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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Kegiatan procurement (pengadaan) yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik 

merupakan salah satu kegiatan rutin untuk memenuhi kebutuhan operasional 

perusahaan. Terdapat lima metode pengadaan barang/jasa termasuk aset tetap yaitu 

pelelangan terbuka, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukkan langsung 

dan pembelian langsung. Pengadaan aset tetap seringnya menggunakan metode 

pemilihan langsung dengan melibatkan minimal dua rekanan yang terdaftar dalam 

daftar rekanan yang telah lulus sebagai rekanan perusahaan dan disetujui oleh induk 

perusahaan yaitu PT Pupuk Indonesia. Pelaksanaan pengadaan aset tetap menggunakan 

E-Procurement untuk pengadaan dengan rekanan dalam negeri sedangkan pelaksanaan 

pengadaan dengan rekanan luar negeri dilakukan secara manual dengan bantuan ERP-

SAP. Pengadaan aset tetap biasanya melibatkan rekanan luar negeri, sehingga tidak 

menggunakan E-procurement dalam proses pengadaannya.  

Prosedur pengadaan aset tetap yang digunakan oleh PT Petrokimia Gresik tidak 

jauh berbeda dengan teori sistem pengadaan atau procurement yang ada. Alur 

pengadaan aset tetap dibagi menjadi beberapa aktivitas atau prosedur yaitu prosedur 

pengajuan anggaran, prosedur permintaan pengadaan, prosedur penawaran harga, 

prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan/bandara, dan prosedur penerimaan 

barang. Namun masih terdapat beberapa proses atau alur yang berjalan kurang efektif, 

seperti pembuatan dokumen Purchase Requestion (PR) yang berjalan lambat karena 

unit kerja peminta tidak mencantumkan spesifikasi barang yang diminta dengan 

lengkap pada dokumen Material Request (MR), proses evaluasi penawaran harga yang 

berlangsung lama dikarenakan kesibukan unit kerja peminta dan Departemen PPBJ, 

dan tidak adanya langkah preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan pembuatan 

PO yang dapat menyebabkan barang menjadi susah dikeluarkan dari 

bandara/pelabuhan. 
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Pengendalian internal yang telah dilaksanakan PT Petrokimia Gresik atas proses 

pengadaan aset tetap telah cukup baik dan sesuai konsep COSO yang diusung oleh 

manajemen dan teori yang ada. Namun, masih memerlukan perbaikan terkait dengan 

kebijakan pembuatan Draft PO, penggunaan Lembar Monitoring, serta proses penilaian 

resiko oleh unit kerja peminta dan kesadaran unit kerja terhadap efektivitas dan 

efisiensi proses pengadaan aset tetap. 

3.2 Saran 

PT Petrokimia Gresik perlu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi 

pada proses pelaksanaan pengadaan aset tetap. Maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1) Adanya pengisian Form Spesifikasi untuk melengkapi sepsifikasi barang yang 

dibutuhkan oleh unit kerja. Form Spesifikasi dapat diakses melalui sistem ERP-

SAP untuk memudahkan pekerjaan unit kerja. Form Spesifikasi akan diberikan 

bersamaan dengan Memo Permintaan Barang kepada Kompilator Biaya. 

2) Adanya perubahan LEP yang sebelumnya merupakan dokumen manual 

menjadi dokumen online yang dapat diakses melalui Web PPBJ sebagai upaya 

untuk memotong waktu panjang yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi 

sekaligus mengoptimalkan penggunaan Web PPBJ. 

3) Adanya penambahan dalam prosedur atau petunjuk pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa mengenai Pembuatan Draft PO khususnya untuk pelaksanaan 

pengadaan dengan rekanan luar negeri sehingga dapat mencegah terjadinya 

penahanan barang di pelabuhan/bandara yang menyebabkan kerugian. 

4) Adanya aturan tertulis yang harus diterapkan oleh seluruh buyer/pelaksana 

pengadaan untuk menggunakan Lembar Monitoring Waktu PR-PO sehingga 

proses pelaksanaan pengadaan menjadi terkendali. 

5) Adanya sosialisasi untuk seluruh unit kerja mengenai pengadaan barang/jasa 

termasuk aset tetap untuk melahirkan kesadaran diri dan pemahaman mengenai 

proses pengadaan barang/jasa termasuk aset tetap. 


