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BAB III 

Pelaksanaan Kerja Magang 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Beberapa Perusahaan, umumnya merancang struktur organisasinya berdasarkan 

dari segi fungsionalnya, atau biasa disebut dengan fungsional struktur. Dalam hal ini 

berarti perusahaan membagi departemen berdasarkan fungsi kerjanya, termasuk yang 

dilakukan oleh Charoen Pokphand dengan memiliki beberapa departemen sesuai 

dengan fungsi kerjanya. 

 Selama penulis melakukan proses kerja magang di PT Charoen Pokphand Food 

Processing ini, penulis berada di naungan divisi commercial atau biasa juga disebut 

divisi purchasing di beberapa perusahaan lain. Dimana saya dibawah pengawasan 

regional Head CommDiv plant Cikande yaitu Bapak Hendy. Segala bentuk tugas 

maupun pekerjaan yang penulis lakukan selama melakukan program kerja magang di 

PT. Charoen Pokphand Indonesia haruslah sesuai dengan prosedur perusahaan, 

dimana baik ketentuan teknis seperti jam kerja, cara berpakaian maupun prosedur 

kerja juga sesuai dengan sistem aturan yang berlaku. Disini belajar untuk 

menghormati orang lain dan juga disiplin dengan aturan dapat terbangun dengan 

sendirinya. Dalam pelaksanaan sehari-hari juga penulis diberikan tanggung jawab 

untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan berkaitan dengan proses bisnis 

dari Commdiv. 

Dalam Buku Integrated Business Processes with ERP System karangan 

Simha R Magal, dikatakan bahwa Proses Bisnis adalah sekumpulan tugas dan 

aktivitas yang berisi proses untuk menghasilkan suatu keluaran atau hasil produk 

maupun jasa tertentu. Dimana sebagian besar proses bisnis dalam suatu perusahaan 

tersebut terdiri dari 3 hal yaitu beli, membuat, dan menjual. Disini Commdiv 
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termasuk dalam proses membeli atau dalam buku diatas termasuk dalam proses 

procurement. Dimana melakukan semua kegiatan untuk pembelian dan mengadakan 

suatu material atau barang yang digunakan untuk operasional perusahaan, termasuk 

bahan baku dan alat pendukung untuk melakukan proses produksi. 

Sebagai suatu organisasi yang besar diperlukan kerjasama serta komunikasi 

yang baik antar karyawan (horizontal) maupun dengan pimpinan (vertikal). Untuk itu 

di Charoen Pokphand memiliki suatu akses email server tersendiri untuk 

berkomunikasi antar karyawan maupun ketika ingin berkomunikasi dengan pimpinan 

di pusat. Di PT CPI ini sebenarnya komunikasi dapat berjalan dengan baik dengan 

berbagai adanya fasilitas seperti arus data yang terintegrasi by SAP yang 

memungkinkan informasi akan secara real time tersampaikan di beberapa pihak yang 

memang berkepentingan dengan suatu informasi tersebut. Namun berbagai prosedural 

yang harus ditaati membuat langkah demi langkah system tersebut harus dijalani yang 

mengakibatkan terkadang penentuan suatu keputusan tidak bisa serta merta dapat 

diambil. 

Walaupun divisi purchasing biasanya lebih cenderung berhubungan dengan 

pihak luar perusahaan, yang dalam hal ini disebut vendor, namun perlu juga ada 

komunikasi kepada pimpinan Divisi Purchasing di Ancol dan juga General Manager 

di tempat tersebut untuk meminta release (persetujuan) pembelian barang. Untuk 

CommDiv di PT CPI ini, dalam melakukan pembelian perlu ada persetujuan tanda 

tangan dari General Manager Food di Plant Cikande ini dan juga bertanggung jawab 

langsung terhadap CommDiv di Pusat yang berada di Ancol dalam setiap keputusan 

pembelian yang dilakukan. Segala komunikasi mengenai wewenang dan penentuan 

suatu keputusan untuk membeli suatu material yang cukup mahal, maka harus 

dikomunikasikan kepada CommDiv pusat, contohnya ketika part yang dibeli memiliki 

harga yang diatas Rp 10.000.000,- maka harus diadakan bidding untuk memilih 

vendor yang harus memiliki perbandingan lebih dari satu vendor untuk memilih 
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penawaran yang terbaik dari vendor tersebut. Ketika terjadi bidding selection ini, 

maka keputusan pemilihan vendor berada di tangan CommDiv pusat. 

