

dokumen. Ini dilakukan, agar dapat menyeleksi dokumen mana yang 

dipandang dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak diperlukan. 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data dari dokumen perusahaan 

yang berkaitan dengan masalah penelitian, gambaran umum perusahaan dan 

sejarah perusahaan. 

 

3.9. Teknik Analisis 

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2007) merupakan sebuah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

(observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara 

menyusun data tersebut menjadi sebuah pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akan dipelajari,serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain. Pada penelitian ini, validitas atau keabsahan data akan diuji 

dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan 

suatu pendekatan dengan menggunakan berbagai metode yang dilakukan oleh 

peneliti pada saat mengumpulkan  dan menganalisis data.  

Menurut Moleong (2004), triangulasi merupakan sebuah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk 
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kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut . 

Triangulasi dapat dikelompokkan menjadi empat jenis teknik analisis, yaitu : 

Triangulasi Metode, Peneliti, Sumber, dan Teori. Dalam penelitian ini yang 

digunakan yang akan digunakan triangulasi metode. Penelitian ini akan 

menggunakan teknik analisis yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Melakukan triangulasi metode, menurut Neuman (2011) triangulasi adalah 

gagasan untuk melihat sesuai dari berbagai sudut pandang untuk meningkatkan 

akurasi. Dalam penelitian ini, untuk meminimalisasi terjadinya bias pada saat 

memperoleh data dan menganalisa informasi, penulis akan melakukan 

wawancara pada beberapa pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, 

untuk memahami beberapa mengenai objek penelitian. Penulis juga 

menganalisa dokumen pendukung terkait dengan penelitian, sekaligus juga 

melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati 

kondisi kerja sehingga dapat lebih memahami keadaan yang terjadi. 

2. Menggunakan metode diagram fishbone dan Cause Root Analysis dalam 

menganalisa dokumen pendukung terkait dengan penelitian, sekaligus juga 

melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati 

kondisi kerja sehingga dapat lebih memahami keadaan yang terjadi, dan 

dengan diagram fishbone (Ishikawa) menggambarkan sebuah model sugestif 

dari hubungan antara sebuah kejadian (dampak) dan berbagai penyebab 

kejadiannya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN 

 

4.1.  Sejarah  Singkat PT. Pertamina (Persero) 

PERTAMINA adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki 

Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang  berdiri sejak tanggal 10 

Desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini 

berganti nama menjadi PN PERMINA dan setelah merger dengan PN 

PERTAMINA di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. 

Dengan bergulirnya Undang-Undang No.8 tahun 1971 sebutan perusahaan 

menjadi PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah PERTAMINA 

berubah status hukumnya menjadi PT PERTAMINA (PERSERO) pada 

tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi. Gambaran sejarah lengkap Pertamina yang terbagi dalam beberapa 

fase seperti yang dimuat di www.pertamina.com : 

1950 - 1957 (Masa Kemerdekaan) 

Pada 1950-an, ketika penyelenggaraan Negara mulai berjalan normal seusai 

perang mempertahnkan kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai 

menginvestarisasi sumber-sumber pendapatan Negara, diantaranya dari minyak dan 

http://www.pertamina.com/
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gas. Namun saat itu, pengelolaan lading-ladang minyak peninggalan Belanda 

terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. 

1968  (Integrasi Pengelolaan Migas Indonesia) 
 

PT PERTAMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA di tahun 

1960 sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah, bahwa pihak yang berhak 

melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah Negara. 

1971 (Tonggak Migas Indonesia) 
 

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, dimana di 

dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik Negara 

yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan 

menghasilkan migas dari lading-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, 

mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan 

bahan bakar minyak 

& gas di seluruh Indonesia. 
 
2001 – 2003 (Dinamika Migas Indonesia) 
 

Dalam menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas 

nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No.22/2001. 

Paska penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan 

perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis PSO tersebut 

akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan 

transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. 
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2005 – 2006 (Masa Transformasi) 
 

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan 

bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambing 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. 

 

4.2.   Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan 
 

Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia 

dengan mengusung cita-cita besar Energizing Asia 2025. Untuk menunjang cita-

cita tersebut, Pertamina memiliki Misi menjalankan usaha inti minyak, gas, 

bahan bakar nabati serta kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi dan niaga 

energi baru dan terbarukan (new and renewable energy) secara terintegrasi. 

Untuk mengelola perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, maka 

seluruh aktivitas Pertamina dilandasi dengan nilai- nilai 6C yaitu: 

1.  Clean (Bersih). 

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak 

menoleransi suap, menjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman 

pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 
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2. Competitive (Kompetitif) 

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong 

pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan 

menghargai kinerja. 

3. Confident (Percaya Diri) 

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam 

reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. 

4. Customer Focus (Fokus Pada Pelanggan) 

Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

5. Commercial (Komersial) 

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan 

berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. 

6. Capable (Berkemampuan) 

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta 

dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan 

riset dan pengembangan. 
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4.3.   Struktur Organisasi 

 

Gambar IV.1 
Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) 

 

4.3.1.  Wilayah Kerja Marketing Operation Region V Surabaya. 

 Wilayah Kerja Marketing Operation Region V Surabaya meliputi : 

a. Jawa Timur dan Madura 

i. 7 Instalasi / TBBM  

ii. 2 DPPU 

b. Bali, Lombok dan Sumbawa 

i. 5 Instalasi / TBBM 

ii. 4 DPPU 
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Dari gambar IV.3  prosedur diawali dengan pembukaan cash card melalui user, 

sampai dengan bank melakukan settlement atau penggunaan cash card setiap akhir 

hari, sehingga tercreate jurnal. Sedangkan prosedur pertanggungjawaban penggunaan 

cash card dimulai disetiap hari Kamis membuat pertanggungjawaban kepada 

verifikator hutang sampai dengan pertanggungjawaban diakhir bulan , sisa dana yang 

tidak terpakai disetorkan kembali  ke rekenng kantor pusat yang ditunjuk. Prosedur 

untuk Limit cash card dimulai dari cash disbursement manager mengajukan 

memorandum permohonan, perubahan  limit, sampai dengan user menerima user 

menerima memorandum persetujuan / penolakan permohonan perubahan limit  cash 

card. Prosedur untuk penutupan / perubahan cash card dimulai dari user melalui cash 

disbursement mengajukan memorandum penutupan cash card kepada VP Treasury 

sampai dengan user menerima memorandum persetujuan / penolakan permohonan  

penutupan atau penolakan permohonan penutupan atau perubahan pemegang / 

pertanggungjawaban cash card. 
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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

 Bab V ini membahas tentang analisis data yang didapat dari sumber bukti, 

keterkaitan antara sumber bukti terhadap proposisi, kendala yang dihadapi selama 

penelitian dilakukan, serta usulan perbaikan yang akan dilakukan. Triangulasi 

akan dibahas dengan cara melakukan cek ulang (cross check) persepsi responden 

mengenai analisis permasalahan penggunaan cash card  di PT Pertamina (Persero) 

Marketing Operation Region V dengan pendekatan diagram fishbone dan Root 

Cause Analysis (RCA). 

  

5.1.  Profil Responden 

 Kegiatan wawancara untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif ini 

dilakukan di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya 

dengan jumlah responden (Key Responden) sebayak 6 orang. Wawancara 

pertama dilakukan dengan Finance Manager Marketing Operation Region V. 

Wawancara kedua dilakukan dengan Marine  Manager Marketing Operation 

Region V. Wawancara ketiga dilakukan dengan Officer Shipping Agency & 

Tanker Programer. Wawancara keempat dilakukan dengan Senior Supervisor AP 

& AR Non Trade.  Wawancara kelima dilakukan dengan Ast. Cash & Bank 

Receipt. Wawancara keenam dengan Jr. Officer AP-AR Employee. 
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 Berikut ini adalah profil dari responden yang terdiri dari nama responden 

yang diwawancarai, usia responden, jabatan responden,masa kerja, waktu 

wawancara dan hari serta tanggal wawancara. 

 
Tabel V.1 

Profil Responden 
 

Nomor 
Responden 

Jabatan Usia 
(th) 

Masa 
Kerja 
(th) 

Hari dan tanggal 
wawancara 

Waktu 
wawancara 

1 Finance Manager Marketing 
Operation Region V 

50 24 Rabu, 25 Mei 
2016 

09.30 – 10.00 

2 Marine  Manager Marketing 
Operation Region V 

49 23 Rabu, 25 Mei 
2016 

08.00 – 08.45 

3 Officer Shipping 
Agency&Tanker Progmr. 

37 8 
 

Kamis, 19 Mei 
2016 

10.00 – 10.30 

4 Senior Supervisor AP & 
AR Non Trade 

54 31 Selasa, 17 Mei 
2016 

09.00 – 09.30 

5 Ast. Cash & Bank Receipt 30 10 Jumat, 20 Mei 
2016 

15.00 – 15.40 

6 Jr. Officer AP-AR 
Employee 

27 2 Selasa, 17 Mei 
2016 

14.00 – 14.30 

 

Responden yang tercantum pada tabel V.1 adalah responden yang sesuai dengan 

target dan karateristik. 

5.2.  Asumsi data yang digunakan. 

Dalam melakukan analisis dan pembahasan peneliti menggunakan 

beberapa asumsi, yaitu : 

1. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan merupakan data yang 

didapat dari hasil wawancara dan dokumen internal. Data yang 

digunakan adalah data yang relevan dengan penelitian ini.  Hal yang 
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sama juga berlaku pada responden yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu responden yang relevan dengan peneltian dan merupakan 

responden yang berkompeten untuk menggambarkan segala yang 

terjadi pada PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V. 

2. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi pengelolaan dan 

rancangan perbaikan cash card melalui diagram fishbone dan Root 

Cause Analysis dalam mendukung kegiatan operasionalnya di 

Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya. 

 

5.3. Hasil Analisis 

 Penelitian studi kasus ini menggunakan metode triangulasi yaitu dengan 

melakukan wawancara kepada beberapa pihak untuk memahami objek penelitian. 

Penulis juga menganalisa dokumen pendukung terkait dengan penelitian, 

sekaligus juga melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian untuk 

mengamati kondisi kerja sehingga dapat lebih memahami keadaan yang terjadi. 

Untuk selanjutnya digunakan dengan diagram fishbone dan Cause Root Analysis 

dalam menganalisa dokumen pendukung terkait dengan penelitian, sekaligus juga 

melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati 

kondisi kerja sehingga dapat lebih memahami keadaan yang terjadi, dan dengan 

diagram fishbone (Ishikawa) menggambarkan sebuah model sugestif dari 

hubungan antara sebuah kejadian (dampak) dan berbagai penyebab kejadiannya. 

Untuk diagram fishbone nya digunakan : 

1. Tenaga Kerja (Man). 
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2. Peralatan (Equipment). 

3. Cara Kerja (Method). 

4. Lingkungan (Environtment). 

5. Proses (Process) 

 

5.3.1  Proporsi  

 Penggunaan cash card di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation 

Region V Surabaya supaya menjadi lebih baik. 

5.3.2. Tenaga Kerja (Man) 

 Dari hasil wawancara, responden 1 menyatakan bahwa masalah yang 

paling sering ditemui terkait dengan penggunaan cash card dari segi tenaga kerja 

adalah perpindahan personil, mutasi dan juga pemegang cash card yang sering 

berganti-ganti.  Sedangkan menurut responden 2, masalah tersebut muncul karena 

belum adanya standarisasi untuk cara penerimaan pembayaran.  Dalam prosesnya, 

bagian keuangan belum bisa mentransfer langsung kepada perhubungan laut, 

perhubungan laut pun juga belum bisa menerima transfer dari Pertamina, karena 

ada yang sudah menerapkan sistem kode billing dan ada yang belum menerapkan 

kode billing. 

Menurut responden 3, masalah yang paling sering ditemui terkait dengan 

penggunaan cash card dari segi tenaga kerja adalah adanya perbedaan antara cash 

card dengan uang muka kerja (UMK).  Pada cash card limit yang diberikan 

adalah sebesar 25 juta, sedangkan pada UMK sebesar 50 juta.  Waktu 

pertanggungjawaban penggunaan cash card juga lebih cepat dari 
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pertanggungjawaban UMK yaitu selama 7 hari, sedangkan UMK dapat 

dipertanggungjawabkan selama 2 bulan.  Hal ini senada dengan yang diutarakan 

oleh responden 4, yaitu seringnya keterlambatan dalam waktu penyelesaian 

pertanggungjawaban penggunaan cash card  menjadi masalah yang paling sering 

terjadi dari segi tenaga kerja. 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa menurut responden 5 

kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash card adalah orang-

orang atau pekerja yang langsung berhubungan dengan pihak operasional seperti 

bagian marine.  Sedangkan menurut responden 6, pekerja yang mendapat cash 

card itu bukan pejabat tertinggi di suatu lokasi, misalnya di Surabaya Gresik 

pemegang cash card ada pada level asisten, di Ship to Ship Transfer (STS) Kalbut 

yang mendapatkan cash card bukan Head of Marine-nya (HOM) tetapi 

asistennya.  Hal ini dapat terjadi mungkin karena HOM-nya mau pensiun jadi 

untuk menghindari terjadinya double permintaan cash card lebih baik dari awal 

cash card diberikan kepada junior officer yang masa kerjanya masih panjang atau 

mungkin juga ada justifikasi lain yang ditentukan oleh bagian marine. 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa menurut responden 5 

setiap kali ada permasalahan yang terkait proses pembayaran, transaksi 

pembayaran serta billing atas transaksi cash card dapat dilaporkan kepada pihak 

finance, dan untuk masalah kesisteman yang gagal dalam transaksi dapat 

dilakukan request manual ke cash disbursement pusat. 
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5.3.3 Peralatan (Equipment) 

Dari segi peralatan (equipment) masalah yang paling sering ditemui terkait 

dengan penggunaan cash card menurut responden 1 adalah perlunya penggunaan 

chip pada cash card, sehingga tidak mudah rusak.  Sedangkan responden 5 

menyatakan bahwa selama ini user yang memegang cash card di lokasi-lokasi 

mempunyai hambatan dalam proses transaksi, dimana mereka ingin cash card 

dapat dipergunakan seperti kartu ATM sehingga dapat mempermudah proses 

transfer langsung tanpa harus mengambil tunai di bank.   

Responden 2 juga mengungkapkan hal yang sama.  Responden 2 

menyatakan bahwa sebenarnya para pekerja menginginkan cash card bisa sebagai 

kartu ATM, seperti berlaku untuk kartu debet.  Dengan mengambil langsung di 

ATM untuk nilai-nilai kecil, transaksi akan lebih cepat, khususnya jika terjadi 

pada malam hari atau pada hari libur pada saat bank tutup. 

  

5.3.4  Metode (Method) 

 Dari segi metode (method) masalah yang paling sering ditemui terkait 

penggunaan cash card menurut responden 1 adalah pada saat pengambilan dana 

itu belum dipertanggungjawabkan dan sudah mencapai angka batas namun butuh 

pembayaran lagi untuk transaksi lainnya yang lebih penting.  Sedangkan menurut 

responden 2 masalah yang sering ditemui terkait dengan otorisasi yang dibatasi 

sehingga harus mengajukan pertanggungjawabannya kepada VP atau SVP, dan 

birokrasinya itu lama karena tergantung dari kesibukan VP dan SVP dan tidak 

dapat ditandatangani oleh Pejabat Sementaranya.  
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Adanya kesulitan menaikkan limit jumlah dana dalam cash card menjadi 

masalah yang diungkapkan oleh responden 3. Untuk menaikkan limit, 

memindahtangankan, kemudian menurunkan limit harus melalui pusat.  Hal ini 

memberikan potensi timbulnya denda dari pihak syahbandar untuk pembayaran 

tertentu yang mendekati jatuh tempo.  Sedangkan menurut responden 5 

pertanggungjawaban user selalu terlambat karena periode limit dalam 

pertanggungjawaban itu adalah 7 hari kalender dimulai dari hari sabtu dan 

berakhir di hari jumat, dalam hal ini adalah hari kerja.   

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengatasi masalah dari sisi metode (method).   Responden 1 menyatakan bahwa 

diperlukan TKO yang lebih fleksibel sepanjang memang dari sisi kajian itu akan 

mendukung kelancaran operasional perusahaan.  Tentunya perusahaan akan 

meningkatkan atau merevisi ketentuan-ketentuan mengenai cash card.  

Sedangkan menurut responden 2 cara menyelesaikan masalah dari sisi cara kerja 

yaitu dengan adanya agreement antara Pertamina dengan perhubungan laut.   

Adanya pembicaraan antara Pertamina dengan perhubungan laut untuk membahas 

perihal sistem pembayaran / standarisasi pembayaran. 

Menurut responden 5 upaya penyelesaian masalah dari sisi cara kerja 

adalah dengan mensosialisasikan aturan-aturan mengenai cash card kepada unit 

bisnis supaya jelas dan tidak rancu.   Jangan sampai para pemegang cash card 

tidak tahu aturan main ataupun apa yang harus mereka lakukan ketika mereka 

memegang kartu itu.  Sedangkan menurut responden 6 diperlukan revisi khusus 
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TKO cash card marine untuk periode pertanggungjawaban.  Hal ini dimaksudkan 

agar tidak terjadi denda dan pemblokiran. 

 

5.3.5 Lingkungan (Environment) 

Menurut responden 1, 3, dan 5 masalah yang paling sering ditemui 

pekerja terkait penggunaan cash card dari segi lingkungan (environment) 

adalah fasilitas ATM yg jumlahnya terbatas dan jauh di lokasi-lokasi kecil dan 

terpencil.  Hal ini akan menjadi kendala karena cash card tersebut akhirnya tidak 

berfungsi sebagai media percepatan pembiayaan atau perolehan uang karena 

akhirnya pekerja tetap saja membawa cash card itu ke bank terdekat sehingga 

membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama dibanding dengan fungsi cash 

card tersebut jika melalui mesin ATM.  Masalah keamanan juga harus 

dipertimbangkan karena tidak bisa digunakan untuk transfer akhirnya pekerja 

harus mempersiapkan dirinya untuk membawa uang banyak.  

Selain itu, menurut responden 2 masalah yang sering muncul dari segi 

lingkungan adalah kurangnya informasi yang dimiliki oleh pihak bank 

mengenai cash card.  Pada waktu awal penerapan cash card di setiap BRI kota-

kota kecil belum tahu ada cash card.  Apa itu cash card, bagaimana prosedur 

pengambian uangnya, belum dimengerti oleh pihak bank, sehingga 

memperlambat proses pengambilan dana di bank.  

 Mengenai standar lingkungan bagi pekerja dalam penggunaan cash card 

menurut responden 1 dan 2 dikarenakan hal ini terkait dengan uang maka 

dibutuhkan standar lingkungan yang memenuhi standar keamanan.  Karena 



55 
 

tempat untuk proses cash card ini adalah ATM, maka ATM ini sebaiknya 

ditempatkan di lingkungan yang memenuhi standar khusus keamanan sehingga 

orang bisa menggunakan cash card ini dengan aman. 

Sedangkan menurut responden 5 dan 6 diperlukan adanya kas kecil untuk 

lokasi-lokasi terpencil.  Di lokasi itu harus ada kas kecil dari pihak bank, ataupun 

mereka diberikan akses VIP, jadi mereka bisa telepon ke pihak bank, dan pihak 

bank yang akan membawa dana itu dan melayani mereka sebagaimana apa yang 

mereka berikan keuntungan kepada pihak bank tersebut.  Ataupun bisa juga pihak 

bank menyediakan brankas khusus di hari sabtu dan minggu. 

 

5.3.6 Proses (Process). 

Dari hasil wawancara terhadap responden 2, masalah yang timbul saat 

prosedur/proses permintaan cash card yaitu adanya perubahan aturan yang 

menyebabkan perubahan limit.  Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa limit 

itu bisa bertambah sesuai dengan kondisi aturan yang berlaku.  Sedangkan 

menurut responden 6 masalah yang timbul adalah adanya proses yang terlampau 

panjang untuk permintaan cash card.   Proses permintaan cash card dimulai dari 

user ke cash disbursement, kemudian ke VP, VP kembali lagi ke cash 

disbursement baru kembali lagi ke bank.   

Terkait dengan standar prosedur / TKO penggunaan cash card, 

responden 1, 3, 4, dan 6 menginginkan adanya revisi penyempurnaan TKO cash 

card.  Menurut responden 1 TKO yang sudah disusun saat ini sebenarnya masih 

perlu dilakukan penyempurnaan karena TKO yang ada hanya mengatur mengenai 
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penggunaan cash card yang pada awal mulanya, jadi kondisi awalnya memang 

hanya dipergunakan untuk transaksi-transaksi tertentu dalam jumlah kecil, namun 

dalam perkembangannya ternyata bisa dimanfaatkan sebagai jalan keluar solusi 

kebutuhan pembiayaan lain.  Hal inilah yang perlu dibakukan lagi, ditambahkan 

di dalam TKO yang sudah ada.  

Sedangkan menurut responden 3 dan 6 perlu direvisi mengenai 

pertanggungjawaban yang tidak boleh melebihi 7 hari dari sejak diambil.  Hal ini 

dikarenakan realisasinya ada yang lebih dari 7 hari terutama karena masih berlaku 

otorisasi kalau dana di atas 100 juta harus diotorisasi oleh VP, di atas 200 juta 

harus diotorisasi SVP.  Untuk lokasi yang besar seperti Surabaya dan Tuban itu 

ada kapal-kapal tertentu yang 1x atau 1 nota itu melebihi 100, nah itu yang 

mengakibatkan lebih lama pertanggungjawabannya karena harus diotoisai oleh 

VP terlebih dahulu. 

