
TRANSKIP WAWANCARA 

1. Wawancara dengan Bu Astin Novianti selaku staff  Buyer Non Food PT. 

Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang 

Penulis : Bagaimanakah prosedur perjanjian kerjasama jual beli 

konsinyasi di PT. Sumber Alfaria Trijaya? 

Nara sumber : sebelum ke proses pengajuan pihak pengamanat 

mendaftarkan produk baru tersebut ke pihak Buyer/MD 

Manager PT. Sumber Alfaria Trijaya, yaitu dengan 

membawa sampel produk, daftar harga, dan keunggulan 

produk.    

Penulis : Bagaimana penjelasan mengenai proses pengajuan 

kerjasama penjualan secara konsinyasi ? 

Nara sumber : ada beberapa tahapan, diantaranya yaitu: 

1) Komisioner mengajukan produk yang akan dijual secara 

konsinyasi di PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui Departemen 

Buyer Alfamart dengan membawa sampel produk yang akan 

dijual. 

2) Dept. Buyer Alfamart menerima pengajuan kerjasama 

penjualan konsinyasi dari Komisioner dan   melakukan 

meeting produk baru ke beberapa departemen terkait 

penjualan bahwa akan ada produk baru yang akan dijual 

secara konsinyasi. 

3) Dari hasil meeting diambil keputusan apakah buyer menerima 

pengajuan dari komisioner atau justru ditolak oleh buyer PT. 

Sumber Alfaria Trijaya 

4) Jika keputusan hasil meeting yaitu menerima pengajuan dari 

komisioner maka pihak buyer alfamart menginformasikan ke 

pihak komisoner untuk segera melengkapi syarat administrasi.  

 

 



Penulis : setelah kerjasama penjualan konsinyasi itu berjalan 

bagaimana pihak kantor cabang menginformasikan ke toko 

bahwa ada kerjasama penjualan secara konsinyasi? 

Nara sumber : dari saya yaitu pihak buyer Non food menginformasikan 

kembali email aktivasi kerjasama konsinyasi dari Head 

Office PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Tangerang ke toko-

toko yang terikat kerjasama penjualan konsinyasi yang 

didalam email itu isinya yaitu, periode penjualan, deskripsi 

barang, harga jual, dan lain-lain nanti saya print out kan 

email tersebut biar lebih detail. Kemudian barang penjualan 

konsinyasi tersebut dikirim ke toko setelah toko menerima 

PO (Purchase Order) dari PIC Alfamart. 

Penulis : Berapa keuntungan atau   komisi yang diterima Alfamart 

dari kerjasama tersebut. 

Nara sumber : kalau soal hitung-hitungan keuntungan saya kurang tahu mas 

karena bagian saya memastikan bahwa penjualan barang 

tersebut berjalan sesuai prosedur ditoko. Coba nanti di 

tanyakan ke pihak MD Manager. 

Penulis : bagaimana pihak buyer nonfood mengontrol penjualan atas 

penjualan konsinyasi tersebut? 

Nara sumber : melaporkan hasil penjualan sebulan dua kali ke pihak 

komisioner. Periode pertama setiap tanggal 14 periode kedua 

setiap tanggal 2 awal bulan. Laporan itu didapat dari hasil 

penjualan ditoko-toko yang terikat kerjasama penjualan 

konsinyasi setiap hari dari proses EOD (End Of Day). 

Kemudian laporan itu di buat dalam LPB ( Laporan 

Penjualan Barang) yang nantinya diserahkan ke pihak sales 

komisioner untuk ditukar faktur INVOICE (Surat Tagihan). 

Penulis : bagaimana jika terjadi barang rusak sebelum terjadi transaksi 

penjualan ? 



 Nara sumber : pihak toko menginformasikan ke Pihak PIC Alfamart DC 

Semarang, kemudian PIC DC Alfamart menginformasikan 

jumlah beserta MDN/nomor Smartfren atas barang rusak ke 

Pihak PIC Smartfren, setelah itu pihak PIC Smartfren 

melakukan pengambilan stock rusak ke DC Alfamart 

kemudian dilakukan pengecekan sesuai dengan acceptance 

criteria (kriteria penerimaan) dan membuat Berita Acara 

serah terima stock. 

2. Wawancara dengan    Ibu Poppy Damayanti  selaku MD Manager PT Sumber 

Alfaria Trijaya Semarang ? 

Penulis : Apakah tugas dan tanggung jawab Ibu Poppy Damayanti 

sebagai MD Manager ?  

Nara sumber : Menghandel dan mengatur seluruh kegiatan penjualan baik 

produk food maupun nonfood terkait untuk stock, harga, dan 

promonya juga 

Penulis : ada berapa jenis penjualan yang ada di Alfamart buk? 

Nara sumber : kalau di Alfamart sendiri ada dua jenis penjualan yang saat 

ini berjalan yang pertama penjualan reguler yang kedua 

penjualan konsinyasi ? 

Penulis : Apa bedanya penjualan reguler dan konsinyasi ya buk ? 

Nara Sumber : bedanya kalau penjualan reguler itu jual beli dengan sistem 

jual beli putus artinya suplier menawarkan barang kemudian 

kita beli dan saat itu juga langsung bayar bisa cash maupun 

transfer, kalau penjualan konsinyasi itu suplier menitipkan 

barang dagangan ke pihak alfamart dengan memberikan 

komisi sesuai kesepakatan pada saat kontrak kerjasama.  

Penulis : apakah saat ini ada kerjasama penjualan konsinyasi buk? 

Nara sumber : ada, kerjasama penjualan konsinyasi dengan PT. Distribusi 

Sentra Jaya. 

