PEMELIHARAAN
SECARA TEKNIS
PERSEDIAAN BARANG
DALAM GUDANG

Oleh:
Drs. WARSOWIWOHO B.M.E.

STAKAAN
riTBANG

jp ekerjaan umum

BADAN PENERBIT PEKER.JAAN UMUM
Jt. PATTIMURA NO. 20 • TILP. 716108 PES.20 KEBAYCRAN BARU. JAKARTA SELATAN

WJI ._.,.,••1',

tUti.IT·A·4I ~V

P E I E L I H A R A A. N
SECARA TEKNIS

PERSEDIAAN BARANG
DAL AM GUDANG

Olab:

On. WARSOWIWOHO I.M. E.

BADAN

PENERBIT PEKER.JAAN UMUM

Jl. PATTIMUAA NO. 20 • Tlt.P. 718108 PES.20 ICEeAYORAN BARU - JAKARTA SELATAN

''

. r;/I ?fPA1/ r;LL 'l~f : .>I"N

8'&
I

~/H/.W.
--~

let : ·t·N

rn

- - - - - - -·- ----·--

N'<f'<f)lltl.S ndH3d
9N't/8.l1'1Sf) d

wnwn NV'Vrl:f3)j3d N:IIM3.U:I'Itd3a

KATA PENGANTAR

Peralatan dan kendaraan akan tera.wat dengar,. baik apabila salah sa.t·1
sarana penunjang

y~1g

berupa spare part/onderdil selalu tersedia

dan dala.m keadaan baik.

Agar spare part/onderdil dP..n lain-lain barang selalu dalarn keadaan
baik, maka harus disimpan di dalam gudang dengan cPxa yang benar.
Sehubungan dengan hA-l t<::rsebut .. maka di sini disajikari tulisan yang
menyangkut Pemeliharaan Secnra Teknis Persediaan Barang Oalam Gud<11ng.

S~ran.-saran

oleh

dan pendapat-pendapat dari manapun selalu diharapkan

penyt~stm

dalam rnngka memperbaiki isi dan mutu tulisan ini .

•

Untuk hal tersebut penyusan men5ucapkan terima kasih.-

Jakarta~

30

Juni

1976.

Penyusun,

Drs . WARSONPSOHO BHE.

PEMELIHARAAN SECARA TekNIS
PERSEDIAAN BARANG DALAM GUDANG

Hungkin pada suatu saat anda di tunjuk untuk rnenj abat Kepala suatu unit
kerja~ dimana pekerjaan pergudangan merupakan salah satu yang
menjadi
tanggung jawab anda. Atau bahkan anda sendiri sebagai Kepala atau bekerja pada suatu gudang barang (spare part. kawat-kawat las, ban - ban(
plat-plat, mesin-mesin, kendaraan-kendaraan~ peralatan-peralatan d a n
sebagainya), rnaka dibawah ini disajikan bagi ?~da suatu tulisan secara
garis besar tindakan-tindakan dan cara-cara teknis guna memelihara persediaan barang-barang yang menjadi tanggung jawab anda tersebut.

l.Umurn
Persediaan barang akan mernpunyai nilai hanya apabila barang-barang
tersebut dipelihara dalrun keadaan yang dapat dipakai dan mudah diambil dari persediaan.
Suatu gudang barang harus kering dan bersih sedangkan barang

yang

dis imp an Ji dalam gudang harus di 1indungi.
Perlindungan tersebut agar dilakukan selama suatu barang masih merupakan pcrsediaan.
Perlindungan yang diperlukan oleh bermacam-macam barang akan berbeda-beda tergantung pada :
a. keadaan-keadaan lingkungan yang mempengaruhi
b. lama penyimpanan
c. keadaan tersusunnya jenis barang, yakni merupakan barang
yang sederhana ataukah suatu assembling yang terdiri dari
berbagai-bagai material yang berbeda-beda
d. jurnlah jenis barang yarig tercakup
e. didapatinya cara-cara perlindungan
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f. bahaya-bahaya yang mungkin timbul paca penyimpanan jenis
barang
g. pengurusan dari jenis barang dari tempat penyimpanan dan
pernakaian.
Adalah tidak mungkin untuk memberi kctcrangan secara detail mengenai perlindungan yang harus diberikan untuk setiap jenis barang atau onderdil yang akan disimpan, bahwa beberapa pokok akan diberikan secara umum - petugas

~~dang

harus memikirkan sendiri dan her-

tanya apabila ada yang diragukan.

