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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul ini dengan lancer. Penyusun menyadari 

bahwa terlaksananya ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun 

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan Bapak Muhammad Arif  

selaku dosen yang telah membantu dan membimbing saya dalam pembuatan modul ini. 

Pada saat ini pendidikan di Indonesia semakin berkembang, hal ini terbukti dengan 

ditetapkanya kurikulum barunya yaitu Kurikulum 2013. K u r i ku l um i n i  mend o ro n g  

s i s w a  untuk beraktivitas lebih aktif, memberi kebebasan kepada siswa untuk 

bertanya, mengeluarkan pendapat dan berdiskusi. Untuk mendukung Kurikulum 2013 siswa 

membutuhkan banyak refrensi untuk mengembangakan kemampuanya semaksimal mungkin, 

khususnya pada mata pelajaran Sarana dan Prasarana. Kenyataan di lapangan untuk 

mendapatkan refrensi materi pelajaran Sarana dan Prasarana tidak mudah, hal ini disebabkan 

keterbatasan buku yang tersedia atau harga buku yang tidak terjangkau. D e n gan  n i a t  u n t uk  

membantu dan mendukung proses belajar mengajar  maka dengan ini dibuatlah modul 

pembelajaran Sarana dan Prasaran yang berisi rangkuman dari berbagai sumber 

referensi baik dari b u k u  p a k e t , d a n  d a r i  b a h a n  d a r i  internet. Materi yang 

termuat dalam modul ini disesuaikan dengan Kurikulum 2 0 1 3 .  

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi 

kesempurnaan modul ini. Penyusun berharap modul ini dapat bermanfaat bagi penyusun 

sendiri khususnya, dan dapat bermanfaat untuk siswa secara pribadi serta mendukung 

kelancaran kegiatan belajar mengajar. 

      Malang, 19 November 2015 

       Penyusun 
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Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat 

dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan 

dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya  kegiatan yang berkaitan 

dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor. 

Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat 

administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka 

pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik.  

Administrasi sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung 

maupun tidak langsung menunjang jalanya proses pekerjaan untuk mencapai tujuan dalam 

organisasi atau perusahaan itu sendiri. Terbatasnya pengetahua siswa dan kurangnya refrensi 

buku akan administrasi sarana dan prasarana, serta kurangnya minat dari mereka untuk 

mengetahui dan memahaminya dengan sunggu-sungguh, maka dari itu penyusun membuat 

modul ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

disajikan. 

  

BAB 1 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 
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DESKRIPSI SINGKAT 
 

Pengadaan fasilitas kantor berarti kegiatan menyediakan 

barang-barang fasilitas kantor yang digunakan untuk keperluan 

pekerjaan kantor dan penyelesaian pekerjaan. Pengadaan fasilitas itu 

dapat berupa tanah, bangunan, perabot, alat kantor/buku, kendaraan, 

dan sebagainya. Pengadaan fasilitas kantor dalam lingkup kantor 

perusahaan atau organisasi biasanya dilakukan melalui beberapa 

langkah-langkah. 

Pengadaan peralatan kantor berbeda setiap instansi, 

perbedaan ini disebabkan beberapa hal, antara lain, budaya kantor, 

kebutuhan akan peralatan, tingkat kompetensi pegawai, juga 

perbedaan jenis usaha. Pengadaan barang yang perlu direncanakan 

ada tiga yaitu barang habis pakai, barang tidak habis pakai dan barang 

tidak bergerak. Selain perencanaan pengadaan peralatan kantor 

diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan 

peralatan kantor, yakni penyimpanan, pemeliharaan, administrasi 

perlengkapan. 
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1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya. 

2.2 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, gotong royong) dalam melakukan pembelajaran sarana 

prasarana sebagai bagian dari sikap ilmiah. 

3.3 Menentukan Administrasi Perencanaan pengadaan dan permintaan sarana dan 

prasarna. 

 

KOMPETENSI INTI 
 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

KOMPETENSI DASAR 
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RELEVANSI MANFAAT 
 

1. Agar lebih bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

2. Agar mampu berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli santun, ramah 

lingkungan, gotong royong terhadap sesama. 

