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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT Pos Indonesia (Persero) 

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan 

informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 

3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi elektronic mobile pos di beberapa 

kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara 

solid & terintegrasi.  

 

4.1.1 Sejarah Kantor Pos 

Kantorpos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh 

Gubernur Jendral G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 

dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, 

terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa 

dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak 

itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan 

kepada publik. 

Setelah Kantorpos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian 

didirikan Kantorpos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang 

teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. 

Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan 

Pekalongan.  
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4.1.2 Perubahan Status PT Pos Indonesia (Persero) 

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai 

dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat 

komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan 

publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan 

Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan 

zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, 

maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro 

(PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan 

Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam 

menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam 

maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 

1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos 

Indonesia (Persero). 

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu 

menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan 

Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya 

yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen 

kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen 

kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, 

jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta 

dilengkapi elektronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik 
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merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & 

terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah 

processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu 

diidentifikasi dengan akurat.  

 

4.1.3 Produk PT Pos Indonesia (Persero) 

4.1.3.1 SURAT DAN PAKET 

1. POSEXPRESS 

2. SURATPOS BIASA (STANDAR) 

3. PAKETPOS 

4. POSKILAT KHUSUS 

5. EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 

6. ADMAILPOS 

7. FILATELI 

 

4.1.3.2 JASA KEUANGAN 

1. POSPAY 

2. WESELPOS / REMITTANCE SERVICES 

3. GIROPOS 

4. FUND DISTRIBUTION 

5. BANK CHANELLING 

 

4.1.3.3 LOGISTIK 
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4.2 Visi Dan Misi PT Pos Indonesia (Persero) 

4.2.1 Visi PT Pos Indonesia (Persero) 

  Menjadi raksasa logistik pos dari Timur 

4.2.2 Misi PT Pos Indonesia (Persero) 

- Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara  

- Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan. 

- Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan. 

- Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi 

bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta 

pemegang saham. 

 

4.3 Struktur Organisasi Kantor Pos Sukoharjo 57500 

Kepala Kantor

Manajer 

Pelayanan 1 

(Jaskug)

Manajer 

Pelayanan 2 

(Ratket) / 

Penjualan

Manajer Proses 

Transportasi dan 

Antaran

Manajer 

Pengawasan Unit 

Pelayanan Luar

Manajer SDM 

Teknologi dan 

Sarana

Manajer Akuntansi

Manajer 

Keuangan dan 

BPM

Kepala Kantor Pos 

Cabang

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Penjelasan : 

1. Kepala Kantor Pos 

a. Secara keseluruhan Kantorpos dipimpin oleh Kepala Kantorpos yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Regional. 

b. Kepala Kantorpos mempunyai fungsi mencapai target pendapatan dan 
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laba yang ditetapkan serta mengendalikan biaya sesuai besaran alokasi 

yang diterima, mengendalikan jumlah pelanggan korporat, mitra, dan 

outlet kemitraan, mutu layanan dan operasi, dan billing & collections 

Kantorpos melalui kegiatan pemasaran, penjualan, penagihan, dan 

pelayanan pelanggan, pemanfaatan sumber daya pada Kantorpos, dan 

pengendalian kinerja seluruh Kantorpos Cabang yang berada dalam 

lingkup Kantorpos yang menjadi tanggung jawabnya. 

c. Kepala Kantorpos mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Merumuskan dan mengkoordinir penyusunan RKA Kantorpos dan 

sasaran mutu operasi untuk diusulkan kepada Regional; 

2) Menetapkan target pendapatan dan laba serta alokasi anggaran biaya 

dan mengevaluasi pelaksanaannya serta mengevaluasi pencapaian 

target pendapatan, laba Kantorpos dan Kantorpos Cabang; 

3) Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

pemasaran, penjualan, operasi, penagihan, pelayanan pelanggan, 

keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia dan sarana, aplikasi 

teknologi, dan kegiatan administrative serta mengendalikan dan 

menjamin pelunasan piutang pelanggan korporat, meraih dan 

memelihara pelanggan korporat untuk mendukung kinerja UPT sesuai 

dengan ketentuan Perusahaan; 

4) Mengajukan usulan pengembangan kapasitas Outlet yang berada 

dalam lingkup tanggung jawabnya untuk disampaikan kepada 

Regional; 

5) Memastikan pelaksanaan seluruh ketentuan atau peraturan yang telah 
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ditetapkan Kantor Pusat dan Regional berjalan sebagaimana mestinya 

sesuai dengan yang ditetapkan. 

2. Manajer Pelayanan (Manajer Pelayanan Jaskug dan Manajer Pelayanan 

Ratket) 

a. Manajer Pelayanan bertanggungjawab kepada Kepala Kantorpos. 

b. Tugas pokok Manajer Pelayanan adalah melaksanakan dan 

mengendalikan pengelolaan layanan loket surat dan paket, jasa keuangan 

(pospay, wesel pos dan jasa keuangan lainnya), postmartdan e’commerce 

serta penjualan prangko, benda pos, filateli dan meterai serta benda pihak 

ketiga lainnya, pengelolaan operasional dan layanan giro, dan penyaluran 

dana untuk mencapai sasaran pendapatan, likuiditas Perusahaan dan mutu 

serta kepuasan pelanggan, dan melaksanakan serta mengendalikan 

pelaksanaan pekerjaan pelayanan pelanggan yang meliputi: penanganan 

keluhan pelanggan, informasi pelanggan, dan solusi pelanggan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan serta mengelola dan 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan penjualan surat, paket dan jasa 

keuangan dan mengelola, melaksanakan serta mengendalikan administrasi 

penjualan, pengelolaan piutang pendapatan di Kantorpos dan account 

executive. 