2. Bangunan Bengkel dan Gudang
Bangunan bengkel dan gudang bescrta perneliharaannya akan mempunyai
suatu pengarW1

besar terhadap perlinC.ungan

yang dibutuhkan

oleh

berjenis-jenis barang yang disirnpan.
Umpamanya sirkulasi udara yang bersih serta kering dengan ventilasi yang taik . - diperlukan dalam gudang-gudang perbengkelan.
Kotoran dan debu dalam gudahg dan ternpat
tang

dari lantAi

d~~

p~nyimpan::!n

terutama

da-

sebagian dibawa masuk melalui ventilasi udara.

Lantai-lantai harus tetap bersih dan apabila mungkin dicat dengan
cat lantai yang tahan debu.
Ini menghindarkan lantai itu sendiri terhadap debu dan juga rnengurangi kekasaran dari permukaan lantai yang a.kan mcmudahkan debu
berkumpul.
Pencucian lantai-lantai dalam suatu gudang dapat dilakukan dengan
penyeka lantai (pel) dan

ember~

tetapi jangan sekali kali

dengan

mempergunakan pipa penyiram (penyer.tprot air) vacu1.Dll cleaner baik
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dipakai kalau ada.

Hendaknya diusahakan agar pencucian lantai dikerja~

lakukan pada pari hari

sementara pintu-pintu

dan jendela-

jendela dibuka untuk mengurangi kelembaban sebelum gudang ditutup
pada hari itu pula.
Sedikit air hendaknya dipercikan kelantai (tapi jangan pada barangbarang persediaan dan rak), sebelum lantai disapu yakni untuk menzhindarkan naiknya debu.
Debu dan kotoran, yang datang dari truck-truck dan peralatan yang
bergerak dekat dengan
jangan masuk.

gud~~g

atau gudang

bengkel~

harus dijaga agar

Setiap ventilasi atau anyaman kawat yang memungkin-

kan debu atau kotoran semacam i tu terhembus kedalam gudang harus
ditutup, kalau mungkin sama sekali. selama ventilasi lain yang

cu-

kup masih ada.
Lihat grunbar

1.

3. Usaha Perlindungan
Rusaknya kebanyakan jenis barang dapat dihindarkan dengan memberi
suatu pelapisan gemuk atau minyak (untuk kebanyakan
dibuat dari logam), kantong-kantong

plas~ik

baranp.

(untuk jenis

yang

barang

yane boranekaragam dan berharga seperti elemen filter, starter mo-

tor dan lain-lain), kotak kayu atau kantong-kantong plastik (busi,
platina

c~an

kebanyakan onderdi 1-onderdi 1 lis trik) .

Bapaimanapun kebanyakan barang membutuhkan perlindungan lebih dari
pada itu.

Jenis barang-barang, onderdil-onderdil kendaraan dan

peralatan berikut ini, telah dipilih untuk memperoleh perhatian
khusus yaitu :

~

.1

Gambar

.

1
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- gas-gas dan zat-zat cair yang

muda~ terb?~ar

- ban-ban luar dan dalarn
- calcium carbide
- mesin-mesin. kenQaraan dan peralatan
- bak-bak pcrsneling dan as-as
- kawat las listrik (welding electrode)
- mur-mur, baut-baut, ring-ring, pen-pen belah clan yang sejenisnya
- tali-tali kawat
- p-1-e.t-plat clan batanr,-batang besi
- aluminium
-

oilse~l-oilseal

- ball-ball and roller-roller bearing
- tap-tap, snij-snij, mata bor-mata bor dan lain-lain alat
- komponen-komponen listrik
- accu-;:;ccu
- fuel pump dan inj ektor bahan bakar
- jenis-jenis onderdil yang dibungkus dengan kertas atau karton
- gasket-gasket
buku-buku
3.01

p~dQman

rnengenai onderdil dan lain-lain buku.