Menurut responden 4 prosedur atau TKO untuk penggunaan cash card 

sesungguhnya harus betul-betul dijabarkan secara baik dan lebih detail sehingga 

pemegang atau pengguna cash card itu sendiri mengerti tanggung jawabnya dan 

pertanggungjawabannya sampai seberapa.  Sedangkan untuk yang di fungsi 

pengawasan dan penerimaan dokumen untuk pertanggungjawaban cash card itu 

juga harus tahu batasan dan apa yang perlu diberikan dan tidak diperbolehkan 

kepada pekerja yang menggunakan cash card itu sendiri.  

Dalam TKO juga harus dijabarkan secara detail mengenai pengguna cash 

card atau orang yang dipercaya untuk memegang cash card, jadi kriteria pekerja 

yang dapat untuk mendapatkan cash card itu harus ditentukan.  Batasan cash card 
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digunakan pada saat di hari kerja ataupun di hari libur itu juga ditentukan.  Terus 

penggunaan cash card itu sendiri yaitu untuk khusus pembayaran apa saja, adanya 

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan yang lain seperti sewa perairan 

yang belum diatur harus dimasukkan dalam TKO, termasuk PNBP seperti di bea 

cukai dan lain sebagainya harus diatur secara detail. 

Setelah dilakukan wawancara berikut ditampilkan diagram fishbone cash 

card dalam Gambar V.1. berikut : 

 

Gambar V.1. Diagram Fishbone Cash Card 

 

5.4. Analisa Akar Masalah (Root Cause Analysis). 

Langkah selanjutnya adalah menentukan Root Cause Analysis (RCA), 

yang sebelumnya kita perlu melakukan brainstorming dengan Key Informan yang  

telah dilakukan pada hari Jumat 27 Mei 2016 yang di dalam penentuan RCA 
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ditentukan dahulu possible root cause, discussion dan terakhir penentuan Root 

Cause Analysis, dan dapat digambarkan pada tabel berikut :  

Tabel V.2 

Analisa Akar Masalah (Root Cause Analysis / RCA )untuk Cash Card 

Possible Root Cause Discussion 
Tenaga Kerja (Man)  

Terlambat waktu 
pertanggungjawaban 7 hari 

Di TKO disebutkan lamanya untuk 
pertanggungjawaban 7 hari 

Metode (Method)  

Birokrasi yang lama (sampai 
ke Senior VP) 

User tidak perlu menumpuk pemakaian 
cash card sehingga sedapat mungkin di 
pertanggungjawabkan ketika mencapai 
batas limit otorisasi Manager fungsi 

Perlunya revisi TKO untuk 
pertanggungjawaban lebih dari 
dari 7 hari 

Pengajuan revisi membutuhkan 
koordinasi dengan tim PDA, VP 
Treasury, VP Marine 

Perlunya agreement dengan 
perhubungan laut 

Adanya MOU kedua belah pihak 
terkait pembayaran PNBP, sewa 
perairan, clearance in/out antara 
Pertamina dengan Menteri 
Perhubungan 

Proses (Process)  

Perubahan aturan yang 
menyebabkan perubahan limit 

User pemegang cash card yg 
memasuki masa persiapan purna karya 
harus segera melakukan penggantian 
pemegang cash card 

 

Dari tabel V.2 diketahui bahwa penyebab over budget dalam pengelolaan 

atau pelaksanaan cash cash dari segi tenaga kerja (man) dan metode (method) 

adalah adanya keterlambatan pertanggungjawaban penggunaan cash card 

terutama untuk nilai dengan nominal yang lebih besar dari 50 juta untuk 

manager, dikarenakan dokumen harus ditandatangani oleh Vice President (VP) 



59 
 

atau Senior Vice President (SVP) dan tidak dapat diwakilkan.  Birokrasi yang 

panjang untuk mendapatkan persetujuan VP atau SVP menyebabkan jangka 

waktu pertanggungjawaban penggunaan cash card melebihi waktu yang 

ditentukan di dalam TKO yaitu selama 7 hari kerja sehingga berdampak pada 

pemblokiran kartu debit cash card.  

Dari segi metode yang lain, penyebab over budget dalam pengelolaan 

cash card adalah tidak adanya agreement terkait pembayaran PNBP, sewa 

perairan, clearance in/out antara Pertamina dengan Menteri Perhubungan yang 

sebaiknya disesuaikan dengan TKO cash card. 

 

5.5. Usulan Perbaikan 

Dari hasil wawancara diperoleh beberapa usulan perbaikan yang 

bekenaan dengan over budget pada pengelolaan cash card di PT. Pertamina 

(Persero) MOR V Surabaya antara lain jangka waktu pertanggungjawaban lebih 

dari 7 hari. Di dalam TKO disebutkan masa pertanggungjawaban 7 hari sehingga 

perlu dilakukan revisi TKO. Dalam pelaksanaan pembuatan Tata Kerja 

Organisasi Pengelolaan cash card, Marine belum disertakan sumbang saran 

terkait permasalahan yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban cash card 

dengan nominal lebih besar dari 200 juta rupiah karena dalam SK pedoman 

pembayaran yang berhak menandatangani dokumen pertanggungjawaban adalah 

VP Marine di kantor pusat sehingga dokumen harus dikirimkan ke pusat dan 

membutuhkan jangka waktu yang lama (kurir/pos) untuk ditandatangani dan 

dikirim kembali ke lokasi agar dokumen tersebut diproses clearing penyelesaian 
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pemakaian cash card. Sehingga jangka waktu pertanggungjawaban cash card 

harus di revisi. 

Perlu adanya agreement dengan perhubungan laut dalam bentuk MOU 

kedua belah pihak terkait pembayaran PNBP, sewa perairan, clearance in/out 

antara Pertamina dengan Menteri Perhubungan. Untuk menjalin hubungan yang 

baik dalam pemakaian jasa perairan dengan nilai transaksi penyewaan sarana 

dermaga yang sangat besar, perlu adanya kerjasama pembayaran terpusat antara 

pihak Pertamina dengan Perhubungan sehingga dapat memudahkan depot-depot 

terpencil dalam melakukan proses pembayaran sewa perairan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai evaluasi 

pengelolaan dan rancangan perbaikan  cash card di PT Pertamina (Persero) 

Marketing Operation Region V Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

cash card sangat membantu dalam kegiatan pembiayaan operasional fungsi Marine 

berupa pembayaran PNBP, clearance in/out. Penggunaan cash card  dan juga perlu 

diadakan revisi TKO karena jangka waktu pertanggungjawaban penggunaan cash 

card selama ini melebihi 7 hari kerja dan berujung pada pemblokiran kartu cash 

card. 

Selain itu over budget dalam pengelolaan cash card adalah juga disebabkan 

oleh tidak adanya agreement terkait pembayaran PNBP, sewa perairan, clearance 

in/out antara Pertamina dengan Menteri Perhubungan yang sebaiknya disesuaikan 

dengan TKO cash card. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai evaluasi pengelolaan dan rancangan 

perbaikan cash card di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V 
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Surabaya, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian 

selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian yang 

telah menerapkan penggunaan cash card lebih lama dari PT Pertamina, agar 

proses identifikasi masalah dalam pengelolaan cash card dapat dilakukan 

secara berkala dan berkelanjutan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mencoba membandingkan proses 

pengelolaan cash card  antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.  
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Responden 1 

DAFTARPERTANYAAN (PEDOMAN WAWANCARA) 

Nama Responden ~~ 

Pendidikan Terakhir S2 

Posisi/Jabatan ~K'p.~ ~V 
.2~ ~ .Il~ .Lama Bekerja/menjabat 

1. 	 Apa fungsi dari cash card yang di ketahui bapaklibu? 

2. 	 Berapa batas maksimal penggunaan cash card? 

3. 	 Bagaimana proses/prosedur permintaan cash card? 

4. 	 Dari segi man (Tenaga kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait dengan 

penggunaan cash card? 

5. 	 Bagaimana kriteria tenaga kerja (Pekerja) yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash caret? 

6. 	 Apabila terdapat masalah atau kekurangan dari man dalam penggunaan cash card, 

bagaimana cara mengatasi atau menindaklanjuti? 

7. 	 Dari segi material (bahan baku)/tata cara penggunaan, masalah apakah yang paling sering 

ditemui terkait penggunaan cash card? 

8. 	 Bagaimana kriteria material (bahan baku)/tata cara penggunaan cash card? 

9. 	 Dari segi method (cara kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait 

penggunaan cash card? 
\ 

10. 	 Bagaimana standar prosedur/TKO penggunaan cash card? , 
11 . Apabila terdapat masalah dari sisi method, bagaimana upaya dari perusahaan untuk 

mengatasinya? 

12. 	 Dari segi environment (lingkungan), masalah apakah yang paling sering ditemui Pekerja 

terkait penggunaan cash card? 

13. 	 Bagaimana standar lingkungan bagi Pekerja dalam penggunaan cash card? 

J~~
C··· ······················· ..) 



Responden 2 

DAFTAR PERTANY AAN (PEDOMAN W A W ANCARA) 

Nama Responden WI 

Pendidikan Terakhir S-2 
Posisi/Jabatan ~~. ~\~.f;; ~C1\) ~ 'i 
Lama Bekerja/menjabat -:+. ~v--. t ~ r:..e-.C<.. v-. ')..0 '{e ~, 

1. 	 Apa fungsi dari cash card yang di ketahui bapak/ibu? 

2. 	 Berapa batas maksimal penggunaan cash card? 

3. 	 Bagaimana proseslprosedur permintaan cash card? 

4. 	 Dari segi man (Tenaga kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait dengan 

penggunaan cash card? 

5. 	 Bagaimana kriteria tenaga kerja(Pekerja) yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash card? 

6. 	 Apabila terdapat masalah atau kekurangan dari man dalam penggunaan cash card, 

bagaimana eara mengatasi atau menindaklanjuti? 

7. 	 Dari segi material (bah an baku)/tata eara penggunaan, masalah apakah yang paling sering 

ditemui terkait penggunaan cash card? 

8. 	 Bagaimana kriteria material (bahan baku)/tata eara penggunaan cash card? 

9. 	 Dari segi method (eara kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait 

penggunaan cash card? 
. 	 ,

10. Bagalmana standar prosedur/TKO penggunaan cash card? , 
11. 	 Apabila terdapat masalah dari sisi method, bagaimana upaya dari perusahaan untuk 

mengatasinya? 

12. 	 Dari segi environment (lingkungan), masalah apakah yang paling sering ditemui Pekerja 

terkait penggunaan cash card? 

13. Bagaimana standar lingkungan bagi Pekerja dalam penggunaan cash card? 

e> f I1tl wv,MJ
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Responden 3 

DAFTAR PERTANY AAN (PEDOMAN WAWANCARA) 

Nama Responden 

Pendidikan Terakhir (''\ . "\ . INFO ~!\It f), 1 i Ie A 

PosisifJa batan (\A.A PIN \3 AD M \ NI<=; IAA-no I'" 

Lama Bekerja/menjabat ~ 9 +1-) I s- l-lr, 

1. 	 Apa fungsi dari cash card yang di ketahui bapak/ibu? 

2. 	 Berapa batas maksimal penggunaan cash caret? 

3. 	 Bagaimana proses/prosedur permintaan cash caret? 

4. 	 Dari segi man (Tenaga kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait dengan 

penggunaan cash caret? 

5. 	 Bagaimana kriteria tenaga kerja (Pekerja) yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash caret? 

6. 	 Apabila terdapat masalah atau kekurangan dari man dalam penggunaan cash card, 

bagaimana cara mengatasi atau menindaklanjuti? 

7. 	 Dari segi material (bahan baku)/tata cara penggunaan, masalah apakah yang paling sering 

ditemui terkait penggunaan cash caret? 

8. 	 Bagaimana kriteria material (bahan baku)/tata cara penggunaan cash caret? 

9. 	 Dari segi method (cara kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait 

penggunaan cash caret? \ 

10. 	 Bagaimana standar prosedur/TKO penggunaan cash caret? , 
11. 	 Apabila terdapat masalah dari sisi method, bagaimana upaya dari perusahaan untuk 

mengatasinya? 

12. 	 Dari segi environment (Iingkungan), masalah apakah yang paling sering ditemui Pekerja 

terkait penggunaan cash caret? 

13. 	Bagaimana standar lingkungan bagi Pekerja dalam penggunaan cash caret? 

( . . ~.l;.~.?,... ~~. ~~ .?~ ..) 



Responden 4 

DAFTAR PERTANYAAN (PEDOMAN WAWANCARA) 

Nama Responden 

Pendidikan Terakhir 

Posisi/Jabatan 

Lama Bekerja/menjabat 

1. 	 Apa fungsi dari cash card yang di ketahui bapaklibu? 

2. 	 Berapa batas maksimal penggunaan cash card? 

3. 	 Bagaimana proses/prosedur permintaan cash card? 

4. 	 Dari segi man (Tenaga kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait dengan 

penggunaan cash card? 

5. 	 Bagaimana kriteria tenaga kerja (Pekerja) yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash card? 

6. 	 Apabila terdapat masalah atau kekurangan dari man dalam penggunaan cash card, 

bagaimana cara mengatasi atau menindaklanjuti? 

7. 	 Dari segi material (bahan baku)ltata cara penggunaan, masalah apakah yang paling sering 

ditemui terkait penggunaan cash card? 

8. 	 Bagaimana kriteria material (bah an baku)/tata cara penggunaan cash card? 

9. 	 Dari segi method (cara kerja), masal~ apakah yang paling sering ditemui terkait 

penggunaan cash card? 

10. 	 Bagaimana standar prosedurlTKO penggunaan cash card? 

. 'tt 


11. 	 Apabila terdapat masalah dari sisi method, bagaimana upaya dari perusahaan untuk 

mengatasinya? 

12. 	 Dari segi environment (Iingkungan), masalah apakah yang paling sering ditemui Pekerja 

terkait penggunaan cash card? 

13. 	 Bagaimana standar lingkungan bagi Pekerja dalam penggunaan cash card? 

C ~:.,

(................S.~O 




Responden 5 

DAFTAR PERTANY AAN (PEDOMAN W A W ANCARA) 

Nama Responden 

Pendidikan Terakhir 

Posisi/Jabatan 

Lama Bekerja/menjabat 

1. 	 Apa fungsi dari cash card yang di ketahui bapak/ibu? 

2. 	 Berapa batas maksimal penggunaan cash card? 

3. 	 Bagaimana proses/prosedur permintaan cash card? 

4. 	 Dari segi man (Tenaga kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait dengan 

penggunaan cash card? 

5. 	 Bagaimana kriteria tenaga kerja (Pekerja) yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash card? 

6. 	 Apabila terdapat masalah atau kekurangan dari man da1am penggunaan cash card, 

bagaimana cara mengatasi atau menindaklanjuti? 

7. 	 Dari segi material (bahan baku)/tata cara penggunaan, masalah apakah yang paling sering 

ditemui terkait penggunaan cash card? 

8. 	 Bagaimana kriteria material (bahan baku)/tata cara penggunaan cash card? 

9. 	 Dari segi method (cara kerja), masalaR apakah yang paling sering ditemui terkait 

penggunaan cash card? 

10. 	 Bagaimana standar prosedur/TKO penggunaan cash card? 
~ 

11. 	 Apabila terdapat masalah dari sisi method, bagaimana upaya dari perusahaan untuk 

mengatasinya? 

12. 	 Dari segi environment (lingkungan), masalah apakah yang paling sering ditemui Pekerja 

terkait penggunaan cash card? 

13. 	Bagaimana standar lingkungan bagi Pekerja dalam penggunaan cash card? 

~fo' 
~ In,' Sh i:ll YlJW, t(...3 ....'~ :-1 .. ..- ...f.....) 



Responden 6 

DAFTAR PERTANYAAN (PEDOMAN WAWANCARA) 

Nama RespondeD ~\d ~l zkl gcmcdhani 
PeDdidikan Terakhir ~1 Akunton.)i 
PosisilJabatan Jr. Vrrf('C!2. Af-P,r- <?mplo~ee /-Sr. O~lce~ 1red~11~-'J lut>2(l 

Lama Bekerja/meDjabat 2 buldn / '2 t<lh \,ty") 

1. 	 Apa fungsi dari cash card yang di ketahui bapak/ibu? 

2. 	 Berapa batas maksimal penggunaan cash card? 

3. 	 Bagaimana proses/prosedur permintaan cash card? 

4. 	 Dari segi man (Tenaga kerja), masaIah apakah yang paling sering ditemui terkait dengan 

penggunaan cash card? 

5. 	 Bagaimana kriteria tenaga kerja (Pekerja) yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash card? 

6. 	 Apabila terdapat masalah atau kekurangan dari man dalam penggunaan cash card, 

bagaimana cara mengatasi atau menindaklanjuti? 

7. 	 Dari segi material (bahan baku)/tata cara penggunaan, masalah apakah yang paling sering 

ditemui terkait penggunaan cash card? 

8. 	 Bagaimana kriteria material (baha~baku)/tata cara penggunaan cash card? 

9. 	 Dari segi method (cara kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait 

penggunaan cash card? 

10. 	 Bagaimana stan dar prosedur!fKO penggunaan cash card? •11. 	 Apabila terdapat masaIah dari sisi method, bagaimana upaya dari perusahaan untuk 


mengatasinya? 


12. 	 Dari segi environment (lingkungan), masalah apakah yang paling sering ditemui Pekerja 


terkait penggunaan cash card? 


13. 	 Bagaimana standar lingkungan bagi Pekerja dalam penggunaan cash card? 



 
 

Pertanyaan 1 

1 Apa fungsi dari Cash Card yang diketahui bapak/ibu? 
 

No 
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Fungsi cash card adalah suatu media atau berupa metode pembayaran dengan tujuan untuk 
mempercepat proses pembayaran transaksi perusahaan khususnya untuk transaksi-transaksi 
tertentu, yaitu transaksi-transaksi yang kecil-kecil, bernilai kecil namun rutinitasnya atau volume 
transaksinya cukup sering.  Seperti itu. 

Resp. 2 jadi cash card ini fungsinya untuk sebagai alternatf  pengganti uang muka kerja yang gak cukup 
membayar kewajiban pertamina kepada perhubungan laut terkait dengan sewa perairan dan PNBP. 
Karena kalau pakai uang muka itu gak ngatasi, jumlahnya itu terkadang itu satu kali perkapalan 
bisa lebih dari Rp.150.000.000;.  Itu kapal-kapal import ya, kapal yang lokalpun itu kadang-
kadang bisa sampai lebih dari 50 juta.  Nah kalau pakai Uang Muka Kerja itu gak ngatasi, 
ditambah lagi di lokasi itu organiknya itu kadang-kadang cuma satu atau dua.  Perputarannya 
untuk bayar, apa namanya, PNBP sama sewa perairan itu khususnya PNBP ya, itu gak ngatasi 
dengan jumlah kolnya.  Kalau jumlah kolnya 30 kali aja sebulan, kita ambil uang muka, kita bayar 
pakai 2 organik itu kan ya, itu belum balik kapalnya udah datang.  Akhirnya kan kita pakai uang 
pribadi ya, nah jadi cash card itu, itu hasil inisiatif kami dengan Jakarta, keuangan Jakarta Pusat 
untuk mengantisipasi ketidakmampuan Uang Muka Kerja itu 

Resp. 3 Kalau awalnya sih yang saya tahu cash card ini ditujukan untuk pembayaran pembayaran yang 
sifatnya cash yang jumlahnya terbatas dan pengeluarannya itu tidak membutuhkan prosedur yang 
rumit gitu, hanya ketika diterapkan di marine cash card ini akhirnya digunakan sebagai alternatif 
untuk pembayaran PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga yang saya tahu kalau di 
fungsi marine cash card itu fungsinya adalah untuk itu, pembayaran PNBP dan in out clearance 
yang dibutuhkan kapal waktu sandar lepas. Pertanyaan Pembayaran yang rumit di fungsi marine 
maksudnya ? Enggak, ini maksud saya kan tadinya yang sebelum di marine itu yang saya tahu 
cash card itu ditujukan untuk pembayaran yang sifatnya gak rumit artinya kaya misalnya 
entertainment atau apa yah mungkin pembayaran ke pihak ketiga yang ada nominalnya itu terbatas 
gitu, jadi dan pemutusan keputusan untuk pembayaran itu setempat jadi gak sampai melibatkan 
persetujuan otoritas di atas gitu, itu maksud saya yang dimaksud rumitnya itu.  Tapi begitu sampai 
di marine sih cash card itu ya itu tadi sudah jadi pembayaran untuk bayar PNBP. 

Resp. 4 Jadi fungsi dari cash card tentunya untuk mempermudah dan mempercepat proses  pembayaran 
yang selama ini ada di tempat kita, dengan adanya cash card maka pekerja yang  menangani akan 
pembayaran baik itu pada pihak ke 3, instansi terkait bisa lebih dipercepat dan lebih baik, sehingga 
mengurangi yaitu demurage, denda dan kecepatan untuk pembayaran.  