3. Agar dapat Menentukan Administrasi Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana 

4. Agar dapat Menentukan Administrasi Perencanaan permintaan sarana dan 

prasarana. 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1. Siswa lebih bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Siswa dapat berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong terhadap sesama 

3. Siswa  mengetahui penjelasan tentang administrasi  sarana dan prasarana. 

4. Siswa mengetahui penjelasan tentang apa saja proses administrasi sarana dan 

prasarana 

5. Siswa mampu Menentukan Administrasi Perencanaan pengadaan sarana dan 

prasarna. 

6. Siswa mampu Menentukan Administrasi Perencanaan permintaan sarana dan 

prasarna. 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
 

1. Bacalah doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari 

materi. 

2. Guru menerangkan materi yang akan di ajarkan pada siswa 

3. Guru memberikan rangsangan agar siswa paham dan memberi tanggapan atau 

pertanyaan 

4. Siswa mendengarkan dan berfikir kritis tentang pelajaran yang diterimanaya 

5. Siswa bertanya dan memberi tanggapan pada guru 

6. Siswa mengerjakan lembar kegiatan siswa yang sudah disediakan dengan 

sungguh-sungguh. 
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Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

 Membantu peserta didik dalam menyusun perencanaan proses belajar, terutama untuk 

materi yang masih belum dikenal siswa.  

 Membimbing dan mengarahkan peserta didik melalui pemberian tugas dan latihan soal 

yang dijabarkan dalam tahap belajar.  

 Membantu peserta dalam memahami konsep dan praktek yang terdapat dalam bahan 

ajar ini dan menanggapi pertanyaan peserta sekaligus menjawab mengenai hal-hal 

dalam proses belajar dan tingkat pencapaian jenjang pengetahuan peserta.  

 Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang 

diperlukan untuk belajar. 

 Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 

 Melaksanakan penilaian dan mencatat pencapaian kemajuan peserta didik 

 Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk dibenahi dan 

merundingkan rencana belajar selanjutnya. 
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KEMAMPUAN DASAR 
 

1.2 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya. 

2.3 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, gotong royong) dalam melakukan pembelajaran sarana 

prasarana sebagai bagian dari sikap ilmiah. 

3.4 Menentukan Administrasi Perencanaan pengadaan dan permintaan sarana dan 

prasarna. 

 

 

MATERI POKOK 
 

 

 

  

BAB 2 

KEGIATAN BELAJAR 

1. Pengertian pengadaan 

2. Langkah-langkah pengadaan peralatan kantor 

3. Pengadaan barang yang perlu direncanakan 

 Barang habis pakai 

 Barang tidak habis pakai 

 Barang tidak bergerak 
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URAIAN MATERI 
 

Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pengadaan barang harus direncanakan dengan hati-hati agar pengadaannya sesuai 

dengan apa yang diharapkan serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Perencanaan 

sarana prasarana sendiri memiliki pengertian “Perencanaan sarana dan prasarana dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas 

kantor, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana kantor di masa yang akan datang untuk 

mencapai tujuan tertentu” (Tim Pakar Manajemen Pendidikan, 2003: 88). Kegiatan 

perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus jelas dan rinci, baik jumlah, 

jenis, merk, maupun harganya. 

 

 

 

Menurut Soekarno (dalam Bafadal, 2003:88) mendeskripsikan langkah-langkah 

perencanaan pengadaan perlengkapan kantor sebagai berikut: 

a. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan kantor yang diajukan oleh setiap 

unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan kantor. 

b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor dengan untuk periode tertentu,. 

c. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia 

sebelumnya. 

d. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran yang tersedia. Apabila 

dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan itu, maka perlu 

dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan 

dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang dibutuhkan. Semua perlengkapan 

yang urgen segera didaftar. 
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e. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau 

anggaran yang tersedia. Apabila ternyata masih melebihi dari anggaran yang tersedia, 

maka perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala priorotas. 

f. Penetapan rencana pengadaan akhir. 

 

Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana itu tidak mudah karena harus dilaksanakan secara 

sistematis, rinci, dan teliti berdasarkan informasi yang realistik dengan kondisi organisasi. 

Dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor perlu melibatkan semua pihak yang 

memahami kebutuhan organisasi, perlengkapan yang sudah dimiliki (jenis, jumlah dan 

kualitas), sumber dana yang tersedia, dan harga pasar. 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 

Pengadaan merupakan kegiatan menyediakan semua keperluan barang/benda/jasa bagi 

keperluan pelaksanaan tugas. Jadi, pengadaan fasilitas kantor berarti kegiatan menyediakan 

barang-barang fasilitas kantor yang digunakan untuk keperluan pekerjaan kantor dan 

penyelesaian pekerjaan tersebut. Pengadaan fasilitas itu dapat berupa tanah, bangunan, perabot, 

alat kantor/buku, kendaraan, dan sebagainya. Pengadaan fasilitas kantor dapat dilakukan 

melalui lelang, penunjukan langsung, membeli, membuat sendiri, maupun menerima hibah dari 

pihak lain. Proses pengadaan fasilitas kantor melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi 

tersebut biasanya dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang memerlukan pengadaan 

fasilitas kantor dalam jumlah besar dan tak sanggup dilakukan sendiri oleh instansi tersebut, 

sehingga harus melibatkan pihak lain. Pengadaan fasilitas kantor dalam lingkup 

kantor/perusahaan harus disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak mubazir. Untuk menentukan 

peralatan apa yang akan dipilih/digunakan maka harus didaftarkan dahulu perlengkapan yang 

dibutuhkan tersebut. 
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Dalam pelaksanaanya kegiatan pengadaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan. 

b. Mentukan jenis, kualitas dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan. 

c. Menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional. 

d. Menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku. 

e. Menyimpan dan memelihara perlengkapan. 

f. Mengumpulkan dan mengolah data perbekalan kantor. 

g. Menghapuskan perlengkapan yang sudah tidak dapat digunakan sesuai prosedur 

Permintaan Perlengkapan/Peralatan Kantor 

Langkah-langkah permintan peralatan/perlengkapan kantor 

1. Unit pemakai mengajukan bon permintaan kepada bagian gudang dengan bon 

permintaan peralatan/perlengkapan. 

2. Bagian administrasi gudang menliti baik keluar (apakah permintaan tersebut benar-

benar harus dipenuhi) maupun kedalam (apakah barang yang diminta ada dalam 

gudang). 

3. Apabila permintaanya memenuhi syarat, selanjutnya akan disetujui dan persetujuan 

tersebut diserahkan ke pengurus peralatan/perlengkapan. 

4. Persetujuan yang diterima oleh pengurus dijadikan pedoman untuk mengeluarkan 

peralatan/perlengkapan dan disampaikan kepada unit pemakai. 

5. Bagian administrasi gudang selanjutnya membukukan peralatan/perlengkapan yang 

dikeluarkan tersebut. 

6. Bagian gudang menghitung persediaan peralatan/perlengkapan baik secara administrasi 

maupun secara fisik. 

7. Bagian administrasi bersama bagian peralatan/perlengkapan mengecek fisik persediaan 

peralatan/perlengkapan secara bresama-sama apakah sesuai antara yang tercatat dengan 

keadaan sebenarnya. 

8. Pihak gudang selanjutnya melaporkan kepada pimpinan/bendaharawan. 
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Berikut ini contoh bon permintaan peralatan perlengkapan kantor 

 

Langkah-langkah pengadaan peralatan kantor 

Pengadaan peralatan kantor berbeda setiap instansi, perbedaan ini disebabkan beberapa 

hal, antara lain, budaya kantor, kebutuhan akan peralatan, tingkat kompetensi pegawai, juga 

perbedaan jenis usaha. Namun pada umumnya pengadaan kantor dapat dilakukan dengan cara 

berikut ini: 

a. Pengajuan surat permohonan ke gudang. 

b. Pemeriksaan stock barang digudang oleh petugas. 

c. Jika ada barang diberikan dengan dengan bon pengelluaran. 

d. Jika tidak ada petugas memberikan nomor pada surat permohonan dari buku 

induk. 