Gas dan zat-zat cair yang mudah terbakar.
Penyimpanan gas-gas dan cairan yang mudah terbakar dapat diklassifikasikan kedalam dua kelompok utama :
a. Sangat Berbahaya
Tennasuk butan/propane, acetylene dan oxygen kesemuanya
dalam botol besi (kcrena mudah rnenimbulkatl kebakaran)
juga bensin. premium dan super 98.
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b. Berb#\haya
Termasuk botol-botol berisi nitrogen, aerosal-a.erosal.
parafin, metyl spiritus, bahan solar, minyak gemuk dan
lain sejenisnya.
AC.a.pun aturn.n-aturannya sebagai berikut :
Aturan pertama ac-B-lf_l-J. bah\'!a oxygen dalam botol tidak
boleh disimpan dalam bangunnn bersama-sama dengan
cairan yang

mud~

terbakar atau ban,

ras,

karena apabila

ada kebakaran dan silinder oxyfen bocor maka api akan
menjalar dengan cepat.
Aturan kedua adalah baht'ia gas-gas dalam botol harus disimpan

dal~~

ruangan yang sejak yang mempunyai ventj_lasi

yang baik dan diberi rak-rak penyimpan yang baik, propane/butan yang cair dan sejenisnya hendr,klah disimpan
dengan katup berada pada bapian at?.s, silinder gas bertekRnan biasanya disimpa.n berdc,katan juga. Sinar matahari tak

~o!eh

jatuh langsung pada silinder gas dalam bo-

tol.
Lebih baik suatu b::ngunan terpisah harus dia.dakan untuk
sili.nt!er-silinder gas demikian.
Bensin sebaiknya disimpan dalam tangki-tangki bawah tanah. Apabila terdapat persediaan drum-drum, maka hendaknya

disimp~~

dalarn suatu tempat yang aman, sebaiknya

yang rnempunyai atap, tetapi TIDAK dr:.lam

gt:dur~g

yang ter-

tutup.
Satu kilogrem uap bensin bercampur dengan 14 kilogram
udara lebih mudah meledak uibanding 1 ki Iogra.m !.NT.
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Tempat-tempat penyimpanan harus

:~iberi

tanda

11

BERBAHAYA

DILARANG MEROKOK''

3.02 Ban-ban luar dan dalam.

Ban-ban apabila sudah terbakar, adalah hampir tak mlltlgkin
d~

untuk dimatikan

selalu harus dicuang,

olch sebab

itu suatu gudang ban heridaklah dimasukkan kedalam wilayah
"DILARJ\NG MEROKOK"

Ban-ban memerlukan banyak udara yang sejuk dan kering untuk
bersirkulasi didalamnya.

Suatu p3nyimpanan yang ideal ada-

lab rnenaruhnya secara vertikal

bu·~an

rak-rak kayu yang tidak menyentuh

· pada sisinya dan dalam

dindin~.

B:m-ban yang ringan diatas tan-ban yang berat.
peralatan harus disirnpan diatas lantai

~ada

Ban untuk

rak-rak yang

mendukungnya clalam posisi yang vertikal. Dan apabi la ada,
harus dilapisi betul-betul dengan tepung khusus (french
· chalk).

Janganlah sarnpai basah pada bagian dalarnnya dan

secara ideal harus disimpan dalarn gudang yang mernakai AC.
Hanya ban-ban dalam boleh di tumpuk dengan yang ukuran kecil diatas dan tingpi tak mclebihi 1 (satu) neter.

3.03 Calcium carbide.
Bahan ini

p~rlu

disimpan diternpat yang paling kering dida-

lam rudang dan harus berada dalam tempat-tempat penyimpanan yang citutup rapat.
tempatnya.

Hendaklah tutup

dil~ta.~kan

pada
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3.04

Mesin-rocsin, kendaraan dan p·.:ralatan.
Hendaklah tangki

bah~m

bakar

~~lalu

dikosongkan.