c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Manajer Pelayanan melakukan 

aktivitas utama: 

1) Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

2) Mematikan bahwa pelaksanaan pekerjaan layanan di loket sesuai 
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dengan SOP yang telah ditetapkan untuk menjamin kelancaran 

operasional dan pelayanan di loket sehingga tercipta pelayanan yang 

memuaskan bagi pelanggan untuk mencapai sasaran Perusahaan; 

3) Melayani proses pembukaan, dan penutupan rekening giro pos dengan 

aplikasi giro pos on line, proses penarikan kembali rekening giro pos, 

dan pembayaran cek pos serta melakukan proses pemindahbukuan 

dengan buku rekening giro pos, dan bilyet giro pos sesuai dengan SOP 

yang ditetapkan Perusahaan; 

4) Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan terkait 

dengan pengelolaan postmart serta e’commerce dan mengatur 

penjualan benda postmart di Kantorpos; 

5) Mengusulkan rencana pengelolaan pelayanan yang meliputi; rencana 

ruang pelayanan, jumlah loket, jenis loket, waktu pelayanan, system 

antrian dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan layanan di 

Kantorpos; 

6) Melakukan verifikasi data transaksi keuangan dan produksi harian 

loket terhadap penerimaan layanan loket surat dan paket, jasa 

keuangan di loket, penjualan prangko, benda pos, filateli dan meterai, 

benda pihak ketiga lainnya, proses penyaluran dana, pertanggungan 

keuangannya, pelaporan, dan tertib administrasinya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, setoran giro pos, pembayaran cek pos, 

penyaluran dana, serta memastikan kebenaran data tersebut; 

7) Mencocokkan kebenaran data transaksi keuangan dan produksi 

layanan di bagiannya antara neraca loket, dan dokumen sumbernya. 
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8) Melakukan rekonsiliasi dengan bagian Keuangan dan bagian Akuntasi 

tentang data transaksi keuangan dan produksi harian loket penerimaan 

loket surat dan paket domestic dan internasional, jasa keuangan, serta 

penjualan prangko, benda pos, filateli dan meterai, postmart, 

e’commerce serta benda pihak ketiga lainnya, setoran giro pos, 

pembayaran cek pos, dan penyaluran dana, serta membuat Berita 

Acara pencocokan transaksi antara web dengan pencatatan di 

Akuntansi; 

9) Mengorganisasikan dan melakukan pemeriksaan pelaksanaan proses 

pabean outgoing internasional di loket; 

10) Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan 

pelayanan pelanggan (customer service) meliputi: penanganan 

keluhan pelanggan (customer care), informasi pelanggan, solusi 

pelanggan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, dan 

memberikan tanggapan dengan baik dan benar dalam waktu yang 

wajar dan memuaskan pelanggan terhadap keluhan pelanggan tentang 

layanan di Kantorpos. 

3. Manajer Proses, Transportasi dan Antaran 

a. Manajer Proses, Transportasi dan Antaran bertanggung jawab kepada 

Kepala Kantorpos. 

b. Tugas pokok Manajer Proses dan Transportasi adalah: 

1) Melaksanakan dan mengawasi pemrosesan penerimaan dan 

pengiriman kiriman pos; 

2) Melaksanakan dan mengawasi penerimaan, pendistribusian, dan 
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pengangkutan kantung kiriman pos agar mencapai standar mutu yang 

ditetapkan Perusahaan; 

3) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan proses pra-antaran, 

antaran dan pasca-antaran kiriman pos (surat dan paket), agar 

mencapai standar mutu yang ditetapkan Perusahaan. 

c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Manajer Proses, Transportasi 

dan Antaran melaksanakan aktivitas utama: 

1) Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai dengan 

ketentuan Perusahaan; 

2) Melakukan pemeriksaan terhadap pemrangkoan surat, serta uji petik 

pelunasan bea paket dalam negeri yang diterima dari loket serta 

melaksanakan pengawasan antaran meliputi: pengawasan sortir 

antaran, sortir jalan antaran, meja pengantar, pengawasan jalan 

antaran, N-30, Surat Uji, Pengawasan tas antaran, pengawasan atribut 

pengantar, uji coba surat gagal antaran termasuk melaksanakan 

pengawasan melekat di bagiannya; 

3) Mengatur pelaksanaan kegiatan pra posting, pick up service, pos box 

untuk kiriman pos yang diterima dari loket serta mengawasi 

penyerahan kiriman pos dengan menggunakan buku serah; 

4) Menyusun cut off time tutupan pos dan pola operasi pemrosesan 

penerimaan dan pengiriman, pendistribusian kiriman pos; 

5) Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemrosesan kiriman pos 

outgoing meliputi: pencocokkan item surat dan paket dengan adpis, 

sortir, tutupan/pengantongan surat dan paket, serta 
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pengadministrasiannya; 

6) Mengatur dan mengawasi pelaksanaan penerimaan dan 

pendistribusian kantung kiriman pos meliputi penerimaan kantung 

pos, pembukaan kantung kiriman pos, bongkar-muat, pengiriman 

kantung pos, proses serah terima kantung pos dengan buku serah, 

pembuatan R6/R7/CN38, dan pengadministrasiannya; 

7) Mengatur dan mengawasi proses pencacahan dan pelalubeaan/pabean 

kiriman pos internasional, dan pertanggungan beanya serta 

pengadministrasiannya; 