Suatu Keuntungan yang cukup baik bagi penulis mendapat bimbingan dan 

pengawasan langsung dari Bapak Hendy Hernandy selaku Regional Head Commdiv 

di plant Cikande, dikarenakan beliau sangat baik dalam menjalankan proses bisnis 

secara keseluruhan di Commdiv ini. Skill berkomunikasi serta bernegosiasi beliau 

sangatlah menjadi acuan penulis untuk dapat memperoleh ilmu bagaimana melakukan 

pendekatan yang baik kepada pihak eksternal perusahaan, dalam hal ini vendor, untuk 

mendapat keuntungan bagi perusahaan. Suatu ilmu yang sangat berharga untuk 

berkomunikasi yang baik dengan orang lain saya dapat dari beliau. 

Selama menjalankan progam kerja magang kurang lebih sekitar 2 bulan 

tersebut, hubungan pembelajaran dan komunikasi dengan beliau sangat terjalin 

dengan baik. Ketika penulis merasa ada yang kurang paham, beliau dapat dengan baik 

memberikan pengarahan sehingga penulis paham apa yang sebelumnya belum 

diketahui maupun kurang dimengerti.  

3.2    Uraian Tugas 

Suatu pengalaman yang sangat bermanfaat ketika saya melakukan proses 

kerja Magang di PT Charoen Pokphand Indonesia yang lalu. Hampir 40 hari masa 

kerja memberikan banyak insight dan juga pengetahuan baru ketika mengaplikasikan 

langsung apa yang telah saya dapat di bangku kuliah, karena memang banyak juga 

teori terkait yang berkaitan langsung dengan pekerjaan yang saya lakukan. Beberapa 

pekerjaan yang penulis lakukan selama melakukan program kerja magang di PT 

Charoen Pokphand Indonesia, antara lain : 

1. Membantu Staff Commdiv  untuk merapikan administratif data pembelian   

(PO, PBB, maupun quotation) 

2. Menghubungi Vendor untuk meminta penawaran maupun memonitor status 

pesanan 
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3. Melayani user dari berbagai departemen ketika menginginkan pengadaan 

suatu barang. 

4. Berhubungan dengan Finance dan accounting dalam hal memonitor status 

pembayaran kepada vendor dan pencatatan PO yang telah terbayar. 

3.3    Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Tahapan Pelaksanaan Kerja Magang 

Ada beberapa tahapan yang dilalui oleh penulis, berikut akan penulis 

jelaskan tahapan-tahapan yang dilalui saat melakukan proses kerja magang di 

PT. Charoen Pokphand Indonesia, antara lain :  

1. Perkenalan Perusahaan dan Job Desc 

Saat hari pertama pada tanggal 24 Juni 2013, saya dipertemukan 

dengan Bapak Hendy untuk sedikit interview dan juga berbincang-

bincang mengenai apa saja tujuan, system penilaian hingga pekerjaan 

apa yang dapat penulis kerjakan di Commercial Division tersebut. 

Dijelaskan juga secara singkat mengenai proses pembelian yang 

menjadi pondasi utama pekerjaan yang dilakukan oleh Commercial 

Division.  

Setelah itu, ibu Afliyah Selaku staff di Commdiv juga membantu 

menjelaskan secara detail mengenai proses bisnis Pokphand secara 

umum dan proses pembelian secara detail di CommDiv ini. Dalam 

kesempatan tersebut disinggung juga company profile dari PT Charoen 

Pokphand Indonesia Tbk itu sendiri. 