Suruhlah montir untuk membongkar tutup mesin dan injektor (untuk mesin diesel) sekali dalam tiga bulan apabila ada mesin dalam gudangll teteskan :)eberapa tetes

mi-

nyak encer kedalam tiap silinder dan putar balikan

me-

sin paling sediki ~ tiga kali; :i..:3l'.J. pasang lagi tutupnya
dan injektor-injektornya. Harap

sin

<~.i tutup

usahak~n

dengan lembaran plastU:

y~E.C

agar semua me.::iikat denga.11

rapat pada barian bawah.
Untuk kendaraan nan perlatan. usc-J1akan j angan sampai
clibiarkan lama tak terpakai. Apabila terpaksa harus disimpan, sebelum cl.ikirimkan ketempat tujuan/pekerjaan,
mak.a hencakn)·a dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- simpan pada ternpat yane beratap (untuk mobil-mobi 1 pad a

gccun·.~)

- oleskan gemuk pada tempat ya..:g mudah berkarat
- lepaskan kabel accu
- tutup bagian-bco.gi..-.n lubang yang mudah kemasukkan
debu

~tau

kotorqn

- pacla kenC[traan-kendaraan atau peralatan-peralatan dengan kabin yang tortu"tup hendaknya j angan
ditutup rapat-rapat. Hal ini perlu scbab pada
temperatur yang -::inggi kaca bisa pccah.
3.05

Persnelline nan as-as.
Komponen ini

apab~la

disimpan harus diberi oli.
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Poros penggerak her.daklah diputar berkali-kali sekali
dalam tiga bulan, adanya minyak terdapat didalam persnelling untuk menghinclarkan pengaratan.
3.06

Kawat las listrik (welding electode).
0

Ini ha.rus disimpan dalam udara kering pada suhu 35 C
(185°F) kecuali apabila mereka memang disimpan dalam ternpat-tempat yang rapat udara. Tempat penyimpanan yang disegel rapat dari udx.rn dn.pat tetap menj amin kawat las
dalam keadaan baik tanpa dipanasi untuk selame j angka
waktu yang lar,a.
Tempat-tempat penyimpanan yang diisolir terhadap panas
dan mempunyai suhu tertentu hendaknya disediakan oleh
gudang.
Suatu bola lampu listrik dari 100 W akan memberi cukup
daya panas kepada tempat menyimpan dari 0,2 M3 . Batangbatang yang lembek atau basah

sekali~

jarang-jarang mem-

punyai nilai pengelasan yang baik mcskipun dikeringkan.
3.07

Mur-mur,

baut-baut~

ring-ring, pen-pen belah dan lain-la-

in. Umur dari mur-mu-;-, baut-baut baru dan lain-lain didalam rak tanpa perlindungan adalah kurang dari 6 bulan.
Service pabrik yang terkenal memberikan lapisan suatu zat
pelindung dalam bentuk minyak yakni sul'l.tu zat penahan karat yang meneandung ninyak. Seorang Kep2l a

c.~udang

diharus

-kan menjaga ondcrdil-onderdil yang ta.k terlindung dan
memberi perlinduneP-n dengan rnelapisinya dengan rninyak tipis. Juga harus rnenjaga onderdil yang berada dirak

yang

menunjukkan tanda-tanda pengaratru1 dan BERBUATLAH SESUATU
agar pengaratan jangan menjadi-jadi.
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Seorang Kepala gudang yang tak mengadakan usaha pcrlindungan semacam ini. bertanggung jawab atas pemborosan
yang terj adi dalam guda.'"lg.
Lihat gambar

3.08

..,
....

Tali-tali kawat (sling dan sebaEainya).
Perlindungan ada dua macarn.
Pertama~

harus dilindungi denran minyak bercampur aspal

(bitumen) yang rnengandung pelarut yang mehguap

setelah

dibubuhkan peda permukaan.
Kedua~

tali

ka~at

juga mernerlukan perlindungan pada u-

jung-ujungnya yang lepas dengan bahan tersebut diatas.
Disamping itu ujung tali kawat harus diikat untuk menghindarkan agar tali jangan merenggang terbuka.

3.09

Plat-plat dan barang-barang baja.
Hendaknya bahan-bahan semacam ini dilapisi tipis dengan
minyak. Batang-batang dan plat-plat baja harus dilap de-

ngan bersih dan diminyaki kembali paling sedikit setiap
tiga bulan.

