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1. Dalam arah dan kebijaksanaan pembangunan tersebut. dalao ~
LITA KETIGA, dibidang Aparatur Pemerintah, disebutkan an
tara lain :
- Pembinaan, penyempurnaan dan penertiban apara~ Pemerintah, dilakukan secara terus-menerus agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa,
sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah,
maupun untuk menggerakkan.pelaksanaan pembangunan seca
ra lancar.
Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaen den
langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangku pe nertiban Aparatur Pemerintah, serta dalam menanggu
langi masalah-masalah korupsi, penyalahgunaan wowen:mg
kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan Negc~ro.,
pungutan-pungut·an liar serta berbagai bentuk penyele wengan lainnyn yang menghambat pelaksanaan pembungrnt3n.
2. jjalo.m rangka pembinaan, penyempurnaan dan penortibi,.n ..:·_pnratur Pemerintah, salah satu usaha kegiatan dio.ntarQnya
ialah bidang Pengawasan.

3. Dari sejumlah kegiatan Pengawasan, termnsuk: didalo.mny<.::ada
lah Pengawasan dalam bidang Materiil, yaitu Pengo.wnsnn di
bidang pengelolaan Materiil, yang merupakan sebngian dari
kekayaan Negara.
4. Mengingat hinggn saat ini, belum banyak uraian yang mcmbahns bidnng Pengawasan A~teriil, maka dalam hal ini Penyusun berusaha memberanikan diri menyusun sekedar pokok
pokok Pengawasan di bidang pengelolaan materiil.

5. Sudah barang tentu apa yang disajikan disini, masih

j~uh

dari pada mencukupi, sehingga !Jenyusun berharap mend.:,.j_)::tt
kan bahan-bahan penyempurnaan dari para Pembaca yo.nc bu~
diman.
6. Sego.la ••••

- ii-6.

Segnl~

kekurnngnn-kekurangan dankejanggalan~kejanggalan
yang terdapat dalam nask~ ini, Penyusun mohon maaf.

7• Semoga uraian-uraian dalam naskah ini dapat sekedar mem
bantu mengisi kelangkaan pembahasan di bidang Pengawasan Materiil, serta sekedar membantu dalam tugas - tugus
pekerjaan yang kita lakukan dalam menghadapi pembangunan Negara dewasa ini.

Jakarta,

Nopember

1980

Penyusun,

Ir. ·M.J. Djokosetyardjo

PENGAWASAN

MATZRIIL

Oleh : Ir. M.J. Djokosetyardjo.Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah usaha peningkatan produksi Nasional melalui perbo.g&i m.:tcam invef'tasi, baik dari pihak Pemerintah (public sector) maupun pihruc dU11ia
usaha (private sector) dalam negeri maupun asing.
Tujuan pembangunan·Nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan baik material maupun
spiritual melalui perkembangan ekonomi masyarakat.
Didalam pembangunan Nasional negara lcita seperti juga di ne
gara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, peranc:'n Pe
merintah sangat dominan, hal ini dapat dimengerti mengingat
bahwa kemampuan masyarakat pada umumnya masih rendah teruta
ma dalam hal penyediaan sarana bagi perkembangan masyarakat
sendiri secara keseluruhan.
Sehingga invastasi-investasi yang dilakukan. oleh Pemerintah
yang pada umumnya bersifat penyediaan sB.rana dan prasarana,
tidak lain merupakan perwujudan daripada pengarahan, bimbingan serta dorongan pihak Pemerintah bagi perkembangan ma syarakat dan dunia usaha secara wajar dengan melakukan kegi
atan-kegiatan serta berdaya kreasi. DengEJ.n demikian kebijak
sanaan pembangunan Pemerintah snngat bcst:,r pengaruhny<-'- b.Jgi
perkembangan masyarakat di dalam menuju kepada tujuan sertn
cita-cita yang telah dirumusknn.
Dilain pihak menging~t perana.n usnha pembo.ngunan pihal<: Perno
rintah seperti tersebut diatas, untuk menjaga agar pehlbnngun
an berjalan seperti yang diiEginknn, porlu adanyn sistim p0
ngendalian pembangunan yang tepat dan efisien.
Hal ini juga disebabkan karena di dnlnm setiap usaha pembangunan terutama di negara-negara yang sGdang berkemb2.ng, se
lalu dihadapi persoalan keterbatasan dGripada sumber~sumber
kemampuan (resources), baik biaya, tenaga dan waktu, dih:mdingkan dengan kebutuhan, karena itu pembangunan tidnk mung
kin dilaksanakan secara serentak dan sekaligus, melninl<::-:n
·secara •••••
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secnra bertahap.
Usnha pembangun an Nasional pada dasarnya dimaksuill( an untuk mencapai suatu TUJUAN tertentu seperti yang telah di
rumuskan di dalam suatu Ketetapan MPR No. IV/MPR/19 78
ten tang Garis-gar is B~sa:r:.___Haluan Negara . (G.B .H.N'-.).
Untuk melaksana kan usaha pembangun an Nasional tersobut perlu disusun suatu Rencana Pembangun an Nasional. Rencana ini merupakan dasar daripada pelaksana annya UD.tuk menuju kepada tujuan yang telah ditetapka n tadi.
Agar pelaksana an pembangun an benar-ben ar menurut rencana
yang telah disusun, agar pelaksana an pembangun an benar bonar mengikuti persyarat an-persya ratan tehnis (dari segi kwalitas, tata laksana, keuangan dan lingkunga n), dan
agar pelaksana an pembangun an benar-ben ar menuju dQil mencapai tujuan yang telah ditetapka n, maka selama pelaksanaan pembangun an perlu dilakukan PENGAWASAN.
Jadi fungsi PENGAWASAN adalah mengawasi

agar

1. Pelaksana an menurut rencana yang telah ditetapka n.
2. ~elaksanaan mengikuti syarnt-sy arat tehnis yang ada.
3. Pelaksana an mencapai tujuan.

Pengawasa n yang bertujuan untuk menjaga agar Pelaksann an
tidak menyimpan g dari rencana dan agar pelakscm::~Gn tid::-:k
menyimpan g dari syarat-sy arat tehnis saja belum cukup
menjamin bahwa pelaksana an itu dengan sendiriny a akan
mencapai tujuannya , hnl ini disebabka n da.ri sif t Renc:-tnn pada umumnya.
Suatu rencana bagnimana pun selalu mengandun g unsur per kiraan, ~rtinya suatu Rencana disusun berdasark an porkiraan-perk iraan. Bisn saja perkiraan -perkircw .n itu dilandasi oleh data-data yang lengkap, tetapi tidak mungkin
data-datn tersebut demikian lengkap sehingga drrpat mcwakili seluruh keadaan, disamping itu, kemnmpuan manusin
dengan segnln peralatan nya adalah terbatas dun tidc•k
mungkin mengetahu i secarn tepat apa yang akan terjadi di
kelak kemudian hari.
.li.Ienyodo.ri ••••

- 3 Menyadari hal ini maka kita sebagai manusin horus sinp
menerima keadann akan terjadinyn penyimp<xngan-penyimpn~
ngnn atnu deviasi terhadap rencana yang telnh disusun
dnlam kenyatnannya dikemudian hari. Ada keadnan-keadaan
di luar kemampuan manusia yang menyebabknn terjJdinyn penyimpangan-penyi mpangan itu.
Pongnwasan pembangunan yang mempunyni fungsi seperti ter
sebut dintas diselenggarnkan melalui meknnisme ntnu ben
tuk sebagni berikut
1. Sistim pelaporan (dari bawah)
2. Sistim inspeksi (dari atas)
3. Sistim evaluasi daripada lapo7an-laporan dan hasil in
speksi.
Sistim pelaporan dan inspeksi diselenggarakan terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan (progress) dari pelaksanaan pembang
unan serta hambatan-hambatan yang ada dan penyimpangan ponyit:pa.ngan yang terjadi ..
Laporan-laporan serta hasil-hasil inspeksi tersebut komu
dian dinilai (dievaluasi), dan hasil evaluasi ini mcmberi
petunjuk-petunjuk kepada Pimpinan untuk mengambil tindak
an-tindakan baik terhadap unsur-unsur ~elaksanaan Pembangunan bila ternyata menurut hasil evaluasi tersebut pelaksanaan pembangunan tidak mengikuti Rencana Pembangunan yang telah ditetapkan, maupun terhadap Rencana Pembangunan (revisi atau replan) bila ternyata menurut hasil
evaluasi tersebut Rencana Pembangunan tidak mengarah kepada tercapainya Tujuan Pembangunan yang telah ditotapkan.
Pengawasan Pembangunan yang mempunyai fungsi dan mekanis
~seperti diuraikan diatas, meruerlukan dukungan suatu
sistim pelo..poran yang diintegrasikan dan meliputi solu ruh usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan oleh pi
hak pemerintah sendiri, maupun pihak-pihak di luur Peoe
rintoh, domestik maupun asing, yang keseluruhannyn morupaknn •••••••••••••
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pakan input dari proses pembangunan dan impact daripada
usaha pembangunan yang berupa perkembangan masyarakat secara keseluruhan.
Tentang arti PENGAWASAN itu sendiri, ialah SEMU.A KEGIAT
AN UNTUK MENGAWASI DAN MENJAG.A agar semua tindakan-tin dakan pelaksanaan dapat berjalan dengan TERTIB, dan sejauh mungkin selalu berdasarkan kebijD.ksana an-kebijaksa
naan. peraturan-pe raturan pedoman-pedo man dan ketentuan
ketentuan yang berlaku.
Kegiatan-ke giatan PEl'fGAVlASAN tersebut dapat :
a. Merupakan tindakan tindakan aktip yang terlibat dalam
tindakan-tin dakan pelaksanaan, yang dilakukan oleh para Pengendali langsung terhadap para ~elaksana bawahannya, mengenai (akan) terjadinya penyimpangan -pe
nyimpangan atau deviasi terhadap peraturan-pe raturan
kebijaksanaa n-kebijaksan aan pedoman-pedo man dan keten
tuan-ketentu an yang berlaku, yang biasa disebut PE
NGAV/ASAN DI DALAM (internal control) atau built-in
control.
b. Merupakan kegiatan-keg iatan memperingatk an (warning),
terhadap tindakan-tin dakan pelaksanaan Pengendali
dan ~elaksana bawahannya, mengenai (akan) terjadinya
penyimpangan -penyimpanga n atau deviasi terhadap ke bijaksanaan- kebijaksanaa n, peratur~~-peraturan, pedo
man-pedoman dan ketentuan-ke tentuan yang berlaku,
yang biasa disebut PENGAWAS~T LUiDi atau external con
trol, ditinjau dari Pengendali.
Segala keGiatan pengawasan banyak sekali menyangkut kemungkinan-ke mungkinan timbulnya penyimpangan -penyimpang
an atau deviasi terhadap kebijaksan2a n-kebijaksan aan, po
raturan-pera turan, pedoman-pedo man dan ketentuan-ke tentuan yang berlaku.

Dan •••••

- 5 Dan setiap deviasi, Umumnya akan cengakibatkan kerugiun
kerugian, baik kerugian biaya atau dana, maupun kerugian-kerugian barang, jasa pengorbanan-pengorbanan dun
woktu.
Akibnt-akibat yang berupa kerugian-kerugian yang dise bubkan tinbulnya deviasi-deviasi dalac tindakan-tindakan pelaksanann, sangat ditentukan oleh besar kecilny8
devinsi-deviasi. Makin besar deviasi yang timhul, mnkin
bcsur pula akibat-akibat kerugian yang diderita, dr~n se
baliknyu,makin kecil deviasi, makin kurang pula akibntakibat kerugian yang diderita.
Dengan demikian segala kegiatan Pengawasan Eembangunun
ditujukan untuk mengurangi atau oemperkecil segala ke mungkino.n tinbulnya deviasi-deviasi, a tau dengan kat,:.
lain : ditujukan untuk nenperkecil akibat 2 kcrugizm ynn.g
diderita,Gaik kerugian uang dan biaya, maupun kerugian2
bar~g, .ja.sa, .p~ngorbanan2; waktu dan . lain sebagainy.~.
Adapun urutan-urutan kegiatan dalam hal pengawasun pembQngunan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
n. Usaha-usaha untuk mencegah segala tindakan-tindaknri
pelaksanaan yang menyebabkan penyimpangan-penyimpang
an atau deviasi terhadap kebijakasanaan-kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman dan ketentu
an-ketentuan yang berlaku.
b. Usaha-usaha untuk menjaga agar seg8la tindakan-tindak
~ pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti kebi
jaksnn.a.an-kebijaksanaan, serta pedoman-pedonan, per;:;.turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Dalam hal dimana penyinpanga~atau deviasi-deviasi
tidak mungkin dielakkan, naka kegiatan-kegiatan pe ngawasan penbangunan berupa pemberian peringatan
(warning) bahwa deviasi itu telah terjadi dan boru
saha agar deviasi tersebut menjadi sekecil nungkin
dnlan batas-batas yang dapat ditolerir atau diijin ko.n. •••••

- 6 kan, serta berusaha agar tindakan-tindakan pelaksanaan pembangunan kembali mengikuti kebijaksanaan-ke
bijaksanaan, peraturan~peraturan, pedoman-pedoman
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
c. Bila tindakan-tindakan pelaksanaan pembangunan telah menghasilkan penyimpangan-penyimpangan atau deviasi-deviasi yang tidak dapat ditelorir lagi, maka
kegiatan pengawasan pembangunan akan berupa usaha usaha memberikan saran tindak untuk tindakan penyelamatan terhadap deviasi-deviasi tersebut, sehingga
tindakan pelaksanaan pembangunan selanjutnyn dnpat
diusnhakan untuk kembali mengikuti kebijru{sanaan
serta pedoman-pedoman, peraturnn-peraturan dan ke tentunn-ketentuan yang berlaku, dengQn membuwn aki
bat nkibat-akibnt kerugian sekecil mungkin.
Pengawosan Pembangunan pada dasurnya terjadi berting kat-tingkat, sesuai dengan hierarchie orgnnisntoris.
Di dnlam unit organisasi pelaksana yang paling rendah
atnu paling bawnh terdapat Pengnwasan, ynitu Organ Pe~
ngawas Pengendali tingkat bnwah (Mandor, Kepaln Sub
Seksi, Kepala Operator) mengawasi Pelaksnna tingknt b£
wah (Oper~tor, tukang , juru). Pelnksann tingkat bawah
memberi laporan tertulis maupun lisan, mengenni hnsil
kerja serta jalannya pelaksnnaan pekerjaQn, kopGda ata
sannya (Organ Pengawas Pengendali tingknt bnwah). Se lnnjutnyn Pcngondnli ~ingknt bawah (Kopala Seksi, ForG
man) melakuknn pengawasan terhadnp baik Orgnn Pengawns
Pengendnli tingkat bawah (Mandor,-Kopaln Sub Seksi,Kepnla Operator), maupun kepadn Peluksana-polaksann ting
kat bnwah (Operator, juru, tuknng).
Dilihat dari unit organisasi pelaksana yang terrendah
atau paling bawah tadi, sistim pengawasan yang berlaku
tersebut merupakan internal control atau built-in control.
Selanjutnya •••

