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SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
Mahasiswa memahami konsep dan teori SCM sehingga mampu menjelaskan sistem SCM 

DESKRIPSI TUGAS 
Tugas ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah dengan cara 
menyampaikan apa yang telah dipelajari kepada orang lain. 

METODE PENGERJAAN TUGAS 
1. Tugas dikerjakan secara kelompok 
2. Kelompok yang sudah ada masing-masing dibagi menjadi dua kelompok sehingga yang tadinya hanya 4 

kelompok menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 mahasiswa. Kelompok 1 yang lama dipecah 
menjadi kelompok 1 dan 2 yang baru. Kelompok 2 lama menjadi kelompok 3 dan 4 baru. Kelompok 3 lama 
menjadi kelompok 5 dan 6 baru. Kelompok 4 lama menjadi kelompok 7 dan 8 baru. 

 
  
 
 
 
  
 
  

3. Setiap kelompok bentukan baru akan memperoleh tugas untuk mempelajari bagian tertentu dari materi 
SCM. 

a. Kelompok 1: aliran informasi dalam sistem SCM 
b. Kelompok 2: masalah pada sistem SCM 
c. Kelompok 3: aliran material dalam sistem SCM 
d. Kelompok 4: tantangan sistem SCM 
e. Kelompok 5: komponen upstream 
f. Kelompok 6: komponen midstream 
g. Kelompok 7: komponen downstream 
h. Kelompok 8: Manfaat SCM 

4. Setiap kelompok mencari di internet jurnal ilmiah atau buku/ebook yang membahas tentang bagian 
materi yang ditugaskan. Misalnya kelompok 1 mencari jurnal/buku/ebook tentang aliran informasi dalam 
sistem SCM. 

5. Catat URL sumber jurnal atau ebook. Jika berupa buku, bawa contoh bukunya. 
6. Pelajari isi jurnal. Jika berupa buku/ebook, pelajari halaman yang berkaitan dengan materi penugasan 

setiap kelompok 
7. Presentasikan hasil pembelajarannya di kelas. Bagikan kepada dosen dan kelompok lain hardcopy dari 

jurnal atau halaman dari buku/ebook yang mengandung materi yang ditugaskan 

BENTUK DAN FORMAT TUGAS 
1. Slide presentasi. Jika berupa jurnal, isi slide menjelaskan latar belakang, metode penelitian, dan hasil 

penelitian. Jika berupa buku/ebook isi slide menjelaskan materi yang ditugaskan berdasarkan buku/ebook 
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tersebut. Berikan contoh kasus untuk memperjelas bagian-bagian materi yang memerlukan contoh. 
Kombinasikan teks, gambar, animasi, atau video dalam slide presentasi untuk mendukung penjelasan  

2. Hardcopy jurnal ilmiah atau halaman buku/ebook yang mengandung materi penugasan 
KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
a. Slide presentasi  [bobot 40%] 

Menggunakan ukuran font yang terbaca jelas dari jarak minimal 2 meter, menggunakan gambar, 

animasi, clip video durasi singkat untuk mendukung penjelasan slide presentasi 

b. Presentasi [60%] 
Penguasaan materi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan paparan, 

penguasaan media presentasi. 

 