Resp. 5 Fungsi dari cash card ya, setahu saya terkait dengan cash card ini adalah suatu kartu debit yang 
disediakan oleh perusahaan di dalam hal ini adalah pihak Pertamina untuk memberikan 
kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi bagi pekerjanya seperti contohnya kaya pembelian 
barang consumable yang nilainya tidak lebih dari Rp. 500.000 dan kemudian di bawah 500 ribu ini 
kalau bisa kita kategorikan dia seperti petty cash, jadi contohnya kaya pembelian matera, 
pembelian gula untuk minuman kantor atau pembelian materai yang kita gunakan yang 6000, atau 
3000 ataupun pengiriman dokumen, itu yang di sini yang nilainya di bawah 500 ribu, dan satu lagi 
fungsi cash card ini sendiri adalah memperbesar kapasitas perusahaan kita sehingga dalam 
penggunaan arus kas atau keuangan yang ada itu lebih terarah, jadi ketika zaman sebelum cash 
card ini kan kita ada yang namanya petty cash tuh, cash on hand, cash on hand itu setiap lokasi dia 
meminta dropping dana ke treasury pusat.  Treasury pusat itu selalu memberikan dropping itu 
sesuai dengan permintaan dari setiap unit bisnis.Contohnya kalau dia minta 5 milyar nih untuk 
penggunaan operasional pada bulan berjalan, belum tentu kan mas pada bulan berjalan itu 5 milyar 
itu langsung digunakan habis saat itu, pasti ada sisa nih sisa dana, benar kan mas? Nah dengan 
adanya cash card ini mengurangi resiko ataupun membuat saving dana inipunn makin   ada dalam 
satu rekening Pertamina, kan kalau dana yang ada di rekening Petamina ini bisa digunakan oleh 
perusahaan untuk investasi-investasi yang lebih penting atau yang lebih menambah nilai laba 



 
 

perusahaan kan 

Resp. 6 Setahu saya cash card itu pengganti dari petty cash yang tujuannya itu adalah untuk sentralisasi 
rekening operasi dan untuk memperkecil resiko dari idle cash yang tidak digunakan.  Idle cash itu 
seperti apa? Idle cash misalnya gini, waktu saya di Tuban misalnya kita ngajuin petty cash 50juta 
nih, realisasinya dalam sebulan belum tentu kita pakai 50juta itu habis bisa aja cuma 10 juta, 
akhirnya 40 juta itu kan mengendap di saldo rekening pekerja, yang aslinya bunganya itu bisa 
untuk rekening Pertamina sekarang bunganya beralih dong ke rekening pekerja, nah untuk 
memperkecil 40 juta yang gak kepakai itu akhirnya dibikinlah petty cash eh dibikinlah cash card 
sorry..  

 

Pertanyaan 2 

2 Berapa batas maksimal penggunaan cash card? 

No 
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Batas maksimal secara angka sebenarnya tidak diungkapkan, tetapi sesuai dengan tujuannya 
adalah untuk yang kecil-kecil jadi sampai saat ini kebijakan perusahaan masih pada batasan angka 
25 juta paling tinggi namun untuk hal-hal tertentu bisa lebih, dan memang ada beberapa cash card 
untuk penggunaan khusus contohnya itu di fungsi marine itu mencapai angka ratusan juta rupiah.  
Seperti itu.  Jadi batasnya ditetapkan oleh pemegang kewenangan di kantor pusat. 
Apakah ini termuat di dalam TKO ya Pak ya? 
Di dalam TKO ada. 
Kalau di marine kan nilainya cukup besar Pak, dibandingkan dengan yang ada di TKO, menurut 
Bapak bagaimana ya Pak ya? 
Sebenarnya memang ini hampir boleh dikatakan tidak memenuhi kriteria untuk cash card yang 
pada mulanya, namun dalam perjalanannya cash card ini menjadi suatu alat yang efektif untuk 
tujuan lain yang tidak sekedar masalah transaksi kecil, tetapi transaksi-transaksi besar yang 
membutuhkan kecepatan proses pembayaran itu jugas bisa difasilitasi dengan menggunakan cash 
card, sehingga untuk pembiayaan marine yang butuh kecepatan waktu proses di pelabuhan tidak 
mungkin diproses melalui proses metode pembayaran yang lain, maka cash card merupakan jalan 
keluar sehingga selama ini cash card digunakan juga untuk hal lain, untuk hal khusus itu masalah 
pembayaran biaya fungsi marine. 

Resp. 2 Maksimal sesuai terotorisasi atau maksimal jumlah yang kita bayar? Kalau untuk otorisasi, untuk 
manager sekarang naik jadi 200 juta, tadinya 100 juta sekarang naik 200 juta, terus VP itu 
otorisasinya sampai 300 juta, di atas itu baru SVP.  Jadi kalau yang misalnya kita keluarkannya itu 
tidak lebih dari 200 juta, cukup dipertanggungjawabkan di manajer, tapi kalau lebih dari 200 
dokumen ini harus kita bawa ke Jakarta, ke VP marine untuk pertanggungjawaban.   
Itu ada TKO nya juga Pak? 
Ada TKOnya ada.  Limitnya saya lupa berapa ya per lokasi, tapi bervariasi.  Ada yang sampai, ada 
yang hanya sampai 70 jutaan, ada yang lebih dari 500 juta malah, ada yang lebih.  Yang lebih 
tinggi dari 500 jutaan itu, itu hanya ada di beberapa lokasi yang kapal impornya itu tinggi 
frekuensinya.  Tuban, Surabaya.  Bahkan ada yang sampai 900 juta kalau tidak salah itu, batas 
limitnya itu.  Nah, batas limitnya itu, itu kita sesuaikan dengan hitung-hitungan kita berapa 
sebulan kebutuhannya.  Kalau misalnya butuhnya kita 900, maka 900 lah kita limitnya.  Jadi 
bervariasi masing-masing lokasi gak sama.  Kalau jumlah kolnya sedikit, dia makin kecil, jumlah 
kolnya makin besar, limitnya makin besar.  Kapal impornya makin banyak, makin besar lagi.  
Setahu saya yang paling tinggi itu Tuban dan Surabaya.  Mungkin lebih dari 900 juta kalau tidak 
salah.   
Bagaimana proses permintaan batas maksimal cash card? 
Awalnya kan kita presentasi ya tiap lokasi gitu kan, berapa, dan itu kan sebenernya bisa kita 



 
 

estimasi, karena ada formulanya, baik untuk bayar sewa perairan maupun untuk bayar PNBP, itu 
udah ada formulanya, udah given dari pemerintah, tinggal dikalikan dengan jumlah frekuensi 
kapalnya, misalnya untuk 1 kapal lokal, 1 kapal domestic, artinya kapal yang beredar di Indonesia 
saja ya, misalnya PNBP bayarnya 1 kapal itu misalnya sekitar 5 juta atau 10 juta misalnya, dia 
berapa kol sebulan.  30 jadi 150 juta, udah ketahuan.  Kapal asing sekali dating berapa, habisnya 
150 juta misalnya kalau dia dating 10 kali sudah 1,5m.  Itu formulanya sudah ada, jadi itu semua 
uang resmi itu ya.  Legal, karena ada peraturan dari pemerintah yang harus kita patuhi ya, jadi 
keuangan pusat begitu lihat data kita ya memang segitu yang harus dikeluarkan.  Dan kalau itu 
dibayar melalui Uang Muka Kerja teman-teman organic, even itu digabung 1 region gak ngatasi.  
Gak ngatasi. 

Resp. 3 Kalau dari TKO lama setahu saya sih 25 juta tapi ketika cash card ini kemudian diaplikasikan ke 
marine batas maksimalnya akhirnya menyesuaikan dengan kebutuhan PNBP masing-masing 
lokasi yang itu harus disetujui, kami mengajukannya dengan diketahui oleh VP marine, diajukan 
melalui marine service pusat ke cash disbursement pusat, setahu saya jadi dari nominal yang 
disetujui itulah menjadi limit maksimal cash card masing-masing lokasi.           Batasnya waktu itu 
apa ya mbak ya? Artinya apa yang menjadi pegangan bagi orang dari marine?Itu realisasi PNBP 
periode sebelumnya, jadi sebelum cash card itu diajukan kami melampirkan realisasi PNBP di 
periode sebelumnya yang itu kemudian di bentuk dalam perkiraan. Bagaimana cara perhitungan 
persetujuan batas cash card?? jadi berarti rata-rata misalnya nih untuk Surabaya dengan sekian kol 
kapal rata-rata kapal itu masuk dengan kapasitas sekian kalau kita uangkan atau kita bentukkan 
dalam bentuk berapa PNBP per kapalnya nah itu dilampirkan di apa namanya di permintaan cash 
card, jadi di situ nanti jelas Surabaya misalnya 60 kapal sebulan, dari 60 kapal itu kami harus 
membayar sekian rupiah PNBP, itu yang dilampirkan di permintaan ke pusat, ke cash 
disbursement pusat, di situ nanti baik oleh marine service pusat, VP, maupun cash disbursement 
akan dilihat, jadi direview pasnya berapa, apa memang dilolosin semua misalnya butuhnya 100 
juta, apa 100 juta semua, atau dibawah itu, atau di atas itu, itu udah nanti direviewnya di tingkat 
atas. Menurut mbak, cukup atau tidak batas cash card sampai dengan saat ini? Overall sih sudah 
mencukupi, jadi pada waktu penghitungan itu kita sudah memperkirakan dibanding dengan RKAP 
jadi di RKAP itu ada perkiraan jumlah kol masing-masing pelabuhan yang akan kita terima.  
Overall sampai saat ini sih mencukupi, jadi gak ada permintaan kekurangan hanya mungkin timbul 
kekurangan itu adalah pada saat jadi ada satu jenis PNBP yang namanya itu sewa perairan, dia itu 
tidak dibayar per bulannya tapi  
jadi kita berkontrak dengan negara sekian tahun umumnya 5 tahun dia dibayar per tahun, nah 
karena bentuknya sewa perairan jadi memang cukup besar masing-masing lokasi ini jadi misalnya 
Surabaya itu area perairan segini dikalikan dengan jumlah tarif yang ada di ketentuan nah itu harus 
dibayar oleh Pertamina.  Nah repotnya itu kita bayarnya adalah menunggu tagihan dari otoritas 
pelabuhan masing-masing, jadi misalnya Surabaya ditagihnya juni, maka maksimal juli itu udah 
harus dilunasi.  Karena sewa perairannya masuk dalam PNBP artinya ini juga harus dibayar 
menggunakan cash card, itu biasanya kami kesulitannya di situ aja, dan biasanya prosedur yang 
kami tempuh kontrak sewa perairan, tagihan kami kirim ke pusat untuk minta kenaikan limit cash 
card pada bulan juli saja, jadi begitu agustusnya kami minta untuk dikembalikan lagi, jadi hanya 
untuk membayar jenis sewa perairan. Apakah sudah dibicarakan atau disampaikan permasalahan 
otorisasi pembayaran cash card? Harusnya usul kami dari awal, jadi kami itu sangat 
mengharapkan dari pusat, karena gini batas waktu pembayaran masing-masing nota yang 
diterbitkan oleh otoritas pelabuhan ini itu diatur dalam Peraturan Pemerintah.  Jadi di PP-nya itu 
disebutkan bahwa kalau untuk jasa a,b,c,d,e,f ya labuh, tambat, tunda dan lain sebagainya itu 
adalah ketika nota diterbitkan pada hari itu juga harus dibayar, apabila tidak maka surat izin 
berlayar akan ditahan oleh otoritas pelabuhan.  Nah untuk merubah pola ini, itu sebenernya kalau 
menurut kami sih yang bisa melakukan ini adalah pendekatan dengan pusat, jadi dari entah 
mungkin itu direktur ya kepada perhubungan laut di pusat, karena sifatnya itu adalah mandatory, 
sudah tertuang dalam penjelasan PP, kami sudah gak bisa mengelak lagi sih kalau setempat gitu 
karena masing-masing pihak ya pertamina juga sih, otoritas pelabuhan itu sama-sama diauditnya 
mas.   
Mereka juga diaudit, jadi mereka gak berani juga mengeluarkan surat izin berlayar selama kita 
belum ngelunasin nota yang mereka terbitkan.  Nah itu yang kalau bisa seperti itu ya kami sangat 



 
 

bersyukur temen-temen di lokasi tentu gak akan terbebani ini juga secara dilokasinyapun dengan 
nominal sebanyak itu mereka sendiri juga takut.  Jadi itu.  Itu udah berkali-kali kami sampaikan 
sejak awal, terutama sejak ada kenaikan tarif PP itu yang sangat berlipat-lipat, mendorong ke pusat 
gimana caranya supaya ini bisa diselesaikan di tingkat pusat aja.  Ini saya agak nyimpang dikit.  
Misalnya pelindo ya, pelindo itu dulu kami sama sistem pembayarannya seperti ini, Cuma 
statusnya kalau pelindo kan bukan negara yaitu sama-sama BUMN, nah itu dengan perjuangan 
yang cukup lama akhirnya bisa dilakukan dengan model dibayar di depan, advance payment, jadi 
dibayar kita setor ke pelindo sejumlah uang di awal tahun, tiap tiga bulan dicoklit, sehingga di 
lokasi itu udah free sama sekali dengan beban Pelindo, udah kita usulin juga bisa gak sih ini 
sebenernya ke Perhubungan Laut model seperti ini, hanya karena memang tingkatan perhubungan 
laut ini di atas ya, tentunya harus direkturlah paling nggak yang memproposisi.Itu sih sebenernya 
secara tertulis, maksudnya gak kami sampaikan sebagaimana persoalan umum yang kita 
sampaikan via memo dan sebagainya, jadi itu dipahami oleh seluruh Indonesia, pusat pun 
memahami, jadi sebenernya tanpa kita kasih tahu mereka pun juga memahami karena paham betul 
ini kenaikan tarif dan sebagainya sangat memberatkan. 
Itu berkali-kali di rapat sudah, bahkan mungkin gak ditulis di notulen karena sangking udah tahu 
semua. Sempet ketika PP itu keluar dari VP marine mendorong ke SVP shipping sampai keluar 
kalau gak salah waktu itu surat dari Direktur Pemasaran kalau saya gak salah ke Perhubungan 
Laut, tapi yang diminta saat itu adalah penundaan, jadi belum sampai ke taraf mekanisme 
pembayarannya belum sejauh itu sih, jadi diminta karena dia ini keluarnya di 2015 pertengahan 
sementara RKAP Pertamina itu awal tahun sudah ditetapkan, nah kami minta penundaan.  Itupun 
dari Perhubungan Laut tidak ada jawaban, jadi dari direktur meminta penundaan untuk kemudian 
bisa dianggarkan di tahun depannya itu gak ada jawaban.  Sempat kami pun mengundang pihak 
Perhubungan Laut pusat, jadi pusat dengan pusat ketemu disampaikan itu, mereka gak punya 
wewenang untuk mengiyakan atau nggak, jadi mereka cuman menyampaikan normatif aja ini udah 
aturan kami sendiri diaudit jadi gak bisa kalau kami merubah mekanisme sepihak gitu. 
Menyampaikannya gitu.  Nah itu ada itu notulen rapatnya, notulen rapat dengan perhubungannya 
itu, tapi jawabannya tetep begitu sih, tetep gak ada penyelesaian ke arah itu.Kalau di lapangan, di 
lapangan itu yang terjadi sebenernya kami waktu PP launching itu sudah panik, artinya sebelum 
PP itu keluar, kami kan membayarkan PNBP itu mostly dengan UMK, hampir dengan UMK, 
karena UMK ini sifatnya untuk PNBP itu waktu itu masih kecil ya, jadi, maksudnya nilainya 
relatif kecil, yang terjadi di lapangan itu adalah temen-temen kalau UMK nya belum diproses 
mereka pakai uang pribadi, nah mereka pakai uang pribadi sampai pernah kejadian saya pun  
pun juga sempet diutangin sama uang pribadi itu, karena itu, akan tetapi kami memiliki keyakinan 
nanti pasti perusahaan bayar.  Nah begitu itu terjadi berpulu-puluh kali lipat, seluruh lokasi teriak 
mereka mas, gak sanggup pakai uang pribadi gini, nah teriaknya itu akhirnya bermaca-macam 
mulai surat, ngadep langsung ke VP lah langsung, jadi udah macam-macam keluhannya, dan 
akhirnya dikumpulkan.  Kami juga kalau gak salah pernah ngemail juga sih ke orang pusat atau 
saya lupa, minta tolong istilahnya boleh gak UMK ini kami dinaikkan, dan sempat keluar dari 
otorisasi 50 naik jadi 100 khusus untuk pembayaran PNBP, sempet itu sebelum cash card. Ada 
TKO gak?Ada, bukan TKO, memonya VP Itu sangking itu paniknya, akhirnya yang kami tuntut 
itu adalah marine service karena dia yang pegang budget holdernya adalah marine service.  
Pokoknya ini gak bisa ini, kalau seperti ini itu pilihan kami Cuma 2 ini digantung karena kapal gak 
jalan atau kami pakai uang, jadi ada yang pakai uang cicilan sekolah anaknya, ada yang pakai 
auang cicilan rumahnya, bahkan itu ada yang pakai pokoknya gitulah, jadi udah panik gitu, 
akhirnya dari marine service mungkin mereka juga tahu bahwa ini gak kuat kalau cuman dari sisi 
surat, memo, dan lain sebagainya.  Mereka juga sama-sama temen-temen keuangan pusat ngelead 
TKO itu, Cuma karena dia harus melewati beberapa direktorat, keluarnya ya mungkin 
membutuhkan waktu.  Kami cuman, ya itu di lapangan mohon bantuannya ini dengan cepat kalau 
bisa gak apa di kami gak ada kesulitan untuk pembayaran. Sudah diusahakan dari pihak 
manajemen juga ya?Betul, nah itu kami dari pihak satu sisi mas, nah sebenernya syahbandar 
sendiri otoritas pelabuhan ini ketika Pak Jonan masuk, mereka sendiri  juga kocar kacir, jadi 
mereka itu dulunya kita bisa, dulunya ini, sebelum Pak Jonan, kita bisa cingcai, jadi ngutang nanti 
bayarnya 3 hari lagi ya pak, begitu Pak Jonan masuk mereka dipress, gak bisa kaya gitu, mereka 
keluarin nota tolong bapak bayar, udah tamat. 



 
 

Jadi akhirnya secara kekuatan prosedur saya rasa memang gak kuatlah kalau hanya surat dan 
memo tapi menyikapi lokasi yang terjadi di lokasi sama culas. 

Resp. 4 Penggunaan cashcard kalau saya lihat diperkapalan itu tertinggi ada di Tuban Pak. Di Tuban itu 
kurang lebih penggunaannya dia sampai 900 juta.  Jadi setiap dua minggu itu 900 juta dia harus 
pertanggungjawabkan pada saat 2 minggu itu setelah dia pengambilan, nah itu harus 
dipertanggungjawabkan baru dia bisa mengambil kembali. Itu Tuban, sedangkan yang lain-lain 
sampai ada 200, ada 300, ada 100, sedangkan fungsi-fungsi yang lain hanya sampai 10juta, dan 1 
juta ya Oy. Apakah ada waktu untuk pertanggungjawaban dokumen di atas 100 juta ke kantor 
pusat? Jadi yang jelas untuk pertanggungjawaban UMK itu di Tuban karena  nilainya lebih dari 
100juta itu langsung ke VP, jadi naik ke kantor pusat, VP sehingga pertanggungjawabannya 
kadang-kadang juga agak molor atau mundur sehingga kita akan melakukan blok apabila lebih 
dari ketentuan yang ada di TKO.  Itu kita lakukan.  Yang jelas pertanggungjawaban setelah 
dikirim ke kantor pusat memang banyak menemui kendala, yang jelas pada waktu pimpinan di 
pusat itu karena sibuk dan lain hal, kesibukannya, sehingga tanda tangannya pasti molor atau 
mundur sehingga kita selalu melakukan blok itu karena sesuatu seperti itu karena kondisi di kantor 
pusat sendiri. 
artinya kalau molor itu lebih dari 7 hari masa pertanggungjawabannya ya pak ya? Iya betul.  Jadi 
yang jelas blok itu kita lakukan kalau melebihi dari ketentuan yang ada jadi 7 hari kita blok dan 
kita infokan kepada pemegang cashcard itu termasuk pada fungsi marine sendiri, sehingga mereka 
tahu bahwa keblok karena terlambatnya pertanggungjawaban atau tandatangan daripada kantor 
pusat, baik VP maupun SVP.  Dengan begitu kita tidak melakukan apa?perbuatan yang 
menyimpang atau menekan ke orang dengan seenaknya sendiri, ndak begitu.  Jadi tetap kita beri 
solusi dengan memberikan informasi kepada fungsi marine dan kepada pemegang cash card itu 
sehingga akan segera kita buka bloknya lagi, unblock.   