... 7 Selanjutnya unit organisasi pelaksana yang terrendah
atau paling bawah tadi, sebagai kesatuan mendaputkan
'
l'engawasan, yang dili~at daripadanya meru.pakan exter
nal control, yang dilakukan oleh unit organisasi pelaksana tingkat menengah, atau unit organisasi pelak
sana atasannya, mengenai pekerjaan yang menjadi tugas
nya, dimana secara hierarchie, pengawasan langsung dilakukan oleh Organ ~engawas Pengendali Dingkat Menenga~(dalam hal ini Pengawas lapangan) dan Pengawas
lapangan ini mendapatkan pengawasan lebih lanjut oleh Pengendal:i ti~gkat Menengah atau Kcpala SUb Proyek.
Sis tim Pengawasan ini dilihat dari unit Or.ga..Liso.si Pe
laksan~ tingkat Menengah tersebut, sebagai kesatuan merupakan inte~al con~rol atau built-in control, dan
menerima external control dari Unit Organisasi Pelaktingkat Atas berikutnya (atau unit organisasi pelaksana tingkat Proyek).
Sistim pengawasan ini dilihat dari unit org nisasi pe
laksanaan tingkat Atas tersebut sebagai kesatuan, merupakan internal control, dan menerima external con
trol dari unit organisasi pelaksana tingkat Direkto rat J enderal.·
Demikian berturut-tur ut lebih lanjut, yaitu unit orga
nisasi pelaksana tingkat Proyek mendapat pen5a~asan dari Unit Organisasi pelaksana tingkat Direktorat Jen
deral, yang merupakan external control dari unit orga
nisasi pelaksana tingkat Proyek tersebut sebagai ke satuan, namun sebagai internal control dari unit orga
nisasi pelaksana tingkat Direktorat Jenderal.
Sedangkan unit organisasi pe~akaana tingkat Direkto ra~ Jenderal, menerima Pengawasan sebagai external
control oleh Inspektorat Uenderal, dan Pengawasan o leh Inspektorat Jenderal terhadap Direktorat-D irektorat Jenderal terscbut merupakan internal control unit
pelaksana tingkat Departemen.
Lihat Gbr.l ••••••
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Lihat Gambar 1.
Pengawasan di dalam suatu Organisasi terselenggara pula
s.ecara built-in melalui pelbagai prosedur, tata kerja,
peraturan-peraturan, pedoman-pedoman dan tata laksana pe
n;yelenggaraan pekerjaan. Sebagai contoh dapat disebutkan :
prosedur pelelangan pekerjaan kepada pihak ketiga, prosedur pembayaran pihak ketiga, prosedur pengambilan barang dari gudang, peraturan beton bertuiang, peraturan
konstruksi baja, peraturan bangunan bertingkat banyak,
prosedur pemeliharaan peralatan dan sebagainya. PengaWD.san yang bersifat built-in pada umumnya dalam rangka
pengawasan preventive.
Di dalam rangka Pengawasan Pembangunan maka sistim pelr:!-:?Oran, sistim inspeksi dan sistim pengawasan yang ber
sifat built-in, harus berjalan secara terintegrasikan
sehingga usaha Pengawa,pan dapat berjalap. secara efektip
dan efisien. Harus diingat b~hwa didalam .11:saha pengaw.:'
san terdapat prinsip "Control-economic 11 dalam arti bah
wa suatu usaha pengawasan memerlukan pembiayaan, sehing
ga haruslah seimbang antara biaya untuk pengawasan de~1
ngnn nil.:Ji daripada yang diawasi.
Laporan merupakan· bahan utama daripada usaha penilaian
atnu evalu::tsi, untuk mengetahui apakah ,.tlelakso.naan Pem
bangunan yang telah dilakukan mencapai tujuannya atau
tidak. Karena itu suatu sistim pelaporan harus mengikuti pelbagai persyaratan, antara lain : teratur, terusmenerus (ajeg) atau kontinu, sesuai (relevant) dan dapat dipercaya.
Sesuai dengan KEPPRES No.• 44 dan 45 tahun 1974, tugas -·
pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan
dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas
semua unsur Departemen agar supaya dap~t berjalan se :Juc:li dengan kebijaksanaan· Menteri, rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun
pembangun.an.
Dalam ••••••••

- 9 Dalam menyelenggarakan fungsi pokok tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
1. Pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi diling
kungan Departemen yang dipandang perlu, meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil
hGsil phisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain.
2. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala
untuk sewaktu-waktu dari setiap unsur/instansi Depar
temen atas petunjuk Menteri.

3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau pengaduan tontang hambatan, penyimpangan atau penyalah
gunaan di bidang. administrasi atau keuangan,
yang
dilakukan oleh unsur/ins~ansi dilingkungan Departemen.
Peng&wasan adalah fungsi untuk menjaga dan mengusahakan
ketaatan terhadap pengetrapan dari tata laksana yang
berlaku (berupa peraturan-peraturan, norma-norma
dan
kriJceria) dan kebijaksanaan Menteri oleh semua unsur
dan unit pelaksana, dan untuk menilai tentang ketepatan
dari tata laksana yang berlaku serta sarana yang dipa kai.
Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
dilokukan dengan cara :
1. Mengadakan evaluasi di kantor Inspektorat Jenderal atas laporan, pengaduan ataupun surat-surat kiriman
dalam surat kabar atau artikel dalam majalah, maupun
dari 1 a p o r a n-1 a p o r a n periodik yang ma suk ke Inspektorat Jenderal yang menyangkut organisa
si, personalia atau cara kerja aparat Departemen.
Evaluasi tersebut
kalanya diikuti dengan melaksa
nakan pemeriksaan

2. Melakukan ••••
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2. Melakukan inspeksi ke unit kerja atau proyek, baik
dengan lebih dahulu diprogramkan, berupa inspeksi
rutin,
inspeksi gabungan dan kunjungan staf, ma
upun tidak diprogramkan berupa inspeksi khusus,
yang prosedurnya ditetapkan sebagai berikut :
a. Petugas yang akan mengadakan pemeriksaan pada
suatu unit pelaksana/proyek,harus membawa Surat
Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh
Inspektur Jenderal atau Pejabat yang diberi wewenang.atas nama Inspektur Jenderal.
b. Pada akhir suatu pemeriksaan di tempat obyek
yang diperiksa, pemeriksa harus oeninggalkan Be
rita Pemeriksaan (B.P.).
c. Hasil dari suatu pemeriksaan disusun dalam lapo
ran nasil Pemeriksaan (L.H.P.).
d. Dari Laporan.Hasil Pemerikf?.aan tersebut, untuk
masalah yang perlu mendapatkan perhatian maka disusun Input Turun ~angan (I.T.T.) dalam bentuk :

d.l. Nota Hasil .:t'emeriksaan (N.H.P.), yanf3 di tanda tangani oleh Inspektur Jenderal dan
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal/Direk
tur Jenderal yang bersangkutan, dengan tem
busan kepada Menteri.
d.2. Nota Pemeriksaan (N.P.) yang ditnnda tungoni
oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal dan di
tujukan kepada Direktur/Kepala Biro/Kepalu
Proyek yang bersa.ngkutan, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal.
c. Input Turun Tangan (I.T.T.) mcrupakan umpan b8lik hasil pengawasan bagi para pengendali pclak
sana untuk mendapatkan tanggapan.
Terhnd:::tp •••••
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Terhadap Laporan Hasi1 Pemeriksaan dari BEPEKA dun DJPKN,
indikasi permasa1ahan dari BAPPENAS dan OPSTIB yang diterima o1eh Inspektorat Jendera1, pengo1uhnnnya sebagai be
rikut :
1. BEPEKA : untuk menanggapi LHP-BEPEKA, kepada Direktorat Jendera1 yang bersangkutan o1eh Inspektorat Jende
ra1 dengan suatu surat pengantar diberi butir-butir
yang memer1ukan tanggapan. Setelah diterima, kemudian
dikirimkan ke BEPEKA.
menangAdakalanya untuk mendapatkan keterangan
.
. dalam
.
gapi LHP tersebut,.Inspektorat Jenderal mengirim.kan
tim ke unit kerja atau proye~.
.

.

.

2. DJPKN : Cara pengolahannya sama seperti terhc-,dap LHPBEPEKA, hanya jawaban dari masing-masing Direktorat
Jendera1 per1u se1ancar pemberian·tanggapan LHP-BEPE
KA.

3. B.APPENAS : Da1am rangka monitoring pengendalian pro
yek-proyek o1eh BAPPENAS, Inspektorat Jenderal men.
pat tugas untuk mencocokkan kebenaran identifikasi
masa1ah yang tercantum da1am formu1ir-formulir yang
te1ah ditetapkan untuk itu •.
Formulir-formulir yang sampai pada Inspektorat Jenderal, ·sa1ah satu atau ketiga-tiganya yaitu B-1,
hasil pencocokan tersebut di
C-2 atau E-3. "''"'emudian
,
sampaikan kepada BAPPENAS.
__

4. OPSTIB : Informasi permasalahan yang disampaikan oleh OPSTIB kepada Inspektur Jenderal dijadikan bnhan
pemeriksaan oleh tjm berupa suatu tim khusus at~u
tim gabungan dari berbagai bidang,.yang ditujukanuntuk tugas penelitian mengenai kebenarunnya. Hasil
penelitian tersebut merupakan lap'oran penertib::m
yang disampaikan tiap-tiap bulan kepada MilllPAN de ngan tembusan kepada Menteri yang bersangkutan dan
Ketua OPSTIBPUS.
Demikian ••••

- 12 Demikianlah tadi prosedur pengawasan yang seharusnya.
Adapun tentang peruturan-peraturan, pcdoman--pedoman,
norma-norma, kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan yang dibuat, adalah ditujukan untuk mencapai keada
an atau kondisi yang TERTIB.
Dengan demikian semua peraturan-peraturan, pedoman-pe
doman, norma-norma, kriteria serta ketentuan-ketentuan yang menyangkut bidang MATERIIL adalah r::.itujukan
untuk mencapai keadaan "TERTIB MATERIIL", yaitiu Keter
tiban dalam pengelolaan materiil, atau secara lebih
terperinci : Dalam menyelenggarakan penge~~an serta
Pembinaan terhadap materiil milik Negara hc~~aklah di
laksanakan secara tertib, teratur dan se:vatlftnya a tau
selayakn.ya.
Namun demikian, tertib materiil tidak hanya disandarkan kepada dasar hukum, peraturan-peraturan, pedomanpedoman atau ketentuan-ketentuan saja, mclainkan juga
terhadap attitude atau sikap mental pelaksananya.
Semula arti MATERIIL adalah
and services.

: segenap kebu·cuhan,goods

Sedangkan berdasarkan pokok pengertian N~TBRIIL yang
tertuang dalam Peraturan MENKO HAMKAN/KASAB nomor :
M/A/21 a/1964 tertanggal 10-2-1964, yang dimaksudkan
dengan MATERIIL adalah : "Barang-barang yang terdiri
dari semua bagian dari kekayaan Negara, yang merupakan suatu satuan-satuan tertentu, yang dapat dihitung,
diukur dan ditimbang".
Dan dalam Insiiruksi Presiden nomor:3 tahun 1971 dan yang telah· dijabarkan dalam Pasal 1 tersehut dalam Su
rat Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep. 225/MK/V/4/
1971 tertanggal 13-4-1971, mengenai : "Pedoman pelak
sanaan tentang Inventarisasi barang-barang milik Nega
ra •••••••••

- 13 ra"/kekayaan Negara" ialah :
"Yang dimaksud dengan barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara·, adalah semua barang-barang milik Negara/Ke
kayaan Negara yang berasal atau dibeli dengan dana yang
bersumber untuk seluruhnya atau s8bagiannya dari Anggaran Balanja Negara ataupun dana diluar Anggaran Belanaa
Negara, yang dibawah pengurusan atau penguasaan Departe
men-Departemen, Lembaga-lembaga Negara, Lembaga-lembaga
Pemerintahan non Departemen, serta unit-unit dalam ling
kungannya, yang terdapat baik didalam Negeri maupun di
luar Negeri, tidak termasuk kekayaan Negara yang telah
dipisahkan (kekayaan PZRID{ dan PZRSER~dan barang-barang/Kekayaan Daerah Otonom".
Apa yang dibahas dimuka, baru mengenai Pengawasan itu
sendiri dan lVla teriil. Maka sampc.ilah ki ta membicarakan
masalah pokoknya, yaitu P.:NGA'H..,;..SAN ~:L.TERIIL. Dari ke tentuan-ket entuan tersebut dc.'.lo.m uraian -uraian dimuka
me.ngenai arti dan makna dari kata Pengawasan dan l\lateriil secara tersendiri, maka kito dapat merumusk<:.m arti majemuk dari PENGAWASAN MATERIIL, yang kurang lebih
akan mempunyai arti sebagai berukut :
"ialah : Semua kegiatan untuk__m_~~.Yl.asi dan men_j_E~ agar semua ti:Iiidakan-tindakan po_l¥,_po.naan dalam uenye lenggarakan pengelolaan serta ~~~b-~naan terhad~ hlatoriil milik Negara hendaklah dj_h~S_2B;;?kan secare tertib,
teratur dan sepatutnya atau se~.!')'.::1fggo., berdassrl~:_n ke
bijaksanaan-kebijaksanaan, p6ra~2)~-peraturan, ~edo~
man-pedoman, norma-norma dan k3tc:q,tlB_~-ketentuan .znn_g
berlaku ".
Yang akan dibicarakan lebih jauh yaitu mengenai
"tin
dakan-tindakan pelaksanaan dE,_lum menyelenggarakan PEN"GE
LOLAAN serta PEMBINA.A.N terhadap ~1.L;l. 1J:lERIIL".
Adapun mengenai PENGELOL.AAN sertn P.:l:l\la3INAAN terhadap
MATb1UIL, yang merupakan kata lain d.Dri :rvlANAJBM:a~ W..A.TERIIL ••••
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TERIIL, adalah merupakan seperangkat dari kegiatan-kegiatan Manajemen dibidang Materii1 :
- Perencanaan umum,
- Perencanaan kebutuhan dan penentuan kebutuhan Mate -·
riil,
- Pengangga~an,
- Pengadaan Materiil,
Penerimaan, penyimpanan dan pengendalian JUMLAH Materiil, dengan Inventarisasi sebagai sarana utama,
Distribusi, penyaluran dan transportasi N~teriil,
- Pengoperasian dan penggunaan Materiil,
·- Pemeliharaan dan perawatan Materiil,
- Penghapusan, dan
- EVALUASI mengenai Iv1ateriil.
Duri seperangkat kegiatan-kegiatan Manajeme~ di bidang
Materiil tersebut dimuka, masing-masing kegiatan masih
dapat diperinci lebih lanjut menjadi beberap~ kegiatan
kegiatan detail. 11isalnya bidang Pengadaan Materiil
yang dapat diperinci lebih lanjut menjadi beberapa kegiatan, misalnya :
- Penyusunan spesifikasi tehnis,
- penyusunan dokumen tender,
pra-kwalifikasi calon supplier,
- 1111.dangan untuk mengikuti tender 'kepada calon supplier,
- pelaksanaan tender,
evaluasi working team untuk_penentuan pemen~g,
- pelulusan dan penunjukkan suppliert > ..
pembukaan L/C atau pe~syaratan-persyaratan administrasi lainnya,
- pen·gapalan dan penerimaan barang, dan lain-lain.
Dan dari seperangkat kegiatan-kegiatan Manajemen di bidang Materiil tersebut dimuka, pada umumnya kegiatan-ke
giatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik di Depar
temen-departemen maupun instansi-instansi Pemerintah
lainnya •••••
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lainnya, namun kegiatan-kegiatan EVALUASI terhadap Materiil kiranya belum banyak yang menerapkannya. Pada
dari uraian ini akan diuraikan lebih mendetail
.
alc..hir
mengenai EV.ALUASI Ma teriil.
Baiklah kita mulai dengan membahas mas~ng-masing kegi
a.tan l~'lunajemen dibidang Materiil tersebut, dimulai dari :
PEllENCANA.AN
......, ..--..--. UMUM