8) Menindaklanjuti perbaikan sistem operasi pemrosesan surat serta 

Membuat Berita Acara I-6/P-6 terhadap terjadinya irregularities surat 

dan paket incoming standar dan prioritas; 

9) Mengatur dan mengawasi pengambilan dan pendistribusian kantung 

kiriman pos termasuk kantung remise dari dan antar Kantorpos 

Cabang dan Mengawasi penerimaan dan penyerahan kantung remise 

dan kantung BPM dengan menggunakan buku serah; 

10) Mengelola kantung-kantung kosong sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di Perusahaan; 

4. Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar 

a. Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar bertanggung jawab kepada 

Kepala Kantorpos. 

b. Tugas pokok Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar adalah 

melaksanakan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

Kantorpos Cabang, MPS/PKD, Loket Ekstensi, CPM, unit pelayanan 
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lainnya, pengelolaan dan pengembangan Agenpos serta titik layanan 

lainnya untuk mencapai tertib administrasi dan pembukuan akuntansi 

dengan tertib dan benar sesuai dengan ketentuan Perusahaan. 

c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Manajer Pengawasan Unit 

Pelayanan Luar melakukan aktivitas utama: 

1) Menyusun dan melaksanakan program kerja di bagiannya; 

2) Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

3) Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di bagian 

Pengawasan Pelayanan Luar di Kantorpos; 

4) Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pelayanan 

luar sesuai dengan ketentuan Perusahaan; 

5) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukan oleh Kantorpos Cabang, MPS/PKD, Loket Ekstensi, CPM, 

unit pelayanan lainnya, Agenpos dan titik layanan lainnya meliputi 

kegiatan pencocokkan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang 

antara daftar pertanggungan N2 dengan dokumen sumber dan bukti 

pendukung lainnya, serta melakukan verifikasi terhadap kebenaran 

transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan Perusahaan; 

6) Melakukan perhitungan kebutuhan uang kas yang ditahan untuk 

likuiditas di Kantorpos Cabang, dan memenuhi kebutuhan uang tunai 

sesuai dengan surat pembayarannya, serta melakukan pengosongan 

kas terhadap penahanan uang tunai yang tidak wajar, berkoordinasi 

dengan bagian Keuangan dan BPM; 
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7) Memenudi permintaan BPM, dan benda pihak ketiga lainnya, register 

berharga dan Biasa sesuai dengan kebutuhan dan peruntukkannya; 

8) Melakukan pemeriksaan saldo uang kas, uang yang ditahan, sisa 

persediaan BPM di Kpc, Unit MPS/PKD dan titik layanan lainnya, 

dengan menggunakan C3 dan C6 atau sarana pengawasan lainnya; 

9) Mengevaluasi, menganalisa dan melakukan permintaan penambahan 

kapasitas layanan seperti Kantorpos, Kantorpos Cabang, Loket 

Ekstensi, MPS/PKD, CPM, dan titik layanan lainnya kepada Manajer 

SDM dan Teksar; 

10) Mengorganisasikan, mengendalikan pengelolaan dan pengembangan 

Agenpos. 

5. Manajer SDM, Teknologi dan Sarana 

a. Manajer SDM, Teknologi dan Sarana bertanggung jawab kepada Kepala 

Kantorpos. 

b. Manajer SDM, Teknologi dan Sarana mempunyai fungsi 

mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Sumber 

Daya Manusia, Teknologi, Sarana (kendaraan, gedung, peralatan kantor, 

software, jaringan IT, komputer dan perangkat pendukungnya), 

kesekretariatan dan kegiatan umum lainnya di UPT dalam lingkup 

tanggung jawabnya untuk mendukung pelaksanaan operasional berjalan 

dengan tertib dan benar sesuai dengan ketentuan Perusahaan. 

c. Untuk melaksanakan fungsi, Manajer SDM, Teknologi dan Sarana 

mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran di 
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bagiannya; 

2) Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai dengan 

kebutuhan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

3) Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan 

Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Sarana sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan; 

4) Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan 

pengelolaan Sumber Daya Manusia yang meliputi antara lain : 

pembuatan daftar gaji karyawan dan pensiuan karyawan, rotasi 

karyawan, kenaikan gaji/grade, pelatihan, hukuman disiplin, 

penghargaan, cuti karyawan, pengisian Sistem Manajemen Kinerja 

Individu (SMKI) karyawan, pengisian pajak karyawan, dan lain-lain 

terkait dengan kepegawaian serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian karyawan sesuai dengan SOP yang berlaku; 

5) Melakukan pengawasan terhadap daftar hadir karyawan dan 

menyusun jadwal kerja dinas hari libur karyawan; 

6) Mengelola penyelesaian piutang karyawan; 

7) Mengatur tata kelola dan administrasi surat-menyurat dan 

melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan umum lainnya untuk 

mendukung kegiatan operasional; 

8) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan terkait 

dengan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Sarana serta 

melakukan pencocokan naskah/dokumen pembayaran dengan 

pembukuan akuntansi; 
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9) Mengkoordinir dan mengatur proses pelaksanaan pekerjaan 

pengelolaan SDM, Teknologi dan Sarana di UPT dalam lingkup 

tanggung jawabnya; 

10) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas, peralatan 

kerja, computer, gedung kantor di UPT dalam lingkup 

tanggungjawabnya dalam batas kewenangannya sesuai dengan 

ketentuan Perusahaan; 

11) Melakukan tertib administrasi pengelolaan teknologi dan sarana yang 

meliputi pembuatan Per-1, Per-2, Per-8, Per-9, Per-49, Per-73, Per-74, 

Per-75 dan administrasi lainnya terkait teknologi dan sarana. 