 

2. Implementasi Kerja 

Berdasarkan kesepakatan saat perkenalan tersebut, penulis diberi 

jam kerja antara jam 08.00 hingga 16.00, karena mengikuti jam kerja 

anak magang yang biasanya sudah pernah disini. Setiap hari juga ada 
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rekapan absensi kehadiran yang sudah diberikan oleh universitas. Pada 

proses pelaksanaan kerja magang, penulis sebenarnya disini hanya 

bersifat supporting untuk membantu mengerjakan Purchase Order serta 

merapikan berkas-berkas lain seperti Permohonan Permintaan Barang 

(PPB), quotation dan yang lainnya. Setiap hari pekerjaan yang 

dilakukan hampir seperti kegiatan rutin yang memang sudah teratur. 

Setiap pagi penulis menghubungi vendor via email maupun fax untuk 

memberi tahu bahwa ada PO untuk vendor tersebut. Kemudian 

dilakukan scan dokumen untuk PO yang telah terkirim sebagai arsip 

untuk history bahwa pernah diterbitkan PO tersebut. Lalu kemudian 

juga dilakukan pencatatan dan pemberian PO asli disertai PPB untuk 

diserahkan ke Accounting sebagai arsip perusahaan. 

Sementara untuk proses negoisasi dengan vendor, pekerjaan 

utama masih dipegang oleh Bapak Hendy karena berkaitan dengan 

wewenang serta hubungan dengan supplier yang lebih dekat dibanding 

penulis yang masih baru melakukan proses kerja magang tersebut, jadi 

belum mengenal dengan baik dengan vendor untuk mendapatkan harga 

terbaik. Untuk negosiasi barang-barang yang tidak terlalu mahal, 

penulis diberi kesempatan untuk mencoba bernegosiasi dengan vendor 

dengan meminta potongan harga ataupun nego mengenai waktu 

pengiriman untuk dipercepat. Contohnya untuk barang seperti pisau 

untuk potong ayam dengan harga sekitar 250 ribu rupiah, penulis 

diminta untuk meminta potongan kepada vendor sekitar 20 persen, 

namun saat itu vendor hanya memberi diskon antara 5-10 persen saja. 

Lalu kemudian dikonsultasikan kepada Bapak Hendy untuk 

memutuskan apakah membeli material tersebut atau tidak. Keputusan 

tetap ditangan Bapak Hendy mengingat beliau yang memiliki 
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wewenang dan penulis hanya membantu dan belajar untuk mengerti 

proses meminta penawaran dan negosiasi. 

Sebagai divisi yang menaungi pengadaan barang, tentu 

CommDiv menjadi jembatan penghubung antara user, dalam hal ini 

adalah divisi yang membutuhkan suatu barang, dan dengan vendor 

penyedia barang yang diinginkan. Ketika User menginginkan suatu 

barang, tentu harus melewati prosedur yang berlaku dan juga melalui 

system SAP. Sehingga tidak bisa membuat Permohonan Pembelian 

Barang yang tidak ada kepentingannya dengan perusahaan. Sebagai 

pemicu terjadinya permintaan barang dari user biasanya karena mesin 

yang sudah mulai rusak, ataupun persediaan suatu material untuk stok 

sudah mulai berkurang atau habis.  
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Berikut proses flow chart dalam proses pembelian di PT Charoen Pokphand : 

Gambar 3.1 Flow chart Proses Pembelian 

Flow Chart diatas menggambarkan proses atau prosedural 

dalam proses bisnis divisi pembelian melakukan pekerjaannya. Diawali 

dari user yang membuat PPB dan dicatat via SAP, dengan tujuan data 

akan ke record ke beberapa pihak yang berkepentingan seperti 

engineering, commercial division sendiri, accounting dan juga General 

Manager dapat mengetahuinya. Setelah dilakukan approve oleh 

manajemen, maka Commdiv akan menginput juga permintaan 
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Pembelian ke SAP untuk dijadikan dokumen Purchase Order (PO). 

