
Tugas Presentasi 

1. Presentasi dilakukan berkelompok maksimal 3 mahasiswa.  

2. Tema presentasi yang dibahas terlampir dibawah ini: 

 

Tema Presentasi 

 

1. Merancang Jaringan Supply Chain 

 a. pendahuluan 

 b. tujuan merancang jaringan supply chain 

 c. trade-off dalam merancang jaringan supply chain 

 d. faktor yang dipertimbangkan dalam merancang jaringan 

 e. gravity location model. 

 … 

 f. review paper yang berkaitan  

 

2. International Supply Chain 

 a. pendahuluan 

 b. faktor pendorong international supply chain 

 c. keuntungan international supply chain 

 d. strategi pengelolaan 

 e. konfigurasi supply chain berskala internasional 

 f. koordinasi supply chain berskala internasional 

 g. tantangan mengelola supply chain 

 … 

 f. review paper yang berkaitan 

 

3. Teknologi Informasi dalam SCM 

 a. pendahuluan 

 b. teknologi informasi untuk rantai pasok 

 c. infrastruktur TI 

 d. Enterprise Resource Planning 

 e. analytical tools 

 f. e-business 

 … 

 g. review paper yang berkaitan 

 

4. Sistem Pendukung Keputusan (DSS) untuk Manajemen Rantai Pasok 

 a. Pendahuluan 

 b. Pengertian Decision Support System 

 c. tiga komponen utama DSS : input data, analytical tools,  

  presentation tools 

 d. Supply Chain Decision Support System 

 … 

 e. review paper yang berkaitan 

 

 

 

 



ketentuan: 

• Tema presentasi di tulis dalam bentuk makalah dan dibuatkan slide presentasi untuk 

dipresentasikan di kelas. 

• Hasil review paper ditulis dan dilampirkan dalam makalah yang telah dibuat, buat juga slide 

presentasinya untuk dipresentasikan di kelas 

• Review paper harus paper dengan tema yang berkaitan dengan pembahasan (boleh 

internasional, atau nasional) 

• Review paper meliputi: 

o Latar belakang  

o Rumusan masalah yang diangkat 

o Tujuan  

o Metode yang digunakan 

o Pembahasan dan hasil 

o Kesimpulan 

• Jadwal presentasi dan kelompoknya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di kelas 

dan Presentator wajib hadir tepat waktu. 

• Presentator yang tidak hadir tanpa alasan dianggap gagal pada tugas presentasi ini. 

• Presentator wajib mempresentasikan hasil kajian tema-nya dan hasil review papernya untuk 

disampaikan kepada semua mahasiswa. 

• audience dipersilahkan bertanya setelah presentator selesai mempresentasikan hasil dan tiap 

pertanyaan akan diberikan nilai. 

• Presentator wajib menjawab pertanyaan dari audience dengan jelas dan benar. 

• Presentator boleh meminta bantuan kepada audience jika kesulitan menjawab pertanyaan, dan 

audience / mahasiswa yang dapat memberikan bantuan jawaban dan benar akan mendapatkan 

nilai. 

 

 

 