e. Surat diserahkan bendahara, bendahara mengecek antara permohonan dan 

ketersedian biaya. 

f. Bendahara meminta persertujuan pimpinan. 

g. Bagian logistik melakukan pembalian dengan persetujuan pimpinan. 

h. Barang diperiksa menganai kualitas, kuantitas. 

i. Barang diserah terimakan dengan menggunakan buku sertah terima barang. 

j. Dilakukan kegiatan pencatatan, disimpan di gudang untuk didistribusikan. 
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Pengadaan barang yang perlu direncanakan 

a. Barang habis pakai 

Barang habis pakai adalah peralatan yang sebentar masa pakainya semisal, alat 

tulis kantor, aneka kertas, lem dan lain sebagainya. Sedangkan barang habis pakai 

direncanakan dengan urutan sebagai berikut: 

 

 Menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana 

kegiatan. 

 Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut tiap 

bulan. 

 Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan dan kemudian 

menjadi rencana tahunan 

 

b. Barang tidak habis pakai. 

Barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat dipergunakan dalam 

jangka waktu lama, contoh barang seperti ini dalam perkantoran adalah, komputer, 

telepon dan peralatan atau mesin lainnya. 
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Berikut ini prosedur pengadaan barang tidak habis pakai 

 

 Menyusun analisis dan menganalisis keperluan perlengkapan sesuai dengan rencana 

kegiatan serta  dengan memperhatikan barang yang masih layak pakai. 

 Melakukan perkiraan biaya yang diperlukan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

 Menetapkan skala prioritas menurut dana,  urgensi kebutuhan dan menyusun rencana 

pengadaan tahunan. 

c. Barang tidak bergerak 

1. Tanah 

Perencanaan tanah sebagai berikut; 

 Menyusun rencana pengadaan tanah 

 Mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah 

 Mengadakan survei terhadap adanya sarana jalan 

 Mengadakan survei harga dilokasi 

 Mengajukan rencana anggaran kepada satuan organisasi yang ditetapkan baik 

di daerah maupun pusat, dengan melampirkan data yang disusun dari hasil 

survey 

 

2. Bangunan 

Perencanaan bangunan meliputi: 

 Mengadakan survei tentang keperluan bangunan 
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 Mengadakan perhitungan luas bangunan 

 Menyusun rencana anggaran biaya 

 Menyusun tahapan rencana anggaran yang disesuaikan dengan rencana 

tahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran yang 

disediakan dengan memperhatikan skala prioritas 

Selain perencanaan pengadaan peralatan kantor diatas, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pengadaan peralatan kantor, yakni sebagai berikut: 

a. Penyimpanan 

Penyimpanan perlu diperhatikan karena dengan penyimpanan yang baik maka efisiensi 

dan efektifitas kerja dapat ditingkatkan. Dalam kegiatan penyimpanan harus 

memperhatikan: 

 Persediaan alat-alat pemelihara yang diperlukan. 

 Memenuhi syarat penyimpanan barang. 

 Memperhatikan sifat barang yang disimpan. 

 Memperhatikan jangka waktu penyimpanan. 

 Memperhatikan tenaga yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. 

b. Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan kegiatan terus menerus agar barang tetap dalam 

kondisi baik setiap waktu akan digunakan. Pemilharaan harus dilakukan sesuai jadwal 

yang telah dilaksanakan. 

 

c. Adminstrasi perlengkapan 

Administrasi perlengkapan dimulai dengan pencatatan secara teratur tiap-tiap 

barang. Kegiatan pencatatan ini bertujuan untuk mendata barang perlengkapan yang 

dimiliki oleh suatu kantor. Selain pencaatatan atau pendataan kegiatan administrasi 

perlengkapan lain adalah kegiatan penghapusan atau penyusutan. 

Dengan memperhatikan ketiga hal diatas dapat membuat peralatan kantor yang dibeli 

menjadi lebih tahan lama karena penyimpanan yang benar, umur masa pakai barang juga 

semakin panjang karena pemeliharaan barang lebih terjaga, juga seluruh barang juga tercatat 

dengan baik karena administrasi perlengkapan dilakukan dengan baik. 
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      RANGKUMAN !  