Namun sebelum tercipta PO, ada proses Vendor Selection dimana 

terjadi bidding maupun negosiasi di bagian ini. Dipilihlah vendor 

dengan harga yang terbaik, produk yang berkualitas, serta perjanjian 

proses pembayaran yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Pembuatan PO ini haruslah hati-hati, mengingat dengan adanya 

system SAP, maka no PO tidak akan bisa diulang kembali maupun 

dirubah, kecuali membutuhkan perijinan unreleased dari beberapa 

pihak lain seperti Manajer pembelian di pusat maupun accounting. Oleh 

karena itu, pembuatan PO harus diminimalisir kesalahannya. Beberapa 

Informasi Penting yang harus ada dalam Purchase Order, yaitu :    

a. No PO dan Tanggal Pembuatan PO 

b. Nama Vendor dan alamat Vendor 

c. Alamat Pengiriman dan Tanggal Pengiriman 

d. Informasi Produk ( Spesifikasi, harga, Kurs Harga Produk,        

      Kuantitas  dan total harga) 

Setelah PO sudah tercetak, maka harus segera dikomunikasikan 

kepada vendor terkait untuk kemudian segera diproses hingga barang 

sampai di kita dengan kondisi yang baik. Selain itu, tugas Commdiv 

juga memonitor status barang jika belum sampai di Store Room saat 

waktu pengiriman yang sudah disepakati dan juga berperan 

mengkomunikasikan kepada divisi finance jika ada tagihan mengenai 

barang yang kita pesan agar segera dibayarkan. Tanpa adanya Good 

receipt atau surat tanda barang diterima dengan baik, maka proses 

pembayaran tidak dapat dilakukan. Akan dilakukan retur ataupun solusi 

lainnya jika memang barang yang datang tidak sesuai dengan harapan 

ataupun salah produk. 
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Walaupun termasuk dalam divisi Pembelian, namun Commdiv di 

PT Charoen Pokphand ini tidak melakukan pengadaan raw material 

yang berkaitan langsung dengan proses produksi, seperti ayam (live 

bird), tepung, dan juga bumbu-bumbu terkait pengolahan pangan.  

 

Beberapa Item yang di handle oleh Commdiv adalah : 

1. Office Equipment ( Stample, Alat Tulis Kantor) 

2. IT Equipment ( Cable Data, Lan, dll) 

3. Sparepart Machine ( Bearing, oil seal, mur, baut dll) 

4. Fuel ( LPG Bulk, Gas) 

5. Furniture ( Kursi, Meja) 

6. Building Material ( Cat, pasir, semen) 

7. Packaging  

8. General equipment ( Tissue, Pengharum ruangan dll) 

9. Chemical and Lab. Support ( bahan-bahan kimia, gelas ukur) 

10. Renovations 

11. Repair & Maintenance 

Untuk Raw Material seperti Live Bird ada divisi pengadaan ayam 

yang terpisah dari CommDiv, termasuk untuk packaging beberapa 

juga dihandle oleh CommDiv pusat yang berada di Ancol. 

 

3.3.2 Pendalaman Topik 

Disini Penulis akan menekankan pada ilmu negosiasi yang saya dapat dari 

proses pelaksanaan kerja magang yang telah penulis lakukan. Seperti 

dijelaskan di landasan teori pada bab 2, Negosiasi adalah proses interaksi 

dimana terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu kepentingan 

yang berbeda namun bertujuan untuk mencari jalan keluar yang 

menguntungkan kedua belah pihak (Fowler, 1993:6), oleh karena itu 

Proses negosiasi.., Bayu Singgih Kristian, FB UMN, 2013



23 

 

sebenarnya dalam divisi pembelian negosiasi merupakan senjata utama untuk 

mencapai tujuan divisi pembelian dan menguntungkan perusahaan. 