6. Manajer Akuntansi 

a. Manajer Akuntansi bertanggung jawab kepada Kepala Kantorpos. 

b. Manajer Akuntansi mempunyai fungsi mengorganisasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Akuntansi di UPT agar tercapai 

pembukuan akuntansi yang tertib dan benar sesuai dengan ketentuan 

Perusahaan. 

c. Untuk melaksanakan fungsi, Manajer Akuntansi mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

1) Menyusun dan melaksanakan program kerja di bagiannya; 

2) Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

3) Memimpin dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di bagian 

Akuntansi; 

4) Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan 
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akuntansi sesuai dengan ketentuan Perusahaan; 

5) Melakukan proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan di 

UPT dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku; 

6) Meyakinkan bahwa pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran 

keuangan di UPT sesuai dengan dokumen sumbernya; 

7) Menyusun laporan kilat UPT dan laporan Akuntansi dan 

mengirimkannya ke Regional dan Kantor Pusat sesuai dengan 

ketentuan Perusahaan; 

8) Melakukan pemeriksaan terhadap saldo-saldo pada PSA dan 

melakukan pencocokan dengan dokumen sumbernya serta bukti 

pendukung lainnya; 

9) Menyimpan dokumen sumber dan pembukuan akuntansi di tempat 

yang aman dan tertib; 

10) Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan dan 

unit kerja terkait. 

7. Manajer Keuangan dan BPM 

a. Manajer Keuangan dan BPM, bertanggung jawab kepada Kepala 

Kantorpos. 

b. Manajer Keuangan dan BPM mempunyai fungsi melaksanakan dan 

mengendalikan pengelolaan keuangan dan benda pos, prangko, benda 

filateli, benda meterai, dan benda pihak ketiga lainnya. 

c. Untuk melaksanakan fungsi, Manajer Keuangan dan BPM mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: 
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1) Menyusun dan melaksanakan program kerja di bagiannya; 

2) Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

3) Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di bagian 

Keuangan dan BPM di Kantorpos; 

4) Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan 

keuangan dan BPM sesuai dengan ketentuan Perusahaan; 

5) Melaksanakan fungsi treasury dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan 

kasir; 

6) Melakukan pencocokkan pencatatan transaksi keuangan dengan 

neraca atau dokumen sumber terkait serta fisik uangnya; 

7) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kebenaran transaksi biaya, 

kwitansi, Surat Perintah Bayar beserta kelengkapannya sedemikian 

rupa sehingga akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta 

mengadministrasikan naskah dan arsipnya dengan baik dan aman; 

8) Melakukan pencatatan setoran uang dari kasir di dalam buku anasir 

kas; 

9) Mengatur cash flow di Kantorpos untuk pemenuhan kebutuhan kas 

untuk operasional Perusahaan, dan penahanan uang kas serta transfer 

uang ke rekening Perusahaan sesuai dengan ketentuan pagu kas yang 

ditetapkan Perusahaan; 

10) Melakukan pengawasan terhadap uang kas yang ditahan di Kpc dan 

berkoordinasi dengan bagian Pengawasan Pelayanan Luar. 
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8. Kepala Kantor Pos Cabang 

a. Kepala Kantorpos Cabang bertanggung jawab kepada Kepala Kantorpos 

Pemeriksa. 

b. Tugas pokok Kepala Kantorpos Cabang adalah melakukan transaksi 

pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan, giro dan 

penyaluran dana, pembayaran pension, proses tutupan pos dan antaran 

pos serta kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai 

infrastruktur bisnis, dan operasi dari Kantorpos Pemeriksa untuk 

mencapai pendapatan, dan mutu operasi Perusahaan. 

c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantorpos Cabang melakukan 

aktivitas utama: 

1) Membuat uraian tugas (job description) di Kantorpos Cabang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

2) Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan di Kantorpos Cabang telah 

sesuai dengan SOP dan ketentuan Perusahaan; 

3) Melakukan penerimaan transaksi layanan paket, keagenan, BPM dan 

benda filateli, pelayanan jasa surat, jasa keuangan, tabungan, giro dan 

penyaluran dana, pembayaran pensiun, pembayaran wesel pos dan 

layanan lainnya sesuai dengan ketentuan Perusahaan; 

4) Mempertanggungkan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan 

yang terjadi di Kantorpos Cabang pada daftar pertanggungan N2; 

5) Melakukan permintaan benda pos, meterai, prangko dan benda filateli 

serta benda pihak ketiga lainnya dengan menggunakan daftar 

permintaan N2a; 
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6) Melakukan tutupan surat dan paket yang akan dikirimkan ke 

Kantorpos Pemeriksa yang bertalian setiap hari sesuai dengan jadwal 

tutupan yang telah ditetapkan Kantorpos Pemeriksa; 

7) Mencocokkan uang hasil penerimaan dan pembayaran transaksi 

keuangan di Kantorpos Cabang dengan naskah dan dokumen sumber 

yang bertalian, sisa uang pembayaran pensiun dengan carik pensiun, 

serta mengirimkan uang remise dalam kantung remise ke Kantorpos 

Pemeriksa dalam kesempatan pertama dan angkutan yang aman; 

8) Mengirimkan naskah pertanggungan keuangan, dokumen sumber, 

resi-resi transaksi, bersamaan dengan kiriman pos di dalam kantung 

pos ke Kantorpos Pemeriksa; 

