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SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. 1 1995
KEUTAMAAN KEPADA BUMIPUTERA DALAM PEROLEHAN
BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA-KERJA

1. PENDAHULUAN

1.1 Surat pekelilling ini adalah bertujuan untuk memberl garis panduan dan
penjelasan dalam dasar memberi keutamaan kepada usahawan-usahawan
Bumiputera agar usahawan-usahawan Bumiputera ini dapat turut serta secara
cergas dan mendapat peluang untuk sama-sama bersaing dalam bidang
keusahawanan

1.2 Semua Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri hendaklah melaksanakan dasar
keutamaan ini dalam perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan bagi keperluan
Kementerian/Jabatan masing-masing.

1.3 Dalam usaha untuk memastikan agar dasar memberi keutamaan kepada
Bumiputera ini berjalan lancar, perancangan yang rapi dan pengawasan terhadap
projek-projek yang telah dikhaskan kepada Bumiputera perlu diberi perhatian
agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna dan berkesan.
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2. KEUTAMAAN KEPADA BUMIPUTERA UNTUK KONTRAK KERJA

2.1 50% daripada nilai kerja-kerja binaan dalam setahun, selain daripada kerja-
kerja yang dijalankan sendiri oleh Jabatan Kerja Raya dan lain-lain
Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri hendaklah dikhaskan kepada kontraktor-
kontraktor Bumiputera.

2.2 Bagi kerja-kerja yang bernilai tidak melebihi RM50,000 maka sebutharga
untuk kerja-kerja ini hendaklah dihadkan kepada kontraktor Bumiputera sahaja.
Kerja-kerja ini hendaklah diasingkan daripada peruntukan 50% nilai kerja yang
hendak dilaksanakan pada satu tahun oleh Bumiputera.

2.3 Bagi baki 50% daripada kerja-kerja tersebut, kontraktor-kontraktor Bumiputera
boleh mengambil bahagian dalam pelawaan tender atau sebutharga tetapi tidak
diberi apa-apa keutamaan.

3. KEUTAMAAN KEPADA BUMIPUTERA BAGI BEKALAN DAN
PERKHIDMATAN

3.1 Untuk perolehan bekalan dan perkhidmatan, peratus keutamaan yang diberikan
kepada Bumiputera adalah seperti berikut:-

Nilai Perolehan Bekalan
dan Perkhidmatan

Peratus Keutamaan
Kepada Bumiputera

Di bawah RM 50,000

RM 50,000 - RM 100,000

Di atas 100,000 - RM 1 juta

Di atas RM 1 Juta - RM 5 juta

10%

7.5%

5%

2%

4. TAKRIF SYARIKAT BUMIPUTERA ATAU SYARIKAT USAHA
BERSAMA BUMIPUTERA

4.1 Sesebuah Syarikat boleh ditakrifkan sebagai Syarikat Bumiputera atau Syarikat
Usaha Bersama Bumiputera sekiranya kriteria-kriteria yang berikut dipenuhi :-

4.1.1 Syarikat dengan majoriti iaitu sekurang-kuratignya 51 % daripada hak milik
saham dalam syarikat dipunyai oleh Bumiputera.
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4.1.2 Syarikat dengan majoriti iaitu sekurang-kurangnya 51% daripada peringkat
pengurusannyaa dijalankan oleh Bumiputera.

4.1.3 Syarikat dengan majoriti iaitu sekurang-kurangnya 51% daripada para pekerja
syarikat itu terdiri daripada Bumiputera, atau

4.1.4 Badan-badan atau syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri serta
anak-anak syarikatnya dengan tujuan untuk menambah penyertaan Bumiputera
dalam perdagangan dan perusahaan.

4.2. Syarikat-syarikat Bumiputera atau Syarikat Usaha Bersama Burniputera seperti
yang ditakrif dalam perkara 4.1. di atas perlulah juga memillik 'Sijil
Pengiktirafan Status Bumiputera' yang dikeluarkan oleh Unit Penyertaan
Bumiputera dan disamping itu Sijil tersebut hendaklah masih sah tempoh
pendaftarannya.

5. TAKRIF UNTUK KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

5.1. Takrif untuk kerja-kerja yang dimaksudkan ialah kerja-kerja binaan seperti
membina bangunan, mengorek parit, membina tapak kawasan, membina
empangan air dan termasuklah semua kerja-kerja sivil, mekanikal dan
elektrikal.

5.2 Takrif untuk barang-barang yang dimaksudkan sebagai bekalan merangkumi
semua material atau benda-benda seperti bahan-bahan binaan, makanan,
pakaian, kenderaan, kelengkapan pejabat dan sebagainya.

5.3 Perkhidmatan adalah ditakrifkan sebagai khidmat yang diberikan oleh manusia
dengan mengeluarkan tenaga ataupun menggunakan kemahiran mereka dengan
tuiuan untuk mendapatkan upah melalui kerja yang mereka lakukan. Antara
contoh perkhidmatan yang dimaksudkan adalah seperti khidmat mencuci
bangunan, menjahit, percetakan, penyelenggaraan dan memperbaiki mesin
pejabat, pengangkutan dan sebagainya.