Perencanaan umum adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaua untuk merumuskan sesuatu dasar dan pedoman guna
suatu.tindakan, sebagai kaitan tugas pokok atau tugas
utama, yang didukung oleh adanya:idea, perintah, keinginan atau usaha penyelesaian masalah yang ada, atau
pun kebijaksanaan dari para Pengendali pelaksana.
Setiap Rencana selalu mempunyai : "TUJUAn dan SASARAN"
yanB harus dicapai. Tanpa adanya TUJUAN dan SASARAN
yant jelas yang :hendak dicapai, akan sulitlah menyusun
suatu Rencana.
Idea, keinginan maupun kebijaksanaan-keb ijaksanaan, dapat diciptakan baik oleh Pengendali-pengen dali tingkat
bawah, menengah maupun tingkat atas ataupun yang ter ·~
tinggi dari sesuatu Proyek ataupun Departemen.
Bila idea, keinginan, kebijaksanaan-keb ijaksanaan tersebut datangnya dari pihak Pengendali bawahan, maka akan tertuang dalam bentuk usulan-usulan rencana, dimana usulan-usulan rencana tersebut akan dievaluasi oleh
para Pengendali pihak atasan, yang disertai koreksi koreksi pendapat, idea, keinginan maupun kebijaksanaan
dari Pengendali atasan tersebut, sehingga merupakan se
ma.cam KONSliNSUS idea, pendapat, keinginan dan kebijak
sanaan bersama dari para Pengendali mulai dari tingkat
yang tertinggi sampai yang terrendah, yang nantinya akan berbentuk rencana yang konkrit.
Namun •••••••

- 16 Namun pada umumnya, rencana-rencana datang dari Pengendali tingkat atas atau tingkat tertinggi, sebagai pe
ngemban idea atau pengemban kebijaksanaan-kebijaksanaan.
Selanjutnya idea atau kebijaksanaan dari Pengendali ting
.kat tertinggi atau tingkat atas tersebu"ti akan digarap o
leh para pejabat Stafnya untuk disusun menjadi suatu ren
cana.
Pada hakekatnya suatu rencana harus dapat dipakai dan
didukung oleh Gegala golongan yang bGrsanglaltan. Sesuatu
rencana yang dipaksakan akan sulit untuk mendapatkan du
kungan, yang berakibat penyelenggaraan pelaksanaannya
menjadi tidak lancar.
Segala perencanaan dihadapkan kepada ha12 atau masalah2
y=a ~ g belum pasti. Sehingga para Perencana hendakl~a
memperhatikan masalah-masalah atau hal-hal yang perlu
diperhitungkan yang dapat timbul di luar kemampuan para Perencana maupun Pelaksana.
Perencanaan dapat dibagi dalam golongan-golongan :
- perencanaan jangka pendek,
- perencanaan jangka menengah,
- perencanaan jangka panjang.
Tidak ada sesuatu peraturan atau ketentuan hukum yang
mengikat bidang Perencanaan umum, karena pada hakekat
nya Perencanaan dicetuskan nari adanya idea, gagasan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan, yang didasarkan kep<:..~d::.:
adanya "SASARAN" dan "TUJUAN" yang harus dicapai atau
dike jar.
Pengawasan yang dilakukan terhadap bidm1g Perencanaan
umum, meliputi masalah apakah Rencana yang disusun telah sesuai dengan S.ASARAN dan TUJUAN yanD hendak dic~r
pai, Apakah Rencana sesuai dengan kemampuan-kemampuan
yang ada, apakah tidak menyalahi perhitungan-perbitung
an yang wajar, apakah hal-hal yang mun~(in terjadi sudah diperhitungkan, apakah telah dilakuk2n check dan
re-check •••••
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tcrsebut, dan sebagainya.
P:ERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHA.N 1\iiATERIIL :

Perencanaan dan penentuan kebutuhan Materiil adalab.
kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskon pe~
rincian daripada Perencanaan Umum sebagai dnsor dcm pe
doman gunu sesuatu tindaka~ yang tertentu pad~ jongka
waktu tertentu, dalam kebutuhan Mnteriil y:mg perlu di
adakan •.
Perencnnaan kebutuhan Materiil disusun dalcm su~tu polu jumlah kebutuhan armada Materiil, yang disesuaikan
dengan volume pekerjaan yang dihadapi ~erta waktu pe nyelesuian yang telah ditentukan. Sehingga komposisi
armadn Mnteriil harus disusun setepat-tepatnya untuk
menghadapi tugas pekerjaan tersebut dolam l:>erencunDnn
Umum.
Komposisi armada lVlateriil harus disusun sedemikian se
hingga dapat dicapai kondisi kerja yang se-effisien
mungkin. Setiap peralatan diusahakan direncanakan ak0n
digunakan seefektip mungkin tanpa banyak menimbulkan
pengangguran alat-alat atau Mnteriil.
IComposisi armada Materiil yang berlebihan atau tidG~
tcpat- akan menimbulkan pengangguran-peng angguran pera
lntan atau Materiil.
Pengangguran Materiil akan berakibat tingginya Invests.si yang "iddle" serta menaikkan biaya Proyek, lagipula mengakibatkan tingginya biaya pemeliharaan un~(
konservasi Materiil serta peralatan tersebut.
Pengalaman-pengala man dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang telah lewat, disertai pengalaman pengenalan
sifat dari alat atau Materiil, serta merk dan kap2sitns dari peralatan, akan sangat berguna untuk mendu kung penyusunan rencana kebutuhan Materiil atau kompo
sisi armada Materiil.
Tanpa •••••••••
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gunaan perolatnn atau m.ateriil dimnsn yang lewat, tidak
lah dapat disusun Rencana kebutuhan peralatan ;;,rang setepatnya.
Di bidang Perencamaan kebutuhan materiil tidak ada pe
raturan-peraturan ataupun landasan-landasan hukum yang
secara langsung mengikat, dan pada umumnya s~ringkali
berdasarkan "Instinct" atau daya imaginasi yang kuat
dari para Penyusun rencana.
Sekalipun d&mikian peraturan-peraturan yang sedang ber
laku kadang-kadang sangat mempengaruhi penentuan kebutuhan Materiil, umpamanya mengenai kondisi kelas jalan
yang akan dilalui pada waktu transportasi Materiil naB
tinya, jari-jari tikungan jalan, daya dukung jembatan,
peraturan-peraturan setempat (lokal), adat kebiasaanmasyarakat setempat dan lain sebagainya.
Rencana dan penentuan kebutuhan Materiil tersebut perlu pula dilengkapi dengan mencantumkan mengenai klassi
fikasi peralatan, spesifikasi tehnis yang diperlukan ,
dan syarat-syarat lain yang harus dipenubi untuk Materiil yang akan diadakan.
Rencana kebutuhan Materiil harus benar-benar disesuaikan dengan apa yang disebutkah di atas, Perencana kebutuhan Materiil harus benar-benar memahaminya, harus
tahu betul sifat-sifat masyarakat setemp.at, sifat-sifat calon operator, kondisi cuaca setempat, kondisi
medan yang nantinya akan dihadapi oleh alat peralatan
tersebut, dan sebagainya, mudah tidaknya didapatkan air pendingin, mudah tidaknya supply bahan bakar, tempe
ratur kerja dari peralatan-peralatan jika nantinya ber
operasi, apakah temperatur kerja yang ditimbulkan nantinya tidak akan mempengaruhi gairah kerja operator
tersebut, dan sebagainya.
Sehingga •••••••
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luas mungkin bagi Perencana kebutuhan peralatan/Materiil,
untuk dapat menghasilkan Rencana kebutuhan Materiil yang
benar-benar efektip. Tanpa didukung oleh adanya pengalaman-pengalaman yang luas, dan tanpa memiliki daya imaginasi yang kuat, kiranya tidaklah mudah dihasilkan Perencanaan kebutuhan peralatan yang tepat.
Para Perencana kebutuhan Materiil dituntut agar celalu
mengikuti perkembangan-perkembangan tehnis dan tehnologi
yang mutakhir (up to date) sehingga perlu mempunyoi ke lincahan berpikir dan mampu meresapi ~erkembangnn-perkem
bnngan tehnik dan tehnologi.
Cara berpikir yang statis, mengnkibatkan perencnnno.n ke
butuhan materiil yang konvensionil dan dogmatis, sehing
ga komposisi armada Materiil yang disusunnya akan menja
di terlalu "overbodig" atau berkelebihan.
Rencana kebutuhan Materiil hendaknya dikaji, di-review
dan dianalisa sebaik-baiknya hingga matang, dalam menghadapi segala kedaan (IPOLEKSOSBUD, GEOGRAFI, D~IOGRAFI
dan sebagainya), maupun kemajuan-kemajunn Technologi dan
ilmu Pengetahuan lainnya.
Pengawasan di bidang Perencanaan kebutuhan Materiil dan
penentuan kebutuhan Materiil, menyangkut apakah Rencana
kebutuhan telah disesuaikan dengan volume pekerjaan , apakah sesuai dengan kapasitns yang dip~rlukan, apakah
jumlah para ~etugas yang akan menggunakan Materiil tersebut telah mencukupi, apakah komposisi armada 1~teriil
yang disusun tidak berkelebihan (overbodig), atau kekurangan, apakah ada kemungkinan-kemungkinan terdapat sejumlah materiil yang "idle" untuk jangka waktu cukup la
ma, apakah spesifikasi tehnis yang direncanakan disesuaikan dengan kondisi medan, dan apakah tidak bertentnng
an dengan peraturan-peraturan yang berlalfu. mengenai
transportasinya nanti, dan S(!bagainya.
Dnlnm ••••••
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Dnlam hal ini dituntut persyarntan pengetahuan dan pengnlaman yang luas, daya imaginasi yang kunt, serta ke
mampuan penyerapan tehnologi modern, bngi pnrc. Pengo. was di bidang inio
Biln tennga Pengawasan untuk bidang ini tidak didukung
dengo.n persynratan-persyaratan tersebut dintas, kira nya pengawasan yang diselenggarnkan nkan sangnt lemah
dnlnm hnl menunjang kelnncarnn pembangunnn.

PENGANGGARAN :
Segnln perencnnaan kebutuhnn dan ponentuan kobutuhan
Materiil yang telah mntRng, yang telnh mengnlami peng
knjinn dan telah dinnalisa sedalam-dnlumnyn, dan se bngainya, maka perlu disusunkan anggaran pembinyaan nya untuk pengadaan onteriil yang dibutuhkan tersebut,
agar dnna ynng dibutuhkan dnpat disediakan oleh Pe~e
rintah tepat padn wnktunya dan tidnk mengukibatkan ke
suknrnn-kesuknran nnntinyno
Penganggarnn yang merupakan kegiatan-kegiatan dan usahn-usaha untuk me~~muskan perinJian penentuan kobutuhnn do. lam suatu skala standar iC' lah sknla m£.-...tD uang de.ngnn memperhntiknn pengarahan dan pembatnsan yang ber
lnku terhadapnya, untuk jnngka waktu tertentu.
Anggnrnn biaya pengndan:n. Materi:'.l merupaknn belgian do.
ri Anggaran u~um secara keselur~hnnnya~ Hendnknya Anggnran binya pengadaan~9.teriil tersebut jnngan diganggu-ganggu_ lngi, agar seluruh reneo.na yo.ng tclnh diprogrmnkan do.pat berjnlan· dengan lancnr dolan ponyolengga
rao.nnyno
Ponyusun Anggnran Biay.CJ. pengada.an lvlateriil hendcJmya
meoperhi tunglcan pula 1-:.ondisi-kondisi ekonoLli yang sedang berjalnn, IJ.aupun perkembango.n-perkembo.ngo.n ekonomi dimasa yang akan iatang, s:.rta memperhitungkan pu
la ••••••••

- 21 -

1a kondisi -kondis i perekon omian setempa t, se1uruh wi1ayah ataupun se1uruh wi1ayah tanah air, serta kondisi edekonomi dibeber apa negara yang ada sangkut pautnya
ngan pengada an Materii 1 tersebu t.
Anggara n biaya pengada an Materii 1 yang te1ah disusun ba
ik-baik akan tidak banyak nenyimp ang atau meleset , seka
lipun ada perubah an-perub ahan kondisi ekonomi , namun da
lam batas-b atas yang cukup hemat dan tidak berkelebihan~
Pengawa san dibidan g Pengang garan pengada an Materii 1, di
tujukan terutam a pengawa san dan penilai an dalam hal pengisian -pengis ian DUK/DIK dan DUP/DIP, yang mencerm in kan masalah penentu an kebutuh an Materii l, yaitu : apa
yang dibutub kan, dimana dibutuh kan, bi1aman a dibutuh kan
berapa banyak, berapa perkira an biayru1y a, apa alasan- alasan kebutuha n.,
Disampi ng itu perlu dilihat atau diawasi pula apakah da
lam penyele nggaraa n Inventa risasi segala materii 1 telah
ada dan telah mencerm inkan kebutuh an materii l yang dimaksud, Apakah terjadi perkemb angan-pe rkemban gan biaya~
perkemb angan industr i materii l dan supply materii l, indeks materii l, indeks harga dan lain-la in
Disampi ng itu perlu pula pengawa san dalam halpene ntuan
plafon anggara n, plafon anggara n per program atau kegi
atan. Perlu pula dipertim bangkan apakah anggara n untulc
pengada an Materii l seimban g dengan jumlah kebutuh an M::1
teriil seperti tersebu t dalam rencana kebutuh an, dan
bagaima na penyesu aiannya .
Adapun pedoman -pedoma n atau ketentu an-kete ntuan yang
berlaku bagi Pengang garan adalah Keputus an Preside n Republik Indones ia nomor 14-A (KEPPRES no. 14-A) tahun
1980 tertang gal 14-li--19 80 tentang :
~elaksanaan Anggara n Pendapa tan dan Belanja Negara.
PENGADAAN •••••
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PENGADAAN MATERIIL
Pengadaan Materiil ialah segala kegiatan yang meliputi
usaha-usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangan
yang
berlaku.
Pengadaan adalah suatu usaha untuk membuat sesuatU: yang
sebelumnya tidak ada atau belum ada, menjadi ada, termasuk usaha didalamnya untuk tetap mempertahankan yang
telah ada dalam batas-batas efisiensi.
Dalam Pengadaan Mnteriil, diusahakr.n agar Mnteriil yang
diadakan, baik dengan jalan : membeli, menyewa, membangun kembali atau me-rebuilt, membuat baru, ctaupun me
nodifikasikan, hendaklah Materiil yang dindakan tersebut benar-benar dapat berfungsi dengan bnik sebagai sa
rnnn untuk pelaksanaan pembangunano
Agar Materiil yang diadakan tersebut dapat berfungsi
dengan baik, dengah seefektip dan seekonomis mungkin
dalam pengoperasiannya dan dengan sehemat mungkin usaha
usaha w.1.tuk perbaika.n dan :::~.::::·?..\vatannya, maka hendaklah
materiil yang ak&n diada~a~ tersebut ~enar2 terdiri
dari Materiil yang terpilih, teruji dan terpercaya me
ngeriai kwalitasnya~
Bila keadaan memungkinkan hendaknya juga diqapai har. ga yang semurab.-murahnya, serta synrat-cyo.rutnya pembayaran yang paling menguntungkun (favourable), serta
waktu penyerahan (delivery time) yang paling singkat.
Beberapa ikhtiar diusahakan untuk mencapai keadaan
tersebuto
Prakwalifikasi cal~n - calon supplier dilakukan untuk
membatasi hanya calon-calori· supplier yang benar-benar
bonafide yang diundang untuk menawarknn, agar tidak
mengakibatkan persoalan-persoalan dnlnm pcngadaan nan
tinya •••••••