Resp. 5 Batasan maksimal, kembali kepada yang tadi yang saya sudah jelaskan mas, pada dasarnya ini, oh 
ya mas saya lupa yang saya jawab barang consumable 500 ribu begitu atas dasar TKO cash card 
secara umum yang dimana ketika dilaunching pertama kali pada 1 April 2015 TKOnya mengatur 
bahwa pembelian barang consumable itu tidak lebih dari 500 ribu untuk cash card. Oh itu yang  
berkaitan dengan nomor 2 ya? Iya nomor 2, tapi perlu kita ketahui sekarang dan ternyata dengan 
seiringnya berjalan waktu banyak sekali transaksi di pihak Pertamina sehingga muncul 1 fungsi 
yang istilahnya memang fungsi ini sangat urgent dalam penggunaan dana, dia menggunakan 
dananya itu lebih dari 100 juta untuk sekali transaksi.  Kalau saya lihat sebanyak ini mereka 
transaksinya  untuk pembayaran PNBP sama kliring in out.  Nah, dengan adanya fungsi marine ini 
ternyata ada revisi untuk cash card, sebenarnya bukan revisi, ada pemberian, ada Tata Kerja 
Organisasi. .  Cash card ini mas sekarang itukan ada fungsi marine, jadi cash card dari fungsi 
marine ini ternyata TKO nya itu sudah dibuat juga oleh tim PDA Pusat.  PDA bekerjasama dengan 
fungsi marine secara keseluruhan dan juga cash disbursement untuk membahas terkait Tata Kerja 
Organisasi penggunaan cash card untuk fungsi marine dan kebetulan TKO ini sudah 
dirampungkan kalau tidak salah di bulan februari.  
Nah masalah batasannya ini di dalam TKO terbaru untuk fungsi marine itu tidak dijelaskan secara 
gamblang gitu, cuma yang jelas marine itu diberikan otorisasi lebih khusus dan tertera  di TKO itu 
lebih dari proses nominal, atau batasan yang ada di TKO cash card secara umum, karena pada 
dasarnya di TKO marine itu menjelaskan bahwa untuk pembayaran PNBP, kliring in out, terdapat 
PNBP Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2015, kliring out, agency cost dan biaya lain yang 
diperkenankan dengan persetujuan VP marine, itu disetujui untuk digunakan melalui mekanisme 
cash card ini.Karena kalau kita tahu mas, pembayaran PNBP apalagi dengan kapal-kapal yang 
dimiliki oleh marine DWTnya sangat besar itu biaya untuk PNBP sama kliring in out itu lebih dari 
100 juta.  Karena pada dasarnya ini adalah permintaan dari VP marine kepada pihak cash 
disbursement, sehingga mereka diizinkan dan ini semua sudah tertuang di dalam TKO mekanisme 
pengambilan cash card untuk fungsi marine. Untuk TKO yang melandasi apakah cukup dengan 
surat dari VP, ataukah dengan itu saja? 
Gini yang setahu saya, tahun kemaren ketika cash card secara umum ini dilaunching sePertamina 
di tanggal 1 April itu mungkin ini adalah suatu peluang yang baik yang diambil oleh fungsi 
marine, karena pada dasarnya kan kita tahu sendiri fungsi marine itu dalam proses pembayaran 



 
 

PNBP sama kliring in and out  itu mereka butuh dana yang sangat besar.  Nah kalau seandainya 
mereka membutuhkan dana yang sangat besar dan bagi saya pembayaran PNBP, klirin in out ini 
adalah nominal yang sangat urgent.  Kalau pembayaran PNBP sama kliring in and out ini kita telat  
pembayaran, pihak dinas kesyahbandaran belum menerima dana tersebut, izin berlayar dari kapal 
itu tidak akan diberikan, ataupun sandar.  Sehingga mungkin dengan dasar ini, si pihak VP dia 
mungkin sudah berbincang dengan direksi, dan dalam hal ini dia juga sudah menyampaikan 
kepada cash disbursement mungkin untuk mempermudah transaksi mereka untuk mendapatkan 
dana tunai itu dia meminta kesediaan untuk dibukakan dengan cash card yang istilahnya 
nominalnya batasannya disetujui oleh VP marine.  Istilahnya limit batasan ini oleh VP marine.  
Jadi VP marine istilahnya dari setiap lokasi itu mereka mungkin ambil rincian ke belakang mas, 
penggunaan dari bulan-bulan sebelumnya itu maksimal berapa, mereka itu ajukan kepada cash 
disbursement, dalam hal ini VP treasury, bahwasanya bisa tidak kami menggunakan cash card tapi 
dengan batasan nilainya kami untuk ini pembayaran PNBP sama kliring in and out supaya kapal-
kapal ini tetap beroperasi, jangan sampai ada yang ditahan oleh syahbandar untuk tidak berlayar 
gitu. 
Kalau boleh saya  bilang ini takutnya akan sedikit malah akan menambah beban dari Pertamina 
jika penggunaan cash card ini mendapat kesulitan di satu pihak kaya di marine tadi ya, 
otomatiskan kalau tidak diperbolehkan otomatiskan akan mempersulit pihak marine itu sendiri ya, 
berarti hal ini setidaknya akan mempermudah mereka ya walaupun nilainya jauh lebih besar, gitu 
ya? Iya kalau saya lihat ini memang mempermudah dari fungsi marine.  Jadi memang betul mas 
bahwa manfaatnya itu memang sangat besar cuma kita kembali lagi bahwa segala sesuatu 
walaupun bermanfaat besar kita itu harus ada pegangan.  Pegangan ini berupa Tata Kerja 
Organisasi supaya ada namanya pengawasan sama adanya namanya guaidence buat kita dalam 
kerja gitu, jangan-jangan kita cuma, apalagi ini kan kartu debit nih  motong langsung duit 
Pertamina, kita langsung sembarangan aja kita mau narik berapa banyak tapi gak jelas, gitu 
pemanfaatannya. 

Resp. 6 Nah cash card itu ada 2 sih mas setahu saya, kalau cash card untuk fungsi operasional umum itu di 
TKO tulisannya 25 juta, cuman kalau untuk fungsi marine itu tergantung dari operasional masing-
masing lokasi.  Kalau di Tuban itu misalnya bisa sampai 900 juta.  Cuman untuk batasan 
maksimal cash card marine ini tidak distate sih mas nominalnya berapa, di sini untuk TKO yang 
baru diterbitkan 2016 dan ini belum disosialisasikan, tulisannya batas maksimal itu hanya 
disesuaikan dengan kebutuhan operasional.  Jadi ini agak sedikit rawan sih kalau menurut saya. 
Apakah sudah disosialisasi? Belum, belum kita cuma dapet kiriman by email doang, itupun dari 
user.  Jadi kebutuhan operasional yang dimaksud di sini itu pertama untuk pembayaran PNBP, 
kemudian untuk agency cost, dan yang terakhir itu adalah biaya lain yang diperkenankan dengan 
persetujuan VP marine.  Jadi ini sebenernya pembatasannyapun agak terlalu global sih karena di 
item c itu biaya lain yang diperkenankan dengan persetujuan VP marine jadi seumpama si VP itu 
setuju, gak ada batasan dong sebenernya cash card ini buat apa aja, khusus buat marine. 
Bagaimana batasan cash card marine di TKO?Iya sih jadi kalau memang dari sisi pembatasan 
kalau untuk cash card marine ini agak terlalu rawan dan riskan karena dia pembatasanyna terlalu 
global sih, beda card cash secara umum batasannya itu jelas dan terperinci misalnya itu di item nya 
di bagian f ini biaya pembelian barang yang nilainya tidak lebih dari 500 ribu itu kan lebih tertata 
dan lebih dapat diverifikasi beda dengan punyanya marine ini secara global banget. 
Belum, belum kita cuma dapet kiriman by email doang, itupun dari user.  Jadi kebutuhan 
operasional yang dimaksud di sini itu pertama untuk pembayaran PNBP, kemudian untuk agency 
cost, dan yang terakhir itu adalah biaya lain yang diperkenankan dengan persetujuan VP marine.  
Jadi ini sebenernya pembatasannyapun agak terlalu global sih karena di item c itu biaya lain yang 
diperkenankan dengan persetujuan VP marine jadi seumpama si VP itu setuju, gak ada batasan 
dong sebenernya cash card ini buat apa aja, khusus buat marine. Bagaimana batasan verifikasi 
yang dilakukan untuk pertanggungjawaban cash card marine? Kalau untuk verifikasi ya , verifikasi 
biaya cash card fungsi marine sebelum ada TKO ini sempet ada sih memo dari VP Marine kalo 
aku gak salah inget, intinya biaya yang bisa dibiayakan itu hanya dua : PNBP dan clearance in and 
clearance out itu aja.  Selain itu harus dengan mekanisme UMK. 

 



 
 

Pertanyaan 3 

3 Bagaimana proses/prosedur permintaan cash card? 
 

No 
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Untuk prosedur permintaan cash card nya adalah ini berlaku per fungsi ya.  Jadi masing-masing 
fungsi mengajukan usulan untuk meminta cash card yang ditujukan untuk personil tertentu.  Jadi 
diusulkan personil yang akan memegang cash card itu siapa, kemudian nilai kebutuhannya, 
disertai dengan justifikasi-justifikasinya, diajukan ke fungsi keuangan dan fungsi keuangan akan 
memprosesnya ke treasury kantor pusat.  Seperti itu. 

Resp. 2 Prosedur dari pengajuannya atau? keJakarta ya? Jadi kita mengajukan secara resmi dari manager 
marine region V melalui VP marine mengajukan ke VP treasury di Jakarta.  Kita ajukan berapa 
limit cash cardnya setiap bulan.  Tidak menutup kemungkinan bahwa limit itu bisa bertambah 
sesuai dengan kondisi aturan yang berlaku.  Kalau aa perubahan naik maka akan naik, kalau gak 
ada kenaikan maka once kita minta sekian, nah itulah yang kita minta dari mereka.  Dan selama ini 
Alhamdulillah mereka sih support gak ada masalah, karena apa? Karena dampak dari 
keterlambatan pembayaran PNBP dan sewa perairan itu akan denda, akan kena denda kita 2% dan 
denda itu bisa berbunga, hitungannya per tahun.  Kalau setahun takwim itu kita apa namanya 
terlambat, itu akan bunga berbunga.  Dulunya itu malah per bulan, karena ketidakmampuan atau 
kemulti tafsir dari masing-masing lokasi dari perhubungan laut sehingga ada yang mengenakan 
denda berbulan tapi harus kita bantah, gak bener ini masa kaya bank itu kan.  Jadi kalau 
prosedurnya gitu kita minta dari manager marine ke VP marine, dari VP marine ke VP treasury.  
Minta izin penambahan dan siapa yang dapat cash cardnya. 

Resp. 3 Kalau cash card di marine setau saya untuk permintaannya pertama kita mengajukan cash card itu 
disertai dengan berapa yang  kita butuhkan limitasi dilampirkan dengan realisasi periode 
sebelumnya. Berapa jumlah kol yang di tangani dikalikan dengan tarif yang ada, kita kirimkan ke 
vp marine melalui marine service (ktr pusat). Oleh mereka direview kalo menurut mereka sudah 
memenuhi syarat atau kewajaran mereka akan mengirimkan ke keuangan pusat melaui cash 
disbusrment. Jadi disitu disetujui dan barulah cash card itu diberikan. 

Resp. 4 Jadi prosedur daripada permintaan cashcard itu sendiri dari fungsi dimana memang kebutuhan dan 
keperluan yang diapa dimungkinkan untuk diberikan cashcard, maka dari fungsi itu membuat 
memo kepada yaitu perbendaharaan kantor pusat atau tembusannya ke keuangan sehingga yang 
menerbitkann cash card itu sendiri adalah treasury kantor pusat pak.  Sedangkan kita hanya 
memback-up atau melihat proses daripada pemberian cash card itu.   

Resp. 5 prosedur permitaan cash card, permintaan cash card ini contohnya prosedurnya seperti ini mas 
yang setau saja, dari fungsi-fungsi yang ingin memiiki cash card nanti dari pihak atasan atau 
dalam hal ini adalah manager unit, dia akan merekap gitu, merekap dari setiap pekerja-pekerja  
dan jabatan-jabatan apa yang pantas diberikan cash card, otomatiskan  kan punya kriteria tertentu 
untuk dia mendapatkan untuk dia mendapatkan cash card. Nah dari sini manager akan melakukan 
pembertahuan via memo kepada cash disburshment  pusat dan cash disbusrment ini dalam hal ini 
adalah VP treasury akan melihat rincian atau limit permintaan dari pada unit bisnis terus disitu 
kalau  seandainya VP treasury atau cash disburshment ini menyetujui mereka akan apa melakukan 
permintaan pembuatan cash card kepada bank persepsi pertamina dalam hal ini untuk cash card ini 
bank persepsi pertamina baru tersedia bank mandiri, bank bni, dan bank BRI . 3 bank itu mereka 
akan minta sesuai dengan request dari unit bisnis, si pekerja itu ingin eee dibuatkan cash card, 
untuk rekening bank apa gitu. Nanti dari pihak bank akan membuatkan cash card .cash card itu 
kalau sudah  jadi dibuatkan oleh pihak bank pihak bank akan menyerahkan kepada cash 
dishburshment, nanti cash dishbursment mengirimkan kartu ini kepada unit bisnis , kepada 
manager dan manager yang akan menyerahkan ke setiap pekerja, itu prosedurnya. 

Resp. 6 Prosedur permintaan cash card ya? Jadi setahu saya yang pertama user itu melalui cash 
disbursement manager mengajukan memo pengajuan cash card kepada VP treasury, kemudian VP 
treasury itu akan menganalisis disetujui atau tidak permintaan cash cardnya, kalau emang disetujui 
nanti dari bank akan dibikinkan surat permintaan cash card dan kemudian fungsi cash 



 
 

disbursement tadi akan menyampaikan cash card kepada user sesuai dengan permintaan.   
Cuman untuk prosedur permintaan cash card ini, itu sih kalau menurut saya masih agak terlalu 
panjang prosesnya karena contohnya aja untuk cash card di Camplong pengajuan mulai dari mei 
sampai sekarang itu belom diproses, jadi usul aja ini sebenernya mas gimana kalau prosesnya itu 
di cut, jadi kalau dulukan user ke cash disbursement, kemudian dia keVP, VP balik lagi ke cash 
disbursement baru balik lagi ke bank, itu kan prosesnya panjang banget kenapa gak langsung dari 
user ke manager setempat aja, toh dia juga punya otorisasi, manager nanti langsung minta 
persetujuan dari bank, itu aja sih lebih singkat dan lebih padat.  Cuman kalau memang prosedur ini 
bakal dicut sepert ini kalau bisa TKOnya juga direvisi lah ya supaya kita gak menyalahi prosedur. 

 

Pertanyaan 4 

4 Dari segi man (Tenaga kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait dengan 
penggunaan cash card? 
 

No 
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Sebenernya dari sisi masalah tenaga artinya dalam konteks kurangnya tenaga atau hambatan dari 
sisi jumlah tenaga yang mengelola cash card tidak ada ya, tapi permasalahan lebih ada, tapi 
sebenarnya hanya masalah kecil, biasanya adalah adanya perubahan atau perpindahan personil, 
mutasi, itu yang tentunya menjadi masalah karena pemegang cash cardnya akan berganti-ganti.  
Apabila perubahan ini terlalu sering atau terlalu dalam waktu dekat, tentunya ini juga akan 
mengganggu proses penerbitan cash card itu sendiri.  Demikian. 

Resp. 2 Kalau pengguna cash card gak ada masalah, masalah penggunaan cash card itu utamanya, jadi gini 
cash card itu buat kita membantu banget ya, gak ada masalah sebenernya masalah yang kami 
inginkan sebenernya tidak melalui cash card, masalah yang kita hadapi sekarang ini.  Maunya kita 
justru permintaan bayar dari perhubungan laut itu bisa kita sampaikan kepada keuangan, keuangan 
bisa langsung mentransfer kepada perhubungan laut cuma permasalahannya pada cash card karena 
dua instansi ini belum ketemu cara pembayarannya.  Keuangan belum bisa mentransfer langsung 
kepada perhubungan laut,, perhubungan laut pun juga belum bisa menerima transfer dari 
Pertamina, karena dia menerapkan sistem yang bisa ada yang kode billing da nada yang belum.  
Nah itu masalahnya.  Sebenernya ini belum ketemu antara Pertamina dengan perhubungan laut, 
karena di masing-masing lokasi itu belum ada standarisasi cara penerimaan pembayaran. 
Kalau mereka ada kesulitan, kata bapak tadi kode billing ya pak ya, itu kan lapor ke pusat mereka 
ya pak ya, sampai dipusat mungkin adanya cuma 30 nomor gitu mungkin pak ya, apakah ini 
dituker bolak balik itu atau bagaimana ya pak ya untuk mengatasi ini, untuk menghindari 
syahbandar sendiri? 
Jadi kalau gak salah nih, kalau gak salah nih ya, karena saya kemaren tuh ke lapangan, jadi gini 
misalnya perhubungan laut nagih nih, keluarkan nota debitnya pada Pertamina, nah sebagian 
lokasi itu kan kalau ada tagihan kami kan dating ke BRI, mengajukan mengambil uangnya, 
mengambil uang itu dipindah dulu ke rekening pribadi, nah tapi kemudian  dari rekeningg pribadi 
itu nggak lama kemudian didebetkan kepada, langsung ditransfer kepada si perbendaharaannya, 
kea pa namanya Perhubungan Laut, gitu kan.  Ada yang seperti itu polanya, nah kalau yang di, jadi 
bukan keluar duit dibawa cash nggak, dia hanya ditransfer melalui rekening dulu, rekening pribadi 
baru masuk kepada perbendaharan.  Kenapa, karena dari BRI tidak bisa langsung masuk kepada 
mereka, gak bisa langsung, harusnya itu bawa cash, harusnya saya bawa 100 juta kepada 
perbendaharaan.  Tapi kalau bawa cash kaya gitu kan repot, jadi masuklah ke rekening saya dulu, 
pribadi misalnya nanti saya transfer kepada perbendaharaan, itu cara pertama.  Cara kedua, ada 
yang beberapa lokasi itu kita minta BRI, saya punya debit nota nih, tolong ya ditransfer kepada 
perbendaharaan, apa pihak perhubungan lau.  Itu bisa BRI itu.  Itu bisa sebagian.  Jadi ada yang 
bisa sebagian dari BRI bisa, ada sebagian dari kita harus bawa cash gitu.  Nah kalau yang uangnya 
besar banget, itu kita masukkan ke rekening pribadi baru masuk ke perbendaharaan, tapi kalau 
yang uangnya sedikit 10, 20 udah kita bawa cash kita bawa ke sana.  Itu yang tadi, dia maunya 
cash, tapi itu tidak diselewengkan, karena kita terima bukti pembayarannya, itu masuk ke Negara. 



 
 

Gitu. Pada kami, saya punya duit, mana saya kasih ke keuangan, ini tolong ditransfer ya, keuangan 
transfer, inikan belum bisa karena ada yang bisa langsung masuk ke rekening, rekening apa 
namanya perbendaharaan, ada yang pakai kode billing.  Kode billing ini yang gak bisa 

Resp. 3 Kalau dari ini, berarti pemegangnya ya? Kalau sejauh ini setahu saya sih gak ada masalah yang 
signifikan dari pemegangnya ya, paling yang sering ditemui itu adalah kekagetan aja karena 
perbedaan cash card sama UMK yang sebelumnya kan limitasi waktu prosesnya itu lebih cepat.  
Jadi umumnya sih terjadi harus ada proses penyesuaian, harus cepat-cepat pertanggungjawaban.  
Nah itu telat, dan lain sebagainya di sisi itu sih. Dan untuk tenaga, pekerja-pekerja pemegang cash 
card yang tidak terbiasa administrasi cepat emang lelet, jadi itu aja sih paling yang ditemui, kalau 
yang lainnya sih saya rasa nggak, karena pola pembayaran ke pihak ketiganya sama. 

Resp. 4 Dari segi tenaga kerjanya kalau saya lihat, say ndak anu sih, jarang menemui hal seperti itu sih, 
untuk masalah si pemegang cash card biasanya dia bermasalah apabila setelah adanya kita blok itu 
dia mengadu ke kita, pada dasarnya dia sudah mempertanggungjawabkan tinggal 
penandatanganannya saja sehingga dia mendatangi ke tempat kita untuk segera bisa unblok atau 
bisa dia menggunakan kembali.  Kalau ndak, kapal sudah datang dan harus segera diselesaikan, itu 
biasanya yang datang ke tempat saya pak. Artinya pak dalam kurun waktu seminggu kan harus ada 
penyelesaiannya, berarti (dia )hhhmmmm cash card tadi diblok tadi (diblok langsung dia datang) 
langsung dia datang ? Iya Karena belum ada pertanggungjawaban itu karena tandatangannya 
molor sehingga kita blok begitu kita blok si pemegang cashcard datang ke tempat kita karena ada 
yang harus diselesaikan kembali.Berarti itu tidak sesuai sama TKOnya terutama TKO kita kan 
dulu tidak boleh lebih dari 7 hari ya pak ya. Jadi masalah ini untuk blok itu sudah kita sampaikan 
ke treasury pusat dari pihak kami dan treasury pusat mengatakan bahwa kalau seperti itu ya cukup 
copy saja setelah dikirim kesana scan kembali scan kita harus sudah mengerjakan kembali dan itu 
sudah kita lakukan.  