9) Membuka kantung pos yang diterima dari Kantorpos Pemeriksa 

dengan dihadapan saksi, dan melakukan pemeriksaan dan 

pencocokkan uang dan BPM yang diterima serta naskah-naskah yang 

bertalian; 

10) Mengawasi pelaksanaan antaran surat dan paket yang dilakukan oleh 

pengantar pos di Kantorpos Cabang serta pemeriksaan terhadap sisa 

antaran. 
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4.4 Keputusan Direksi tentang Aplikasi N2-Neraca Loket Online Nomor: KD 

30/DIRRIPRO/0216 Tanggal 04 Februari 2016 

4.4.1 Implementasi Aplikasi N2 Online 

Latar belakang lingkungan bisnis yang berubah dengan pesat 

menuntut perusahaan melakukan perubahan organisasi, strategi dan 

penyajian informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat sehingga mampu 

menjaga performasi Perusahaan. Memperhatikan perkembangan 

terakhir Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero) bahwa 

belum ada aplikasi yang mengintegrasikan data produksi dan 

pendapatan dari seluruh layanan yang paralel dengan dokumen sumber 

sehingga berdampak Kepala Kantorpos sulit melakukan penyusunan 

laporan dan pengawasan keuangan serta laporan produksi Outlet. Maka 

dari itu, untuk membantu memberikan solusi diperlukan aplikasi N2 

Online sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direksi tanggal 6 Juli 

2015 Nomor : SK.1598/DIRUT/0715 tentang Tim Implementasi Neraca 

Loket Webbased. 

 

4.4.2 Aplikasi N2 Online 

4.4.2.1 Formulir dan Laporan 

Formulir dan laporan operasi loket hari yang bertalian adalah 

backsheet layanan yang terdiri dari IPOS, RS, Pospay, Giro 

Online, Fund Distribution, Benda Pos dan Meterai, transaksi 

manual yang dipertanggungkan pada Neraca Setoran Kantorpos, 

Neraca Setoran Kantorpos Cabang dan atau Loket Ekstensi. 
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4.4.2.2 Peran dan Fungsi 

1. Administrator Pusat berperan dan berfungsi sebagai supporting 

unit, baik di sisi teknis maupun di sisi bisnis proses bagi 

operasi aplikasi dan memberikan solusi atas masalah yang 

sedang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis dan Regional. 

2. Administrator Regional berperan dan berfungsi sebagai 

supporting unit baik di sisi teknis maupun di sisi bisnis proses 

dan pada operasi aplikasi dan memberikan solusi atas masalah 

yang sedang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis. 

3. Kepala Kantorpos berperan sebagai Administator Kantorpos 

dan berfungsi sebagai coordinating unit baik di sisi teknis 

maupun di sisi bisnis proses pada operasi aplikasi dan 

memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh 

jajarannya. 

4. Manajer Pelayanan berperan sebagai pengawas di loket dan 

berfungsi sebagai coordinating unit baik di sisi teknis maupun 

di sisi bisnis proses pada operasi aplikasi dan memberikan 

solusi atas masalah yang sedang dihadapi di bagian Pelayanan. 

5. Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar berperan sebagai 

pengawas Kantorpos Cabang dan berfungsi sebagai 

coordinating unit baik di sisi teknis maupun di sisi bisnis 

proses pada operasi aplikasi dan memberkan solusi atas 

masalah yang sedang dihadapi oleh Kantorpos Cabang. 

6. Petugas Loket Kantorpos dan Petugas Loket Kantorpos 
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Cabang berperan sebagai user aplikasi dan berfungsi sebagai 

pelaksana teknis operasi selama jam kerja/jam pelayanan/jam 

buka loket. 

7. Kepala Kantorpos Cabang berperan sebagai pengawas loket 

Kantorpos Cabang dan berfungsi sebagai coordinating unit 

baik di sisi teknis maupun di sisi bisnis proses pada operasi 

system dan memberikan solusi atas masalah yangs edang 

dihadapi oleh jajarannya. 

 

4.4.2.3 Proses Operasi Aplikasi 

1. Pendaftaran Pengguna 

a. Sebelum mengoperasikan aplikasi, terlebih dahulu Kepala 

Kantorpos harus mendaftarkan user Kepala Kantorpos ke 

Administrator Pusat pada web 

http://ticket.posindonesia.co.id. 

b. Kemudian Kepala Kantorpos akan menerima email dari 

Administrator Pusat dan Kepala Kantorpos segera 

mendaftarkan user lain pada sistem yang terdiri dari 

Manajer Pelayanan, Manajer UPL, Manajer Keuangan, 

Manajer Akuntansi. 

c. Kemudian Manajer Pelayanan mendaftarkan Petugas Loket 

Kantorpos yang menjadi tanggung jawabnya masing-

masing dan Manajer UPL mendaftarkan seluruh Kepala 

Kantorpos Cabang dan Loket Ekstensi bawahannya. 

http://ticket.posindonesia.co.id/
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d. User yang dapat didaftarkan pada system adalah karyawan 

aktif baik Organik maupun Tenaga Kontrak Karya dan 

terdaftar pada http://simsdm.posindonesia.co.id dan atau 

http://tkk.posindonesia.co.id serta dipastikan bahwa 

karyawan dimaksud sedang bekerja di Kantorpos yang 

bertalian. 

2. Prosedur Operasi Aplikasi 

a. Pembukaan dan penutupan aplikasi masing-masing user 

harus melakukan log-in ke sistem setiap hari kerja segera 

sebelum jam buka loket. 

b. Penerimaan dan Pengeluaran Tunai dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Proses transaksi kas kecil. 