Walaupun PT Charoen Pokphand Indonesia merupakan perusahaan yang 

sudah lama berdiri dan memiliki rekanan supplier tetap, namun negosiasi 

tetap perlu dilakukan, karena bisa saja ada vendor lain yang lebih baik dari 

segi harga, syarat pembayaran ataupun produk nya itu sendiri lebih 

berkualitas. Tidak semua vendor bisa kita masukkan dalam daftar supplier 

rekanan perusahaan, harus ada verifikasi dari kantor pusat PT Charoen 

Pokphand di Ancol untuk suatu toko atau penyedia barang yang baru dan 

ingin bekerja sama dengan kita. Hal ini untuk menghindari penyimpangan 

yang dapat dilakukan baik dari vendor tersebut maupun dari pihak internal 

kita sendiri. 

Sebelum masuk ke ilmu negosiasi lebih lanjut, perlu diketahui bersama 

bahwa tugas utama divisi purchasing dalam melakukan pembelian barang dan 

jasa adalah : 

1. Mendapatkan Harga terbaik 

2. Mendapatkan produk dengan value dan kualitas terbaik 

3. Serta waktu pengiriman dan pembayaran yang menguntungkan 

perusahaan. 

Ketiga target diatas lah yang harus dinegosiasikan kepada vendor, dan 

harus dipertimbangkan ketiga-tiganya. Tidak boleh mengabaikan salah satu 

faktor hanya karena harganya murah ataupun syarat pembayarannya longgar. 

Akan sangat merugikan perusahaan jikalau harganya memang murah, namun 

kualitas produknya sangat buruk sehingga harus melakukan pengadaan lagi 

yang berakibat biaya lagi untuk perusahaan. 

Dalam bernegosiasi, ilmu yang sangat penting adalah ilmu untuk 

berkomunikasi. Pendekatan dengan supplier dapat terjadi jika adanya 

komunikasi yang baik, entah itu langsung maupun via komunikasi elektronik. 
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Disini saya sangat mempelajari teknik negosiasi yang dilakukan oleh 

Pembimbing lapangan saya yaitu Bapak Hendy, dimana beliau dapat 

melakukan pendekatan dengan supplier dengan teknik yang sangat baik. 

Dalam satu telepon, beliau bisa marah dan tertawa bersama supplier dengan 

seketika. Ketika dirasa harus tegas dalam menawar, kita (dalam hal ini 

CommDiv), tidak boleh bercanda, namun ketika suasana menjadi tegang, kita 

juga harus bisa mencairkan suasana sehingga hubungan dapat terjalin dengan 

baik dengan supplier. Saat supplier tersebut sudah sangat akrab dengan kita, 

banyak sekali keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Seperti 

perusahaan kita menjadi prioritas pengiriman, kemudahan pembayaran, serta 

harga yang kompetitif yang tentunya bisa meningkatkan efisiensi dari 

perusahaan itu sendiri. 

Suatu hal yang penting dalam negosiasi adalah jangan sampai kita merasa 

sangat membutuhkan supplier tertentu tersebut walaupun sebenarnya 

memang butuh. Kita harus memposisikan diri bahwa pembeli adalah raja 

namun dengan batasan bahwa kita juga menghargai mereka sebagai penyedia 

barang agar proses produksi perusahaan tidak terhambat.  

CommDiv dapat menekan / melakukan pendekatan supplier tersebut 

dengan beberapa cara, seperti : 

a.  Mengekspose kelemahan Supplier 

Untuk melakukan pendekatan yang baik dengan supplier, kita 

harus mengenal baik produk yang akan kita pesan dan vendor 

penyedia produk tersebut. Contohnya seperti service centre yang 

kurang, cabang di daerah yang minim, garansi yang terbatas, barang 

yang tidak selalu ada (indent), dan lain-lain. Dengan seperti itu, 

supplier akan lunak untuk bernegosiasi dengan kita dan menganggap 

sama-sama butuh sehingga beberapa kemudahan akan diberikan 

kepada perusahaan. 
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b. Mengetahui Motivasi Supplier dalam menjual 

Kita perlu tahu juga strategi yang sedang dijalankan oleh vendor 

tersebut, apakah ingin memperluas pangsa pasar, apakah ingin profit 

yang besar, apakah ingin menambah rekanan kerja. Semua itu dapat 

dianalisa dan digunakan untuk bahan negosiasi. Jika seandainya 

memiliki motif untuk memperluas pangsa pasar, perusahaan dapat 

menjanjikan mereka untuk repeat order di cabang perusahaan kita 

yang lain jika mereka memberi harga yang baik. 

