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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah dalam penelitian untuk mengoptimalkan

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengadaan spare part divisi technical fleet I

guna menunjang perawatan dan perbaikan mesin kapal di PT.

Pertamina Perkaplan Jakarta adalah:

a. Membuat plan repair (rencana kerja) atau unplan repair .

b. Membuat action plan (spare part).

c. Membuat justifikasi penunjukkan langsung dengan

dilengkapi dokumen penunjang.

d. Membuat undangan pengadaan barang dan jasa ke vendor

(bisa lebih dari satu).

e. Menerima penawaran dari vendor yang diundang dan

dilakukan estimasi.

f. Membuat owner estimasi.

g. Membuat justifikasi penunjukkan vendor dari hasil evaluasi

penawaran yang diterima.

h. Melakukan negoisasi.

i. Vendor memberikan penegasan harga hanya pernyataan

sepihak.

j. Pembuatan Purchase Requisition (PR).
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k. Penerbitan SPMP (Surat Perintah Mulai Kerja).

l. Mengirim email ke fungsi procurement untuk menerbitkan

Request For Quotation (RFQ) dan Purchase Order (PO).

m. Menerbitkan PO (Purchase Order) oleh divisi procurement

sebagai dasar membuat kontrak pekerjaan.

n. Apabila pekerjaan telah selesai, dibuat Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan.

o. Pembuatan GR (Good Receipt).

p. Penagihan ke keuangan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi divisi technical fleet 1 dalam

proses pengadaan spare part divisi technical fleet 1 guna

menunjang perbaikan dan perawatan mesin kapal di PT. Pertamina

Perkapalan Jakarta adalah:

a. Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Pemasok.

c. Harga.

d. Pengarsipan dokumen.

3. Upaya yang dilakukan divisi technical fleet 1 dalam

mengoptimalisasikan pengadaan spare part guna menunjang

perbaikan dan perawatan mesin kapal di PT. Pertamina Perkapalan

Jakarta adalah:

a. Meningkatkan kemampuan dan menambah SDM (Sumber

Daya Manusia) di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta.
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b. Meningkatkan pengetahuan vendor yang telah lama

bergabung/bekerjasama maupun yang baru bergabung

dengan PT. Pertamina Perkapalan Jakarta.

c. Menambah jumlah estimator yang berkompeten sehingga

estimasi harga dapat dilakukan dengan cepat dan membuat

aplikasi daftar harga spare part.

d. Pengarsipan dokumen sesuai dengan metode pengadaan

barang/jasa.

B. Saran

1. PT. Pertamina Perkapalan Jakarta sebaiknya meningkatkan upaya

pelatihan komputer bagi karyawan yang telah dilaksanakan agar

lebih optimal.

2. Sebaiknya PT. Pertamina Perkapalan Jakarta menjual kapal yang

berusia diatas 20 tahun dan mengganti dengan kapal yang baru

karena untuk pengadaan spare part diatas 20 tahun sudah sangat

sulit dan sering terjadi kerusakan.

3. Untuk pengarsipan dokumen sebaiknya PT. Pertamina Perkapalan

Jakarta menambah jumlah ruangan penyimpanan dokumen yang

lebih luas agar pengarsipan dokumen lebih tertata.