 

Pengadaan fasilitas kantor berarti kegiatan menyediakan barang-barang fasilitas kantor 

yang digunakan untuk keperluan pekerjaan kantor dan penyelesaian pekerjaan tersebut. 

Pengadaan fasilitas itu dapat berupa tanah, bangunan, perabot, alat kantor/buku, kendaraan, 

dan sebagainya. Pengadaan fasilitas kantor dapat dilakukan melalui lelang, penunjukan 

langsung, membeli, membuat sendiri, maupun menerima hibah dari pihak lain. 

Langkah-langkah pengadaan peralatan kantor 

 Pengajuan surat permohonan ke gudang. 

 Pemeriksaan stock barang digudang oleh petugas. 

 Jika ada barang diberikan dengan dengan bon pengeluaran. 

 Jika tidak ada petugas memberikan nomor pada surat permohonan dari buku induk. 

 Surat diserahkan bendahara, bendahara mengecek antara permohonan dan 

ketersedian biaya. 

 Bendahara meminta persertujuan pimpinan. 

 Bagian logistik melakukan pembalian dengan persetujuan pimpinan. 

 Barang diperiksa menganai kualitas, kuantitas. 

 Barang diserah terimakan dengan menggunakan buku sertah terima barang. 

 Dilakukan kegiatan pencatatan, disimpan di gudang untuk didistribusikan. 

Pengadaan peralatan kantor berbeda setiap instansi, perbedaan ini disebabkan beberapa 

hal, antara lain, budaya kantor, kebutuhan akan peralatan, tingkat kompetensi pegawai, juga 

perbedaan jenis usaha. Pengadaan barang yang perlu direncanakan ada tiga yaitu barang habis 

pakai, barang tidak habis pakai dan barang tidak bergerak. Selain perencanaan pengadaan 

peralatan kantor diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan peralatan 

kantor, yakni penyimpanan, pemeliharaan, administrasi perlengkapan. 
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LATIHAN/TUGAS 
 

Observasi perencanaan pengadaan dan permintaan 

sarana dan prasarana kantor di sekolah . 

  

  

                         TUGAS MANDIRI 
 

 

 Setelah mempelajari pengadaan dan permintaan sarana dan prasarana kontor, 

buatlah list belanaja yang dibutuhkan untuk kantor baru dan golongkan masuk kedalam 

barang apakah itu! 

 

 

Barang habis pakai 

Barang tidak habis 

pakai 

 

Barang tidak  bergerak 
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 Untuk melihat berhasil atau tidaknya guru mengajar materi tersebut. 

 Untuk mengukur pemahaman siswa tentang perencanaan pengadaan dan permintaan 

sarana dan prasarana. 

 

 

 

 

 

 

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat 

dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan 

dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan 

ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor. Agar 

semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi 

maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau 

pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik. 

 

 

  

BAB 3 

EVALUASI 

MAKSUD DAN TUJUAN EVALUASI 

     MATERI EVALUASI 
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A. Soal Pilihan Ganda 

 

Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x) dan jika salah beri tanda 

(=) pada huruf a, b, c, d, atau e! 

1. Setiap kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor 

untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Adalah pengertian dari ... 

a. Pengadaan 

b. Perencanaan 

c. Administrasi 

d. Pemeliharaan 

e. Penggunaan 

 

2. Sebutkan salah satu Langkah-langkah pengadaan peralatan kantor ... 

a. Pengajuan surat permohonan 

b. Menganalisis keperluan kantor 

c. Esensial perencanaan 

d. Pelaksanaan pengadaan 

e. Membuka catatan tahun lalu 

 

3. Sebutkan jenis-jenis pengadaan... 

a. Pengadaan rutin 

b. Terbatas  

c. Pengadaan tahunan 

d. Pengadaan barang habis pakai dan tidak habis pakai 

e. Pengadaan khusus 

 Bacalah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada bagian 
awal dengan baik dan cermat! 

 Baca dan pahamilah Pendalaman Materi di atas! 

 Diskusikan dengan teman sebangku dan buatlah ikhtisar dari 
Pendalaman Materi di atas! 