- 23 tinya, baik dalam hal jangka waktu penyerab.an, maupun
kwalitas materiil yang disnnggu};:inya, d.::tn lain - lain.
Sedangkan penyusunan spesifiknsi tehnis dimaksudkan ngar hanya barang-barang yang benar-bennr memenuhi syarat yang bisa ditawarkan. Namun demikian spesifikasi
tehnis yang disusun bukannYa merupaknn alat penyaring
yang kejam, sehingga hanya ada sesuatu merek alat sajo.
yang bisa memenuhi persyaratan tehnis tersebut, dengan
lain perkataan : spesifikasi tehnis bukannya penggiring
untuk menuju kepada pemilihan suatu jenis merek peraln
tan yang terselubungo
Spesifikasi teknis disusun untuk bono.r-bcnar disesuaikan dengan kebutuhan tugas pekerjaan pero.latan/materiil
nantinya, kondisi lapangan, kondisi operator, persyaratan-persyaratan tehnis hasil pekerjaan, persyaratan
persyaratan operasionil peralatan, dan sebagainya, harus benar-benar diperhatikan dalam penyusunan spesifikasi tehnik tersebut. Data-data pengalaman operasional
yang luas serta mendalam sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan spesofikasi tehnis tersebut.
Dalam tahap proses selanjutnya, yaitu dalam hal evalusi pcnawaran-penawaran yang masuk, adalah merupakan
proses yang cukup rawan. Memilih harga yang murah di
suatu pihak, akan memperoleh barang dengan kwalitas
yang kurang baik sekalipun memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku.
Sehingga untuk.beberapa jenis peralatan/materiil bukann;ya harga yang terrendah saja yang merupakan dasar penentu
an pemilihan peralatan/materiil, namun perlu pula dilihat seberapa jauh peralatan-peralatan yang ditawarkan tersebut mendekati spesifikasi tehnis yang telah
ditentukan.
Untuk beberapa jenis peralatan/materiil yang pernah di
miliki •••••••••
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miliki dalam pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan sebelUD
nya, telah dapat diketahui sifat-sifatnya serba sedi kit, bila ada umpan balik dari Petugas-petugas lapangan yang menggunakan.alat-alat tersebut, itupun bila
sistim pencatatan-pencatatan (recording system) dise lenggarakan dengan baik.
~ada

umumnya untuk setiap produk atau jenis baru atau
cerek baru dari sesuatu peralatan atau materiil yang
ditawarkan haruslah kita lebih waspada, dan selalu men
curigai setiap alat baru yang ditawarkan tersebut. Selalu cencurigai kepada setiap alat/~nteriil baru yang
ditawarkan adalah sikap yang terpuji dalam hal pengadaan uateriil.
.'

;

Boleh jodi alat baru yang ditawarkan tersebut justeru
merupakan inovasi dan perbaikan dari alat-nlat lama
yang konvensionil. Na~un demikian perlu dipahaoi dalnn
pengadaan alat baru tersebut selalu terknndung didalau
nya unsur-unsur spekulasi. Spekulasi tersebut berhasil
bila nantinya ternyata bahwa alat baru yang sebagai kelinci percobaan tersebut dapat berhasil memberikan kemaopuan atau performance yang diharapkan.
Tetapi dilain pihak, oleh pihak Supplier alat baru/pro
duk baru tersebut, sipembeli (dalau hal ini adalah kita sendiri) juga merupakan kelinci percobaan bagi penjual.
Sehingga setiap kali terjadi transaksi alat-alat baru
atau produk baru, adalah uerupakan kelinci percobaan
dari kedua belah pihak. Dengan deuikian pembelian atau
pengadaan secara besar-besaran terhadap sesuatu jenis
alat baru/produk baru adalah merupakan spekulasi yang
terlalu
berani,.yang ditinjau dari segi penyelacatun
oilik Negara atau kekayaan Negara, adalah merupakan hal
yang terlalu gegabaho
Nauun ••••••••••
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Namun sikap ingin nencob~ alat baru/produk baru dalam
jumlah pengadaan yang terbatas atau relatip sedikit,
tidaklah merupakan dosa yang tak terampuni, karena pada hakekatnya setiap pembaharuan adalah selalu melalui
pengorbanan-pengorbanan.

Pangawaaan di bidang Pengadaan Materiil, banyak dituju
kan kepada titik-titik ~awan bidang ~engadaan barang barang se~erti tersebut diatas. ~ain daripada itu, pe
ngawasan juga ditujukan kepada segi-segi penilaian administratipnya, ~lur-alur administrasi, serta u~tan
proses (squence) dibidang Pengadaan Materiil.
Dalam hal pengawasan di bidang Pengadaan Materiil, per
lu diperhatikan pula secara terperinci hal-hal sebagai
berikut :
a. Syarat tehnis barang yang dipilih :
a.l. harus sesuai dengan kondisi di Indonesia, arti
nya barang yang dipilih nantinya harus dapat di
pergunaka~
.dengan baik pada kondisi cuaca, ke
lembaban, atmosfir dan keadaan ··:tanah di Indonesia.
a.2. prioritas harus diberikan kepada produksi Dalam
Negeri,
a.3. harus memenuhi standar materiil yang telah ada,
beserta bagian-bagiannya atau suku cadangnya,
a.4. tidak menambah jumlah merek yang ada,

a.5. bila mungkin, dipilih peralatan-peralatanjmntcriil yang kegunaannya lebih luas (serba guna),
kecuali dalam hal persyaratan-persyarutan tertentu dan khusus,

a.6. umur •••••••

-'26·1 tehnis/ekonomis hendaknya disesuaikan dea•6~<umur
.
.
.
n~an jangka· w·aktu· kegiatan pelaksanaan pekerja
an pembangunan yang diiayan:i. ole:p. i>eralatan :Pe.rala. ~a;ri. ·.t .er.s e b~;ti ,

a.7. harus dapat dilayani oleh tenaga-tenaga Indonesia yang -~p.a a·tau. paling tidak dapat dipela
jari dengan_mudah oleh tenaga-tenaga yang ter
sedia urituk melayaninya,
a.8~.

harus dapat dirawat dengan fasilitas yang ter;_
sedia, tanpa ·mengadakan investasi peralatan khu
sus"untuk: merawatnya,

a.9. harus dapat menggunakan bahan-bahan pembantu
(bahan bakar·, minyak lincir) yang terdapat di~asaran Dalam ~egeri,

.

b. Dipertimbangkan·segl tehno_;ekonbmi dalam analisa
.. ·
.
.. ,.
..
perbandingah (kalau diperlul,{an dalam hal beberapa
barang yang ditawarkan terdapat lebih d&ri satu piliha~ yang kesemuanya memenuhi spesifikasi tehnis
tende::t:')•
c. Pertimbangan komersiil dan legal terhGdap.supplier
yang menyangkut · : reputasi, keDa.npuu:n r.1odal, kesang
gupan memberi jaminan, rekomendasi bank, tenaga ahli, kt."percayaan Luur Negeri, kclnncarnn suppl;r ~u.ku
cadang, after sales service, pengal~m~n, dan produscn.
d.

~engawasan

mutu atau quality control terhadap ba rang-barang yang ditawarkan selana proses produksinya yang cukup luas.

Selanjutnya dapat diperiksa pula sejunluh daftar pertunyaan seperti tersebut dolam·Lampiran.
Uruton - urutan proses pengadonn oateriil tidak bisa
ditukor-tukar atau dibolak-balikkan.
Dnlam ••••••

- 27 Dalarn hal pengndaan oateriil yang dilaksanakan tanpa
tender ~isalnya pesanan ulang maka yang perlu diperhatikan apakah ketentuan-ketentuan yang harus diikuti
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku telah
dipenub.i.
Aturan-aturan hukuo yang berlaku dalau hal ~engadaan
Materiil ialah Keputusan Presiden (KEPPRES) no.l4-A
tahun 1980 tanggal 14-4-1980.
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN · JUMLAH (STOCK).
WJATERIIL DENG.AN INVENTARISASI SEBAGAI SARANA UTAMA :

Setelahnya Pengadaan ~ateriil, maka begitu barang/materiil ~~£~~an oleh pihak Supplier kepada pihak Pe
mesan baranB, maka barang yang diserahkan tersebut da
pat diterima dengan baik oleh Pemesan.
Diterima dengan baik disini mengandung pengertian yang
cukup luas, ··yang ·garis besarnya pengawasan adalah :
a. Apakah barang-barang/materiil yang diserahkan oleh
Supplier yang diterima oleh Pemosan dalam Jumlah
yang cukup sesuai dengan kontrak/Surat Perjanjian
pemesanannya.
b. Apakah saat penyerahan barangjmateriil memenuhi ke
tentuan tersebut dalam Surat Perjanjian Pemesanan,
apakah terjadi keterlambatan ?

c. Apakah

kwalitas/mu~~

barang atau materiil telah memenuhi persyaratar~-persyaratan tehnis seperti dican
tumkan dalam Spesj~ikasi tehnis ponawaran, dan apakah }>arang-barang/uateriil yang discrahknn tersebut
yerbungkus a tau t . ~rlindung dengan sarana pembungkus
atau pelindungnya yang cukup baik, kunt serta bisn
tahan lama untuk uelindungi barang dari pengaruh pengaruh cuaca, t~anspo~tasi, dan sebagainya.
d. Apakah ••••••
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d. Apakah kond~si_barang/ru.atoriil pad.a saat penyerahan
dalam keadaan baru ata.u bekas, ada/tidaknya barangbarang yang rusak turut diserahkan dan sebagainya
e. Apakah kelengkapan dan p~rlengkapan dari barang-barang/materiil dalam keetdaan cukup, baik, .dan lainlain.
f. Apakah suku cadang dari burang-barang/uQtoriil ter
sebut termasuk dalnn supply barang atau tidak.

g. Apakah temgat untuk penyornhan barang/penerimaan
barang sesuai dengan apn yo.ng tercantULl di dalam
kontrak pembelian·•
h. Apakah barang-barang/n<Jteriil telah diuffijdicoba
dan oenenuhi pe~syar~ta~ uji-coba yang telah ditetapkan.
Pada saat penerimaan barang/nateriil.tP.rsebut dari Sup
plier harus dibuatkan Berita Acara ·s.e:r-?h terina barang
yang berisi perincian-perincian lengkap nengenai kea daan barang pada saat pencrinaan te~sebut diatas, yang
dihadiri oleh Saksi-saksi yang cukup serta berwewenang
untuk nenjadi saksi.
hdanya Team Peooriksa/Penerin2an barang yaitu yang terdiri dari sejuolah Petugas tcrtentu yang ditunjuk untuk
itu, nerupakan syarat untuk ketertioon penerinaan ba rang.
~ada

saat batang-barang/nrito*iil yang diserahkan oleh
pihak Supplier dit~ma de~~ baik oleh Pemesan, maka
pada saat i tu pula barang-bar.·.1.!i.g tersebut sudah dikuasai dan harus dapat diken~ali!~an dengan baik, dan pada
saat itu pula barang-barang/r...at.eriil tersebut harus su
dah mulai diselenggarakan Inve~tarisasinya, karena Inventarisasi adalah merupakan sarana utana untuk pengen
dalian uat.eriil.
Adapun ••••••••••

- 29 Pengendolian lvlateriil adalah see;ala kegiatan yang
noliputi usaha untuk memonitor dan mengamankan kegiatan
penggunaan materiil dalam tugas-tugas operasionil. Kare
na pc.:.dc. hakekatnya segala barang/materiil yang menjadi
tanggung jawab kita ,_harus_ dapat dikuasai dan digunrucan
secara terkendali dalam tugas-tugas operasionil, kapan
dcm dimanapnn barang-barang/ma teriil tersebut digundkan.

-l.d,.::.pun

Pengencla.lian Materiil dimaksudkan nntuk selalu dapat meny~1jikan informasi mengenai keadaan barang/ma.teriil sebac;c.i sarana manajemen Pembangunan.
Po.d.<-' s<.Jct barang-barang/ma teriil telah di terima den_g_ai!
bai_lf y<Jng disertai dengan pembuatan Beri ta Acara pene rim;::;c.mzya, maka segera diikuti dengan penyelenggarean
Inventarisasinya dengan segera ditentukan nomo:r Inven ·t;:...:risa;.;iny0, karena pada hakekatnya untuk setiap pene ·rim~nn barang/materiil, berarti kekayaan Negara bertambah, sehingga adanya barang atau materiil tersebut haruslah diketahui, dengan segera mencatatnya sebagai penerir.luD.n kekayaan Negara.
Induk Barang dan lain-lain ketentuan mengenni Invento.ris<.:;si mu.teriil y8.ng harus melekat dan mengikuti: ny2. h<':'.rus sudah mulai diselenggarakan, karena hal ini
w.enye.ngkut pertanggungan _jawab barang kekayaan Negc.ra.

Ko~tu

Dengnn demikian Invento.risasi merupakan sa.rana untuk
pengendalian seluruh jumlah barang atau kekaysan negara
yDng harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan pera tur<~.n yang berlaku.
Se·cclc.h borang/ma~e:riil diterima dengan baik serta teloh di Inventarisasika~ (yang dalam hal ini disebut InVGnto.risasi aktip) mnka barang-barang/mn teriil terse but hc.:;_-us disimpan dengan baik, sebelumnya barang/mr:te
riil tersebut digunakan untuk tugas-tugas pelaksanann
o;)or,-:sional.
Penyimpongnn •••••

-.30Penyimpanan barang/materiil harus dilakukan pada suatu tempat yang khusus digunakan untuk penyimpanan, bukan untuk maksud lain, sedemikian sehingga barang- barang/materiil tersebut dapat terlindung denzan baik.
Terlindung dengan baik dimaksudkan agar barang-barang
/materiil tersebut, terlindung baik dari pengaruh cuaca
umur dan pengaruh lingkungan, maupun terlindung kea manannya serta terlindung dari kemungkinan torbakar atau rusak.
Penyimpanan adalah kegiatan dan usaha untuk melakukan
pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang per
sediaan di dalam ruang penyimpanan.
Disamping itu : fungsi penyimpanan barang/materiil ada
lah mengurus dan menyelenggarakan terpenuhinya permintaan barang-barang yang dmperluk~~ dengan pelayanan
yang cepat, tepat cermat sertu dengan bi8ya yang seeko
nomis mungkin dan dapat dipertanggung jmvablcan sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal pengawasan dibidang penyimpanan materiil, guris besarnya adalah sebagai berikut :
a. Apakah penyimpanan barang-barang/materiil tersebut
telah benar-benar terlindung, baik dcri pengaruh cu
aca, lingkungan, umur maupun terlindung keamanan nya, terlindung dari kebakaran da~ sebagainya.
b. Apakah penyimpanan barang/materiil dapat menjamin
pelayanan yang tepat, C·Jrmat dan cepat dalam meng
hadapi kebutuhan akan materiil. Mudahkah menemukan
lokasi barang yang dibutuhkan di dalam tempat penyimpanan.
c. Apakah barang-barang yang tersimpan tidak dalam keadaan yang berlebihan, terlalu ba11yak persediaan,
sehingga penga·tu.rannya dalam hal p enyimpo.nan menjadi sulit.
d. Apakah ..... ..