Resp. 5 masalah yang paling sering ditemui (bunyi dering telepon) didalam penggunaan cash card 
ya,langsung jawab ya eeehhhm masalahnya itu mungkin kebetulan saya di cash bank mengurusi 
masalah dokumen sama proses pembayaran dari pada  pekerja itu sendiri, jadi kalau saya lihat 
masalah yang terjadi itu terkait dengan aturan ketika dia harus mempertanggungjawabkan 
penggunaan cash card . karena kalau saya lihat kalau dalam aturan kalo dalam tata kerja organisasi 
itu sudah jelas bahwa periode limit pertanggungjawabkan cash card itu adalah 7 hari kalender , 
dimulai hari sabtu dan berakhir di hari jumat kadangkala kala manusia , manusia dalam hal ini 
pekerja dia itu lalai , lalai nya itu dia mungkin meremehkan atau gimana ya dia gak tau ternyata 
dia menggunakan cash card ini ada aturan main yang dia harus dipenuhi , istilahnya dalam hal ini 
pertanggungjawaban cash card tersebut, kadangkala dia ngambil atau kemungkinan besar 
kejadiannya seperti ini mas , kalau saya liat dari fungsi marine ya mas ya, fungsi marine ini dia 
kan mengambilnya ini rata-rata pembayaran PNBP sama  kliring in dan out yang nilainya diatas 
100 juta.  
Nah pembayaran-pembayaran yang diatas 100 juta ini otomatis untuk pertanggujawaban itu ada 
otorisasi yang bisa meyetujui proses pembayaran kalau kita sesuai dengan sk otorisasi itu 
pembayaran diatas 100 juta itu harus 1 tingkat diatas manager lokasi dalam hal ini adalah VP , 
kebetuan VP marine itu berada di kantor pusat, dijakarta. Nah jadi ketika nilainya sudah diatas 100 
juta dan ada batasan limit ini pertanggungjawaban 7 hari itu tidak singkron dengan batas waktu 
ketika harus dipertanggngjawabkan karena dia harus mengupulkan dokumen-dokumen yang 
istilahnya nomor bilingan invoice pembayaran di syahbandar itu dia harus buatkan PR/ PO dan dia 
harus kirim ke pusat untuk ditandatangani oleh pihak VP . Proses jangka waktu antara dia kirim 
dengan lokasi kepada VP di kantor pusat dan saat VP tanda tangan dan harus dikirim kembali ke 
dia itu kemungkinan melebihi dari jangka waktu cash card akhirnya permintaan dia ini ada sedikit 
miss yaitu dia akan bakalan mengalami terblok gitu, karena net due date kita ke dia itu atas 
pertanggunjawaban itu sudah jelas di dalam TKO 7 hari dan istilahnya hal ini belum ada 
perlindungan darii pihak marine untuk meminta kebijaksanaan daripada pihak-pihak terkait supaya 
bisa direvisi jangka waktu limit ini, pertanggungjawaban.   

Resp. 6 Masalah pekerjanya ya? Kalau menurut saya sih misalnya nih kalau operasional pekerjanya itu 
mau pension atau MPPK atau dia mau mutasi, otomatis kan sebenernya cash cardnya itu ditarik 
kan, cuman prosesnya balik lagi ke problem nomor 3 tadi sih, proses penggantian cash card itu 
lama jadi akhirnya kadang nih pekerjanya ini, dia udah mau mutasi, eh sorry dia udah mau 



 
 

pension, tapi berhubung penggantinya belum dapat cash card mau gak mau dia lagi yang dipake, 
contohnya kaya cash cardnya marine Tuban, dia udah mau pension, dia udah mau masuk masa 
MPPK cuman berhubung penggantinya belum dapat cash card mau gak mau nama dia aja yang 
dipake untuk biaya operasional marine di Tuban.  Adakah keringanan penggunaan cash card bagi 
user pengganti? Ya jadi, untuk cash cardnya marine tadi yang saya contohkan untuk kasusnya 
Tuban, yang pekerja pak Wayan itu kebetulan dia sudah mau pension, sebenernya gak masalah 
sih, kita complain dengan TKO dengan artian cash cardnya itu bener diblok, karena toh untuk 
marine dia ada aturan khusus dia bisa mengajukan UMK sampai 200 juta per pekerja, dan itu 
menurut saya masih mencukupi untuk biaya operasional di marine. 

 

Pertanyaan 5 

5 Bagaimana kriteria tenaga kerja (Pekerja) yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash card? 

No 
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Untuk kriterianya secara spesifik sebenarnya tidak ada ya, artinya seluruh pekerja itu berhak untuk 
mendapatkan atau mengelola cash card, tapi tentunya masing-masing fungsi akan menetapkan 
pekerja-pekerja mana yang memang dalam bidang tugasnya memerlukan cash card ini.  Jadi 
artinya adalah yang berhak atau pekerja yang bisa mendapatkan cash card adalah pekerja yang 
memang dalam bidang tugasnya berhubungan dengan transaksi yang memenuhi kriteria untuk 
digunakan metode pembayaran melalui cash card.  Jadi tentunya kriterianya adalah tugas, bidang 
tugas dari pekerja tersebut. 

Resp. 2 emmhh kita belum menetapkan kriteria apapun belum ada standarisasi semua organik yang ada di 
lokasi kami pakai untuk menerima cash card, cuma memang tidak semua organic kita pilih ya, 
karena di dalam aturan cash card itu, tidak ada batasan 1 orang boleh punya berapa, misalnya kita 
butuh 600 juta satu orang pun bisa, gak harus dibagi 2 orang, sehingga kita pilih ya ini tidak ada 
standard khusus di dalam TKO, kita pilih yang kira-kira terpercaya 

Resp. 3 Kalau dari sisi performance nya sih memang ini kalau di kami lebih ke manager ya untuk 
memutuskan siapa yang megang, karena kan beliau yang memonitor performance masing-masing, 
hanya kalau dari sisi administrasi biasanya kami melihat kalau pemegang cash card ini, dia yang 
paling, atau dia yang harus sangat memahami penggunaan cash card ini untuk PNBP, dengan 
artian dia harus paham di lokasi dia ini PNBP nya seperti apa besarnya, pola pembayarannya 
bagaimana, dan memiliki hubungan yang baik dengan pihak syahbandar, artinya nanti dia akan 
bertanggungjawab terhadap pembayarannya ke pihak syahbandar, sehingga dia mau gak mau 
harus orang yang paham itu.  Itu dari sisi administratifnya.  Kalau tentang kriteria personal 
pekerjanya ini saya rasa harus dikembalikan ke manager. 
Bagaimana kriteria penerimaan cash card Marine untuk pekerja? Awalnya sih waktu ngusulin 
memang saya ngeplotnya head of marine semuanya sih, kecuali Surabaya kan gak ada head of 
marinenya.  Nah setelah itu disortir langsung oleh manager, nah memang secara detailnya saya 
tidak menanyakan kenapa manager memilih A,b,c,d ini, hanya ketika disortir itu memang Pak Edi 
nanya sih ke saya “mbak yang kalau saya berikan, misalnya Kalbut nih, Kalbut ini kan HOMnya 
4, Isworo tapi Pak Edi lebih memilih mas Haris, mas Haris sudiro, bawahannya pak Isworo, nah 
secara detail memang saya gak nanya karena sudah otorisasi beliau, hanya mungkin beliau 
melihatnya dari sisi katakanlah akuntable dan auditable orangnya ataumungkin pemahamannya 
dan sebagainya itu saya anulah gak nanya lebih lanjut.  Itu sih, waktu pengajuan pertama saya 
draft di memo itu memang seluruhnya head of marine yang diajuin, seluruhnya head of marine 
lokasi karena saya pikir pasti optionnya tertinggilah marine, tertinggi di sana, tapi ya itu tadi balik 
lagi kekeputusan manager. 

Resp. 4 Jadi kriterianya jelas pak, yang jelas kita butuh pekerja yang masa kerjanya masih panjang dan 
apabila pekerja itu udah menjelang memasuki MPPK maka kita batasi supaya tidak diberikan 
cashcard atau paling tidak cashcardnya kita tutup diganti oleh pegawai yang masih panjang, 
karena untuk mempermudah nanti apabila terjadi pertanggungjawaban mereka sudah pension, nah 



 
 

itu kesulitan nanti kita, hutang pekerja gak akan selesai nanti Itu. Kriteria dalam hal ini apakah 
berhubungan dengan sifat-sifatnya gak pak? Ataukah sifatnya yang apa namanya cenderung jujur, 
atau gimana pak? Ndak pak, jadi yang jelas pekerja kita ini udah dibentengi dengan ya itu tadi, di 
HR udah tau kebaikan dan kebenarannya, fungsi itu sendiri memberikan cash card kepada pekerja 
yang betul-betul memang pekerja itu baik.  Masa kerja yang masih panjang itu seperti apa Pak? 
Yang jelas masa kerja yang diberikan oleh pekerja itu fungsi udah tahu persis dengan jabatan 
seperti sekarang dia senior atau disana adalah kepala ya, kepala di wilayah unit, depot, dia 
diberikan cashcard, tetapi apabila dia sudah menjelang memasuki masa persiapan pension paling 
tidak 6 bulan sebelum atau setahun itu sudah kita wanti-wanti sehingga fungsi atau manager fungsi 
tersebut akan memperhatikan dengan wanti-wanti dari keuangan sehingga tidak akan diberikan 
kembali dan segera akan digantikan kepada penggantinya nanti baik itu bisa juniornya ataupun  
marine menunjuk kepada pengawas yang telah disepakati di fungsi mereka. Minimal level jabatan 
apa yang diberikan cash card atau apakah level di bawah SPV bisa diberikan cash card? 
Melihat selama ini ya selalu di senior supervisor atau paling nggak di sana adalah kepala 
fungsinya di unitnya didepotnya atau head of kalau ndak salah, head of marine.  Jadi ada sih 
memang di depot marine itu hanya terdiri dari  2 orang, 1 adalah asisten, dan dibawahnya adalah 
tenaga bantu sehingga mau ndak mau ndak ada lagi terpaksa ya junior itu yang pemegang cash 
cardnya. 
Adakah aturan yang jelas tentang siapa yang boleh menerima atau memakai cash card? Di dalam 
aturan yang jelas tidak diatur, tidak diatur dalam TKO harus supervisor ataupun head of yang 
memegang tetapi pada kondisi yaitu kepercayaan fungsi itu sendiri.  Fungsi itu menata dan 
memberikan cash card kepada orang yang betul-betul memerlukan dan kebutuhannya diperlukan 
di dalam perusahaan itu sendiri dengan kondisi jabatan yang ada. 

Resp. 5 Kalau kriteria secara khusus bagi saya kemungkinan yang dilihat oleh pimpinan itu yang betul-
betul pekerjanya dia yang bersifat urgent.  Urgent ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin 
terlaksana kaya contohnya di lokasi itu yang mendapatkan cash card adalah setiap orang-orang 
operasional yang penanganannya itu langsung di lapangan ya mas ya.  Jadi contohnya kaya orang 
keuangan itu dia bisa aja di setiap lokasi, lokasi kecil itu kan orang keuangan yang memiiki cash 
card untuk pembelian gula pasir, untk pembelian materai, biaya pengiriman dokumen via 
pengiriman gitu, dia bisa menggunakan alternative pakai cash card, itu mempermudah karena satu 
mas, penggunaan cash card ini nilai di bawah 1 juta itu tanpa melakukan PR/PO.  Dia bisa request 
by system ngehit langsung kepada cost center, cost element atas dasar pada cash card itu untuk 
dibuatkan dokumen MIRO tanpa menggunakan PR/PO soalnya kalau kita menggunakan PR/PO 
itu prosesnya sedikit ribet kan mas, kita harus ada otorisasi harus siapa yang tanda tangan, tapi 
kalau request without PO itu kan dari manager itu langsung request langsung ke SPC jadi tanpa 
istilahnya membutuhkan waktu jangka waktu yang panjang itutidak ada, dan itu yang sangat 
menguntungkan itu di situ mas.  Dan kriteria yang berikutnya lagi itu mas dalam untuk 
menempatkan cash card ini adalah orang-orang atau pekerja yang dia langsung berhubungan 
dengan pihak operasional seperti marine.   
Kalau di fungsi marine itu yang saya lihat managernya itu melihat kepada urgensi pekerja di 
lapangan.  Jadi pekerja lapangan yang berhubungan langsung dengan perizinan kliring in out, 
PNBP itu yang diberikan cash card dengan limit sesuai dengan range bulan sebelumnya. Itu 
permintaan kepada treasury seperti itu, jadi betul-betul langsung kepada sasaran, siapa yang 
membutuhkan. 

Resp. 6 Kalau setahu saya kalau di TKO sih dia gak diatur secara detail, cuman kalau menurut saya yang 
berhak mendapatkan cash card itu adalah pejabat tertinggi di suatu lokasi pemasaran atau lokasi 
penunjang, misalnya kalau di lokasi supervisor finance atau bisa juka kalau kasusnya marine dia 
homenya, head of marine nya, seperti itu.  Intinya dia pejabat tertinggi dari suatu lokasi. 
Koordinator marine dan seterusnya di bawah SPV apa bisa mendapatkan cash card? Tapi emang 
sih dalam implementasinya itu kadang yang dapat cash card itu bukan pejabat tertinggi di suatu 
lokasi, misalnya kalau kaya Surabaya Gresik itu yang dapat itu level asisten, terus kalau di STS 
Kalbut itu yang dapat setahu saya bukan home nya yang dapat tapi asistennya, Kenapa dikasih ke 
asistennya? untuk pertimbangan kenapa yang dapat si…cuman untuk pemegang cash card di 
lokasi tertentu gak cuma pejabat tertinggi sih yang megang sih mas, misalnya kaya di, dimana? Di 
Surabaya Gresik sama di STS Kalbut itu tuh yang megang setahu sayabukan homenya tapi 



 
 

asistennya, mungkin alasannya itu adalah mungkin karena homenya itu mau pension jadi daripada 
dobel permintaan cash card mendingan dari awal anak buahnya aja nih yang masih jangka kerja 
nya masih panjang atau mungkin ada justifikasi lain yang mungkin marine lah yang menurut saya 
yang tahu justifikasinya apa. 

 

Pertanyaan 6 

6 Apabila terdapat masalah atau kekurangan dari man dalam penggunaan cash card, bagaimana cara 
mengatasi atau menindaklanjuti? 

No 
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Sebenarnya seperti tadi saya sampaikan masalah dari sisi kekurangan man hampir tidak terjadi ya, 
karena inikan sudah kita batasi tidak masing-masing fungsi kita berikan cash card dalam jumlah 
banyak ya, jadi hanya karena transaksinya bisa dikelompokkan masing-masing fungsi, sehingga 
sampai saat ini belum ada kekurangan sampai kekurangan orang.  Dan karena tidak dibatasi 
golongan atau pekerja seperti apa yang harus bisa mendapatkannya tentu saja relatif tidak ada 
masalah 

Resp. 2 kita pinjem dari lokasi lain kalau uangnya kurang ini, kalau uangnya kurang nih kita pinjem dari 
lokasi lain, jadi itu terjadi misalnya ada kenaikan, kenaikan itu ada 2 sebab, kenaikan kebutuhan 
pembayaran itu ada 2 sebab, 1. karena aturan,  2 karena jumlah kapalnya nambah.  Kan dari awal 
sudah kita estimasi kan, ini ada formulanya, 30 kol sebulan ok find ketemu angkanya, tiba-tiba 
nambah 40 kol, 10 kol itu kan tidak cukup , kita ambil dari teman teman tempat yang lain, kita 
utanglah , kan tetap muaranya semua penggunaaan cash card dipertanggungjawabkan, sesuai 
otorisasi, baik dimanajer, VP, jasdi kita pinjem-pinjem gitu yang sifatnya sementara ya, karena 
kalo kita mau naikin lagi limitnya udah gak sempat waktunya. Dan itu sifatnya insidentil, tidak 
selalu. 

Resp. 3 Kalau untuk permasalahan yang memang terkait sama pekerja secara langsung maksudnya ini 
terkait dengan prilaku maupun pola pekerjanya masing-masing personal sih sampai saat ini masih 
belum ada, nah umumnya yang kami hadapi memang permasalahan itu lebih ke perubahan 
prosedur tadi, jadi yang berubah jadi cepat, berubah jadi harus dibayar saat itu juga, seperti itu. 
Nah kalo seperti itu memang biasanya sih masing-masing pekerja itu terutama yang pegang cash 
card lebih dia duluan yang menyelesaikan masalah karena pasti kami yang menegur saja kalo 
misalnya gak selesai ini pertanggungjawaban besok bapak gak bisa bayar kapal, itu dia sudah ini 
sendirilah, tau harus gimana gitu dan secara personal paling kami seperti itu, nah untuk tekait 
masalah-masalah yang harus kami sampaikan kepihak lain, misalnya harus dibantu ke 
syahbandarnya, harus dibantu ke pusat, harus dibantu ke keuangan itu paling kami dampingi atau 
mencoba mengclearkan begitu sama-sama. Kalo dari personalnya sendiri sampai saat ini belum 
ada. Dan mudah-mudahan gak ada. Hanya kalau penyelesaian itu kalau saya pribadi sih 
mengharapkan memang gak berubah dari UMK karena ada limit kami bisa dalam penyelesaian itu 
apa namanya bisa mengajukan lagi atau ada spear waktu untuk itu. Bagaimana prosedur percepat 
untuk pertanggungjawaban cash card?Nah itu sebenarnya kami sampaikan pada waktu pembuatan 
TKO Cuma mungkin ya dugaan saya karena yang dipakai mekanisme penyelesaian sementaranya 
ini cash card sementara cash card cirinya dia itu tidak bisa melebihi batas waktu penyelesaian ya 
kami mau gak mau harus ikut, harus ikut aturan itu, kalau tentang pertanggungajawaban lamanya 
itu awalnya card cash bukan muncul  dari kami penyelesaian tetapi dari keuangan , kami sih waktu 
mengharapkan tetep pakai UMK tetapi limit UMK nya dinaikkan sesuai dengan kebutuhan itu, 
karena itu belum bisa dan yang diajukan adalah cash card  otomatis ya sudah kami harus 
mengikuti bahwa cash card ini harus selesai cepat. 
Sebenarnya dilema yang ada di lapangan itu yang pertama bukan dilemma, sebenernya 
permasalahan ya dilapangan itu misalnya orang orang ini yang dipilih sama pak edi kan memang 
menurut saya mereka orang-orangnya yang “takut pegang uang” dan mereka memang sering 
kesaya itu ngadu mereka itu sebenernya terbebani dengan pegang uang banyak gitu kalo bisa ini 
selesai jadi kayak pak Jamil itu “saya gak mau mbak pegang uang harus ngembalikan berapa, kalo 



 
 

bisa itu cepet beres, udah”, saya lego gitu. Pak Jamil itu sering gitu.  Sama di lokasi juga mereka 
kebanyakan apa gak suka sebenarnya mereka pegang uang banyak. Sama nanti terkait sama yang 
pola pembayarannya, kalo bisa transfer karena mereka ya itu tadi ketakutan pegang uang banyak , 
ndak biasa. Nah kalo yang kapan harus mengembalikan itu sih mas sempet saya bicara dengan 
mbak Finta , memang mbak finta arahannya prosedur begini mbak nggak bisa kami melewati itu. 
Ya udah pak Jamil diikutin saja.  

Resp. 4 Jadi kalau memang kondisi cash card itu karena minim sedangkan yang dibutuhkan sangat besar, 
kurang seandainya untuk membayar sewa perairan umpamanya, dia bisa menggunakan atau paling 
tidak menginfo menginformasikan kepada managernya sehingga bisa kebutuhannya atau cashcard 
diambilkan dari depot yang lainnya.  Seandainya contoh seperti Ampenan umpamanya, karena 
kecil cash cardnya, untuk sewa perairannya lebih dari itu, dia bisa mengambil cash card dari 
Tuban, begitu selama ini, dan kalau memang cash card itu waktunya panjang untuk 
pembayarannya dia bisa menggunakan UMK dengan yaitu tenaga kerja di fungsi yang marine 
yang lainnya. Oh berarti caranya seperti itu ya pak ya? Seperti itu 
Kalau kita mengambil dana dari pihak dari tempat yang oke ?. Iya 
Cash card itu digunakan selama bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai dengan 
apa kaidah yang ada di dalam apa pembayaran atau apa yang digunakan sebatas untuk pembayaran 
bayaran itu maka bisa dilakukan untuk pada kasus-kasus tertentu.  Jadi ndak selalu kasuistik aja 
ini, biasanya hanya sewa-sewa yang besar seperti sewa perairan itu perlakuannya hanya setahun 
sekali.  Jadi pada saat itulah bisa menggunakan cash card Surabaya ataupun Tuban sedangkan 
pertanggungjawabannya ya sebatas yang dibayar itu, begitu pembayaran, kuitansi ada langsung 
dipertanggungjawabkan, itu untuk menangguangi.  Tetapi untuk seandainya waktunya bisa agak 
panjang sedikit  itu kita bisa gunakan SP3.  SP3 third party atau SP3 vendor.  Case apa yang sudah 
pernah terjadi mengenai saling pinjam meminjam cash card? Pembayaran untuk pembayaran sewa 
perairan di Gresik, di Gresik kan cash card ndak ada, akhirnya pakai cash card di Surabaya.  
Kapan itu juga ada case yaitu pembayaran sewa perairan dimana saya sampaikan bayar aja pakai 
One Time Vendor tetapi karena kesulitan di sana tidak mau memberikan kuitansinya lebih dulu, 
sehingga menggunakan cash card di Tuban kalau ndak salah, tapi akhirnya kejadiannya dibatalkan 
karena pihak imigran atau syahbandar memberikan kuitansi lebih dulu sehingga kita bayar pakai 
SP3 third party itu 

Resp. 5 Ini penggunaan cash card oleh pekerja untuk masalah apa nih mas yud?karena masalahnya,  kalau 
masalah pembayaran atau masalah transaksi pertanggungjawaban itu akan ditangani oleh saya, 
jadi pihak-pihak pekerja yang menggunakan cash card di lokasi mereka kalau ada permasalahan 
terkait proses pembayaran, transaksi pembayaran, bilingan yang belum masuk kepada vendor 
pekerja atas transaksi cash card itu mereka bisa langsung melaporkan kepada saya ataupun juga 
secara kesisteman umpamanya kan cash card ini dia punya GL tersendiri itu mas, jadi GL nya ini 
kadang-kadang masuk kepada BIC pekerja itu telat, itu mereka harus melakukan request manual 
ke cash disbursement pusat, mereka bisa menghubungi mas Rino Rinarto Satrio untuk cara 
mengatasinya itu nanti kami akan menyampaikan sesuai dengan keluhan mereka, dan cara 
menindaklanjuti daripada pihak kami sendiri itu untuk tahun kemarin kita sudah melakukan 
sosialisasi, sosialisasi kepada fungsi-fungsi terkait yang memiliki cash card itu untuk cara 
bagaimana dia harus melakukan permintaan, melakukan pertanggungjawaban, atau menekan limit, 
ataupun mengagantikan orang yang akan pension dan harus mintakan ke kartu atas nama orang 
yang baru itu, itu sudah tersosialisasi di tahun kemarin sih. 