 Perhatikan dan pahami kembali tugas-tugas pada Pendalaman 
Materi dengan cermat dan teliti! 

 Kerjakan Latihan Soal di bawah ini dengan cermat dan teliti! 
 Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru! 

 

  SOAL-SOAL EVALUASI 
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4. Sebutkan prosedur pengadaan barang tidak habis pakai... 

a. Survey barang yang dibutuhkan 

b. Melihat keperluan bos dan sekertaris 

c. Banyak harga potongan peralatan kantor 

d. Mengundang orang yang menjual 

e. Menyusun analisis dan menganalisis keperluan perlengkapan sesuai dengan 

rencana kegiatan serta dengan memperhatikan barang yang masih layak pakai. 

 

5. Pengadaan barang tidak habis pakai adalah... 

a. Peralatan yang sebentar masa pakainya semisal, alat tulis kantor, aneka kertas, 

lem dan lain sebagainya. 

b. Barang yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu lama, contoh barang 

seperti ini dalam perkantoran adalah, komputer, telepon dan peralatan atau 

mesin lainnya 

c. Kegiatan terus menerus agar barang tetap dalam kondisi baik setiap waktu 

akan digunakan. 

d. Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor 

untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor 

e. Peralatan yang digunakan setiap tahun. 

 

6. Sebutkan barang habis pakai... 

a. Alat tulis kantor, 

b. Komputer  

c. Majalah dan koran 

d. Alat tulis kantor, aneka kertas, lem dan lain sebagainya.  

e. Meja dan kursi  

 

7. Berikut yang merukan barang tidak bergerak adalah … 

a. Meja dan kursi 

b. Tanah dan bangunan 

c. Gunting dan pensil 

d. Jam dan vas bunga 

e. Komputer dan printer 

 

8. Sebutkan rencana barang habis pakai..... 

a. Menyusun analisis pengeluaran 

b. Survey barang perlengkapan 

c. Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut 

tiap bulan. 

d. Menuntut biaya pengadaan 

e. Menyusun kerangka dengan memperhatikan barang yang masih layak pakai. 
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9.  Jenis golongan barang apakah dibawah ini… 

 

a. Barang habis pakai 

b. Barang tidak bergerak 

c. Barang tidak habis pakai 

d. Barang mahal 

e. Barang untuk bos 

 

 

 

 

10. Tujuan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah..... 

a. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan dan keperluan 

kantor, menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, di hapuskan, atau 

sebab lain yang dapat di pertanggung jawabkan sehingga memerlukan 

pergantian, dan untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun dan 

anggaran mendatang. 

b. Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut 

tiap bulan 

c. Menyusun analisis dan menganalisis keperluan perlengkapan sesuai dengan 

rencana kegiatan serta  dengan memperhatikan barang yang masih layak 

pakai. 

d. Memperingan pekerjaan kantor 

e. Agar sesuai dalam pemilihan barang perlengkapan sesuai atau tidaknya 

 

11. Ciri peralatan kantor yang baik adalah sebagai berikut kecuali ... 

a. Bernilai guna  

b. Membantu pekerjaan 

c. Bermutu Tinggi 

d. Berkualitas  

e. Bernilai Mahal 

 

12. Apabila sarana dan prasarana yang diajukan melebihi anggaran yang ada maka hal 

benar yang perlu dilakukan adalah ... 

a. Analisis ulang 

b. Menentukan prioritas 

c. Mencari tender lain 

d. Meminta tambahan anggaran 

e. Mengganti dengan barang yang lebih murah 

 

13. Dibawah ini adalah tips cara membeli peralatan kantor antara lain ... 

a. Ceklis alat kantor apa yang mau anda beli 

b. Perhatikan apakah alat kantor tersebut akan berguna 

c. Prioritaskan barang yang paling dibutuhkan 

d. Ajaklah teman untuk bertukar pendapat 

e. Semua jawaban benar 
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14.  
1. Surat diserahkan bendahara, bendahara mengecek antara permohonan dan 

ketersedian biaya 

2. Bagian logistik melakukan pembalian dengan persetujuan pimpinan. 

3. Barang diperiksa menganai kualitas, kuantitas 

4. Pengajuan surat permohonan ke gudang 

5. Dilakukan kegiatan pencatatan, disimpan di gudang untuk didistribusikan 

Urutkan langkah-langkah pengadaan peralatan kantor di atas agar sesuai dan benar… 

a. 5,4,1,3,2 

b. 4,3,5,1,2 

c. 4,5,2,3,1 

d. 4,1,2,3,5 

e. 4,1,3,2,5 

 