2) Pemindahan saldo kas kecil ditahan. 

3) Pengembalian kas kecil/setoran ke kasir dapat 

dilakukan sebelum tutup neraca. 

4) Pengembalian kas kecil/setoran ke kasir pada akhir 

dinas dilakukan dengan memperhitungkan (saldo kas 

kecil awal + kas kecil diterima + penerimaan tunai) – 

(pengeluaran tunai + pengembalian kas kecil + kas 

kecil ditahan bagi Kantorpos Cabang Luar Kota). 

5) Proses pengeluaran kas (Biaya), sesuai ketentuan atau 

izin yang ada, pengeluaran kas (Biaya) 

dipertanggungkan pada Neraca. 

http://simsdm.posindonesia.co.id/
http://tkk.posindonesia.co.id/
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c. Proses pengambilan data Backsheet, adapun prosedur 

pengelolaan transaksi Online neraca bersumber dari 

transaksi online pada aplikasi layanan IPOS, SOPP, RSPos, 

Giro Online (GOL), Fund Distribution (FD) dilakukan 

setelah layanan yang dimaksud telah divalidasi dan 

backsheet yang bertalian dicetak. Aplikasi layanan (IPOS, 

SOPP, RSPos, GOL, FD) memiliki nomor backsheet. 

Selanjutnya petigas melakukan verifikasi antara tampilan 

data backsheet di aplikasi dengan fisik dokumen backsheet 

yang dihasilkan dari print-out aplikasi layanan online 

(IPOS, SOPP, RSPos, GOL, FD). 

d. Proses pencatatan transaksi manual seperti pendapatan 

bungkus ulang, hutang potongan pensiun dan lain-lain yang 

sejenis dan diterima tunai tanpa menggunakan aplikasi 

layanan (IPOS, SOPP, RSPos, GOL, FD) harus diinput ke 

aplikasi pada menu Penerimaan Tunai. Pada akhir dinas, 

user melakukan validasi untuk menghasilkan backsheet 

Penerimaan Tunai sehingga selanjutnya aplikasi akan 

mempertanggungkannya pada kolom Penerimaan. 

e. Proses pencatatan transaksi penyaluran dana, kas  kecil 

penyaluran dana diterima dari Manajer Keuangan pada 

awal dinas diinput ke dalam aplikasi melalui menu 

penerimaan kas kecil sesuai dengan jenisnya. Pengeluaran 

kas kecil untuk kebutuhan program penyaluran dana dan 
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pensiun dicatat pada aplikasi Fund Distribution (FD). Kas 

kecil penyaluran dana yang ditahan (yang 

belumdisalurkan) dijelaskan pada rincian saldo kas ditahan. 

Pada akhir masa pembayaran/penyaluran, seluruh saldo kas 

ditahan dikembalikan ke Manajer Keuangan Kantorpos. 

f. Proses pencatatan transaksi lain, hal ini terkait dengan 

aplikasi persediaan Benda Pos dan Meterai (BPM) pada 

Aplikasi Konsfila. 

g. Proses pencatatan potongan pensiun. 

h. Proses pencatatan transaksi Contigencytentang 

keadaan/situasi/kondisi tertentu pada saat operasi aplikasi 

ini seperti terjadi hal-hal sebagai mana tersebut di bawah 

ini harus dilakukan langkah-langkah yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Gagal tarik data backsheet. Harus terus diupayakan 

reload data atau menarik data secara berulang hingga 

data tampil 100 %. 

2) Selisih transaksi, jika terdapat selisih artinya data 

backsheet tidak sama dengan data aplikasi hingga akhir 

dinas, maka penyelesaian selisih dilakukan dengan cara 

menginput data selisih dimaksud pada Modul 

Contigency. 

3) Listrik padam dan jaringan/koneksi terganggu sehingga 

aplikasi tidak berjalan. 
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4.4.2.4 Monitoring Aplikasi 

1. Modul Manajer Pelayanan 

Informasi transaksi (preview) Modul Manajer Pelayanan 

diantaranya : 

a. Menampilkan data neraca loket Kantorpos. 

b. Preview atas transaksi yang terjadi di Kantorpos berupa : 

1) Penerimaan tunai. 

2) Pengeluaran tunai. 

3) Mutasi kas kecil (termasuk Penyelesaian selisih 

pertanggungan). 

4) Transaksi contingency. 

5) Hutang Potongan Pensiun. 

6) Pengawasan Pagu kas kecil ditahan (menampilkan 

transaksi dan besar uang masing-masing loket untuk 

antisipasi setoran kepada Kasir dan atau Kasir antara 

sebelum melakukan validasi). 

c. Preview Rekapitulasi Neraca per petugas pada akhir dinas 

(Penerimaan & Pengeluaran). 

d. Monitoring atau memantau jam buka/tutup loket. Jam buka 

diawali dengan membuat ID Neraca dan jam tutup layanan 

diakhiri pada saat melakukan validasi Neraca. 

e. Validasi atas kebenaran pertanggungan Neraca Loket yang 

harus dilakukan oleh masing-masing Manajer terkait. 
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2. Modul Manajer UPL 

Informasi transaksi (preview) Modul Manajer UPL 

diantaranya: 

a. Menampilkan data neraca Kantorpos. 

b. Preview atas transaksi yang terjadi di Kantorpos berupa : 

1) Penerimaan tunai. 

2) Pengeluaran tunai. 

3) Mutasi kas kecil (termasuk Penyelesaian selisih 

pertanggungan). 

4) Transaksi contigency. 

5) Hutang Potongan Pensiun. 

