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Seminar/Conference Description :
Banyak perusahaan di Indonesia yang masih mempraktekkan sistem manajemen industri tradisional,
dengan memperlakukan departemen pemasaran sebagai departemen yang bertugas sekedar menjual
produk dan mengelola administrasi penjualan. Kondisi ini diperparah lagi dengan departemen Warehouse
yang berfungsi sekedar sebagai stempel untuk menyetujui dan mengeluarkan pesanan produksi, tanpa
memainkan peranan penting sebagaimana yang diharuskan.
Dalam kompetisi yang demikian ketat, peranan Manajemen Pergudangan dalam melaksanakan operasional
kesehariannya menjadi sangat penting karena berkontribusi besar dalam Effective Stock Control di gudang.
Dasarnya adalah bagaimana mengelola supplier dan pelanggan (eksternal dan internal) agar tidak kecewa
karena pengiriman yang terlambat atau pemborosan yang tidak perlu. Dilain pihak, Proses pengelolaan
pergudangan memerlukan keahlian khusus agar efektif dan efisien, jauh dari pemborosan (lean practice)
sehingga tidak membuat produk/material rusak, kotor atau sulit dicari.
Keseluruhan topik diatas akan dibagikan dalam sebuah workshop yang diwarnai studi kasus berdasarkan
pengalaman dari pengajar sebagai praktisi maupun konsultan dibidangnya.

Speaker :
Natar Adri
Natar Adri berpengalaman di bidang Corporate Planning, Finance, Accounting, serta Office & Warehouse
Management sejak karir pertamanya selama 7 tahun di Djajanti Group dengan posisi terakhir sebagai
Accounting Manager, keterlibatan Adri juga sebagai Financial Restrukturing saat Djajanti Group masuk ke
dalam BPPN, kemudian melanjutkan karirnya di perbankan selama 2 tahun di HSBC sebagai Business
Banking Officer Corporate Specialist. Adri juga terlibat sebagai Financial Specialist dalam pembuatan
Master Plan dan Bisnis Plan untuk BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang), serta menguasai model
implementasi 5S System dan Production Management. Adri memperoleh pasca sarjananya di bidang
Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Beliau pernah turut serta mengembangkan sumber daya
manusia dan membangun Departement Marketing Support & Training di Prudential BancBali. Natar Adri
juga ikut membuat Master Plan & Business Plan, serta melakukan project promosi pariwisata untuk
kawasan Sabang. Sebagai seorang konsultan, ia telah terlibat dalam berbagai proyek pengembangan
keahlian SDM, antara lain pada topik-topik Accounting & Business Banking, Handling Customer &
Complaints, Office & Filing Management, serta Financial Management & Retirement Planning.

Outline :
Pokok Bahasan :
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Aktivitas pegudangan:
o Penerimaan & penanganan
o Penyimpanan
o Pengeluaran
o Pengendalian/ pengontrolan
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o Perawatan
Penerapan 5R dalam pergudangan, trik penyimpanan barang.
Inventory management (manajemen sediaan) meliputi: jenis-jenis inventory, fungsi inventory,
sasaran inventory control, prinsip-prinsip pemberian item code (barcode).
Material handling
Sistem FIFO
Warehousing Management Kegiatan pergudangan dan strategi mengelolanya. Bagaimana
mengelola gudang agar dapat diperoleh hasil yang optimal, biaya kecil serta dapat memberikan
layanan yang optimal.
Pengertian inventory management (manajemen sediaan).
Jenis-jenis inventory: Bahan baku (incoming inventory), bahan dalam proses (work in process),
barang jadi (finished goods).
Dead stock management: Penyebab, cara penyimpanan, cara mengatasi.
Stock opname: Fungsi stock opname.
Sistem pengendalian inventory: metode Order Point System, Pareto System.
Sistem identifikasi barang: Kartu identitas, bar coding, RFID.
Alat kontrol stock: Stock card, komputer, RFID.
Konsep Just In time Inventory.
Latihan FGD (Fokus Group Discusion) membuat rencana kerja implementasi SCWO.
Presentasi hasil FGD di point 9.
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