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Tujuan : 
SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai sistem seleksi supplier baru yang sesuai             
dengan kebutuhan perusahaan. 

Ruang Lingkup : 
Ruang lingkup SOP ini adalah Divisi Purchasing sebagai pihak yang salah satu tugas utamanya adalah               
seleksi dan evaluasi kinerja supplier. Dibantu oleh Divisi Keuangan dalam menetapkan standard tempo             
pembayaran supplier dan dibantu juga oleh divisi QC terkait dengan evaluasi kualitas barang yang              
dikirim dari supplier. 

Target Kerja : 
Terget kerja dari kegiatan ini adalah : 

● Memperoleh supplier yang dapat memasok bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan, 
harga yg ekonomis, dan pengiriman tepat waktu. 

● Menjaga komunikasi, hubungan baik dan memberikan edukasi kepada supplier. 
● Dokumen / Catatan mutu terjaga baik. 

Prosedur : 
1. Pastikan dulu kita telah memahami parameter seleksi supplier berikut ini: 

a. Harga  
b. Kualitas/ spesifikasi  
c. Tempo pembayaran  
d. Pengiriman (delivery)  
e. Penanganan Keluhan (complaint)  
f. Customer service  

 

2. Dari parameter tersebut tentukan batasan kriteria yang ditentukan dari divisi lain, misalnya terkait             
dengan kualitas harus mengacu pada standar kualitas QC sedangkan tempo pembayarannya           
ditentukan oleh bagian keuangan. 
 

3. Mencari data kontak calon supplier sebanyak-banyaknya berdasarkan bahan baku yang kita butuhkan            
melalui: searching di internet, yellow pages, selebaran-selebaran iklan, asosiasi, bertanya ke rekanan /             
orang / pemasok lain di medsos atau via SMS / telephon. 
 

4. Jika data sdh terkumpul banyak kemudian hubungi calon2 supplier itu dengan memberikan            
pertanyaan-pertanyaan dasar sesuai parameter yang telah ditentukan di point 2. 
 

5. Setelah kita mendapatkan informasi yang cukup mengenai parameter-parameter tersebut ke calon           
supplier, kita bisa langsung dapat membandingkan dan menilai supplier mana saja yang masuk ke              
dalam parameter yang sudah kita tentukan. 
 

6. Hubungi kembali supplier yang telah lolos seleksi tersebut, dan mintalah sample bahan baku yang kita               
butuhkan. 
 

7. Pastikan sampel bahan baku yg dikirim sesuai dengan iklan / penawaran dari supplier tersebut. 
Jika sampel tidak sesuai dengan harapan kita, komplain supplier tersebut atau jika kita sudah melihat               
ada gelagat yang kurang bagus pada supplier tersebut maka cari alternatif calon supplier lain sesuai               
dengan daftar hasil kegiatan point 5. 
 

8. Jika sampel sudah sesuai dengan yang kita harapkan (dibantu Divisi QC untuk evaluasinya), maka              
buat MoU terkait kualitas bahan baku supaya pihak supplier tersebut dapat menjaga mutu dan kualitas               
minimal produknya seperti barang yang dikirim sebagai sampel ini. MoU dibuat rangkap 2 dengan              
ditanda tangani oleh Koordinator Divisi Pembelian dan bubuhi stempelnya. 
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9. Hubungi supplier tersebut dan bacakan MoU yang telah kita buat (jika lokasinya jauh maka bisa               
dihubungi via telephon / e-mail / Sosmed, namun jika lokasinya masih terjangkau sebaiknya bertemu              
langsung). Jika disetujui oleh supplier tersebut maka kita siap melakukan order pembelian ke supplier              
tersebut. 
 

10. Berikan MoU tersebut (rangkap 2) ke pihak Suplier sambil meminta tanda tangannya dan kirim juga               
lembaran yang berisi visi, misi, kebijakan mutu dan budaya (culture) perusahaan Al-Ghuroba’. Setelah             
itu minta lagi yang 1 lembar utk arsip bagian pembelian. Jika jauh bisa melalui surat, namun apabila                 
dekat sebaiknya langsung bertemu. 
 

11. Pantau terus kinerja supplier tersebut berdasarkan parameter yang telah ditentukan tadi. 
 

Referensi : - 

Distribusi : 
- Divisi Keuangan 
- Divisi Quality Control 
- Divisi Pembelian 

 
 