Resp. 6 Kalau menurut saya sih dalam hal ini dari pekerjanya sendiri yang punya cash card itu bisa 
langsung nelfon ke bank sih, nanti banknya sendiri bakal menjelaskan tata cara penggunaannya, 
ataupun kala masih belum paham bisa nanya ke cash bank di unit kan tata cara penggunaannya, 
jadi menurut saya kekurangan dari sisi pengetahuan pekerja kayanya gak ada sih mas, semua udah 
tau lah ya. 

 

 

 



 
 

Pertanyaan 7 

7 Dari segi material (bahan baku)/tata cara penggunaan, masalah apakah yang paling sering ditemui 
terkait penggunaan cash card? 

No 
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Mungkin ini lebih ke, kalau dari sisi bahan baku dalam arti materialnya ya, ini kan sederhana ya, 
bentuknya adalah card mirip seperti kartu kredit, jadi dari sisi bahan baku kriterianya ya tentu saja 
yang memenuhi persyaratan sebagai kartu yang bisa digunakan di mesin Anjungan Tunai, atau 
mesin ATM, dan juga bisa diterima di bank untuk proses misalnya pengambilan tidak melalui 
ATM tapi langsung di bank.  Tentu saja kriteria materialnya hanya material cash card yang 
memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan di perbankan. 
Mungkin ada saran ini Pak untuk material bahan bakunya? 
Ya mungkin kalau saran dari sisi material bahan bakunya mungkin bisa ditingkatkan misalnya 
dengan chip atau apa sehingga tidak mudah rusak.  Seperti itu. 

Resp. 2 Ya saya rasa tidak ada masalah, so far so good. 

Resp. 3 bahan baku sih saya rasa selama ini gak ada keluhan kalo untuk masalah materialnya. Sepertinya 
sih tidak ada masalah. Sudah sesuai, kalo tata cara penggunanan ya itu tadi mungkin harapan dari 
temen temen yang awalnya itu dia bisa digunakan untuk transfer jadi nggak cash, jadi untuk 
pembayaran ke pihak ke tiga jadi kami tidak perlu perlu mengambil uang tunai .Lebih ke situ ya 
mbak ya? Artinya apakah di ketipisan atau lainnya? Gak ada 
Lebih ke situ ya mbak ya? Artinya apakah di ketipisan atau lainnya? Gak ada 

Resp. 4 Kendalanya saya ndak tahu persis karna pelaksanannya kan di lapangan pemegang cash card itu 
sendiri.  Apa yang terjadi, kesulitannya seperti apa juga ndak pernah terinfokan kepada kami.  
Jadi ya kita anggap gak ada masalah ya selama ini, jadi pembayaran, untuk pengambilan cash 
cardnya, untuk melakukan transfer, untuk melakukan apapun saya juga ndak tahu persis karena 
ndak terinfokan dari pihak usernya. 

Resp. 5 Nah kebetulan saya bukan pengguna cash card mas, saya adalah orang yang memverifikasi data 
pertanggungjawaban cash card tersebut.  Cuma saya udah sempet beberapa kali sharing dengan 
user yang memegang cash card itu yang dilokasi-lokasi, mereka tuh mempunyai hambatan satu 
mas, untuk proses transaksi, dimana mereka itu pingin cash card ini mempermudah dengan cara 
mentransfer langsung tanpa dia harus mengambil tunai kepada pihak bank.  Nah, tata cara seperti 
ini, ini masih yang belum bisa dilakukan apalagi kan kita tahu material daripada bahan baku itu 
berupa kartu semacam kartu ATM debit gitu, jadi dia bisa ke ATM keinginan mereka semua di 
lokasi itu pinginnya tuh bisa langsung transfer, itu yang menjadi pertanyaan mereka kepada kami 
sepanjang ini, cuma sampai sekarang belum bisa karena mas tahu sendiri, kalau seandainyapun 
dia bisa dilakukan transfer antara bank kepada pihak pekerja, ataupun kepada pihak vendor, pihak 
ketiga gitu dalam hal ini syahbandar ataupun kepada took-toko yang mereka langsung beli itu kan 
bakalan muncul rekening Koran registrasi yang sangat banyak, dan ini Pertamina ini dalam hal ini 
cash disbursement mengelolanya seluruh Indonesia.  Itu yang nanti akan sedikit ribet 
administrasi. 

Resp. 6 Penggunaan cash card ya? Nah kebetulan kan aku ini bukan user sih mas, jadi aku kalau misalnya 
tentang tata cara penggunaan kayanya bukan kapasitas aku untuk menjawab pertanyaan ini sih. 

 

Pertanyaan 8 

8 Bagaimana kriteria material (bahan baku)/tata cara penggunaan cash card? 

No 
Responden 

 Jawaban Responden 



 
 

Resp. 1 Kriteria yang khusus itu sudah dibuat semudah mungkin dan sudah membantu, tinggal kita 
memikirkan tata cara penggunaan saja, kalau material tidak menjadi masalah.  Tata cara 
penggunaannya dalam cash card itu disediakan  menu transfer kepada vendor pihak ketiga, 
supaya rentang waktu sama administrasinya itu lebih jelas tidak ada pengambil secara tunai ke 
bank, begitu 

Resp. 2 terus terang saya belum pernah melihat bahan bakunya ini hahaha , terus terang saya gak megang. 
Kalau yang sekarang ini kan cash card itu kan tidak bisa ngambil di ATM ya, dia hanya ber;laku 
untuk menunjukkan kepada bank, saya punya tagihan tolong dibayarkan, kalau saya ngambil duit 
ini batasnya anda tahu sendiri berapa kemudian baru dikasih uangnya baru kita bayar.  Kita 
serbenarnya pingin cash card itu untuk ATM, seperti berlaku untuk kartu debet, memang agak 
rawan tetapi saya kok masih yakin masih bisa mengontrol, gitu kan, karena penggunaannya itu 
untuk hal-hal yang sifatnya bukan ilegal tapi penggunaan untuk kebutuhan yang sudah ada 
formulanya.  Nah dengan kita ngambil di ATM untuk nilai-nilai kecil, itu akan lebih cepat, 
khususnya terjadi pada malam hari atau hari libur, dimana bank tutup.  Sabtu minggu ada 
pengapalan, kita ngambil dari bank mana? Nah itu bisa menutup kekurangan sehingga kita, tapi 
menurut saya itu perlu batasan untuk yang nilainya jangan terlalu banyak, karena takut 
penyalahgunaannya.  Lebih dari sekian ratus juta harus bank ya, gak bisa ATM.  Ya kaya kartu 
mandiri kitalah kan ini ada batesnya, kita transfer 50 juta, ngambil cash 10 juta, itu sangat 
membantu 

Resp. 3 kalau dari bahan baku saya rasa sih yang sekarang ada sih sudah cukup memenuhi kriteria jadi 
kalo menurut saya sih gak perlu ada perubahan kalo untuk materialnya. 

Resp. 4 Kriterianya yang jelas saya tidak tahu persis juga.  Jadi ini tentunya di pihak user pak.  Jadi 
marine yang lebih tahu. Si pemakai 

Resp. 5 Kalau kriteria yang khusus itu sebenernya kartu cash card ini bagi saya sudah sesimpel mungkin 
sudah sangat membantu karena dia mudah dibawa kemana saja, jadi bagi saya mungkin kita cuma 
memikirkan di tata cara penggunaan saja ya, kalau material bagi saya sudah tidak ada masalah.  
Cuma tata cara penggunaannya itu kalau boleh sesimpel mungkin lah, kalau boleh dalam cash 
card itu disediakan juga menu untuk langsung transfer kepada vendor pihak ketiga, ataupun 
kepada kesyahbandaran itu supaya rentang waktu sama administrasinya itu lebih jelas ketimbang 
si pekerja itu harus mengambil tunai ke bank. 

Resp. 6 Ini hampir sama ya mas kaya pertanyaan yang sebelumnya ya. Balik lagi karena saya bukan user 
jadi kayanya bukan wewenang saya untuk menjawab pertanyaan tata cara penggunaan ini 

 

Pertanyaan 9 

9 Dari segi method (cara kerja), masalah apakah yang paling sering ditemui terkait penggunaan 
cash card? 

No 
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Dari cara kerja ya, dari segi metode.  Mungkin harus saya jelaskan dulu batasan-batasannya 
seperti apa sih.  Jadi cash card ini diberikan dalam jumlah tertentu, apabila pengambilannya 
sudah mencapai angka tertentu sesuai batas pengambilan, maka cash card itu sudah tidak bisa 
lagi digunakan, artinya tidak bisa diambil lagi uang sepanjang pengambilan pertama itu belum 
dipertanggungjawabkan.  Sedangkan ketentuan pertanggungjawabannya adalah selambat-
lambatnya pada minggu berikutnya atau 1 minggu setelah pengambilan itu.  Jadi kendala atau 
masalah yang sering terjadi adalah di saat pengambilan itu belum dipertanggungjawabkan dan 
sudah mencapai angka batas namun butuh pembayaran lagi untuk transaksi lain yang butuh 
segera, nah ini seringkali menimbulkan masalah karena kadang-kadang terlambat 
mempertanggungjawabkan sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan.  Mungkin itu kendalanya. 
Itu yang lebih dari 7 hari itu ya Pak ya? 
Ya betul 



 
 

Resp. 2 Cara kerjanya itu yang menjadi masalah sebenarnya di intern kita sendiri.  Dengan otorisasi yang 
dibatasi, itu otomatis kami harus mengajukan pertanggungjawabannya kepada VP atau SVP, dan 
birokrasinya itu lama.  Di internal kita sendiri masalahnya, kalau di perhubungan lautnya gak ada 
masalah. 
Itu tercapai gak Pak yang 7 hari harus kelar pertanggungjawabannya? 
Saya gak punya databasenya, tapi feeling saya itu banyak sebagian gak tercapai, karena 
tergantung dari kesibukan VP dan SVP.  Dan gak bisa diteken PJSnya kan,  Kalau Vpnya ngider, 
atau dines, kena kita denda.  
Bagaimana cara marine dalam proses penyelesaian cash card di atas otorisasi, apakah harus ke VP 
marina? 
So far belum ya,  kami belum bicara sama treasury, juga dengan VP marine dan SVP ya, 
khususnya di marine.  Nah karena 7 hari itu, kami inginnya itu masih bisa, kebutuhan kita masih 
bisa dipenuhilah dengan ngirim dokumen, tadinya kita mau antisipasi, jadi gini untuk 
memperpendek birokrasi itu, itu kita kumpulkan, kita kumpulkan semua dokumen itu langsung ke 
VP, sehingga begitu sampai sana kan langsung beliau teken kalau ada, jadi cepat, jadi gak 
perkapal, cuman efeknya kalau kita kumpulkan jadi akhirnya banyak lari ke Jakarta kalau kita 
kumpulkan dokumennya itu, nilainya itu.  Kita pinginnya sih otorisasi itu sebaiknya dilebihkan di 
lokasi, tetapi begitu kita ajukan ke keuangan Jakarta, kenapa, kenapa kita pingin dilebihkan? 
Karena pertama alasannya itu uang yang kita bayarkan itu legal, bukan ilegal, bukan di bawah 
meja, itu semua ada formatnya dan masuk ke negara, sehingga sebenernya selama proses 
pembayaran belum bisa proses dari  
dari keuangan Pertamina langsung ke parhubungan laut, sebaiknya otorisasi dilebihkan, khusus 
untuk PNBP dan sewa perairan, khusus untuk itu.  Yang kedua, itu tuh masuk ke negara.  Yang 
ketiga sebenernya kita mengurangi denda, karena denda 2% itu, estimasi kasarlah, estimasi kasar 
saya katakanlah di Region V ini mungkin hitung-hitungan kasar saya dengan sewa perairan 
mungkin bisa sampai 5 – 8 M.  Katakanlah 8 Region, anggaplah rata-rata semua sama 4 M x 8 = 
32.  Worst case nya 50 M kali 2% berapa itu? 1 M.  Coba saya hitung dulu ya, saya tertarik, 
tertarik itu karena itu bukan uang yang kecil gitu.  Menurut saya 50 M, 50 juta aja deh x 0,02 = 1 
juta, itu masih 1 juta itu debatable apakah perbulan atau pertahun takwim.  Nah, itu kalau 
worstcasenya 50 M, padahal saya kalau email suka lebih.  Nah, kalau denda ini masuk ke kantong 
negara, itukan masih bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain.  Jadi ada 3 poin itu, kesatu Legal, 
uangnya itu udah jelas ada formatnya, kedua itu masuk kenegara, yang ketiga itu kita buang duit 
untuk denda.  Jadi saya rasa itu aja, jadi harusnya itu bisa ditingkatkan atau birokrasinya bisa 
diperpendek.  Ya maksimal VP lah, jangan SVP, bisa dibayangin dong dokumen masuk ke SVP 
waah, dulu pernah kita antisipasi ngirim orang, dokumen dibawa orang by hand, tapi kan SPD 
jadinya, malah gak efisien lagi, udah gitu dengan kita meng-SPD-kan teman organik ke sana, kan 
kurang orang kita, sudah kurang orang di SPD kan lagi.  Kalau nggak langsung kita kirimkan pak, 
kirim kesini sudah kita lakukan.  Untuk yang 9 lokasi yang ada organiknya itu cepat Pak, yang 
bermasalah itu lokasi yang gak ada organiknya, 10 lokasi pak.   
Nah itu, makanya kita buat grouping kan, kita buat grouping, misalnya kaya Manggis, itu 
menangani Reo dan Ende, tidak ada organiknya, itu mereka mengontrol tapi bapak bisa 
bayangkan di setiap lokasi kami itu masih maksimal 3-4 orang pak yang banyak itu malah 2 
orang, atau 1 orang.  Jadi selain dia membereskan masalah di rumahnya dia, dia juga bengak 
bengoki lokasi, ndang kirimen.  Di sana teman-teman OS, harapan kami mau nitip ke OH tapi 
saya kasihan Pak sama OH Pak, sudah pusing ngurusin depot, ngurusin itu juga.  Sebenarnya 
semua tergantung sama OH tiap lokasi, sekarang udah cepet Pak, langsung ngirim. Tapi kembali 
lagi kita kan depend on the transportirnya ya, bisa langsung kirim tuh tergantung Tiki atau JNE 
nya ya.  Tapi udah kita tempuh seperti itu.   

Resp. 3 jadi yang pertama itu tadi mas karena sifatnya yang cash card tidak bisa dilakukan transfer jadi 
tadi ada resiko-resiko itu . Kemudian yang kedua juga kalau dari cash card ini limitasi waktu 
pertanggungjawaban sangat cepat sih, jadi kami harus benar-benar menyelesaikan 
pertanggungjawabannya itu harus lari lah.  Ketiga juga mungkin, ini mungkin udah disolve juga 
sama pusat, jadi untuk kami untuk menaikkan limit, memindahtangankan, kemudian menurunkan 
limit, itu kan kami harus via pusat, itu memang untuk pembayaran tertentu yang dia mendekati 
jatuh tempo itu memang akhirnya jadi memberi potensi dikasih denda sama syahbandar karena itu 



 
 

tadi, terus sedangkan di Tuan itu pak Wayan ini mendekati masa MPP nah ketika dia ini mau 
memperoleh haknya itu sempet ketahan karena ada  pertanggunganjawab cash card yg 
mengharuskan diketahui oleh VP, tapi sepertinya sudah mulai di solve dengan otorisasi yang baru 
sih, itu aja sih mas, jadi limitasi itu aja. 
Bagaimana cara kerja transfer cash card yang dimaksud di marine? Transfer itu mas, jadi kan 
sejak Pak Jonan masuk hal-hal itu agak ditertibkan, jadi oleh Pak Jonan itu dia kerjasama sama 
simfoni atau BNI untuk seluruh pembayaran PNBP menggunakan kode billing.  Memang ada 
daerah-daerah kecil yang reject, gak mau dia pakai itu maunya cash, nah itu ngundang 
syahbandar di Jakarta, di pusat di Jakarta itu kami sampaikan : Pak lokasi abcd itu gak mau 
memakai kode billing, kami minta pertanggungjawaabannya, nah dia ngeluarkan edarannya dari 
mentri perhubungan itu lokasi ini, ini, ini sudah ada anda bisa menunjukkan ini ke kepala 
lokasinya karena ini artinya dia sudah punya, nah apabila dia reject boleh dilaporkan ke kami ,  
biasanya setelah itu mas kalau kita lapor maka dia dichange , modelnya pak Jonan itu gak anu 
pindah, gak anu pindah , jadi kepala op surabaya ini 1 tahun ganti 4 kali , jadi ganti-ganti terus 
saya gak tahu apa kasusnya , sejak itu memang apa kami juga alhamdulilah oh ini berarti bisa 
transfer cuma cash card nya ndak bisa gitu.  Jadi yang Surabaya aja sekarang hampir semua 
Surabaya, gresik, terus apa Kalbut, itu semua sudah keluar kode biling, paling lokasi kecil-kecil 
kaya Maumere, Atapupu, itu yang sempet direject dan sempet kami laporin, terus mereka ngasih 
edaran itu tolong disampaikan saja ke kepala lokasinya kalau dia menolak dengan edaran ini 
silahkan laporkan ke kami , besok-besok mutasi pasti. 

Resp. 4 Cara kerjanya…yang jelas marine itu si pemegang cash card ini ya saya lihat loh ya, merasa 
tenang dia dengan penggunaan cash card itu karena dia akan mudah untuk melaksanakan tugas 
yang pada saat-saat tertentu yang dia harus selesaikan baik itu untuk jasa labuh, jasa tambat, dan 
jasa-jasa lainnya yang berhhubungan dengan syahbandar atau kepelabuhan.  Saya kira itu. 

Resp. 5 Selalu dan selalu mas, kalau kami di cash bank itu selalu mengalami hambatan masalah di user 
adalah masalah pertanggungjawaban.  Pertanggungjawaban user itu selalu telat, padahal di 
sebelum-sebelumnya tadi saya sudah jelaskan bahwa periode limit dalam pertanggungjawaban itu 
adalah 7 hari kalender dimulai dari hari sabtu dan berakhir di hari jumat, dalam hal ini adalah hari 
kerja mas.  Ini kadang-kadang sudah menyalahi aturan banyak, kami juga bingung karena si unit 
bisnis ataupun fungsi terkait yang menggunakan cash card ini kalau mereka sudah tahu mereka 
tidak bisa pertanggungjawabkan cash card dalam aktu 7 hari itu kenapa mereka tidak melaporkan 
kepada cash disbursement ataupun melakukan memo kepada cash disbursement untuk bisa 
direvisi Tata Kerja Organisasi ini, supaya kita semua sama-sama enak lah mas.  Kami juga ketika 
memverifikasi untuk pertanggungjawaban merekapun kami pasti akan melihat berdasarkan TKO.  
Nah kalau kita sudah melihat dari TKO, kita sebagai orang keluangan sudah melihat dari TKO 
dan mereka dari unit bisnis tidak memperhaikan hal tersebut otomatis antara kami pihak verifikasi 
sama mereka mungkin penggunaan cash card ini itu agak sedikit gap gitu, kita tidak sejalan, dan 
syukur-syukur kalau mereka terima, karena kita kebiasaan kalau orang keuangan itu mas sangat-
sangat istilahnya bagi saya itu sangat-sangat fight sama aturan jadi kalau sudah jelas di situ 7 hari 
kerja, kalau mereka tidak memenuhi 7 hari kerja itu kami pihak keuangan minta blokir untuk 
pengguna cash card itu kepada pihak bank.  Kami meminta blokir lewat cash disbursement.   
Nah ini yang tidak diinginkan oleh pihak unit bisnis, mereka tidak sampai melapokan kepada 
pihak-pihak terkait dalam hal ini VP treasury supaya aturan ini agak sedikit dirubah karena tahu 
sendiri kan mas pihak marine itu menggunakan cash card itu nominalnya itu lebih daripada batas 
minimal dari tata aturan TKO yang umum ini.  Mereka menggunakan atas dasar surat ataupun 
memo yang telah mereka sampaikan kepada VP marine, nah VP marine ini sudah melaporkan 
kepada VP treasury.Untuk menghindari gap-gap yang disebutkan tadi Oy, kira-kira apa Oy? 
Kalau mau menghindarinya itu, saya gak tahu ya sekarang fungsi marine itu sudah melaporkan 
kepada piak VP atau VP treasury atau belum ya, karena pada dasarnya kalau mereka bisa 
laporkan kepada VP treasury bagi saya TKO ini pasti bisa direvisi oleh tim PDA juga kok, yang 
membuat aturan, Tata Kerja Organisasi di Pertamina ini, karena pada dasarnya TKO untuk cash 
card fungsi marine pun kan buktinya sudah ada dan itu khusus loh, dia berbeda dengan TKO cash 
card untuk seluruh fungsi dan itu berupa umum, kalau umum kan batasannya 500 ribu, kalau 
marine masih punya diberi kebebasan oleh VP treasury asal ada persetujuan dari VP marine 
nominal yang akan digunakan. 