5.4 Dalam kerja-kerja binaan di imana terdapat perolehan bagi pembekalan barang-
barangnya di luar kawalan kontraktor misalnya pembekalan lif dan alat
pendingin hawa bagi sesuatu bangunan, tender atau sebutharga berasingan
hendaklah dipelawa dan keutamaan yang diberi adalah mengikut 'Sliding
Scale'.
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5.5 Keutamaan mengikut 'Sliding Scale ' juga hendaklah digunakan misalnya untuk
pemasangan bagi pembekalan sesuatu material seperti pembekalan dan
pemasangan 'heavy plant and equipment' di suatu tapak pembinaan.

5.6 Sekiranya kos kerja-kerja bagi sesuatu pembinaan merangkumi kos untuk
perolehan barang-barang maka dasar 50% hendaklah dikenakan.

6. PENJELASAN MENGENAI PELAKSANAAN DASAR 50%

6.1 Dasar keutamaan sebanyak 50% kepada Bumiputera dalam pelawaan kerja
adalah berasaskan kepada nilai kerja yang hendaklah dilaksanakan dalam
setahun dan bukan kepada bilangan kerja.

6.2 Dalam membuat pemilihan 50% daripada nilai kerja, hanya kerja-kerja yang
dianggap boleh dilaksanakan oleh kontraktor Bumiputera yang dipilih untuk
tujuan tender terhad ( tender untuk Bumiputera ).

6.3 Dasar keutamaan 50% tidak dikenakan untuk tender terbuka yang boleh disertai
oleh semua golongan.

7. PELAKSANAAN KEUTAMAAN

7. 1 Ketua-ketua Jabatan yang mempelawa tawaran-tawaran untuk perolehan kerja,
barang-barang dan perkhidmatan adalah bertanggungjawab untuk memastikan
keutamaan dilaksanakan dengan sempurna dengan mengambil kira perkara-
perkara yang berikut terlebih dahulu:-

7.1.1 Kualiti kerja, barang dan perkhidmatan yang ditawarkan,

7.1.2 Tempoh penyerahan dan tempoh siap kerja mengikut jadual, dan

7.1.3 Perkhidmatan misalnya khidmat lepas jualan yang memuaskan dan faktor-
faktor lain yang berkaitan.

7.2 Kementerian/Jabatan hendaklah juga memastikan bahawa syarikat Bumiputera
yang diberikan keutamaan adalah memenuhi takrif sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam perkara 4 di atas.

7.3 Dalam keadaan di mana semua faktor-faktor harga, keupayaan dan lain-lain
adalah sama, jika persaingan itu adalah di antara seorang peniaga Bumiputera
yang menjadi ahli Dewan Perniagaan Bumiputera Sabah, dan seorang lagi
bukan ahli maka pilihan mestilah diberikan kepada peniaga yang menjadi ahli
Dewan Perniagaan Bumiputera Sabah.
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8. PENGAWASAN

8.1 Pengawasan yang rapi hendaklah dibuat oleh semua Kementerian/Jabatan
terhadap kontrak-kontrak yang diberikan kepada Bumiputera, di bawah dasar
keutamaan.

8.2 Kontraktor-kontraktor Bumiputera tidak dibenarkan melakukan sub kontrak
kepada kontraktor-kontraktor bukan Bumiputera kecuali bagi kerja-kerja pakar
('specialist'). Untuk kerja-kerja pakar yang telah diberikan dengan cara sub
kontrak, pembelian material yang diperlukan bagi melaksanakan kerja-kerja
pakar tersebut hendaklah dilakukan sendiri oleh kontraktor Bumiputera.

9. BIMBINGAN

9.1 Bimbingan dan nasihat hendaklah diberikan dari masa ke semasa bagi
memastikan supaya syarikat Bumiputera berjaya dalam usaha mereka untuk
mengambil bahagian yang cergas dalam perolehan kerja-kerja, barang-barang
dan perkhidmatan Kerajaan.

9.2. Untuk tujuan ini Unit Penyertaan Bumiputera merupakan saketeriat yang
bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada
usahawan-usahawan Burniputera yang memerlukan nasihat dan bimbingan.

10. PEROLEHAN YANG DIBIAYAI OLEH PINJAMAN LUAR NEGERI

10.1 Dasar keutamaan tidaklah dikenakan kepada perolehan barang-barang
perkhidmatan dan kerja-kerja yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri seperti
pinjaman daripada Bank Pembangunan Asia atau Bank Dunia.

11. KUATKUASA

11.1 Surat Pekeilling berkuatkuasa dengan serta merta.

Sekian terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DENGAN BERSIH, CEKAP DAN AMANAH"

(DATUK HAJI HASSAN IBRAHIM)
Setiausaha Tetap
Kementerian Kewangan
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