- 31 d. Apakah penggunaan fasilitas-fasilitas penyimpanan
dapat efisien, teratur, dan sebagainya. Apakah barang-barang yang berbahaya atau mudah terbakar atau
mudah rusak ditempatkan secara khusus dan terpisah
dengan barang-barang lainnya, dan sebagainya.
e. Apakah dalam menyelenggarakan inventarisasi barang
diterapkan metoda dan prosedur yang sederhana, seragam, selaras dengan kebutuhan serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan invent~risasi.

.

f. Apakah penyelenggaraan inventarisasi dan penyimp~.
an barang, pertanggungan jawab sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan lain-lain.
g. Apabila dalam penyimpanan bar~ng/materiil, ternyatn kemudian hari barang tersebut menjadi rusak, ma
ka apakah dibuatkan Berita Acara kerusakannya.
Selanjutnya secara terperinci, dapat diperiks0 dalam
daftar pertanyaan-pertanyaan terlampir.
Pedoman-pedoman perundang-undangan yang berlnku untuk
Pencrimaan, Penyimpanan dan Inventarisnsi barang antnrn lain ialah :
a. Undang2 Perbendaharan Negara (I.c.w.) Stbl. 1925
no. 448.
b. Reglement ~aterial beheer Stbl. 1866 No.l51 sebGgGimana telah diubah dan ditambah dengan Stb1. 1926 No.
58 ;
Stb1. 1915 No.3; Stb1. 1910 no.197 JIS B.B. no. 1678
4663 dan 4664.
c. Instruksi Presiden No.3 tahun 1968 tertangga1 17-11968 tentang : Penertiban Tata Usaha Keuangan Negara.
d. Instruksi •••••

- 32 d. Instruksi Presiden No.3 tahun 1971 t;erto.ngga1 30-31971 tentang : Invento.risasi bo.r2.ng-b<.lrang milik He
gara/Kekayaan Uegara.
e. Surat Keputusan Menteri Keuangan R,.I. Ho. Kep. 225/
MK/V/4/1971 tertanggal 13-4-1971 tent.:-.~ng : Pedoman
P~laksanaan tentang Inventarisasi bu.rc:u1g-barang milik Negara/~ekayaan Negara; berikut Petunjuk-petun•
juk pengisian daftar Inventdris2.si.
f. KEPPRES R.I. No. 44 dan 45 tnhun 1974.

g. K:EPPRES R.I. No. 59/M tahun 1978.
h. KEPPRES R.I. No.14 tahun 1979.
Di da1am 1ingkungan Departemen Pekerjao.n. Umum disam ping peraturan-peraturan tersebut diatas, ber1aku pula pedoman pe1aksanaannya, yaitu :
i. Surat Keputusan Menteri Pekerjann Umum No.l45/KPTS/
1975.
j. Peraturan Menteri Pelcerjaan Umum. rio. 7/PRT/1971.
k. Prosedur Tetap (PROTAP) Menteri P.U.T.L. No.12/
PROTiJ>/1972 yang disempurnakan, tertdnggal 15-31975.
1. Surat Keputusan Menteri Pekerjnan Umum No. 19/KPT/:3/
'
1980.

Distribusi atau penya1uran nda1ah kegiat:c.-m dan usaha
untuk melakukan pengu~san, penye1enggc-.ro.an dan pengaturan pemindahan barang dari suatu teTU:?Gt (umumnya ternpat penyimpanan) ke tempat lain (umUIDnJ'O : pemakai atau •••••••••
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tau te~pat penyimpanan lainnya), yang diikllti dengan
ngendalian, secara cepat, cermat dan tepat.

pe~

Sebagai sarana untuk penyelenggar aan penyaluran (distribusi) materiil adalah sarana transportasi . Sarana transportasi dipilih sedemikian sehingga dapa~ menyalurkan
materiil secara mudah, cepat, aman serta murah, sampai
di teopat tujuan,serta memenuhi ketentuan perundang-un dangan mengenai transportasi materiil, brdk mel a lui do..
rat, laut maupun uda.ra.
Mengingat bahwa setiap penyelenggar aan penyaluran ato.u
distribusi barang atau materiil menyangkut pertanggung
jawabo.n at as· barang milik NegP. ra/keknyo.nn Negara, mako..
proses pencatatan mutasi Inventaris barang harus lang
sung mengikutinya .
Sehingga setiap waktu haru.s dapat·diketa hui mengenai
keadaan barang disetiap tempat, atau dengan perkataan
lain : barang-baran g atau materiil hnrus selalu dapat
dikendalikan (diketahui keadaannya) pada setiap tempat
dan pada setiap saat.
Dengnn demikian jelaslah bahwa penyelenggar aan inventarisasi berlangsung mulai scat baro.ng-bara ng/materiil
diterima dengan baik, dan selanjutnyo. segala mutasi Mutasi nya, sampai dengan baro.ng - bornng tersebut di
anggap Rtau dinyatakan dihapus dari do.ftr'.r inventaris.
Pnda setiap penerimaan baro.ng kekoyo.an Nego..rn di tenpo.t
tujunn sebagai akibat proses penyaluran (distrihusi) uo.
teriil, harus pula diikuti dengan Berita Acnrn_pener i~aan barang, yang menyatakan junlah dnn kondisi barang
pado. wnktu diterina.
heharusan menyimpan barang/mate riil di teupnt yang senestinya pa~a unit-unit kerja yang mendo.pntkan penya luran barang (muto.si barang) tersebut h~;rus pula nengi
kuti ••••••••
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kuti persyaratan ketentuan perundang-undanga n yang ber. laku.
Adapun pengawasan di bidang distribusi materiil dan
transportasi, adalah hal-hal yang menyangkut apa yang
disebutka.n diatas, serta sebagai tambahan dapat diperik
sa dalam daftar pertanyaan terlampir.
perundang-undanga n yang secara langsung berla
ku di bidang distribusi materiil dan transpostasinya,i a
lah selain ketentuo.n-ketentu an tersebut dalam KEPPRES 14- - A tahun 1980 to.nggul 14--4--1980, adalah peraturan peraturan yang menyangkut segi keselamatan kerja dalam
hal 11 handling" dan transportasi, baik di darat, laut ma
upun di udara.
~eraturan

PENGOPERASIAN DAl'if PENGGUNAAN MATERIIL :
·--~---

Pengoperasian serta penggunaan peralatan/materii l ia lah suatu kegiatan dalam mempergunakan peralatan/materiil sedemikian sehingga peralatan/materii l tersebut
dapat membantu atau dapat berguna, dalam hal pelaksana .
an tugas pekerjuan, agar supaya sasaran dan tujuan pem
bangunan dapat dicapai sesuai dengan jadwal waktu yang
telah ditentukan.
Sudnh bnrang tentu adn kaitan antara kondisi peralatan
atau materiil tersebut dengan hasil produksi yang di capai.
Usaha untuk menggunakan peralatan/materii l tersebut se
cara maksimal untuk memperoleh hasil produksi yang setinggi-tingginya dapat berakibat menentukan kondisi
peralatan/materii l tersebut. Dan kondisi oateriil/pera
latan yang ditelantarkan akan menurun dengan cepat, de
mikian pula dengan output/hasil produksinya.
Korelasi • • • • •

35·Korelasi antara penggunaan peralatan/oateriil dengan
kondisi peralatan/materiil adalah s·edenikiari eratnya,
sehingga nengutanakan yang satu akan berakibat
pengorbanan yang lainnya.
Tujuan pengadaan 'nateriil/peralatan diuaksudkan untuk
penggunaan yang see.fisien -nungkin dalan ·hal nenbantu
pelaksanaan tugas pekerjaan. Penggunaan peralatan yang
seefisien nungkin berarti prestasi kerja yang dihasil
kan pleh poralatan/nateriil tersebut seoaksinalnya so
l~lla ~eralatan/oateriil torsebut diniliki. Makin lana
peralatan/oateriil tersebut dapat diniliki, berarti
nnkin lana pula unur peralatnn tersebut.
Untuk dapatnya oateriil/peralatan tersebut berunur
Panjang, dengan oaksud oakin lana nenikoati hasil bQk
tinyQ, naka haruslah kita dapat nengendalikan pengguno.o..n perolatan tersebut dengan baik.
Pengendali operasional peralatan/materiil yang baik,
o..kan berusaha menggunakan peralatan tersebut semaksi
malnya, -namun_selalu mengusahakan agar kqndisi
latnn /materiil tersebut selalu pada puncaknya.

pera-

l?ade hakekatnya output performance atau prestasi atau
kemampuan bakti sebuah peralatan merupakan integrasi
antara lamanya penggunaan peralatan serta kondisi pero.lo.to.n selama digunakan.
Keinginan untuk menggunakan peralatan selama mungkin,
namun bila kondisi peralatan demikian buruknya, se
hingga seringkali mengalani kerusakan-kerusakan, akan
mengakibatkan tersendat-sendatnya penggunaan peralatan
I mo.teriil tersebut, yang berakibat menurunnya hasil
produksinya.
Tetapi sebaliknya,~enjaga k0ndisi peralatan sebaik bailmya atau semaksimalnya, dengan mengorbankan waktu ••••••••••••
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pemeliharaan , akan mengakibatka n berkurangnya hasil ··: · produksi.
Di lain pihak, penggunaan operasional peralatan yang
bukan pada tempatnya atau di luar dari fungsi tugas peralatan, juga akan mengakibatka n kondisi peralatan
cepat menurun.
Masalah lain, penggunaan operasional peralatan di luar
kemampuan·m aksimal peralatan tersebut atau di luar ke
tentuan dari pihak pabrik pembuatnya, juga akan menga
kibatkan kondisi peralatan menurun dengcn cepnt.
Lain daripada itu, cuaca yang buruk, k~ndaan medan yang berat, juga sangat mempengaruh i kondisi peralatan
/materiil.
Sehingga usaha penggunaan materiil pada cuaca yang bu
ruk, tidak akan menghasilkan produksi yang diharapkan.
Hanya dalam hal-hal yang memaksa (emergency) dimana ke
·adaan tidak dapat dielakkan. lagi, umpamanya untuk menanggulangi bahaya banjir atau lainnya, maka bnru dapat dibenarkan penggunaan peralatan pada cuaca yang bu
ruk.·

Catatanr-cat atan harian, mingguan, bulanan, dari penggu
naan operasional materiil/per alatan dapat melengkapi
data, bagaimana peralatan/m ateriil tersebut digunakan
dalam tugas-tugas operasional.
Selanjutnya , jumlah peralatan yang tersedia untuk meng
hadapi tugas pekerjaan yang telah ditentukan, juga mem
pengaruhi penggunaan operasional peralatan yang dimaksud. Jika komposisi peralatan/m ateriil kurang dnripada
yang seharusnya untuk menghadapi volume pekerjaan tertentu, maka cenderung untuk menggunakann ya secara berlebihan dipaksakan, yang berarti akan mengurangi wr.tktu
untuk pemeliharaan dan perawatan. Sebaliknya, bila
komposisi •••••••
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tan menjadi berkurang.
Kondisi para operatorperalatan lebih menentukan menge
nai segi pengoperasian peralatan/materiil. Operator
yang kurang terlatih, yang kurang memnhami peralatan
yang dihadapinya, akan mempercepat turunnya kondisi pe
ralatan, dan bahkan menurunkan pula efisiensi pengoperasian peralatan-peralatan yang dikenclalikannya.
Untuk komposisi peralatan/mat£riil yang baik, pada
pengoperasian secara normal, maka dalam satu tahun ka
lender, sebuah peralatan akan digunakan untuk operasi
selama kurang lebih 1600 jam kerja untuk peralatan
peralatan yang digunakan tidak kontinyu, dan bekerjanya dipengaruhi,··oleh cuaca, dengan rata-rata bekerja
7 jam sehari. Dan untuk peralatan-peralatan yang digu
-nakan secara kontinyu, 24 jam sehari terus menerus
yang bekerjanya tidak terpengaruh oleh cuaca, adalah
sebanyak 5.000 jam per tahun. Sedangkan untuk peralatan-peralatan yang bekerja 7 jam sehari tanpa dipenga
ruhi oleh cuaca akan menghasilkan kurang lebih se banyak 2.000 jam per tahun~
Penggunaan materiil/peralatan kurang dari jumlah jam
kerja per tahun rata-rata seperti tersebut dalam index
jam kerja tersebut diatas, berarti efisiensi penggunaannya dalam operasional juga menjadi berkurang. Seba liknya penggunaan materiil/peralatan melebihi dari jum.
lah index jan kerja rata-rata per tahun seperti terse
but diatas, berarti mengurangi kesempatan pemeliharaan
dan perawatan materiil tersebut diatas, yang berarti
mempercepat turunnya kondisi peralatan tersebut.
Pengawasan di bidang pengoperasian perulatan/materiil
ditujukan kepada bagaimana peralatun-perulatan terse but digunakan dalam tugas-tugas opercsionnl dengan pGr
timbangan •••••
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penggunaan peralatan/materiil, maka penilaian dalam
hal penggunaan materiil bersifat nisbi (relatip).
Pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan dalam penggunaan operasional peralatanjcateriil adalah buku-buku
manual, petunjuk-petunjuk operasi peralatan dari pabrik pembuatnya.
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MATERIIL :

Pemeliharaan materiil·adalah suatu kegiatan atau usaha untiuk mempertahankan kondisi ekonomis sesuatu pera
latan atau materiil. Kegiatan pemeliharaan ini dimaksudkan untuk mencapai kondisi yang memungkinkan ter capainya kesiapan operasional serta daya guna yang
maximal.
Adapun usaha-usaha untuk mencapai kondisi peralatan I
materiil yang menungkinkan tercapainya kesiepan opera
sional serta daya guna yang maksimal tersebut, dengan
jalan memelihara, merawat, memperbaiki, merehabilitasi
serta menyempurnakannya, dengan memperhitungkan pertim
bang an-;.ertimbangan ekdnomisnya.
~emeliharaan

dan perawatan materiil/peralatan dimaksud
kan untuk memperpanjang umur pemakaian atau penggunaan
operasional peralatan/materiil pada batas-bntas kondisi perhitungan ekonomi yang layak.