 
 

Walaupun tidak disertai deengan TKO yang jelas Oy? Untuk TKO yang terbaru untuk 
penggunaan cash card marine ini diterbitkan kalau gak salah di bulan Februari mas, nah kalau di 
TKO ini tuh udah jelas di situ, di item kalau gak salah item 4 ya disitu udah menjelaskan bahwa 
biaya apa saja yang diperkenankan dan mendapat persetujuan VP marine, otomatis kalau sudah 
ada persetujuan VP marine dalam hal ini VP marine otomatis berapapun biayanya untuk 
pembayaran PNBP, kliring in out otomatis tidak ada hambatan kan.  Berarti aturan ini istilahnya 
udah sesuai dong walaupun antara penggunaan cash card untuk fungsi umum maupun marine 
agak sedikit berbeda dalam hal batas minimal tapi bagi saya ini penekanannya sudah jelas 
bahwasanya kalau ada persetujuan VP marine berapapun nominalnya untuk pembayaran PNBP 
itu patu diberikan karena betul-betul itu urgent untuk masalah operasional dari pihak Pertamina 
sendiri.   
Untuk TKO yang terbaru untuk penggunaan cash card marine ini diterbitkan kalau gak salah di 
bulan Februari mas, nah kalau di TKO ini tuh udah jelas di situ, di item kalau gak salah item 4 ya 
disitu udah menjelaskan bahwa biaya apa saja yang diperkenankan dan mendapat persetujuan VP 
marine, otomatis kalau sudah ada persetujuan VP marine dalam hal ini VP marine otomatis 
berapapun biayanya untuk pembayaran PNBP, kliring in out otomatis tidak ada hambatan kan.  
Berarti aturan ini istilahnya udah sesuai dong walaupun antara penggunaan cash card untuk fungsi 
umum maupun marine agak sedikit berbeda dalam hal batas minimal tapi bagi saya ini 
penekanannya sudah jelas bahwasanya kalau ada persetujuan VP marine berapapun nominalnya 
untuk pembayaran PNBP itu patu diberikan karena betul-betul itu urgent untuk masalah 
operasional dari pihak Pertamina sendiri. Oh iya mas, tapi saya perlu tambahkan di sini mas TKO 
untuk pengelolan cash card marine ini walaupun dia sudah dibuat tanggal 11 Februari yang saya 
lihat, kita dikasih oleh pusat itu sudah ditandatangani pihak-pihak terkait tapi belum 
disosialisasikan kepada setiap fungsi maupun kami sendiri orang keuangan di unit bisnis loh mas.  
Ini yang membuat kami sedikit khawatir, aku takut teman-teman yang ada di lokasi yang bagian 
verifikasi khusus hal maksudnya dalam hal ini adalah teman-teman di cash and bank itu bisa saja 
mereka menggunakan aturan-aturan yang lama.   
Soalnya kami juga tahu sendiri mas namanya TKO kalau belum disosialisasikan otomatis aturan-
aturan main itu belum tentu semua orang tahu, mereka pasti akan berpegang pada TKO-TKO 
yang lama.  Nah ini yang menjadi rancunya di situ mas cuma saya berpegang gini mas, saya 
berpegang yang jelas kalau dari TKO tersebut kalau sudah menyatakan bahwa akan adanya 
persetujuan VP marine berarti mau gak mau harus dipenuhi, karena ini masalahnya operasional 
tangker tersebut.  Kita tahulah tangker pertamina itu DWTnya sangat besar dan pasti pembayaran 
untuk labuh tambat, kliring in out nya itu pasti sangat-sangat besar. 

Resp. 6 Cash card ya? Permasalahannya ya? Jadi dulu saya kan sempet di lokasi, di Tuban, di Tuban itu 
juga ada cash card kan, cuman mulai dari saya di sana sampai saya udah pindah itu cash cardnya 
gak bisa dipake walaupun sudah diganti emailnya sesuai dengan, eh sorry diganti pinnya sesuai 
dengan tata cara penggunaan dari bank.  Kita juga udah menghubungi waktu itu ke cash bank 
unit, cash bank unit juga udah diteruskan ke pusat tapi tetep tidak ada, be;um ada tindak lanjuti 
sih. Sampai dengan hari ini belum ada ya bu Ria ya? Kalau hari ini kan berhubung PIC nya juga 
pak Rahman udah pindah, jadi udah gak bisa dipake lagi juga sih. 

 

Pertanyaan 10 

10 Bagaimana standar prosedur/TKO penggunaan cash card? 
 

No  
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Prosedur penggunaan cash card ini diatur dalam TKO atau SOP khusus yang dituangkan di 
dalam pedoman-pedoman perusahaan semua diatur di sana, jadi ada aturan-aturannya yang harus 
dipatuhi, dan ini udah baku jadi aturan perusahaan. 
Menurut Bapak apakah pengelolaan cash card yang awal dengan TKO yang umum dari keuangan 
sama pengelolaan cash card yang dari marine itu perbedaannya apa ya Pak ya? 



 
 

Jadi gini memang TKO yang sudah disusun saat ini sebenarnya masih perlu dilakukan 
penyempurnaan karena TKO yang ada itu hanya mengatur mengenai penggunaan cash card yang 
awal pada mulanya, jadi kondisi awalnya memang hanya dipergunakan untuk transaksi-transaksi 
tertentu dalam jumlah kecil, namun dalam perkembangannya ternyata bisa juga dimanfaatkan 
untuk sebagai jalan keluar solusi kebutuhan pembiayaan lain.  Nah ini tentunya yang perlu 
dimasukkan aturan ini, dibakukan lagi, ditambahkan di dalam TKO yang sudah ada.  

Resp. 2 Ya so far masih so good lah.  Mohon maaf kami belum sempat review.  Terus terang kami belum 
sempat review karena kesibukan dari kami.  Tapi so far so good. 

Resp. 3 kalau yang untuk marine sih setahu saya yang pertama  dia hanya boleh dipergunakan untuk 
pembayaran PNBP, in and out clearance, kemudian yang kedua untuk pengusulannya itu tadi dia 
harus melalui marine service, VP marine dan cash disbursement termasuk untuk perubahan limit, 
penggantian pemegang, penutupan itu juga harus melalui marine service, VP marine dan cash 
disbursement.  Untuk pertanggungjawabannya tidak boleh melebihi 7 hari dari sejak diambil. Kan 
selama ini gak boleh melebihi 7 hari, kalau selama ini gimana mba? Kalau realisasinya sih ya ada 
juga yang lebih terutama untuk, karena dulu masih menggunakan otoritas, oh iya kalau dulu kan 
di atas 100 harus VP, di atas 200 harus SVP, untuk lokasi yang gede-gede kaya Surabaya dan 
Tuban itu memang ada kapal-kapal tertentu yang 1x atau 1 nota itu melebihi 100, nah itu yang 
mengakibatkan memang lebih lama pertanggungjawabannya.  Ngejer VP dulu. 

Resp. 4 Jadi prosedur atau TKO untuk penggunaan cash card sesungguhnya harus betul-betul untuk 
dijabarkan secara baik dan lebih detail sehingga pemegang atau pengguna cash card itu sendiri 
mengerti dan tanggung jawabnya sejauh mana dan pertanggungjawabannya sampai seberapa itu 
dia perlu adanya penjabaran, sedangkan kami yang di fungsi untuk pengawasan dan penerimaan 
dokumen untuk pertanggungjawaban cash card itu sendiri harus juga tahu batasan dan apa yang 
perlu diberikan dan tidak diperbolehkan kepada pekerja yang menggunakan cash card itu sendiri. 
Apakah ada hal-hal yang melanggar nggak pak dari TKO itu yang bapak ceritakan dari awal tadi? 
Kalau selama ini saya lihat belum terjadi sih, tetapi ada sesuatu hal yang kami lihat di fungsi kami 
sendiri yaitu di AP pertanggungjawaban itu kalau kita lihat lebih dari 100 juta itu lari ke SVP 
sedangkan di tempat kami tidak perlu ke kantor pusat sehingga padahal di TKO tidak diatur 
akhirnya tetap aja kita lakukan mekanisme untuk pertanggungjawaban itu agar segera selesai, gitu 
aja. Detail apa yang perlu dijabarkan dalam TKO mengenai pemakai dan verifikasi? Jadi untuk 
pengguna cash card atau orang yang dipercaya untuk memegang cash card paling tidak di dalam 
TKO ditentukan, jadi pekerja, kriteria pekerja yang dapat untuk mendapatkan cash card itu harus 
ditentukan.  Batasan cash card digunakan pada saat di hari kerja ataupun di hari libur itu juga 
ditentukan.  Terus penggunaan cash card itu sendiri yaitu untuk khusus pemabayaran apa saja, 
adanya PNBP dan yang lain seperti sewa perairan itu kan belum diatur, jadi semuanya harus 
termasuk apa itu, termasuk PNBP atau termasuk ya seperti di bea cukai dan lain sebagainya itu 
harus diatur secara detail lah, saya tidak bisa memberikan satu per satu tapi intinya adalah si 
pemegang cash card biar tahu batasannya untuk melakukan yaitu penggunaan itu sendiri.  
Sedangkan di verifikasi yang jelas hanya satu itu tadi pertanggungjawaban, kalau di tempat kami 
tidak diatur di TKO untuk penandatanganannya apakah itu hanya cukup pada manager saja tidak 
perlu kepusat kalau melebihi dari batasan otorisasi yang ada, tetapi karena otorisasi ini sudah 
berubah batasannya kalau tidak salah kalau manager kita pun sampai 1 milyar ya pak ya sehingga 
untuk pertanggungjawaban cash card saya kira ndak perlu diatur dalam TKO juga ndak masalah, 
tetapi diaturpun lebih bagus. Saya kira itu pak 

Resp. 5 Kalau standar prosedur TKO penggunaan cash card ini untuk saat ini kalau menurut saya sudah 
lumayan sangat jelas ketimbang tahun kemaren ketika dilaunching pertama kali dan ada fungsi-
fungsi terkait contohnya marine yangmembutuhkan nominal lebih daripada batasan sesuai dengan 
TKO yang umum itu kalau menurut saya sekarang itu sudah lebih jelas lagi karena di dalam 
aturannya itu sudah jelas seperti tadi-tadi yang saya sudah bicarakan bahwa atas dasar persetujuan 
VP marine berapapun transaksi untuk pembayaran PNBP, kliring in out maupun pajak labuh 
tambat daripada kapal tanker itu bisa terbayarkan.  Aturan-aturannya itu sudah jelas. 

Resp. 6 Penggunaan tentang TKO ya? Jadi TKO itu ada 2, yang pertama TKO untuk cash card secara 
umum itu dia berlaku per 17 Desember 2015 dan sudah disosialisasikan, cuman yang 
permasalahannya adalah TKO yang kedua nih, TKO cash card khusus marine, tulisannya tmt 11 
februari 2016 tapi sosialisasinya kita gak dapet plus kita baru dapetnya notifikasi by emaildari 



 
 

fungsi marine itu sendiri adalah bulan april, jadi ada sedikit jeda waktu sih di sini yang menurut 
saya agak sedikit riskan.  Kemudian kalau dari segi TKOnya sendiri untuk yang cash card umum 
hampir gak ada permasaahan sih, hampir yang berlaku saat ini juga sesuai dengan TKO.  Cuman 
kalau untuk, oh sorry ada satu yang kelewatan, untuk ini, periode pertanggungjawaban di sini kan 
ditulis periode limit cash card adalah 7 hari kalender dimulai dari hari sabtu dan berakhir di hari 
jumat, harusnya menurut saya otomatic block dong kalau memang cash cardnya ini belum dapat 
dipertanggungjawabkan, kenyataannya nggak, di sistem ini cash card ini opennya sama kaya 
UMK jadi bisa sampai open sampai 2 bulan.  Ini sih menurut saya yang harusnya kalau memang 
di TKO batasnya 7 hari kalender ya harusnya otomatis di sistem dia bakal ngeblock. Tadi 
disebutkan di TKO yang cash card umum? Heeh, limit. 

 

Pertanyaan 11 

11 Apabila terdapat masalah dari sisi method, bagaimana  upaya dari perusahaan untuk 
mengatasinya? 

No  
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Permasalahan itu tentunya akan menjadi bahan kajian ya bagi perusahaan untuk penyempurnaan 
atau meningkatkan fungsi dari cash card itu, jadi tidak kaku ya dengan adanya metode 
sebagaimanna tertuang di dalam TKO seperti tadi contohnya untuk marine.  Jadi prinsipnya 
fleksibel sepanjang memang dari sisi kajian itu akan mendukung kelancaran operasional 
perusahaan tentunya perusahaan akan meningkatkan atau merevisi ketentuan-ketentuan mengenai 
cash card ini. 
 

Resp. 2 Kalau saya bicara jendela besarnya, saya pinginnya sebenarnya Pertamina itu bikin agreement 
dengan Perhubungan Laut.  Kalau garis besarnya saya pingin Pertamina bikin MOU atau 
agreement, gentlement agreement dengan Perhubungan Laut.  Eh saya punya masalah, saya pasti 
bayar kok, tapi jangan dikenai denda dong, terlambat-terlambat dikit boleh dong, gitu kan.  Nah 
kenapa? Karena mereka sendiri itu tidak punya standarisasi dalam permintaan pembayaran.  Ada 
1 KSOP, KUPP, KOP yang setelah saya kirim nota pembayaran terhitung 30 hari sudah harus 
dibayar, itu kami juga rayu-rayu rubah bukan sejak dia kirim, tapi sejak saya terima, baru saya 
proses bayar, 30 hari.  Padahal aturan besarnya itu di Undang Undangnya mereka itu, bukan 30 
hari setelah kita terima atau 30 hari setelah dia kirim, aturan pembayarannya itu sebenarnya kalau 
untuk sewa perairan misalnya itu akhir tahun takwim, jadi misalnya notanya berlaku maret 2015-
maret 2016 itu saya bayarnya desember 2015 gak kena denda.  Tapi implementasinya di lapangan 
itu pokoknya 30 hari udah saya kirim nota pembayaran, kamu terlambat denda.  Kan gak sama itu 
penerapannya itu setiap lokasi.  Nah dia minta 30 hari setelah saya kirim dokumen anda harus 
bayar, pertanyaan saya dia buat tanggal 1 april dikirim kapan ke kita? Itu masalah lagi kan 
birokrasi di sana, makanya saya inginnya Pertamina sama Perla duduk bareng, ini bukan uang 
kecil, setuju dulu, oke deh saya bayar sistemnya gimana, kita bicara sistem, kita bicara denda, kita 
bicara periode, jadi tiga itu aja sudah. Pertanyaannya siapa yang melead ini.  Nah itu, saya 
inginnya keuangan, keuangan nanti saya back up lah.  Itu general optionnya itu, saya pengin gitu 

Resp. 3 Kalau saya lebih taunya ke internal ya mas ya, jadi tadi masalah otorisasinya kan keluar SK 
otorisasi yang membolehkan otorisasi sampai limit tertentu itu diselesaikan di unit jadi setau saya 
dulu yang batasannya 100 sekarang jadi 200 nah itu saya rasa upaya-upaya yang dilakukan 
perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan dari sisi method.  Adapun untuk keluar misalnya 
sama pihak bank kemudian untuk memperluas cabang-cabang mana saja yang boleh untuk 
pengelolaan cash card itu memang terus terang saya tidak tahu secara detil, hanya saya rasa itu 
posisinya ada di keuangan pusat masih melaksanakan upaya itu. 
Untuk penggantian memang relative lama tapi yang limit kemudian penurunan penambahan limit 
kemudian penutupan itu saya gak tau gimana memang kami sih kalo mem push nya itu lewat 
marine service , jadi yang mengerti betul permasalahan cash card di lokasi, PNBP di lokasi dan 
yang memiliki link langsung ke keuangan pusat memang marine service di tempat kami.  Dia 



 
 

juga budget holdernya atas semua pembayaran PNBP.  Umumnya sih kami awalnya pasti 
menyampaikan informal dulu ke marine service, ada di Tuban kasusnya gini, di Surabaya 
kasusnya gini, nah  itu oleh mereka mungkin dikumpulin, nah itu masuk ke cash disbursement, 
masalah bagaimana mereka menyampaikannya saya gak tahu persisnya, kan kami gak ditembusin 
kalau pas mereka, entah itu kalau langsung ke cash disbursement secara langsung rapat atau 
melalui surat menyurat saya kurang tahu, tapi memang saya lihat dari awal cash card ini dikasih 
sebagai penyelesaian sampai ke sini memang semakin baik, jadi selalu ada improvement, ada 
masalah-masalah yang dissolve, dan kecepatannya semakin meningkat sih mas Yudi, minta limit 
itu dulu lama sekarang udah lebih cepet dan kami minta seminggu udah dapet dan lebih kalau 
saya lihat sih kayanya lebih baik. 

Resp. 4 Yang jelas kita selalu melakukan kalau menurut saya yaitu batasan-batasan yang ada seandainya 
terjadi suatu masalah yang kita sendiri tidak mampu ya kita sampaikan kepada manager, manager 
pun akan diangkat ke kantor pusat, itu mekanismenya seperti itu, kantor pusat akhirnya 
menurunkan biar berbentuk memo ataupun persetujuan yang sekiranya bisa membuat sebagai 
dasar di dalam menjalankan yaitu kegiatan di dalam perusahaan ini.  Penanganannya di kantor 
pusat adalah cash card ini hanya ditreasury di kantor pusat, managernya treasury sana. 

Resp. 5 Kalau dari cara kerja ya mas Yud, kalau cara kerja ini kayanya sudah tertuang di dalam TKO deh 
mas, sudah jelas jadi ketika dia akan melakukan pembukaan cash card, cara kerja untuk 
pembukaan cash card itu sudah jelas dimana fungsi marine dalam hal ini VP marine dia 
melakukan permintaan kepada VP treasury dalam hal ini fungsi cash disbursement untuk 
menganalisa permohonan pembukaan cash card yang telah diberikan itu dan dari sini pihak cash 
disbursement akan meneruskan kepada fungsi marine persetujuan atau penolakan terhadap cash 
card tersebut.  Nah dari sini dokumen itu akan diberikan kepada pihak bank, pihak bank akan 
menerbitkan dan akan dikembalikan lagi cash card yang sudah dibuat itu kepada fungsi-fungsi 
yang meminta pembukaann cash card tersebut.  Dan di TKO pun sudak dijelaskan terkait dengan 
bagaimana pertanggungjawaban penggunaan cash card, perubahan limit cash card yang ada 
maupun penutupan atau perubahan cash card tersebut.  Jadi bagi saya aturan-aturan main sudah 
ada, kemungkinan yang harus diperjelas adalah aturan-aturan ini harus lebih disosialisasikan 
kepada unit bisnis supaya mereka juga tidak rancu, jangan cuma sekedar mereka dapat kartu debit 
tersebut oleh cash card tapi mereka tidak tahu aturan main ataupun apa yang harus mereka 
lakukan ketika mereka harus memberikan kartu itu. 
 

Resp. 6 Dari segimetode ya? Jadi gini kalau untuk cash card , kalau cash card secara umm sih dia 
pertanggungjawaban 7 hari masih bisa sih dikejar, cuma kalau untuk kasus yang cash card marine 
ini agak susah.  Yang pertama karena kasusnya waktu saya di Tuban, si syahbandarnya itu 
menerbitkan kuitansi 3 hari setelah dibayar, harusnya kalau memang mereka mau bener-bener 
deal ya pada saat kita bayar ya pada saat itu juga dong mereka menerbitkan kuitansi, nyatanya 
nggak, mereka nerbitin 3 hari kemudian, dan itu harus diambil di Brondong, bukan di Tuban, itu 
butuh perjalanan lagi jadi akhirnya pertanggungjawaban yang pertama dari segi penyiapan 
dokumen aja minimal makan waktu 3 sampai 4 hari.   Nah terus dari segi nominal kalau di Tuban 
itu kapal impor, 1 kapal 150 juta, sesuai dengan pedoman yang lama itu harus persetujuan sampai 
pusat, sampai VP, nah itukan prosesnya lebih panjang lagi kan, minimal discan, ditandatangani 
terus dokumen asli nanti dikirim, itu prosesnya panjang, jadi kalau menurut saya khusus untuk 
TKO cash card marine ini kalau bisa direvisi juga periode pertanggungjawabannya.  Supaya gini, 
kita kan kalau menurut TKO harusnya bagian finance ini kalau memang dalam waktu 7 hari gak 
dipertanggungjawabkan kan kita block, tapi kalau kita lihat dari sisi operasional 7 hari ini terlalu 
mepet banget, dan kasihan juga mereka, takutnya nanti kalau kita block kapal yang lain mau 
sandar gak bisa akhirnya malah demurage akhirnya problemnya lebih panjang lagi kan, jadi ya 
kalau bisa TKO khusus cash card marine ini direvisi kalau menurut saya terkait periode 
pertanggungjawabannya.  Itu sih, direvisi cash card periodenya 
Prosedur yang ingin direvisi apa sudah disampaikan ke pusat? Dan siapa yang 
bertanggungjawab? Nah, terkait revisi periode pertanggungjawabannya tadi memang saat ini sih 
kita belum ngobrol langsung sih dengan tim penyusun TKO, selama ini kita lebih dari apa ya, 
maksudnya, oh kalau dia masih belum lebih dari 2 bulan gak usah kita block dulu lah, tapi supaya 
lebih kedepannya lebih baik dan sesuai dengan administrasi yang diatur oleh perusahaan menurut 



 
 

saya lebih baik kita mungkin bisa mengirimkan memo resmi ke tim PDA untuk agar TKO ini 
direvisi atau apa ya, dikaji ulang lah sesuai gak dengan oprasional yang terjadi saat ini. 