3.10

Aluminium
Aluminium harus tidak disimpan dalam rak-_rak dari besi
atau berdckatan dengan barang yang dibuat dari besi. karena reaksi kimia electrolitis dapat terjadi antara besi
dan aluminium.
Suatu tutup dari kayu atau hardboard harus ditempatkan
pada suatu rakbesi untuk menghindarkan terjadinya hal
seperti itu.

G a f.' bar
l ac
dan

:>~ l

ac i

P .-:

nga t

re

ra

t

0~derd1l-onderriil

kel~.ng

2

u ! \ t u k tJ en y i rn p an
k a r t.\ ~ k s
yang kcci1
( ring) baut,

.t I: u t
m~r,

ar

.~

tc <7;

~ d~,

Jan sebagainya).

Untuk ~arang-ba~ang
yang besar (ban, roda-ro d a g1g1, p1 ' R
pipa dab se b a g ainyR) p en ggunaan for k l i ft
atau truck ?lilt form s an g at +:. e p ;;. t d i. g u ~~a ;< -'1 n u n t u k m ;:. n gang k ;:~ <: ') e r aug- b u! <" r~ 2:
t f~ r E e 1_1 --J t k e t e :a r a. t · ~ e t~ y ·1. n.1 p ·~t c ~· n . .
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3.11

Oilseal-oilseal.
Pabrik pembuat Oil Seal sangat: berhati-nati mengenai
pembungkusan dan perlindungan. Jangan membuka suatu
bungkusan oil seal sebelum barang itu dibutuhkan.

3.12

Ball dan roller bearing.
Barang-bara."lg ini diprodusir sampai ketelitian yang paling halus.
Apabila suatu bearing terjatuh. meskipun masih terdapat
dalarn

bungkusan~a.

rnaka hampir dapat dipastikan bahwa

terjadinya kerusakan. Suatu bearing yang telah diambil
'

dari bungkusannya dan dipak kembali. 8.kan mempunyai umur yang lebih pendek dibanding apabila
dan

d~lam

didiamka~

saja

keadaan kering.

Perlakukan bearing dengan hati-hati. jangan dibuka ternpat pembungkusnya dimana ia dis imp an at au dipak.
Pembukaan hanya akan dilakukan oleh rnontir. beberapa
menit sebolum ia memasangnya pada kendaraan atau peralatan.
3.13

Tap-tap, snij-snij. matabor-rnatabor dan lain alat-alat.
Apabila alat-alat ini dalam keadaan baru, harus cicek
apakah telah dilindtmgi dengan wajar oleh pabrik pembuat.
Dalarn suatu "tempat penyimpanan alat-alat", adalah mutlak
bahwa kunci-kunci yanr, disimpan setelah clikembalikan haruslah bersih dan diolesi dengan rninyak lumas dan-- j angan
diterima apabila kotor. Terutama pahat bubut, scrap dan
sebap,ainya harus sangat diperhatikan pada waktu dikembalika.n.
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3.14

Komponen-komponen listrik.
Komponen-komponen listrik harus disimpan pada tempat-tempat
yang kering. Jangan pergunakan oli pac1.a bagian terminal,
bungkusiru1 dengan plastik. Starter motor, generator, alternator~

distributor, regulator dan lain-lain sejenisnya agar

disimpan pada kantong-kantonr plastik yane dibuat untuk melin.c':..mgi terhadap debu dan kotoran yang menimbulkan kerusakan.

3.15

Accu-accu.
Untuk r.1enyimpan

accu-accu~

agar diperi1atikan hal-hal seba-

gai berikut :
PertaYJta_, simpanlah accu-accu pac';a :;empat yang kering, bersih
dan dengan diberi c.:i.as papan $.tau tornpatkan pada rak kayu.
Kedua, tutup sel accu harus lengkap agar debu tidak masul:
kedalamnya.
Penyimpanan

accu~accu

baru hendaknya dalam keadaan kosong

atau tidak terisi elektrQlit. Sedangka~ untuk accu-accu bekas yang masih baik, maka penyimpanannya harus dalam keadaan t6risi clektrolit sarnpai setinggi 1 Cm di atas pelat-pelatnya G.engan muatan penuh/fully

charg~c:l..