6) Pengawasan Pagu kas kecil ditahan (menampilkan 

transaksi dan besar uang masing-masing loket untuk 

antisipasi setoran kepada Kasir dan atau Kasir antara 

sebelum melakukan validasi). 

c. Previes Rekapitulasi Neraca Loket per petugas pada akhir 

dinas (Penerimaan & Pengeluaran). 

d. Pengawasan pengeluaran Biaya di masing-masing Kpc. 

e. Monitoring atau memantau jam buka/tutup loket. Jam buka 

diawali dengan membuat ID neraca dan jam tutup layanan 

diakhiri pada saat melakukan validasi Neraca. 

f. Validasi atas kebenaran pertanggungan Neraca. 

3. Modul Manajer Keuangan 

Informasi transaksi (preview) Modul Manajer Keuangan yaitu 
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memastikan kebenaran transaksi di Loket baik di Kprk, Kpc, 

dan LE dengan melakukan verifikasi kas kecil yang harus 

disetor sesuai dengan Neraca.Selain itu memastikan data 

penetapan PAGU masing-masing Kantorpos Cabang telah 

diinput pada Modul. 

4. Modul Regional 

Monitoring implementasi aplikasi Modul Regional 

diantaranya: 

a. Monitoring atau memantau jam buka/tutup loket. Jam buka 

diawali dengan membuat ID Neraca dan jam tutup layanan 

diakhiri pada saat melakukan validasi Neraca. 

b. Monitoring Pas kas kecil dan kompilasi Neraca masing-

masing Kantorpos dalam satu Regional. 

c. Memastikan seluruh Neraca di masing-masing Kantorpos 

pada akhir dinas telah ditutup dan segera menegur Kepala 

Kantorpos terkait jika ditemukenali Neraca tersebut belum 

ditutup. 

d. Preview sistem per Kantorpos, Kpc, dan LE per hari. 

e. Helpdesk Operational Support (HOS) terdiri dari : 

1) Manajer Pengawasan Pengembangan dan Operasi 

Outlet Regional. 

2) Manajer Keuangan Regional. 

3) Manajer Solusi Teknologi Regional. 
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5. Modul Kantor Pusat 

Monitoring pelaksanaan aplikasi Modul Kantor Pusat 

diantaranya:  

a. Monitoring atau memantau jam buka/tutup loket. Jam buka 

diawali dengan membuat ID Neraca dan jam tutup layanan 

diakhiri pada saat melakukan validasi Neraca. 

b. Monitoring Pagu Kas kecil dan kompilasi Neraca masing-

masing Kantorpos dalam satu Regional. 

c. Memastikan seluruh Neraca di masing-masing Kantorpos 

pada akhir dinas telah ditutup dan segera menegur Kepala 

Kantorpos terkait jika ditemukenali Neraca kantorpos 

tersebut belum ditutup. 

d. Preview sistem per Kantorpos, Kpc, dan LE per hari. 

 

4.4.3 Tampilan N2 Online 

Tampilan awal ketika memasukkan alamat 

http://n2.posindonesia.co.id akan memunculkan halaman login dengan 

default memasukkan user id  dan password dan akan mengakses ke 

halaman user sesuai hak aksesnya masing-masing dalam aplikasi N2 

Online. 

http://n2.posindonesia.co.id/
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Gambar 4.2 Tampilan Awal N2 Online 

 

1. User Kepala Kantorpos 

Setelah login sebagai Kepala Kantorpos dengan memasukkan user id 

dan password maka akan ditampilkan halaman akses sebagai Kepala 

Kantorpos. 

 

Gambar 4.3 Tampilan Awal Modul Kepala Kantorpos 
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Pada modul Kepala Kantorpos akan muncul pilihan Start yang 

menampilkan Info System, About, pilihan Ubah Password, pilihan menu 

utama dalam pengawasan Kepala Kantorpos yaitu pada menu All 

Programs (Neraca, Administrasi Kantor, Laporan, dan Monitoring), dan 

Logout. 

a. Menu Info System 

Pada menu ini menampilkan data id pegawai yang login ke 

aplikasi N2 Online. 

 

Gambar 4.4 Menu Info System Modul Kepala Kantorpos 

 

b. Menu About 

Pada menu ini menampilkan data tentang aplikasi N2 Online dan 

modul-modul yang terdapat di dalam aplikasi N2 Online. 
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Gambar 4.5 Menu About Modul Kepala Kantorpos 

 

c. Menu All Programs– Neraca 

Pada menu ini akan menampilkan data Neraca yang telah dibuat 

oleh petugas loket yang ada di Kantor Pos Sukoharjo yaitu petugas 

loket Kprk, Kepala Kantorpos Cabang, dan Loket Ekstensi. 

 

Gambar 4.6 Menu Tampil Neraca Modul Kepala Kantorpos 
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d. Menu All Programs - Administrasi Kantor 

Pada menu ini akan menampilkan pilihan Registrasi Manager 

KPRK, Ubah Petugas, dan Mutasi Petugas. 

1) Menu Registrasi Manajer KPRK 

Pada Menu Registrasi Manager KPRK, Kepala Kantorpos atau 

petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantorpos sebagai Admin akan 

mendaftarkan manajer-manajer yang terkait dengan aplikasi N2 

Online dimana pegawai yang didaftarkan harus sudah terdaftar 

dalam sistem kepegawaian kantor pos pada alamat 

http://simsdm.posindonesia.co.id dan atau 

http://http://tkk.posindonesia.co.id. Jika belum pegawai yang akan 

didaftarkan di aplikasi N2 Online belum terdaftar di sistem 

kepegawaian Kantorpos maka pegawai yang bersangkutan tidak 

dapat didaftarkan sebagai salah satu user di aplikasi N2 Online. 