~eceliharaan dan perawatan oateriil/peralatan terbagi

2tas :
a •. Pemeliharaan atau perawatan berkala : Sifat pemeliharaan berkala terdiri dari rangkaian kegiatan-kegiatan pemeriksaan, penyetelan-penyetelan, penggantian-penggantian suku cadang, dan perbaikan-perbai
kan •••••••••
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atas dasar rencana pemeliharaan jangka pendek, jm~g
ka menengah, j.angka panjang, seperti yang telah dipro
gramkan untuk itu, yang disesuaikan dengan usia poma.
kaiannya yang layak.
b. Perbaikan darurat : Sifat perbaikannya adalah darurat,
tidak dapat direncanakan terlebih dahulu, namun dapat
diper~irakan sebelumnya, atau kebutuhannya dapat diper
hitungkan untuk sesuatu macam alat tertentu, dimcksua
kan untuk mengatasi kerusakan-kerusaka n yang terjndi
kcrena kecelakaan atau sebab-sebab lain yang tidak ter
duga.
Seperti telah diuraikan dimuka, dalam penggunaan operasi
onal peralatan/mat~riil, hendaknya disediakan waktu yang
cukup untuk kesempatan pemeliharaan dan perawatan perala
latan tersebut, agar kondisi peralatan dapat dipertahankan, yang berarti dapat memperpanjang umur peralatan tersebut.
rerawatan dan pemeliharaan materiil/peralatan yang teratur, lebih menjamin kondisi operasional peralatan ters€ but, yang memungkinkan peralatan-peralata n tersebut dalam
kcadaan siap pakai pada setiap saat.
Perawatnn dan pemeliharaan peralatan/materii l yQng tera tur, selalu diikuti dengan sistim pencatatnn-pencat atan
(recording system) yang teratur pula. Dnri catatan- catatan mengenai perawatan dan pemeliharaan peralatan dapat
diketahui apakah peralatan/materii l tersebut dipclihara
dengan bnik atau tidak.
Catatan - catntan pemeliharaan dnn perawatan, baik cntatan harian, mingguan, dan bulanan hendaklah selalu dibina ditingkatkan.
Pcmelihnraan •••••
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Pemelihoraan, perawatan dan perbaikan-perboik an berkula dari peralaton dan materiil hondaknya berpedoman
don sojauh mungkin mengikuti manual-manual pemeliharuan peralatan/materii l torsebut, baik yang dikelunrkcUl
oleh pabrik pembuatnya mnupun yang dikeluarkan oleh.
instansi-instansi yang bertQnggung jowab untuk itu ,
dalam hnl pembinaan serta pemolihuruan dan perawatan
pernlatan/mnterii l yang dimaksud,
Pada setiap pemelihnraan dan peruwatnn materiil, sola
lu dikeluarkan sejumlah dana, baik itu untuk keperluan
pembolian suku cadang atuupun untuk koperluan biayu
perbnikannya. Oleh karena itu penolih~raan dan pernwatan materiil secara berkelebihan, oknn berarti borko lebihan pula sejumlah dana yang dikeluarkan, sehingga
pertimbangan-perti mbangan ekonomis menjadi dikesamping
kan.
Dengan demikian, pemeliharaan dan perawatan materiil
yang baik, akan berusaha agar pembiayaan untuk pemeliharaan dan perawatan seminimal mungkin, namun menghasil
k~ kondisi peralatan/materii l selalu pada puncaknya.
Imbangan-imbangan biaya perawatan dan pemeliharaan, de
ngan harga pokok materiil/peralatn n dalam kondisi baru,
serta nilai jual pada saat telah diperbaiki, sangat ne
nentukan dalam hal kebijcksanaun-keb ijaks::naan di bi
dang perawatan dan pemeliharaan mcteriil/peralata n.
Hal tersebut adalah merupakan seni tersendiri,yang per
lu dipelajari serta dikembangkan untuk dapat diresapi
secara mendalam oleh Pejabat-pejnbat atau petugas-petugas yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan peru
watan materiil/peralata n.
Sehingga untuk dapat melakukan penguwcsan di bidang peneliharaan dan perawatan nuteriil/poralata n, hend~Ucny~
hal ••••••••••
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hc.l torsebut oerupakan syarat yang harus dipunyci bn.fji
Pctug"1s-petugns pengawas di bidang ini.
Unhllt setiap peralatan/materiil serta bagian-bagiannya
atau suku cadangnya, selalu mempunyai umur ekonomis
(economic life) tertentu, bila penggunaannya pada batas-batas ~ang normal.
Pada umumnya untuk beberapa jenis peralatan/materiil
yang berupa mesin-mesin atau peralatan-peralatan Yang
~~namik, Yang kerusakannya karena ~, 'Ulil.ur ekonomis
dihitung dalam jam operasi atau jam kerja bukannya
dihitung dalam tahun.
Untuk materiil yang statik, yang kerusakannya karena
menua (menjadi tua atau ageing) misalnya bangunan-bangunan, instalasi dan jaringan~jaringan : irigasi, air minum, gas, listrik; jembatan, dan lain sebagainya,
umur ekonomisnya dihitung dalam tahun pemakaian.
Untuk materiil yang semi statik, yang kerusakannya di
sebabkan karena seringnya dipakai, misalnya alat-alat
ukur, alat-alat kedokteran, meubelair, dan sebagainya
umur ekonomisnya dihi tung dalam tahun pemakaian, yang
sebenarnya lebih tepat dihitung dalam jumlah pemakaian.
Sedangkan materiil yang kerusakannya disebabkan karena
panas atau reaksi-reaksi kimiawi, misalnya dapur tungku,
ketel pemasak, gedung atau gudang penyimpanan zat-zat
kimia, dan lain-lain, umur ekonomisnya dihitung dalam
tahun pemakaian.
Dari apa yang tersebut diatas tadi, dengan catatan bah
wa pemakaian dan penggunaan yang norm~l, serta materiil
tersebut mendapatkan perawatan dan pemeliharaan pada
tingkatan yang normal pula.
Dengan •••••••
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Dengan demikian faktor pemakaian dan penggunaan operasional serta faktor perawatan dan pemeliharaan sangat
.•
menentukan mengenai umur ekonomis dari materiil/pera latan tersebut.
Pengawasan dibidang pemeliharaan dan pcrawatan materiil
dititik-beratkan kepada frekwensi dan kontinuitas dari
pemeliharaun dan perawatan yang dilakukan, sistim pencatatan (recording system), serta imbangan biaya yang
dikeluarkan untuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, disuatu pihak, dengan kondisi mnteriil serta harga
pokok materiil dilain pihak, baik pada wo.ktu masih baru maupun nilai jual setela~a mengalami perbaikanperbaikan.

Pl'.:NGHAPUSAN MATERIIL :
Penghapusan adalah kegiatan dan usaha-usaha pembebasan.
barang dari pertanggung jawaban menurut peraturan-pe raturan yang berlaku,
Dalam kenyataannya, jumlah materiil selalu bertambah,
karena setiap kali dilakukan pengadaan materiil, sedang
kan di.lain pihak kondisi materiil yang digunakan makin menurun dengan usia, dan pada suatu ketika akan ru
sak atnu tua, dan tidak dapat dimanfaatkun lagi secara
perhitungan ekonomis.
Dalam hal ini terdapat hubungan (korelasi) yang erat
dengan fungsi pemeliharaan dan perawatan materiil ,
karenn fungsi pemeliharaan dan perawatnn materiil ter
libat langsung dengan materiil itu sendiri sesuai dengan umurnya •.
Makin tua umur barang, makin besar binya-biaya untuk
pemeliharaun dan perawatan barang tersebut, sehingga
pada suatu ketika menjadi tidak sebanding lngi antara
besarnya •••••
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besarnya biaya untuk pemeliharaan dan perawatan dibanding dengan faedah yang diperoleh dalam hal memperbaiki
kondisinya,
Apalagi bila dibandingkan dengan nilai jual barang tersebut setelahnya mengalami perbaikan-perbaika n. Kemung
kinan lebih murah atau lebih efisien membeli barang se
jenis yang masih dalam keadaan baru, dibanding dengan
upaya untuk memperbaikinya qengan biaya yang sangat tin
tinggi, sedangkan nilai jual barang tua tersebut setelah mengalami rekondisi menjad~ sangat rendah.
Barang-barang tua tersebut akan sangat membehani dalam
hal pengurusnya dan pemeliharaannya, sehingga sebaik nya tidak perlu dimiliki lagi, sehingga kitn dapat bebas dari beban dan pertanggungan jawab.
Namun karena barang-barang tersebut, betapapun adalah
merupakan kekayaan Negara, maka cara-cnrn pe~bobasan
nyapun juga harus mengikuti prosedur dan pornturan per
undan~-undangap yang berlaku, sehingga pembebasnn ba~
rang-barang tua tersebut masih dapnt mcndctnngknn keuntungan bagi kekayann Negara.
Pembebasan barang-barang tua tersebut dari penguasaan
kita, Ya.w5 biasa disebut dengan "Penghapusan" adalah
melakukan pengurusan dan penyelenggaraan pembebasan se
jumlah materiil yang tidak bisa dimanfaatkan atau digu
nakan lagi, sehingga bebas dari pertanggung jawaban pe
ngurus barang menurut peraturan-peratura n yang berlaku,
untuk menghindari atau membatasi kerugian-kerugian Ne
gara lebih jauh.
Sehingga dengan demikian tujuan adanya penghapusan adnlah :
a. ~embebasan pertanggungan jawab para Petugas terhadapat barang-barang yang diurusnyn, dengun kata lain
.. ,Sesudah sejumlah materiil dihapus, mnkn Petugas tidnk ••••••

·- 44-

dnk lagi bertanggung jawab ntas materiil tersebut.
b. Menghindarkan atau memperkecil kerugian Negorn, yn
itu bilamana barang-barang tua tersebut dibiarkan
ntau tidak dihapus, maka Negara harus tetap mengeluorkan biaya-biaya untuk pemeliharaan, penyimpan£m
serta pengamanannya.
Bur~ng-barang

yang dapat dihapus adalah bila memenuhi
ketentuan-ketentu an :
Telah rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki atau
dipakai kembali.
- Untuk meningkatkan efisiensi operasional maupun mutu tehnis dari produk yang dihasilkannya.
Barang-barang yang hilang .
- Barang-barang dalam jumlah yang berlebihan.
- Susut.
Karena hal-hal lai~ yang disebabkan adanya ketentuan
ketentuan atau peraturan-peratur an yang berlaku.
Adapun tindak lanjut dari penghapusan dalam usaha untuk membatasi kerU.gian-kerugian Negara, yang dalam hal
ini dapat meningkatkan penerimaan Negara, dapatditempuh dengan cara :
n. Dijual, yaitu dengan cara dilelang atau dijual di-

bawah tangan.
b. Dimusnahkan.
c. Dihibabkan.
Setiap penghapusan materiil milik Negara haruslah mengikuti peraturan-peratura n yang berlaku, diantaranya:

a. Undang- ••••••••
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a. Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) Stb1.
1925 No.448o
b. Surat Keputusan Menteri P.U.To dan Menteri Keuangan
no. Kab. I/4/3 tertangga1 29-11-1955, tentang : Peraturan t0ntang penjua1an rumah-rumah Negeri kepada
pegawai Negerio
Co

Lembara~.

Negara Rai~ no.l58 tahun 1957 tertnnggal
19-11-1957 tentang :_Rumah-rumah Negeri, Pegawai Ne
geri, Pen9tapan menjadi Undang-undang.,

de InstrW{Si Presiden R.Io No~9 tahun 19~0, tertangga1
21-5-1970 tentang : Penjualan dan/atau Pemindah tanganan barnng--barang yang dimi1iki/dikua sai Negara.
e. Surat Menteri Keuangan No. B-163/MK/II/5/1970 tertangga:;. 2--5-1970 tentang
Penghapusan dun Penjualan
kekayaan uilik Negara.
f. Surat lvlenteri Keuangan Noo B-317/MK/II/8/1970 tertanggal 3·-8-1970, tentang : Ijin Menteri Keua.ngan
ox Pasal Kedua Instruksi Presiden No.9/1970 tentang:
Penjualan barang-barang milik/dikuasai Negara.

g. Surat Presiden R.I. No. B-13'+1/Pres/ll/i97 1 tertang
gal 6-11-1971, Hal : ~emindahan Status Administratip
dan Status Hukum rumah-ru.mah Negari dan J:"tl.illah-rumah
instansi.,
h. Peraturan Pemerintah R~In no.46 tahun 1971 tertanggal 3-8-1971 tentang : Penjualan kendaraan perorang
an dinas milik Negara.
i. KEPPRES No.54 tahun 1971 tertanggal 5-8-1971 tentang
Pembentukan Panitia Penaksir harga Penjualon kendaraan perorangan dinas milik Negara~
j. Surat Menteri Keuangan n,op 8~83/MK/001/1979 tertang

gal 20-10-1979,
k

•
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Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum, disamping peraturan-peraturan tersebut di atas berlaku pula :
1. Prosedur Tetap (PROTAP) Menteri Pekerjaan Umum no.
9/PROTAP/4/1969, tentang : ~rosodur Penghapusan barang-barang Inventaris.
Pengawasan dalam hal penghapusan matoriil, disamping
ditujukan kepada kemungkinan-kemungkino,n terjadinya
deviasi-deviasi terhadap peraturan yang berlaku tersebut di atas, juga ditujukan kepada kondisi phisik
barang-barang yang akan dihapuskan serta evaluasi dari Team Evaluasi penghapusan.

EVALUASI TENTANG 11ATERIIL :
Sebenarnya lebih tepat disebutkan : EVALUASI ~~NAJEMEN
t'fATERIIL, karena Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap nateriilnya sendiri, tetapi juga terhadap bagaima
na cara pengelolaannya.
Seperti telah disebutkan dinuka mengenai PENGAWASAN MA
TERIIL, yang kurang lebih mempunyai arti sebagni burikut :
"ialah : ~emua kegiatan untuk mengawasi dan menjaga. agar semua tindakan-tindakan pelaksa.nao.n dalao menyo. lenggarakan pengelolaan serta pembinaan terhadap oo.teriil oilik Negara,hendaklah dilaksuna.kan secara tertib,
terntur dan sepatutnyn atau selayaknya., berdasarkL~ ko
bijaksanaan, peraturan-peraturan, podonan-pedoman, nor
mn-norm::. dan ketentuan-ketentuon yong berlaku".
Pelaksanaan pengelolaan nateriil secarc tertib dan tern
tur adalah mencerminkan kegiatan-kogio.tan administrntip
yang r~wndukungnyo dilakuknn nenurut a.turan-aturan, pedo
OC'.!l
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dilaksanakan dengan cara sehemat-hematnyo, ekonomis
sertn efisien, tidak menjamin bnhwn peuborosan-pembo
rosan kekayaan Negara dapat dicegah.
Pengelolaan materiil pelaksanJ~J dilc~~an secara
tcrtib) dan teratur, baru dopnt uenjomli~ bahwa jika di
telusuri segi-segi adDinistrasinycc, ti(i~ menyimpang
ntau hanya oembcrikan deviasi yanE mi}~~ terhadup
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan
pemborosan-pemborosan kekay~an Negara justru terletak
pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diaw.bil dalam
hal pengelolaan materiil.

Adap~

Pada dasarnya, kebijaksanaan - kebijaksanaan adalah oerupakan kegiatan-kegiatan.nanouvr~ untuk dengan lincal!:m;ro. meoecahkan persoalnn-personlan yang timbul, no.oun selalu mengikuti peraturnn-pernturan yang telah di
tentukan.
Kegiatan-kegiatan manouvre ntou kebijaksanaan-kebijnksanaan tersebut harus dilakukan oleh para Pengendali da
lam pelaksanaan pembangunan, dalam hal memecahkan persoalan-persoalan yang timb1.1l.
Didasarkan kepada pengnlaman-pengalamun yang luas dari
Pengendnli, bagaimana kegiatan-kegiatnn manouvre atnu
kebijnksanaan-kebijaksnnaan tcrsebut dilakukan. Makin
sempit pengalaraan-pengalaman ynng dipunyni oleh Pengen
dali, berarti makin terbatas fUla kegiot2n-kegiatan ma
nouvre yang dapat dilakukannya. Sebaliknya, makin luo.s
pengalaman Pengendali, makin b~ak puln kebijaksanaru~
kebijaksanaan yang dapat ditempuhnyu.
Karena •••••
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Karena kebijaksanaan - kebijaksanaan mengandung unsurunsur variabl.e yang cukup kompleks, dengan kaitan ter
hadap beberapa batasan-batasan berupa peraturan perun
dang-undangan, maka untuk penyelesaian sesuatu masa lah, kadang-kadang dapat timbul beberapa kebijaksanaan -kebijaksanoan yang berbeda-beda.
Tentunya pedoman-pedoman dalam mengambil kebijaksanaan
sebagni berikut ini yang paling baik untuk dapat di tempuh, yaitu :
"kobijnksanaan-kobijaksanaan yang dio.mbil, untuk men cnpai tujunn pelaksanaan pembanguno.n, senuntins~ lnndnsi pernturnn perundang-undangan Yapg berlaku ,
don biln terpaksn timbul kebocoran-kebocoran dalam
hal pemborosan kekayaan Negara, hendaknya kebocorankebocoran tersebut dapat dicegah pada batas-b~tas
yang seminimum mungkin"
Pada dasarnya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang giambil hendaklah bertujuan "EFISIENSI".
Untuk dapat mencapai EFISIENSI yang maksimal dalam
hal pengelolaan materiil perlu ditempuh kebijaksanaan pengelolaan materiil yang tepat, yang kita sebut
"PANCA TEPAT", yaitu
1. Tepat ~ SUSUN,
2. Tepat PILIH,
3. Tepat PAKAI
4. Tepat GUNA,
5. Tepat RAWAT.