 

Pertanyaan 12 

12 Dari segi environment (lingkungan), masalah apakah yang paling sering ditemui Pekerja terkait 
penggunaan cash card ? 

No  
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Mungkin kalau dari sisi environment atau lingkungan ini, ini khususnya di daerah-daerah 
terpencil daerah operasi kita seperti TBBM-TBBM di daerah-daerah tertentu di kota-kota kecil 
dimana faasilitas berupa ATM itu masih sangat terbatas itu tentunya akan menjadi kendala, 
karena cash card tersebut akhirnya tidak berfungsi sebagai media percepatan pembiayaan atau 
perolehan uang karena akhirnya pekerja tetap saja membawa cash card itu ke bank terdekat, 
sehingga membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama dibanding dengan fungsi cash card 
tersebut sebenarnya melalui mesin ATM. 
Untuk solusinya mungkin Pak, mungkin ada saran dari Bapak? 
Sebenarnya masalah lingkungan ini kan tadi keterbatasan ketersediaan ATM, tentu saja solusinya 
mungkin kita bisa bekerjasama dengan bank, khususnya bank kita bagaimana mereka bisa 
menyediakan paling tidak ATM khusus untuk di lingkungan perusahaan kita.  Jadi misalnya di 
TBBM ada ATM yang tentunya dapat juga dimanfaatkan oleh para pekerja lain tidak hanya 
semata-mata untuk cash card ini.  Jadi mungkin solusinya adalah bekerjasama dengan bank untuk 
mengadakan ATM khusus di lokasi-lokasi operasi kita. 

Resp. 2 Pertama untuk lokasi kota-kota besar gak masalah.  Surabaya, Tuban.  Yang bermasalah adalah di 
kota-kota kecil, karena kita kan pakai BRI ini ya, waktu itu, gak tau sekarang saya belum cek ini.  
Waktu itu, waktu awal-awal diterapkan itu di setiap BRI kota-kota kecil belum tahu ada cash 
card.  Apa itu cash card, loh kok bisa ambil uang sekian, boleh gak ini, wah Bri sendiri gak cepet 
nyampaikan informasinya.  Itu indicape kami pertama kali itu, sampai sekarang kayanya masih 
ada satu dua.  Saya belum membayangkan lokasi yang gak ada organiknya.  Lokasi yang ada 
organiknya aja mereka teriak, pak BRI nya belum tahu pak.  Saya telfon keuangan, keuangan 
hubungi BRI.  Kalau saya boleh langsung telfon BRI, saya telfon BRI deh.  Tapi kan saya harus 
lari ke keuangan kan, keuangan baru telfon ke BRI.Kalau saran bapak bagaimana pak mengenai 
hal itu Pak? 
Saya pinginnya terpusat aja, jadi pembayaran itu, penagihan boleh masing-masing lokasi, kalau 
ada kiriman Pertamina dengan Perhubungan Laut, penagihan pasti  dari lokasi.  Lokasi itu 
mengirimkan dokumen saja kepada pusat, pusat Surabaya misalnya nanti menghubungi keuangan 
apakah head porternya di MOR V ataukah di Jakarta keuangan, nanti dia langsung bayar.  Apakah 
melalui BRI, apakah transfer langsung, nah itu yang paling enak.  Untuk antisipasi terutama 
masalah jaringan di lokasi-lokasi kecil, Maumere, Ende, Kalabahi, Larantuka, Reo wah banyak 
itu, mereka maunya cepet dibayar, tapi troublenya mungkin ada masalah di koneksi yang 
pertama,  
belum lagi masalah informasi, jadi sekarang zamannya kan, mana nota pembayaranmu, saya scan 
dulu deh, saya kirim email dulu deh, kan cepat.  Nah pelabuhan laut gak mau sistem scan maunya 
ya dokumen asli, gitu.  Udah canggih kaya gini masih kaya gitu, makanya saya gak bisa, 
walaupun dikirim, udahlah kamu scan email ke saya, tapi saya gak bisa, saya nunggu dokumen. 

Resp. 3 Kalau sisi lingkungan tadi mungkin itu tadi sih mas Yudi karena tidak bisa digunakan untuk 
secara transfer akhirnya pekerjanya jadi ya itu tadi harus memprepare dirinya terutama untuk 
bawa uang banyak, itu harus aman gimana, jadi berangkat ke banknya pagi-pagi.  Itu paling dari 
sisi environment itu sih saya rasa kalau yang lainnya gak ada. 

Resp. 4 Jadi cash card ini digunakan oleh fungsi marine terutama dia lokasi kerjanya jauh dengan ATM 
atau tempat untuk pengambilan uang itu sendiri, ini saya kira sangat rawan memang kalau dengan 
pembayaran cash card ini, karena rawannya kalau  pekerja itu dari tempat kerjanya ke bank atau 
ke tempat ATM itu memerlukan waktu paling tidak kilometernya aja udah 27 kilometer sehingga 



 
 

perjalanan itu kemungkinan sangat berbahaya karena ada pihak-pihak tertentu atau orang jahat itu 
selalu memperhatikan ke arah sana, itu yang sangat rawan sekali.  Ini juga sudah saya ingatkan 
sekali kepada teman-teman pemegang cash card hati-hati, karena dengan cara begitu dia 
memegang cash card itu, itu adalah uang tunai, itu berbahaya sekali seandainya bukan orang luar, 
orang dalam pun bisa memperhatikan atau kalau dia mau berbuat jahat sangat gampang sekali, 
kenapa ndak menggunakan sistem dengan pembayaran transfer saja, kalau saya saran saya seperti 
itu sih.  
Iya bisa memang tetapi kalau saya lihat perjalanan dia dari kantor menuju ke ATM itu cukup 
jauh, paling tidak bukan soal transfernya tetapi pada saat dia datang ke tempat transfer atau di 
ATM itu sendiri itu sangat berbahaya seandainya diikuti oleh orang-orang yang mau berbuat 
jahat, dan disitu dia suruh mengeluarkan secara tunai di dalam mesin ATM, itu kan sangat bisa 
tidak transfernya tetapi ya itu tadi prilaku orangnya, itu sangat berbahaya lingkungannya sangat 
jauh dan sepi, kondisinya memungkinkan orang-orang untuk berbuat jahat seandainya, 
seandainya ini bisa sampai bocor diketahui pihak lain. Berarti gak ada masalah kalau misalnya dia 
di toko atau dimana ketika dia bisa digesek, digesekpun gak masalah ya pak ya? Ndak, transfer 
sih ndak masalah. Jadi hanya untuk lokasi-lokasi tertentu aja?iya. Itu kira-kira lokasi mana saja ya 
pak yang terjauh dari kita ya pak, ada beberapa tempat kan, dimana aja pak? Yang jelas lokasi 
yang palingg rawan itu adalah Tuban.  Sedangkan yang lain ndak terlalu jauh sih, kaya Denpasar 
juga agak jauh. Reo? Reo, Reo itu jauh, cuman ndak terlalu besar uangnya Reo.  Trus Manggis, 
Manggis ini juga ya relatiflah nisa dilakukan di mana saja juga.Tuban yang cukup anu. 

Resp. 5 Nah ini masalahnya mas, ini masalah yang betul-betul menurut saya agak sedikit khawatir juga 
sih mas, kan kan tahu sendiri, ini kan kartu debit apalagi marine itu pengambilannya banyak mas, 
mereka tidak ambil cuma 500 ribu atau 1 juta atau  5 juta ataupun 10 juta ini pengambilan mereka 
itu di atas 50 juta sekali transaksi dan kita tahu sendiri lokasi Pertamina ini sampai pelosok-
pelosok itu ada kalau saya lihat, syukur-syukur kalau di lokasi besar seperti Surabaya ini kaya di 
Tanjung Perak, di Tanjung Perak itu pihak marine, fungsi marine kalau mau mengambil cash card 
untuk pembayaran labuh tambat kan jaraknya sangat dekat coba kalau kita bandingkan dengan di 
Tuban, di Maumere, di Manggis, di Ende, di Larantuka, di Reo itu jarak pengambilannya itu 
antara lokasi pinggir pantai tempat mereka berada ke bank atau ATM terdekat mas itu jaraknya 
itu memakan waktu minimal 1 jam.  Kalau kita melihat dalam hal ini Tuban.  Tuban itu pihak 
marine kalau mau mengambil cash card dia harus dari lokasi itu memakan waktu ke kota, 
memakan waktu itu 40 menit.  
Maumere apalagi, dia dari lokasi mau kekota itu memakan waktu 1 jam.  Bagi saya itu sangat 
riskan mas, dia bawa uang itu bukan 1, 2 juta tapi 50 juta, bisa sajakan ketika dia pergi ambil 
uang tunai kepada pihak bank ini ada orang yang berniat jahat mengintai dia, terus dalam 
perjalanan dia dicegat dan uang itu diambil ataupun ketika uang ini diambil dan dia simpan, 
misalnya dia gak punya brankas di lokasi, kan brankas di lokasi itu sudah tidak ada lagi mas, 
apakah ini tidak menimbulkan sesuatu hal yang membuat si user ini merasa rugi, dirugikan istilah 
dalam hal ini bisa saja nyawanya dia terancam dan bisa saja dia tidak luput dengan namanya 
kriminalitas dari orang yang tidak bertanggungjawab.  Saran saya ini adalah kalau boleh, kalau 
boleh aja kan kita sama-sama orang cash bank nih transaksi itu kan pasti bernilai besar dan satu 
lagi, pihak Pertamina itu punya customer yang sangat banyak bisa ajakan dari pihak bank itu 
misalnya dia mendapatkan sesuatu nilai lebih daripada adanya cash card ini maupun dia 
menangani masalah costumer Pertamina dia membuat kas kecil di setiap lokasi-lokasi itu ataupun 
tidak dia, kalau saya, dulu saya ex Maumere mas, saya punya kartu VIP, saya punya kartu VIP 
dari pihak bank, jadi saya kalau mau bertransaksi dengan pihak bank, saya bisa telfon pihak bank 
saya cuma menyebutka nomor VIP saya itu, keinginan saya apa karena jarak Maumere itu sangat 
jauh, pihak bank akan menghampiri saya, jadi ada petugas khusus bersama polisi itu akan dating 
ke kantor terus dia menanyakan keperluan saya itu dia sudah sediakan memang,  
oh buktinya saya sudah telfon di pihak bank nih, ini contoh Bu Tara saya butuh dana 50 juta 
untuk operasional nomor rekening saya sekian, saya nanti akan memberika kartu saya untuk 
digesek di EDC gitu.  Itu saat itu juga tidak lebih dari 10 menit bank akan mengantar uang senilai 
50 juta itu bersama mesin EDC beserta dia membawa bukti penerimaan itu jadi saya tidak perlu 
bersusah-susah ke pihak bank.  Ini bagi saya saran yang sangat bagus, kalau boleh sistem VIP ini 
masih diberlakukan kepada teman-teman yang memiliki cash card dan istilahnya mereka ujung 



 
 

tombak operasional di lapangan, karena bagi saya mereka itu nominalnya sangat besar, saya juga 
tidak ingin terjadi sesuatu dengan teman-teman kita yang istilahnya sudah berkorban demi 
perusahaan, dalah hal ini mereka bertindak untuk membereskan segala administrasi supaya tidak 
tertunda dan kapal itu bisa labuh dan tambat maupun bisa berangkat tepat waktu.  Itu bagi saya itu 
sangat luar biasa, kalau boleh kas kecil itu ada. 

Resp. 6 Nah ini pas banget sih mas, kan saya kebetulan alumni, balik lagi saya kan alumni Tuban ya, 
Tuban itu depot sama kotanya itu selisih 30 menitan dan kita harus melewati jalur pantura bi situ 
perjalanannya jauh, jadi kalau misalnya nih dia mau bayar kapal, mau gak mau dia harus 
berangkat pagi, ya gak pagi juga sih, tapi intinya sebelum bank itu closing kan, nah jadi agak 
kurang praktis juga sih kalau dari pekerja harus dari lokasi ke bank jaraknya itu 30 menit dan ya 
itu kalau normal, kalau macet bisa sampai sejam kan, belum lagi kita gak memperhitungkan 
jangka waktu pembayaran kapal, jadi menurut saya sih kalau boleh usul gimana kalau memang 
cash card ini bisa dilakukan transaksi secara internet banking, cuman untuk meminimalkan 
penyalahgunaan yang lain jadi kaya internet bangkingnya itu dilocked, dia hanya bisa melihat 
transaksi punya dia doing, dia gak bisa melihat transaksi secara keseluruhan nasional seluruh 
pertamina. 

 

Pertanyaan 13 

13 Bagaimana standar lingkungan bagi Pekerja dalam penggunaan cash card ? 

No  
Responden 

 Jawaban Responden 

Resp. 1 Untuk standarnya tentu saja karena ini adalah terkait dengan uang ya, dibutuhkan standar 
lingkungan yang memenuhi standar keamanan tentu saja lebih ke kondisi keamanan, jadi tempat 
untuk proses cash card ini adalah tadi ATM, tentu saja ATM ini sebaiknya ditempatkan di 
lingkungan yang memenuhi standar khusus dalam artian standar keamanan sehingga orang bisa 
menggunakan cash card ini juga dengan aman.  Seperti itu. 

Resp. 2 Kalau kami inginnya sih SDM kami gak perlu susah payah keluar dari lokasi untuk ke bank ya.  
Harusnya gitu, karena apalagi kalau sudah, hampir semua lokasi kami itu jauh dari pusat kota, 
dari bank.  Kalau pun ada yang dekat bank, BRInya BRI kecamatan, kelurahan, yang gak ngerti 
apa-apa kan, tetap harus ke kotanya, kita pinginnya gitu, kita gak perlu jauh-jauh ke sana, karena 
apalagi ada yang harus bawa uang cash, garantynya gimana keamanannya itu.  Kalau yang besar 
gak masalah.  Ada beberapa lokasi Pak, lokasi yang teman-teman harus bawa 40-50 juta, ini siapa 
yang jamin keamanan, saya ditanya VP sama SVP, gimana Mas Edy jaminanya? Saya juga gak 
bisa jamin Pak, saya gak bisa ngebayangin teman-teman, tapi saya maunya gak seperti itu, tapi 
kalau BRInya bilang saya gak bisa, apa namanya perhubungan lautnya bilang saya gak bisa 
transfer, saya harus bawa cash ke saya, masa saya harus apa namanya nransfer, zaman sekarang 
loh Pak udah bisa transfer, tapi perhubungan lautnya bilang saya harus terima cash.  Tidak semua 
uang yang saya ambil dari BRI terus saya masukkan ke rekening didebetkan ke mereka, tidak 
semua uang itu, ada yang cash, rawannya di situ, bukan rawan disalahgunakan oleh teman-teman 
organik, keamanan terhadap mereka.  Itu kan rutin kan, hampir setiap hari kalau kolnya banyak, 
lah kalau orang tahu ini setiap hari ngapain ke bank ambil uang. 
Walaupun dijemput pihak banknya, tapi banknya gak mau ya Pak ya? 
Banknya duduk manis di banknya, kita yang ke banknya.  Harusnya itu servicenya lah.  Itu uang 
gak kecil loh itu.  Dan itu gak fiktif, uang nyata. 

Resp. 3 Yang pertama itu tadi menurut saya, yang pertama harus amanlah karena dia bentuknya cash.  
Yang kedua karena dia membutuhkan administrasi yang tertib dan cepat berarti lingkungannya ya 
sebisa mungkin gak kacau maksudnya lebih kembali kepekerjanya juga sih, gimana cara 
membuat itu bisa cepet gitu.Kaya gimana? Setau saya sih cabang marine yang ditunjuk udah 
mendekati dengan lokasi syahbandar, masing-masing syahbandar itu jadi kaya misalnya Tanjung 
Perak terus di Tuban udah mendekati cuman memang kalau, karna ini kerjasama cashcard ini kan 



 
 

dengan BRI ya kalau saya gak salah dan memang waktu saya Tanya bisa gak sih sama yang lain 
juga, jadi kami lebih fleksibel, misalnya lokasi yang remote barangnya dan jauh kaya di Manggis 
itu gimana nah itu selama ini dari marine service maupun dari keuangan memang itu sedang kami 
usahakan jawabannya seperti itu sih, cuman sejauh ini yang bisa kami lakukan dengan BRI dulu 
dikarenakan BRI ini kalau perbandingan dengan bank-bank lain dia yang paling banyak 
cabangnya di lokasi remote.  Nah kalau apa, kita minta sendiri ke banknya kayanya gak bisa deh 
mas Yudi, jadi harus ada MOU tertentu dan antara Pertamina dan bank tersebut.  Jadi misalnya 
saya Surabaya nih, simfoni Surabaya pakai BNI, kita cash card pakai BRI, kita harus keluar itu, 
harus keluar, nah itu berkali-kali Pak Jamil juga ngeluh bisa gak sih mas dialih ke BNI aja atau ke 
syahbandar bisa gak bu kalau simfoninya lewat BRI atau kaya gitu itu udah berkali-kali.  Tapi 
yak arena masih adanya gini ya kita jalanin gini aja, usulan sudah kita jalankan. 

Resp. 4 Standar lingkungan dari pekerja ini yang ndak bisa kita anu, kita sarankan, karena lokasi tempat 
bekerja itu sendiri sudah ada baru menyusul cash cardnya, seandainya mesin ATM yang berada di 
dekat lokasi kerja itu yang memungkinkan untuk dinyatakan aman dan nyaman bagi pekerja.  
Kalau ada mesin cash card yang ada dekat situ, tetapi kalau saya lihat di Tuban itu ya agak jauh 
tetapi kapan itu saya sampaikan kepada madiri kalau ndak salah, Mandiri mau buka mesin ATM 
yang dekat situ itu biayanya besar sekali dan memerlukan waktu yang relatif cukup lama 
sehingga dia bilang ya nanti suatu saat akan dilakukan berdasarkan perkembangan lokasi yang 
ada. 

Resp. 5 Kalau saya kalau lihat dari lingkungan sih menurut saya pekerja itu membutuhkan lingkungan 
yang nyaman ya, yang nyaman dalam bertransaksi, istilahnya mereka tidak perlu bersusah payah 
seperti tadi saya jelaskan, harus dari lokasi dia memakan waktu beberapa jam ke pihak bank 
ataupun ke ATM, bagi saya sedapat mungkin di lokasi itu harus ad akas kecil dari pihak bank, 
ataupun mereka diberikan akses VIP, mereka cuma bisa telpon ke pihak bank, dan pihak bank 
yang akan membawa dana itu dan melayani mereka sebagaimana apa yang mereka berikan 
keuntungan kepada pihak bank tersebut,  Ataupun bisa juga pihak bank menyediakan brankas 
khusus supaya terutama di hari-hari sabtu sama minggu.  Itu kan memang tutup tuh, mereka bisa 
sediakan kas kecil gitu.  Itu supaya ada orang bank yang bisa melayani di hari-hari libur itu 
karena pada dasarnya mas lokasi-lokasi besar kaya contohnya Cilacap, contohnya Tuban, 
contohnya Manggis itu kan operasional sama Surabaya, Instalasi Surabaya Group, itu kan 
operasional tangker mereka itu 24 jam 7 hari 31 hari dalam kurun waktu itu selalu ada 
pembayaran untuk labuh tambat maupun PNBP.   
Bagi saya lingkungan yang sangat bagus itu adalah pihak bank menyediakan kas kecil itu ataupun 
berangkas ataupun VIP, pelayanan VIP antar jemput untuk transaksi cash card.  Satu lagi, kalau 
boleh ditambahkan satu feature lagi yaitu, keinginan saya sih, apalagi saya sebagai seorang 
keuangan, itu saya ingin pusat memperhatikan dengan penggunaan cash card ini kalau boleh 
diberikan akses untuk melakukan internet banking dengan kapasitas user-user yang diberikan itu 
hanya sebatas mengecek transaksi pribadi dari kartu mereka masing-masing tidak untuk global 
rekening Koran Pertamina itu, jadi khusus transaksi mereka atas dasar kartu mereka dan nominal 
batasan mereka, jadi mereka itu bisa pantau, oh saya nominalnya contohnya saya dapatnya 1 
milyar untuk pembayaran PNBP sama kliring in out untuk 1 bulan itu, jadi dengan internet 
banking itu dia sudah bisa mngecek oh ternyata saya sudah bayar sudah sampai 780 juta, jadi saya 
masih tersisa sekitar 220 juta.  Dia sudah bisa mengantisipasi, oh saya musti cepat-cepat 
pertanggungjawaban penggunaan cash card saya itu sesuai dengan batas limit yang ada di dalam 
TKO tersebut yaitu 7 hari kerja dihitun dari hari sabtu ke hari jumat berikutnya. 

Ressp. 6 Jadi kalau menurut saya sih supaya dari sisi pekerjanya atau transaksinya lebih aman dan lebih 
cepat gimana kalau memang dibukakan kaya apa ya, kaya kas kecil, apa ya kas cabang pembantu 
sorry, jadi intinya ada cabang, adalah satu orang yang ditugaskan dari bank untuk membukakan 
kas kecil di lokasi jadi nanti kalau memang dari pihak pengguna cash card mau transaksi mereka 
lebih gampang, gak ada batasan nominal, misalnya kalau oke memang ada ATM tapi ATM kan 
batasnya cuma 10 juta, kalau di atas 10 juta dia gak bisa, nah solusinya bukakan aja cabang 
pembantu di lokasi.  Kalau menurut saya sih seperti itu.Atau antar jemput juga bisa, si dari puhak 
banknya. 
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