Penulis  : produk apa yang di konsinyasikan  PT. Distribusi Sentra Jaya 

dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya 



Nara sumber : Smartfren Andromax Mifi M3Y 

Penulis  : untuk periode kerjasama nya sejak kapan ya buk? 

Nara sumber : dari awal Desember 2016 s/d akhir April 2017 

Penulis  : bagaimana dengan akad kerjasamanya buk, dari penentuan 

harga, perhitungan keuntungan/komisi yang diterima PT. 

Sumber Alfaria Trijaya, masa pembayaran/TOP (Term Of 

Payment), kemudian pengembalian barang setelah 

berakhirnya kerjasama? 

Nara sumber  : untuk akad kerjasama penjualan konsinyasi antara PT. Sumber 

Alfaria Trijaya dengan PT. Distribusi Sentra Jaya ditetapkan 

dalam surat perjanjian yang berbentuk MoU (Memorandum 

of Understanding) didalamnya terdapat periode kontrak 

kerjasama, penentuan harga Jual yaitu sebesar Rp. 299.000 

dengan harga beli Rp. 271.818 (setelah di potong PPN) , 

komisi dari PT. Distribusi Sentra Jaya atas penjualan 

konsinyasi tersebut yaitu sebesar 10%, kemudian periode 

laporan penjualan yang ditetapkan dan aturan-aturan yang 

lain ditetapkan dalam satu surat perjanjian. Nanti saya 

perlihatkan form surat perjanjian tersebut biar lebih jelas. 

Penulis : untuk penentuan harga, dan komisi itu sendiri apakah ibu 

yang menentukan? 

Nara sumber : penentuan harga, komisi penjualan itu semua yang mengantur 

adalah pihak HEAD OFFICE PT.Sumber Alfaria Trijaya 

Tangerang dengan PT. Distribusi Sentra Jaya karena dari 

cabang hanya menerima email aktivasi dari HO kemudian 

tinggal mengeset sesuai perintah dari HO (Head Office) PT. 

Sumber Alfaria Trijaya Tangerang. 

3. Wawancara dengan Bapak  Apriyadi  selaku  Divisi Modern Chanel PT. 

Distribusi Sentra Jaya 

Penulis : siapa nama bapak dan apa bagian bapak di PT. Distribusi 

Sentra jaya ? 



Nara sumber : nama saya Apriyadi saya disini diberi wewenang sebagai 

Divisi Modern Chanel. 

Penulis : apa tanggung jawab bapak sebagai divisi modern chanel? 

Nara sumber : tanggung jawab saya adalah memastikan dan mengontrol 

seluruh penjualan produk Smartfren Andromax Mifi yang 

ada di alfamart maupun chanel minimarket atau retail yang 

lain. 

Penulis : PT Distribusi sentra jaya ini bergerak dibidang apa ya pak? 

Nara sumber : bergerak dibidang jasa produk teknologi komunikasi dan 

selaku prinsipal atas produk smartfren andromax mifi M3Y. 

Penulis : mengapa PT. Distribusi Sentra Jaya memilih PT. Sumber 

Alfaria Trijaya untuk kerjasama penjualan konsinyasi ? 

Nara sumber : karena PT. Sumber Alfaria Trijaya adalah perusahaan besar 

yang bergerak dibidang retail yang memiliki gerai Alfamart 

yang tersebar secara nasional tentunya hal ini menjadikan 

peluang kami untuk memromosikan produk Smartfren 

Andromax Mifi dimana produk ini adalah produk baru kami. 

Penulis : apa keunggulan dari produk Smartfren Andromax Mifi pak? 

Nara sumber : Keunggulan dari produk Smartfren Andromax Mifi 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. High Speed 4G LTE connectivity 

b. Sharing sampai dengan 32 user 

c. Design baru dengan harga lama dan penambahan kapasitas 

baterai 

d. Bonus Aktivasi, pelanggan akan mendapat Free kuota 

30GB untuk 30 hari. 

e. Paket Conex EVO tanpa ribet Jaringan 4G LTE terluas 

lebih di 188 kota di Indonesia 

Penulis  :berapa jumlah penjualan produk Smartfren Andromax Mifi 

yang terjual sampai akhir periode penjualan konsinyasi pak? 



Nara sumber : dari 800 pcs produk Smartfren Andromax Mifi yang 

dititipkan di PT Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang 

yang terjual sekitar 534 pcs smpai akhir periode kerjasama. 

Penulis : apa tujuan dan motivasi PT. Distribusi Sentra Jaya 

mengkonsinyasikan produk anda di Alfamart? 

Nara sumber : tujuan dan motivasi kami adalah antara lain: 

1. Pelanggan lebih mudah mendapatkan produk Smartfrean 

Andromax Mifi M3Y mengingat jumlah gerai Alfamart 

yang tersebar di seluruh Indonesia. 

2. Pelanggan bisa mendapatkan produk smartfren andromax 

Mifi dengan nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang 

tersedia di Alfamart. 

3. Menambah jumlah pelanggan produk Smartfren 

Andromax Mifi dengan banyaknya jumlah pelanggan 

Alfamart seluruh Indonesia saya berharap ini menjadi 

peluang kami untuk mempromosikan produk Smartfren 

Andromax Mifi.  
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Gambar 1, Kantor Cabang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang 

Semarang 

 

Gambar 2, Ware House PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang 



  

Gambar 3, Ruang kantor MD Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang 

semarang 

 

Gambar 4, Ruang Tukar Faktur PT. Sumber Alfaria Trijaya Cabang 

Semarang 

 

 

 



 

Gambar 5, Gerai Alfamart Sedayu Kendal (H591)  

 

Gambar 6, Kantor Cabang PT. Distribusi Sentra Jaya cabang Semarang  
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