c.  Memberikan Opsi kepada Supplier 

Ketika suatu waktu tidak terjadi jalan tengah dalam negosiasi, 

maka kita dapat memberikan opsi kepada vendor untuk membiarkan 

mereka berpikir mengenai pilihan yang sedang kita berikan. Misalnya 

Opsi jika harga tidak bisa turun lagi, maka pengiriman yang harusnya 

ada bebannya menjadi bebas ongkos shipment atau Opsi lain seperti 

harga turun jika jadwal pengiriman tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan supplier. Hal-hal seperti itu juga perlu dinegosiasikan dan 

membuat proses negosiasi tersebut menjadi menarik. 

d. Menarik perhatian  vendor dengan berbagai Penawaran 

Contohnya seperti penawaran untuk melakukan supply ke 

perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, pembelian dalam 

jumlah besar di transaksi setelahnya, atau bisa juga dengan peluang 

untuk menjadi vendor reference bagi cabang lain ataupun bagi orang 

lain. 

e.  Ceritakan Keunggulan Perusahaan kita 

Dengan menceritakan keunggulan perusahaan kita, vendor akan 

lebih menghargai dan menaikkan imej perusahaan kita. Contohnya 

seperti kita bisa jabarkan total pembelian perusahaan dari histori 

sebelumnya, atau pembayaran PT CPI yang selalu tepat waktu. Bisa 
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juga dengan menjelaskan berbagai vendor yang sedang/pernah 

menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. 

 

Dengan berbagai langkah diatas, kita sebagai divisi pembelian dapat 

membuat supplier akan bersahabat dan sesuai dengan apa yang kita minta 

namun tetap merasa kedua pihak diuntungkan sesuai dengan prinsip negosiasi 

di awal. Dengan begitu, ketika perusahaan ingin melakukan repeat order 

maupun order barang lain, suatu vendor tersebut akan dengan senang hati 

bekerja sama dengan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. 

  

3.3.3 Masalah yang Ditemukan 

Walaupun Sistem dan prosedur di PT Charoen Pokphand sudah berjalan 

dengan baik dan teratur namun sebenarnya masih terdapat masalah dalam 

proses bisnis dalam Commercial Division. Jika dianalisa lebih lanjut maka 

akan banyak sekali masalah ataupun kendala yang kerap terjadi, baik itu 

masalah kecil maupun masalah besar. Salah satu masalah yang cukup 

kompleks adalah adanya lead time yang cukup lama antara user membuat 

PPB dan juga hingga barang yang diinginkan sampai. Seringkali user 

menuduh CommDiv bekerja dengan lamban atau kurang merespon 

permintaan barang dari user. Commdiv bukan lamban dalam bekerja, namun 

banyaknya prosedur untuk approval dari beberapa pihak dan juga proses 

pemilihan vendor menyebabkan seringkali barang yang dibutuhkan 

cenderung sampai lebih lama di tangan user.  

Faktor barang yang tidak selalu ready stock ataupun harus impor juga 

menjadi kendala yang menyebabkan barang datang membutuhkan waktu 

yang lebih banyak. Seringkali komunikasi dengan vendor juga mengalami 

miss atau error, seperti kesalahan produk yang dipesan, jumlah maupun 

tanggal pengiriman yang mundur dari tanggal Pengiriman dalam dokumen 
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PO. Banyak hal memang yang menjadi kendala merupakan gangguan 

eksternal yang sulit untuk dihandle oleh CommDiv sendiri, perlu ada support 

dari Vendor itu sendiri juga supaya proses bisnis berjalan dengan baik. 