Selain Gari pada

itu accu tersebut harus diperiksa muatan dan elektrolitnya
sekcJ.li setiap bulan.
Accu-accu jangan dis:i.rnpan dan <liletakkan di at?..s lantai
tembok sebab akan merusak accu.

3.16

Fuel pump can injektor bahan bakar.
Toleransi daripada fueJ. pump dan injektor paling sedikit adalah sama teliti dengan yang terdapat dalam bearing.
Hereka. memerlukan perlakuan yanc l?c,rhati-hatj_ sekali dan
dalam

keada~n

yang bersih sekali. Fuel pump yang baru a tau

yang telah dibetulkan tida.k boleh diterima kalau tidak

12

terdapat dalam kantong plastik yang ditutup rapat, dengan
semua lubangnya ditutup plastik. Injektor dengan semua luban~

lubangnya harus pula terlindung dan disimpan dalam kan-

tong plastik dan dalam tempat khusus dalam kotak kayu.
Lihat gambar

3.17

Baran~

3.

yang dibungkus dalam kotak-kotak kertas atau karton.

Hendaknya dijaga agar jangan terdapat bubuk dan lembab yang
dapat merusak karton dan

k~rtas.

Rak-rak yang terbuka hen-

daklah dipergunakan untuk barang-barang seperti itu sehingga
onderdil dapat dilihat dengan mudah.
Tikus juga akan menyebabkan banyak persoalan dalam gudang
dirnana pengepakan karton dipergunakan.

3.18

Gasket adalah suatu onderdil yang presisi (berukuran tepat)
oleh sebab itu harus diperlakukan dengan segala kehati-hatian. Selain itu harus clisimpan rata, sebaiknya sel~l~ da1am
kotak kantongnya yang as li.
Gaske-t-gasket jangan diletakkan dj tc;l-d m.;}pet dinding atau
diganttmgkan pada paku atau cantelan yang lain.
Bila gasket silinder hek bengkok, maka harus tak boleh diluruskan dan cipakai lagi. H11l ini disebabkan asbesnya akan
patah, dan berakibat gasket tak

da~at

berfungsi merapatkan

dengan sempurna yanr:: akan r.1enimbulkan ketidak

b;jr~san

mesin.

Gar:.bor
Suat~n
d~ng

lain daripada
t s ratur ra~;

coDtoh
y~n s

3
gu~
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4. Alat Pemae.am

I~eb:!karan

Suatu perlengk!!pa.It yang paling utarna pada gudang ialah harus
tersedianya alat pemadam kebakaran yang cukup dan digantungkan
di dalam dan cl.i luar ruangan. Adapun macam dan kegunaannya dari
macam-maca~

alat pernadan kebakaran tersebut termasuk cara pema-

kaiannya harus C'.iketaimi oleh para petugas gucang (Kalau perlu
harus belajar atau tany?. kepada barisan pemadam kebakaran di
kota/daerah tersebut).

5. Pengamanan Gudang.
Untuk pengamanan

gudang-gudang~

bentuk dengan sempurna

p~nj

Kepala gudang mengatur dan mem-

agaan-penj agaan gudang pada siang,

sore dan malam hari.

6. Kehilangan dan Kerusakan
Apabilc!

~iketahui

a.danya kehilangan atau kerusakan barang-ba-

rang didalam gudang., maka Kepala s::udang wajib dengan segera melaporkan dalam bentuk Berita Acara yang ditujukan pada Kepala
atau Pejabat yang ditunjuk untuk me\'f'akilinya.

7. Kondisi

f~rsediaan

dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab bahwa persediaan tetap dalam keadaan baik adalah
pada Kepala gudang. Apabila porsediaan anda berkarat atau

rusak~

ma.\a a.1da teleJ1 mengabaikan tanggung jm.o1ab anda.
Derniki8.A1lah uraian menrrenai

Pemelihar~an

Barang Dalam Gudang. Sernoga berruna bagi
pala atau pekcrj a dalam bidang

Secara Tcknis Persediaan
~nda

pergu~.:mr,an.

sebagai seorang Ke-

•

•I

...

'
•

I

JtE

> ·sTAK ,\A~

~USLlTBANG

PU .
(

~·

/

__,_ --

'

1

gJ

pER

p

I

us

departe

65

w

'

............