Yang secara terperinci adalah sebagai berikut :
TEPAT SUSUN :

Yaitu kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam hal peren canaan kebutuhan serta penentuan kebutuhan, pengang
garan, pengadaan serta distribusi/penyaluran muteriil
dilakukan ••••••••
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materiil berfungsi dengan baik menurut imbangan tugas
nya, dan dengan waktu nganggur.(idle time) yang serendah mungkin.
Komposisi peralatanlmateriil merupakan poduan antara
macamnya materiillperalatan serta jumlnh setiap macam
nya.
JUiillah peralatanlmat;eriil untuk setio.p macnm dalam kom
posisi pernlatan hendaknya demikian berimbang, sehinggn do.lam operasi nantinya, semun pero.lnt~:n o.kan diguno..
ko.n penuh secara normal, ynitu mendokQti index jam kor
jo. sebanyak 1.600 jam kerjaltahun untuk mesin-mesin I
peralatan peralatan yang bekerja 7 jam/seb.a.ri, yang di
pengaruhi cuaca, atau 2.000 jaQ kerjaltahun untuk mesin-mesin I peralatan-peralatan yang bokerja 7 jamlse
hari, yang tanpa dipengaruhi cuaca, atau 5.000 jam ker
ja per tahun untuk mesin-mesinlperalatan-peralatan
yang bekerja 24 jam kontinu, tanpa dipengaruhi oleh cuaca.
Angka tersebut merupakan index penggunaan dalam men~
sun komposisi materiillperalatan. Efisiensi maksimal
akan di~apai bila masing-masing peralatan/materiil untuk setiap tahun kalender bertugas oporasional dan men
capai index penggunaan tersebut diatas. Sebaliknya bi.
la jo.Q kerja operasional kurang jauh dibandingkan index penggunaan seperti tersebut diatas, berarti bahwa
komposisi peralatanlmateriil menjadi berlebihan, se hingga tidak efisien serta menimbulkan pemborosan-pen
borosan dalam hal pengadaan materiil.
Kadang-kadang konposisi nateriil nenjadi demikian ber
lebihan, bahkan ·kadang-ke•iang terdnpnt bGberapa nacan
alatlnateriil yang tidak dibutuhkan ntau tidak diguno.ko.n ••••••••••
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yang demikian tadi boleh jadi disebabkan karena kurang
nya pengalaman dari para Perencana dan pelaksana di bidang itu, namun dapat juga terjadi karena keadaan
yang demikiaii tadi memang b~nar-benar tidak duput dihindarkan misalnya, bila proses pengadaan materiil I
pcralatan tersebut didasarkan kepada bantuan Luar Negeri yang harus dihabiskan untuk jatah tahun yang ber
sungkutan.
Adanya bantuan Luar Negeri atau Loan yang berlebihan
yang harus dihabiskan untuk tahun yang bersangkutan ,
akan menyebabkan kecenderungan untuk menyusun rencana
kebutuhan materiil yang berlebihan pula, agar dapat
menyerap seluruh alokasi loan yang tersedia tersebut
sebanyak-banyaknya, beserta kemudahan-kemudahannya.
Ingin menggunakan kesempatan yang seluas-luasnya dalam nenerima bantaun Luar Negeri untuk pengadaan materiil mengakibatkan tertimbunnya sejumlah mnteriil.
dalam jumlah yang berlebihan. Untuk memanfaatknnnya,
maka materiil yang berlebihan tersebut dibagi-bagi kan atau didistribusikan ke daerah-daerah, sehingga
akibatnya nampak komposisi peralatan/materiil di daerah-daerah menjadi kelebihan atau "overdimensioned".
Sebenarnya kea·~aan yang demikian tadi, yaitu komposisi
materiil yang overdimensioned di daerah-daerah, tidak
perlu terjadi, seandainya dalan mendistribusikannya
ke daerah-daerah uenggunakan prinsip TEPAT SUSUN.
Biarlah materiil yang berlebihan tadi tertumpuk di Pusat (di gudang atau tempat penyimpanan nilik Pusat),
dan bila nanti ada kebutuhan bagi di daerah, aedangkan alokasi loan tidak bersedia, maka baru dilnkukan
bagi distribusi tahap berikutnya.
Lebih baik nateriil yang berlebihan "findi diawasi di
Pusat •••••
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sebut mudah me.IJ,ilbulkan rasa RISI di kalangan Pejabat
yang melaksanakan pengadaan materiil, ko.rena o.danya ma
teriil yang berlebihan di Pusat, namun bilo. ditinjau
duri segi pengawasan serta segi pencegGhan kebocoran2
kekayaan. Negara 1
keadaan yang demikic.n tadi jus tru yang lebih menguntungka n (favourable) .

TEPAT PILIH :
Yaitu kebijaksanaa n-kebijaksan aan dalam hal percncanaan
kebutuhan, penganggaran dan pengadaan materiil, yang
dilalaikan sedemikian sehingga kapasit~s pcrslJtnn/ma ·
teriil yang dipilih adalah yang paling tepat Ul~tuk
menghadapi volume pekerjaan.
Untuk volume pekerjaan yang besar-besar, dipilih materiil/perala tam dengan kapasitas yang bosar, sedang
kan untuk menghadapi pekerjnan yang kecil-kccil diper
lukan peralatan yang kapasitasnya juga kecil. Tontu
saja hal tersebut ada kaitannyo. dengo.n wr~ktu yc:n~ dibutuhknn untuk penyelesaian pekerjnnn, sertc. lamcmya
peralatan/m ateriil tersebut digunakan.
Memilih peralatan/m ateriil dengan kapasitas ynng tepat
akan memperbesar efisiensi pelaksanaan operasional. Se
baliknya, bila kapasitas materiil/per nlatan yang dipilih, tidak tepat dengan volume pekerjaan ynng dihadapi
menyebabkan menurunnya efisiens·i pelaksanann oper:1sio
nal.
Memilih peralatan atnu materiil dengan kapnsit2s yang
tepat itu, dilakukan bflik pnda w ktu pengudo.nn mo.terl_il
maupun pada saat penggunaanny a nanti dalum opcrnsi.
Sehinggn kurang tepat pemilihan peralatnn/l.:A .teriil bisa
saja terjadi pada saat pengndnanny a, mnupun p~1.dn sCJ.at
pengguno.an no.nti di ~royek.
TEPAT P.f.JU.I. • •••
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Yaitu kebijaksanaan operasional dalam penggun~an peralatan/materiil dalam membnntu tugns-tugus pekerjaan pem
bnngunan, dalnm hal ini, peralntan/materiil hendUknya
dipakai dengan tepat sesuni dengan fungsi tugasnya.
Setiap peralatan/materiil dibuat untuk melakukan. tugas tertentu. Di luar dari tugas yang telah ditcntukan,
maka peralatan/materiil tersebut tidak akan dapnt menja
lankan fungsi tugasnya sebaik mungkin, lagi pula paralaton atau materiil tersebut akan cepat rusak bila meng
hadapi tugns pekerjaan yang lain dari pada yang semesnya.
Menurunnya kondisi peralatan/ mnteriil dengan cepnt aki
bat pee1akaiannya yang tidak tepat, nkan menyebnbknn me
ningkntDy.a binya-biaya untuk pemoliharaan dun pcrawntan
lagi pula memperpendek umur ekonomis peralatan/materiil
tersebut, yang berarti akan oenambah kebocoran~atau pemborosan dalac pengelolaan kekayaan Negara, yanG harus
kita cegah.
TEPAT GUNA

Yaitu kebijaksanaan-kebijaksanaan operasional dalam meng
gunakan peralatan/materiil, dalam hal ini, peralatan/materiil diusahakan agar dapat digunakan dengan ~~~' atau
sebanyak mungkin atau selama mungkin digunakan untuk operasi setiap tahunnya, dalam hal membantu melaksanakan
tugas-tugas pekerjaan.
Peralatan-peralatan/materiil yang banyak mengalnmi me ngnnggur (idle) setiap tahunnya, berarti prestnsinya
juga menjadi berkurang, dibandingkan dengan pornlntan I
nateriil yang selalu digunakan sepanjnng tahun.
Peralatan-peralatan/ oateriil yang digunakan dengnn ~
pat guna dimaksudkan bahwa oateriil tersebut digunukan
selaun •••••••••••
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tahunnya, seperti .telah diuraikan diouka, yaitu untuk
poralatan/oateriil yang bckerja 7 jao sehari dan tergantung cuaca index penggunaannya adalah 1.600 jao ker
ja per tahun, atau bila tidak dipengaruhi cuaca adalah
2000 jam kerja per tahun.
Sedangkan untuk peralatan/nateriil yang bekerja kontinu 24 jam/hari dan tanpa pengaruh cuaea akan memberikan
index penggunaan
selama 5.000 jam kerja per tahun.
.

.

Kurang dari angka index penggunaan seperti tersebut diatas berarti kurang pula prosentase effisiensi ke-tepat
gunaannya.
Komposisi peralatan/materiil yang disusun secara tepat
akan mempengaruhi angka prosentase effesiensi kete~at
gunaannya, sekalipun ketepat-gunaan dari peralatan/materiil juga ditentukan dari kebijaksanaan penggunaannya.
TEPAT

RA~7AT

:

Peralatan7materiil baik yang digunakan langsung untuk
operasionil maupun yang tidak, harus dirawat dengan ~
£at agar kondisi siap pakai dari peralatan/materiil
tersebut selalu dapat dipertahankan, sehingga gangguangangguan operasional karena kerusakan 2 dapat berkurang.
Pemeliharaan dan perawatan yang kurang tepat, akan mennyebabkan kondisi peralatan/materiil jarang mencapaititik yang optimum, serta seringkali mengalami kerusak
an 2 pada waktu operasio Sehingga dengan demikian prestasi kerja yang dihasilkannya juga menjadi tersendat sendat, dan mengakibatkan menurunnya hasil pelaksanaan tugas pekerjaan, dan sebagai akibat selanjutnya ,
snsaran dan tujuan pembangunan tidak tercapni. Atau
untuk mengejar atau mencapai sasaran dan tujuan pem bangunan ••••••
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beear lagi. Hal ini berarti merupuknn pemborosan dalam
hal pengelo1aan kekayaan Negara.
Tepat rawat dalam hal ini dimaksud, seG0l2 kegiatan ununtuk memelihara dan merawat peralatan/uCJterii l dilaku:
kan dengan tepat sesuai dengan norma-norma at;)u peratu
ran-peraturan perawatan, seperti yang telah ditentukan
oleh pabrik pembuatnya, yang biasanya berupa buku-buku
manual untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan yang
dimaksud.
Apabila penyelenggaraan pengelolaan materiil dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip PANCA TJPAT soperti tersebut
dimuka, maka dapat dihindari pemborosan-pembor osan dalam
hal pengelolaan kekayaan Negara.
EvA~UASI 1~TERIIL

dimaksud untuk menilai secara integral t~rhadap segala kebi~:aksanaan-kebijaksanaan dalam
pengelolaan materiil dengan tolok ukur Panca tepat seperti tersebut dimuka.
Demikiunlah tadi sekedar urainn mengenai PmG~~1:1..ci.S..Jr l:LT.§
RIIL yang dicoba disusun sertn disajikan oleh Ponyusun
dengan harapan bahwa uraian-uraian tersebut pada lain
kesempatan dapat disempurnakan oleh berbagai pihak, mengingat hingga saat ini belum tersusun suatu uraian
yang lengkap mengenai masalah PENGAWASAN fuL.~l.T:iRIIL.
Besar harapan Penyusun, untuk mendapatkan bantuan saran
saran bagi penyempurnaan naskah ini.
Akhir kata tidak lupa penyusun oohon naaf bLla banyak
kekurangan yang terdapat dalam uraian-uraian dimuka ,
serta bila banyak diteuukan · kejanggalan-kcjan ggalan.
Semoga uraian-uraian ini dapat berguna nombantu dalam
tugas-tugas pekerjaan yang ki ta lakukan dal2n uenghada:
pi pembangunan Negara kita.
Jakarta, 28 Agustus 1980
Penyusun,
ir. M.J. Djokosetyardjo.
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I

I. DAFTAR PEMERIKSAAN DIBIDANG PENGADAAN MATERIIL
A.Pelaksanaan Pembelian barang yang nilainya Rp. 5 juta ke bawah :
1. Apakah pembelian tanah dilakukan melalui Panitia Pembebasan Ta-

nah.
2. Apakah penunjukan rekanan didasarkan atas harga terrendah dari

penawaran-penawaran

y.ang

masuk.

3. Apakah pembelian barang telah dilakukan dengan surat pesanan ·a-

tau Surat Perintah Kerja (S.P.K.).
4. Apakah barang yang diterima telah diperiksa jumlah dan mutunya

oleh seorang yang terlepas daripada pengaruh fungsi pernbelian.

s.

Apakru1 pembelian telah diperiksa kebenarannya dengan cara :
a. membandingkan data dalam order atau pesanan dengan faktur,

b. Mernbandingkan data dalam bukti penerirnaan barang dengan fak
tu:r,
c. meneliti kebanaran perhitungan dan jumlahnya.
6. Apakah dalarn pasal-pasal Surat Perintah Kerja (S.P.K.) atau Kon
trak telah dicantumkan mengenai :
-

spesifikasi barang,
nilai satuan atau harga,
masa pelaksanaan,
syarat pembayaran,
sanksi-sanksi keterlambatan
force majeur,
bea materai.