15. Dibawah ini adalah susunan perencanaan, perencanaan apakah yang akan dibeli… 

 Menyusun rencana pengadaan tanah 

 Mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah 

 Mengadakan survei terhadap adanya sarana jalan 

 Mengadakan survei harga dilokasi 

a. Perencanaan barang tidak habis pakai 

b. Perencanann barang habis pakai 

c. Perencanaan tanah 

d. Perencanaan bangunan 

e. Perencanaan gedung 

 

B. Soal Isian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1.  …… adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas 

kantor, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana kantor di masa yang akan datang 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Peralatan yang sebentar masa pakainya semisal, alat tulis kantor, aneka kertas, lem dan 

lain sebagainya adalah … 

3. Ada berapa jeniskah pengadaan barang … 
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4. Siapakah yang berfungsi untuk mendata barang perlengkapan yang dimiliki oleh suatu 

kantor dan kegiatan penghapusan atau penyusutan …. 

5. Bagian administrasi gudang selanjutnya .... peralatan/perlengkapan yang dikeluarkan 

tersebut. 

6. Meja dan kursi merupakan contoh pengadaan … 

7. Unit pemakai mengajukan perimintaan kepada bagian gudang dengan … 

8. Agar lebih mudah ketika berbelanja harus membuat ... 

9. ….  merupakan jenis pengadaan barang tidak bergerak 

10. ….. merupakan kegiatan terus menerus agar barang tetap dalam kondisi baik setiap 

waktu akan digunakan. 

 

C. Soal Essay 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan lengkap dan jelas! 

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pengadaan fasilitas kantor! 

2. Apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan ! 

3. Jelaskan dan berikan contoh barang habis pakai dan barang tidak habis pakai! 

4. Dalam kegiatan penyimpanan hal apa sajakah yang perlu diperhatikan, sebutkan! 

5. Meliputi apa sajakah langkah-langkah pengadaan peralatan kantor!  

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN!! 

- BERFIIRLAH SUKSES JIKA KELAK INGIN SUKSES  - 
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                            TINDAK LANJUT 
 

 

Proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan modul ini sebagai media 

pemeblajaran, diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan akan melakukan tindak 

lanjut sebagai berikut 

1. Lembaga pendidikan atau sekolah harus menindak lanjuti pengembangan bahan 

ajar dan mendukung penuh upaya guru untuk mengembangkan media modul 

secara berkesinabungan 

2. Guru atau pendidik senantisas menggunakan media pembelajaran modul ini 

sebagai pedoman agar siswa memperoleh informasi dan penegtahuan yang 

diperlukan secara luas. 

3. Peserta didik atau siswa menggunakan modul dan mengerjakan latihan-latihan 

yang tersedia, sehingga kemampuan dapat bertambah dan guru dapat 

mengevaluasi apa saja yang harus ditingkatkan dalam proses pembelajran 

 

                    HARAPAN 
 

Dengan penyususnan modul ini, beberpa harapan penyusun adalah sebagai berikut: 

1. Modul ini dapat menjadi pedoman bagi pendidik untuk proses belajar mengajar 

2. Peserta didik bisa memanfaatkan media pembelajaran ini untuk memperoleh 

informasi dan pengetahuan baru 

3. Peserta didik dan guru dapat mengukur dan mengevaluasi kemampuan peserta 

didik memahami materi 

4. Pengembangan modul dan media pembelajaran sejenis yang lebih baik lagi harus 

terus dilakukan 

5. Modul ini dapat dimanfaatkan secara luas. 

BAB 4 

PENUTUP 
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LAMPIRAN  
 

KUNCI JAWABAN 

 