Untuk Permasalahan di segi negosiasi, tidak semua staff memiliki tingkat 

komunikasi yang baik untuk berhubungan dengan supplier. Memang dalam 

berkomunikasi dan bernegosiasi dibutuhkan jam terbang dan juga 

pengalaman yang cukup dalam berbicara bisnis dengan pihak lain. Untuk 

staff baru, yang kebetulan saat penulis berada disitu staff commdiv juga baru 

masuk, sehingga dirasa staff tersebut belum bisa dengan bernegosiasi dengan 

baik seperti Bapak Hendy yang memang sudah berpengalaman.  

3.3.4 Solusi atas Masalah tersebut 

Permasalahan yang terjadi seringkali penulis rasakan saat melakukan 

proses pelaksaan kerja magang tersebut. Jadi ketika proses kerja magang, 

penulis mencoba memikirkan sebenarnya apa solusi yang tepat untuk 

mengurangi lead time dan gangguan eksternal yang seringkali susah teratasi. 

 Beberapa solusi yang bisa di terapkan di Commercial Division PT 

Charoen Pokphand adalah : 

a.  Pencatatatan Part yang pernah terbeli Sebelumnya 

Ketika User sudah pernah membeli suatu part, contohnya 

Bearing, maka Ia harus menuliskan kapan ia mengganti bearing 

tersebut di suatu catatan, karena tentu setiap part tersebut memiliki 

umur atau masa pakai. Jadi kira-kira sebelum mendekati masa pakai 

berakhir, user dapat membuat permohonan permintaan part tersebut 

agar tidak selalu menjadikan Pesanan tersebut ‘Top Urgent’. 

Dengan system seperti itu, maka lead time dapat dijaga dan ada 

spare waktu untuk barang datang sebelum part tersebut rusak/error 

sehingga produksi tidak terhambat. 
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b. Komunikasi dengan Vendor harus Jelas 

Seringkali terjadi misskomunikasi antara bagian pembelian 

dengan vendor. Bisa mengenai tanggal pengirimannya maupun 

alamat pengirimannya. Oleh karena itu, Staff Commdiv harus lebih 

teliti dan selalu memonitor status PO yang telah terkirim. Untuk di 

Plant Cikande dengan hanya ada satu orang staff dan pak Hendy, 

dirasa kurang produktif untuk memenuhi segala proses bisnis yang 

ada. Perlu ada penambahan staff untuk saling mengcover ketika 

terjadi banyaknya pesanan barang dalam waktu yang bersamaan. 

c.  Pemberian Kesempatan kepada Staff untuk Bernegosiasi 

Seseoarang yang belum terbiasa berkomunikasi untuk 

bisnis tentu akan canggung dan juga akan terhambat ketika akan 

bernegosiaso dengan supplier. Diperlukan pelatihan dan juga 

pengalaman untuk menambah jam terbang seorang staff tersebut 

untuk dapat meningkatkan insting negosiasi dengan baik. Bisa 

dengan mengikuti suatu seminar mengenai pelatihan teknik 

negosiasi, atau bisa juga dengan sedikit demi sedikit dipercaya 

untuk melakukan proses negosiasi dengan vendor. Sehingga akan 

terlatih dan seiring berjalannya waktu, teknik bernegosiasi yang 

baik tersebut akan terbentuk sendirinya. 

 

3.3.5 Kendala Selama Proses Kerja Magang 

Selama pelaksanaan kerja magang mungkin penulis tidak memiliki 

kendala yang terlalu signifikan yang dapat menghambat penulis 

melaksanakan proses magang. Mungkin hanya jarak dari rumah penulis dan 

juga tempat pelaksanaan kerja magang yang cukup jauh dengan jarak sekitar 

35 km dan penulis pulang pergi setiap harinya menggunakan motor. Keadaan 

jalan yang selalu ramai dan juga macet karena banyak pabrik industri 
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seringkali menjadi kendala bagi penulis untuk pergi maupun pulang dari 

pabrik di Cikande menuju kerumah. 

Untuk lingkungan pekerjaan tidak ada kendala yang berarti mengingat 

teman-teman sekerja di PT Charoen Pokphand sangat terbuka dan menerima 

saya dengan baik. Sehingga justru memotivasi penulis untuk lebih semangat 

melakukan proses kerja magang. 
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