7. Apakah dalam harp,a pada kontrak tidak atau sudah diperbitunr,kan
M.P.O.
8. Apakah pada Panitia Pembelian telah diikut sertakan Pejabat
tehnis dari Instansi ynnR berwenang.
9. Apakah Pembayaran yang dilaksanak.an telah didukunp; oleh bukti
kwitansi dan Berita Acara Penyerahan barang.
'
B. Pelaksanaan •••••
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B. Pe1aksanaan Pernbe1ian barnne yang ni1ainya Rp. 5 juta ke atas
10. Apakah te1ah dibentuk Panitia Pe1e1angan.
11. Apakah da1am Panitia tersebut te1ah diikut-sertakan Petugas
tehnis dari Instansi yang berwenanr.
12. Apakah rekanan yang diundanp pada pe1e1anean terbatas ter•
sebut te1ah 1u1us da1arn pra-kwa1ifikasi.
13. Apakah pra-kwa1ifikasi yanp di1akukan te1ah dibuatkan Beri
ta Acaranya.
14. Apakah rekanan yang rnengajukan penawaran te1ah rnemenuhi
syarat
- keahlian,
- mampu da1am rne1aksan.akan tindakan hukurn,
- rnernpunyai usaha yang bergerak dalam j enis barane yang .akan diserahkan dengan rnernbuktikan ijin usaha.
- penga1runan,
- per·a1atan yanp: diper1ukan,
- surat fiska1 yanp rnasih ber1aku,
- surat keteranvan nasabah Bank yang baik,
- te1ah rnenyerahkan surat jarninan dari Bank Pernerintah.
15. Apakah rekanan yanE rnenr.ajukan penawaran te1ah menyerahkan
j ami nan penawaran.
16. Apakah terdapat rekanan yang rnengundurkan diri sete1ah rnemasukkan Surat Penawaran.
17. Apakah j arninan penawaran dari rekanan yang rnengundurkan diri
te1ah disetor ke Kas Negara.
18. Apakah pe1aksanaan pe1e1angan te1ah dibuatka nBerita Acaranya.
19. Apakah rekanan yanr diundanr. minimum 5, dan diantaranya sekurang-kurangnya terdapat 3 penawar yanr sah dan rnemenuhi
syarat.
20. Apakah Panitia da1arn menetapkan pemenang 1e1ane da1am pe1e
1anr,an urnurn te1ah memperhatikan
- bahan •••••••
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- bahan-bahan sesuai persyaratan tehnis dan cara perhitmgan,
- harga pasar yang berlaku wajar,
- harga standar yang telah ditetapkan.
21. Dalam hal pelelangan pertama mengalami kegagalan, apakah di
lakukan pelelangnn ulangan.
22. Dalam hal pelelangan yanp kcdua p,aral, apakah penunjukkan rekanan dilakukan dengan :

- minta persetujuan dari atasannya dalam hal Penawar yang memenuhi synrat kurang dari tiga rekanan.
- minta persetujuan Henteri/Ketua Lernbaga yang bersangkutan
bila harga yan~ ditawarknn tidak wajar,
- minta persetujuan Menteri Keuangan dan Ketua BAPPENAS bila
harga standard dilampaui.
23. Apakah rekanan

yan~

ditunjuk oleh Pimpinan Proyek ndalah peme

nang pelelangan.
24. Apakah reknnan yang di tmjuk. telah menyerahkan j aminan pelak-

sanaan.
25. Apakah Bea materai telah dilmasi oleh rekanan sebelum Kon
trak ditanda tanp.ani.
26. Apakah dalam pasal-pasal Kontrak yang ada telah dicantumkan
- spesifikasi baranp,,
- nilai satuan/harp,a,

- masa pelaksanaan,
- syarat pernbayaran,
- snnksi keterlambatan,
- force mnj eur,
- bea materai.
27. Apakah dalam kalkulasi harga pnda Kontrak tidak diperhi tung - ·

kan M.P.o.
28. Apakah •••••••••
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28. Apakah pembayaran yanr. telah dilakukan diduktmp: oleh
bukti kwitansi dan Berita Acara penyerahan barnnp,.
29. Apaknh nilai satuan atau hnrgn \.Ultuk pembelian baranr: telnh
sesuai dengan harga yanr, ditentukan dalam D.I.P.
30. Teliti apnkah pernbelian tanah dilaksanakan rnelalui Panitia
Pembebasan tanah.
31~

Teliti dan catat dalarn pernbelian tanah tersebut mengenai luas maupun harr;anya dan banclinr;kan dengan D.I.P.

32. Teliti dan catat apakah pembelian tannh tersebtit telah di lenr,kapi dengan :
- kwitansi pembayaran,
- Akta jual beli/penyerahan,
- Sertifikat.
33. Pisahkan dan catat data pernbelian baranr,-baranr; yanr. nilainya
dibawnh Rp. 5 juta, dan yang Rp. 5 juta ke atas.

c.

Pembelian barang-barang yang nilainya dibawnh Rp. 5 juta
34. Teliti apakah pernbelian barang yang nilainya dibawah Rp. 5 ju•
ta dilakukan dengan penawaran dan dibuatkan Kontrak.
35. Teliti apakah penunjukkan rekanan berdasarkan harga terrendah
dari penawaran yang rnasuk.
36. Teliti apakah pada Kontrak yang dibuat telah dicanturnkan
- spesifikasi barang,
- nilai satuan/harp,anya,
- rnasa pelaksanaan,
- sanksi keterlambatan penyerahan baranr.,
- he a rnaterai.
37. Teliti dan catat apakah dalarn kalkulasi
pemitunp:kan juga H.P.o.

hnr~a

tersebut di -

38. Teliti ••••••••
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38. Teliti apakah pernbelian barang-barang sesuai dengan n.I.P.
39. Periksa apakah peni>ayaran yanp dilakukan telah dilengkapi denga.n :
- kwitansi yang memenuhi syarat-syarat pasal 35 I.A.R./faktur
pembelian,
- Berita Acara penerimaan barang.
40. Teliti apakah pada pelaksanaan pembelian barang telah diikut
sertakan Petugas tehnis dari Instansi yang berwewenang.

41. Teliti dan catat pembayaran untuk pembelian-pembelian barang
dengan nila.i Rp. 2 juta ke atas yang dila.kukan dengan u.u.D.P.
42. Teliti dan catat kebenaran perhitungan dan pemungutan M.P.O./
P.pn. terhadap pembayaran Beban Semen tara.
43. Teliti adanya usaha pemecahan pembelian barang/bahan/jasa
yang pada hakekatnya merupakan satu kesatuan ke da.larn beberapa b agi an dengan maksud :
- menghindari a ~anya pembayaran dengan Beban Tetap,
- menghindari batas penggunaan P1.P.O. dan pajak-pajak lainnya.
D.

f~mbelian

barang yang nilainya Rp. 5 juta ke atas :

44. Teliti dan cata.t Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelelang
an mengenai pembelian baranp,, dan apakah tela.h meneikut serta
kan unsur-msur tehnis dari Instansi yang berwenang.
45. Teliti apakah penawaran yang masuk telah memenuhi persyaratan
dan ketentuan yang berlaku.
46. Teliti apakah rekanan yanp: dittmjuk merupakan penawar dengan
harga terrendah dalam penawaran terbatas atau penawaran ter
rendah yang dapat dipertanggtmg j awabkan dalal!l penawaran umum.
47. Teliti adanya usaha pemecahan pembelian baranp, yang berjumlah Rp. 5 jut a keatas, yanp: pada hakekatnya merupakan satu
kesatuan ••••••
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kesatuan, ke dalam beberapa bagian dengan maksud menghindari
pelelangano
48. Teliti apakah terdapat pembayaran uang muka :
- yang nilainya melebihi .. 20 % .da!i nilai Kontrak,
- diberikan denpan jaminan Bank Pemerintah.
49. Teliti dan catat menpenai Surat-surat Perintah Kerja yanp belum dibuatkan.Kontrak dan sebab-sebabnya.

so.

Teliti dan catat apakah dalarn kontrak telah dicanturnkan
-

spesifikasi baranr,,
nilai satuan/harp,a,
masa pelaksanaan,
sanksi keterlambatan,
termijn pembayaran,
bea materai.

51. Teliti dan cntat apakah kalkulasi harga tersebut diperhitung
kan jur,a M.P.o ..
52. Teliti apakah pembelian tersebut sesuai dengan D.I.P.

53. Periksa apakah pembayaran yanp, dilakukan telah dilengkapi

de~

ngan :
- kwitansi yang memenuhi syarat-syarat pasal 35 I.A.R./faktur
pembelian,
- Berita Acara penerimaan barang.
54. Teliti dan catat pembayaran untuk pembelian-pembelian barang dengan nilai Rpo 2 juta ke atas yang dilakukan denp,an
Behan Sementara.
55. Teliti apakah pada pelaksanaan pembelian telah diikut Petu
gas tehnis dari Instansi yang bel'Wewenang.
56. Periksa ada~ya rekanan yang menrrundurkan diri setelah menga
jukan Su!'at Penaw2.ran.
57. Periksa •••••••
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57. Periksa adanya rekanan yang telah ditunjuk tetapi mengundurkan
diri.
II. DAFTAR PEMERIKSAAN DI BIDANG INVENTARISASI :

1. Apakah Proyek telah menata usahakan barang-barang milik Proyek.
2. Apakah Proyek telah membuat daftar Inventaris

barang milik

Proyek.
3. Apakah daftar Inventaris barang-barang milik Proyek tersebut
telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan
Menteri Keuangan no. KEP.-225/~«/V/4/1971 dan Instruksi Presiden no.3 tahun 1971.
4. Untuk tahun anggaran terakhir apalcah daftar Inventaris telah
dibuat.
5. Apakah barang-barang yang dibeli Proyek
- sudah ditata-usahakan,
- sudah dimasukkan daftar Inventaris.
6. Apakah mutasi dari bnrang-barang milik Proyek dilaporkan tiap
triwulan.
7. Apakah barang-barang milik Proyek telah diberi
- nomor kode,
- nomor urut,
- kode sumber pernbiayaannya,
·- tahun perolehannya.
8. Apalcah ada Petugas yang bertanggung j awab terhadap pengelolaan
atau pengurusan :
- untuk barang-barang Inventaris Proyek secara keselunman,

- tmtuk barang-barang Inventaris Proyek yang berada di ruangan
dan dilokasi bagian-bagian Proyek.
9. Dalcrn hal Proyek tidak rnembuat daftar Inventaris, tetnpi di
lakukan oleh kantor induk yang bersnngkutan, apakah harnng -

barang •••••••••••••
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barang yang dibelinya atau dibuatnya tersebut disernhkan dengan
membuat Berita Acaranya.
10. Apnkah harang-baranr Inventaris yanr. dikirimkan ke kantor atau
instansi lain disertai juga dengan ni1ai dari barang yang bersangkutan.
11. Apakah daftar baranp inventaris yanr, te1ah dibuat dikirimkan ke
Departemen yang bersanp,kutan.
12. Adakan penilaian npakrut semua bukti-bukti penambahan atau penp.urangan ·barang Inventaris te1ah ditata-usahakan .
13. periksa apakah Proyek te1ah membuat daftar Inventaris dan mutasi
tiap triwu1an baranp,-baranp milik Proyek.
14. Cocokkan antara daftar Inventaris dengan

tata.us.aha·yang diker

jakannya.
15. Cocokkan antara c!aftar Inventaris denp,an daftar rnutasi.
16. AJakan pengujian antara daftar Inventaris dengan barang-barang
mi1ik Proyek yang ada, mengenai :
- jenis,
- kwalitas,
- jwn1ah,
- koderingnya.
17. Periksa apakah ada baranr, yanp, dipinjamkan atau ditempatkan pada
pej abat a tau pihak ketiga dan apakah disertai Beri ta Acara.
18. Jika terdapat atau adn barang milik Proyek yang di tempatkan atau
dipinjam Pejabat atau pihak tertentu, periksa Berita Acara_rnenegnai penempatan atau pinjaman barang mi1ik Proyek tersebut.
19. Periksa apakah peminjaman atau penempatan barang-barang Inventaris Proyek sesuai denr,an tujuan.
20. Amati ketepatan waktu mengenai pengiriman daftar Inventaris.

21. Teliti •••••••••
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21. Teli ti apakah ada penata usahaan barang persediaan yang te lab
dilaksanakan Proyek.
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III. DAFTAR PEMERIKSAAN DIBIDANG PENYIMPANAN :

1. Apakah di Proyek terdapat catatan mengenai letak atau penyirn-

panan barang-barang tersebut.
2. Apakah d.i ruangan atau tempat dimana barang tersebut berada,

terdapat daftar atnu catatan mengenai barang tersebut.
3. Apakah barnng yang diterima te1ah diperiksa jum1ah dan mutu-

nya oleh seorang yang ter1epas daripada fungsi pembe1ian.
4. Apakah pembe1ian telah diperiksa
- membandingkan data da1am order
- membandingkan data da1arn bukti
faktur,
- meneli ti kebenaran perhi tungan

s.

kebenarannya dengan cara:
atau pesanan dengan faktur,
penerimaan barang dengan
dan jum1ahnya.

Periksa rnengenai cara penyimpanan dan peme1iharaan barangbarang Inventaris milik Proyek.

6. Periksa mengenai catatan daripada penempatan barang-barang
mi lik Proyek.
7. Periksa dan cocokkan antara daftar Inventaris yang ada da1am ruangan atau dilOkasi bagian Proyek dimana barang tersebut berada, dengan barang-barang yang ada dalam ruangan ter
sebut.
8. Te1iti apakah semua penerimaan barang dan penge1uaran barang

telah dicatat dengan tertib.
9. Teliti apakah sernua penerimaan barang dan penge1uaran barang
telah didukung dengan bukti-buktinya dan disahkan o1eh yang
berwewenang;~

10. Bandingkan Berita Acara penyerahan barang dengan kontraknya
mengenai : spesifikasi baranp,, masa pe1aksanaan penyerahan
barang, nilai satuan/harganya.
LAHPIRAN IV ••••••
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IV. DAFTAR PEMERIKSAAN DIBIDANG PENGANGKIITAN ~ HANDLING COST BEA
MASUK DAN PAJAK :

1. Apakah dalam D.I.P. tersedia dana tmtuk pengangkutan
handling cost, bea rnasuk dan pajak.

lokal~

2. Apakah terhadap pembayaran biaya pengangkutan lokal,
handling cost~ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
3. Cocokkan antara daftar Inventaris dengan daftar mutasi.

4. Terhadap barang-barang Inventaris rnilik Proyek yang dikiri~
kan atau diserahkan ke kantor atau instansi lai n, periksa
mngenai : Berita Acara serta nilai dari barang tersebut.

s.

Teliti apakah pembayaran untuk pengangkutan lokal,handling
cost, bea rnasuk ~an paj ak ttelah tersedia dananya dalarn
DIP.

6. Adakan kontrol hublDlgan antara ongkos, bea rnasuk, pajak
yang clibayarkan dengan barang-barangn ya.
7. Te 1i ti apakah pembayaran ongkos ~ be a masuk, paj ak tersebut telah diduk\Blg oleh bukti-bukti y~g .sah.
8. Teliti apakah prosedur pelaksanaan dan pembayaran biaya
pengangkutan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

LAMPIRAN V •••••••
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V. DAFfAR PEMERIKSAAN DIBIDANG OPERASIONAL MATERIIL :

1. Apakah tidak ada barang-barang milik Proyek yang dipinjamkan
atnu dikaryakan atau dititipkan pada Pejabat atau pihak ke
tiga.
2. Apakah barang-barang yang dipinjamkan atau dititipkan atau di
tempatkan tersebut dibuat Berita Acaranya.
3. Apakah penempatan atau peminjaman barang-barang Inventaris

Proyek tersebut sesuai dengan tujuan Proyek.
4. Apakah tidak terdapat barang-barang Inventaris Proyek yang

disewakan atau dikaryakan.

s.

Periksa ada atau tidaknya barang-barang Inventaris Proyek
yang disewakan a tau dikarynkan.

6. Jika terdapat atau ada barang milik Proyek yang ditempatkan

atau dipinjam Pejabat atau pihak tertentu, periksa Berita
Acara mengenai penempatan at au peminj aman barang milik Pro
yek tersebut.

VI. DAFfAR PEMERIKSAAN DI BIDANG PENGHAPUSAN

1. Apakah tidak terdapat barang-barang milik Proyek yang dijual

dan dipindah tangankan.
2. Apakah penjualan atau pemindah tanganan barang-barang tersebut
sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Instruksi Presiden No.
9 tahun 1971.
3. Apakah barang-baranp afval, peti kemas, barang bekas. dan lain

lain yang nilainya cuk.up tinp,gi telah ditata usahakan dengan
terti b.
4. Periksa mengenai jenis, jumlah dan harga baranr;-barang milik
Proyek yang dijual atau rlipindah tangankan dan apakah penjual
an atau pemindah tanganan tersebut telah mengikati prosedur
yang berlaku •••••••
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yang berlaku.

s.

Teliti apakah 1.D1tuk barang-barang afval, peti kemas, barang bckas, dan lain-lain yang nilainya cukup tinggi telah dicatat dengan tertib.
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