A. Soal PilihanGanda 

1. A 

2. B 

3. D 

4. E 

5. B 

6. D 

7. B 

8. C 

9. C 

10. A 

11. E 

12. B 

13. E 

14. D 

15. C 

 

B. Soal Isian 

 

1. Perencanaan sarana dan prasarana 

2. Barang habis pakai 

3. Tiga (habis pakai, tidak habis pakai dan tidak bergerak) 

4. Administrasi perlengkapan 

5. Mengecek 

6. Tidak habis pakai 

7. Bon 

8. Catatan belanja/list 

9. Tanah dan bangunan 

10. Pemeliharaan 

 

C. ESSAY 

 

1. Pengadaan fasilitas kantor berarti kegiatan menyediakan barang-barang fasilitas 

kantor yang digunakan untuk keperluan pekerjaan kantor dan penyelesaian 

pekerjaan tersebut. 

 

2. Langkah-langkah: 

 Mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan. 

 Mentukan jenis, kualitas dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan. 

 Menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan 

operasional. 

 Menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku. 

 Menyimpan dan memelihara perlengkapan. 
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 Mengumpulkan dan mengolah data perbekalan kantor. 

 Menghapuskan perlengkapan yang sudah tidak dapat digunakan sesuai 

prosedur 

 

3. Barang habis pakai adalah peralatan yang sebentar masa pakainya semisal, alat 

tulis kantor, aneka kertas, lem dan lain sebagainya. 

Barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat dipergunakan dalam jangka 

waktu lama, contoh barang seperti ini dalam perkantoran adalah, komputer, 

telepon dan peralatan atau mesin lainnya. 

 

4. Langkah-langkah dalam penyimpanan 

 Persediaan alat-alat pemelihara yang diperlukan. 

 Memenuhi syarat penyimpanan barang. 

 Memperhatikan sifat barang yang disimpan. 

 Memperhatikan jangka waktu penyimpanan. 

 Memperhatikan tenaga yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan 

 

5. Langkah-langkah pengadaan peralatan kantor 

 Pengajuan surat permohonan ke gudang. 

 Pemeriksaan stock barang digudang oleh petugas. 

 Jika ada barang diberikan dengan dengan bon pengeluaran. 

 Jika tidak ada petugas memberikan nomor pada surat permohonan dari buku 

induk. 

 Surat diserahkan bendahara, bendahara mengecek antara permohonan dan 

ketersedian biaya. 

 Bendahara meminta persertujuan pimpinan. 

 Bagian logistik melakukan pembalian dengan persetujuan pimpinan. 

 Barang diperiksa menganai kualitas, kuantitas. 

 Barang diserah terimakan dengan menggunakan buku sertah terima barang. 

 Dilakukan kegiatan pencatatan, disimpan di gudang untuk didistribusikan 
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PENILAIAN 
 

A. SOAL PILIHAN GANDA 

Jumlah soal : 15 Butir soal 

Skor tiap soal : 2 point 

Jumlah skor : jumlah soal benar X skor (2 point) 

Skor maksimal : 30 

B.  SOAL ISIAN 

Jumlah soal : 10 Butir soal 

Skor tiap soal : 2 point 

Jumlah skor : jumlah soal benar X skor (2 point) 

Skor maksimal : 20 

C. SOAL URAIAN 

Jumlah soal : 15 Butir soal 

 

 
 

Nilai akhir yang diperoleh: 

 Rata-rata total keseluruhan skor yang didapat siswa Σ skor soal pilihan ganda + Σ 

skor soal isian + Σ skor pada soal uraian / 3 = SKOR AKHIR  
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FORMAT PENIALAIAN PSIKOMOTOR

 

 

FORMAT PENIALAIN KETRAMPILAN SOSIAL 
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GLOSARIUM 
 

 

 sekala prioritas 

yang perlu di utamakan 

 

 urgent 

penting 

 

 sistematis 

teratur dan logis 

 

 realistic 

  pemikiran yang benar-benar nyata 

 

 mubazir 

sia-sia 

 

 stock 

barang yang masih tersedia 

 

 logistic 

mendapatkan barang, waktu, kondisi, dengan waktu yang tepat. 
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