 

Gambar 4.7 Menu Registrasi Manajer KPRK Modul Kepala 

Kantorpos 

http://simsdm.posindonesia.co.id/
http://tkk.posindonesia.co.id/
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2) Menu Ubah Petugas 

Pada Menu Ubah Petugas, Kepala Kantorpos atau petugas yang 

ditunjuk oleh Kepala Kantorpos sebagai Admin dapat mengubah 

data petugas yang terdaftar dalam aplikasi N2 Online. 

 

Gambar 4.8 Menu Ubah Petugas Modul Kepala Kantorpos 

 

3) Menu Mutasi Petugas 

Pada Menu Ubah Petugas,Kepala Kantorpos atau petugas yang 

ditunjuk oleh Kepala Kantorpos sebagai Admin dapat melakukan 

mutasi petugas yang terdaftar atau baru terdaftar dalam aplikasi N2 

Online, contoh jika terdapat petugas dari Kantorpos Cabang / LE 

dimutasi ke KPRK, petugas dari KPRK ke Kantorpos Cabang, atau 

ada petugas baru yang akan didaftarkan untuk masuk ke Kantorpos 

Sukoharjo yang berasal dari Kantorpos lain, dalam hal ini petugas 

baru tersebut dalam sistem kepegawaian Kantorpos (SIMSDM) 

sudah dimutasikan secara sistem terlebih dahulu ke kantor tujuan 
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dari kantor asal. 

 

Gambar 4.9 Menu Mutasi Petugas Modul Kepala Kantorpos 

 

e. Menu All Programs– Laporan 

Menu ini menampilkan pilihan Daftar Petugas, Rekapitulasi 

Neraca Loket/N2, Buku Perhitungan, dan Pengawasan Transaksi Per 

Bisnis. 

1) Menu Daftar Petugas 

Menu Daftar Petugas menampilkan jumlah petugas yang telah 

didaftarkan ke dalam aplikasi N2 Online oleh Kepala Kantorpos 

atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantorpos sebagai Admin. 
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Gambar 4.10 Menu Daftar Petugas Modul Kepala Kantorpos 

 

2) Menu Rekapitulasi Neraca Loket/N2 

Menu Rekapitulasi Neraca Loket/N2 menampilkan rekapitulasi 

Neraca Loket/N2 yang dibuat oleh masing-masing petugas loket 

KPRK, Kantorpos Cabang dan LE yang hasilnya dapat dicocokkan 

oleh Kepala Kantorpos dengan laporan Buku Kas Harian dari 

Manajer Akuntansi. 

 

Gambar 4.11 Menu Rekapitulasi Neraca Loket/N2 Modul Kepala 

Kantorpos 
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3) Menu Buku Perhitungan 

Menu Buku Perhitungan menampilkan detail transaksi 

penerimaan atau pengeluaran yang dibukukan dalam laporan 

neraca harian dari tiap Loket atau Kantorpos Cabang di suatu 

Kantorpos yang dapat dicocokkan dengan laporan manual di 

Neraca Kasir atau Neraca N2 Kompilasi di Manajer UPL. 

 

 

Gambar 4.12 Menu Buku Perhitungan Modul Kepala Kantorpos 

 

4) Menu Pengawasan Transaksi Per Bisnis 

Menu Transaksi per Bisnis menampilkan keseluruhan transaksi 

per bisnis dari seluruh loket di Kantorpos. 
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Gambar 4.13 Menu Transaksi Per Bisnis Modul Kepala Kantorpos 

 

f. Menu All Programs–Monitoring 

Menu ini menampilkan pilihan Pengawasan Neraca Loket/N2, 

Monitoring Pengawasan Pagu, dan Monitoring Kas Kecil Ditahan. 

1) Menu Pengawasan Neraca Loket/N2 

Menu Pengawasan Neraca Loket/N2 menampilkan data petugas 

yang membuat id neraca mulai dari waktu awal membuat id neraca, 

waktu tutupan id neraca (validasi), validasi oleh pengawas loket 

(Manajer Pelayanan / Manajer UPL), dan validasi oleh Manajer 

Keuangan. 



63 
 

 

Gambar 4.14 Menu Transaksi Per Bisnis Modul Kepala Kantorpos 

 

2) Menu Monitoring Pengawasan Pagu 

Menu Monitoring Pengawasan Pagu menampilkan data batas 

maksimal pagu yang dapat ditahan di Kantorpos Cabang dan kas 

pensiun saat itu. 

 

Gambar 4.15 Menu Monitoring Pengawasan Pagu Modul Kepala 

Kantorpos 
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3) Menu Kas Kecil Ditahan 

Menu Monitoring Kas Kecil Ditahan menampilkan per jenis Kas 

seperti Panjar Pensiun (Taspen dan Asabri), Kas Kecil Operasional, 

dan Penyaluran Dana lainnya dari tiap loket di Kantorpos sehingga 

dapat dipantau batas jenis Kas yang ditahan di suatu Kantorpos 

Cabang melebihi atau tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. 

 

Gambar 4.16 Menu Monitoring Kas Kecil Ditahan Modul Kepala 

Kantorpos 

 

g. Menu Ubah Password 

 

Gambar 4.17 Menu Ubah Password Modul Kepala Kantorpos 



65 
 

h. Menu Logout 

 

Gambar 4.17 Menu Logout Modul Kepala Kantorpos 

 


