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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3324

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN LOGISTIK

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini dirancang untuk memahami aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lokasi, fasilitas, transportasi, inventarisasi, 
komunikasi, pengurusan, dan penyimpanan.  Bagaimana suatu perusahaan dapat  melaksanakan proses pengelolaan yang strategis 
terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier, diantara asilitas -fasilitas perusahaan 
kepada para langganan.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Pengantar 
Manajemen 
Logistik

Mahasiswa 
memahami 
kompetensi 
dasar dan 
indikator 
pencapaian 
perkualiahan 
dan kasus-
kasus yang 
akan 
diselesaikan 

Mahasiswa 
dapat 
menyusun 
respon 
terhadap 
petunjuk 
operasional 
rutin dengan 
target pribadi 
secara jelas 
dan dapat 
membuat 
tabel rencana 
kerja

Pendahuluan 
manajemen logistik

cermah mendengark
an

LCD, 
Whitebo
ard

kemampuan 
merespon 
TOR

buku 
referensi

2,3 Manajemen 
logistisk terpadau 
dalam Sistem 
Logistik dan 
operasi logistik

Mahasiswa 
memahami 
konsep-
konsep dasar 
manajemen 
logistik

Mahasiswa 
dapat 
mendefinisika
n dan 
menjabarkan 
sistem dan 
operasi 
logistik 
terpadu

Menjelaskan sistem dan 
operasi logistik

ceramah mendengark
an

idem kemampuan 
memahami 
sistem dan 
operasi 
logistik

idem

4 Manajemen 
logistik terpadu 
dalam Koordinasi 
logistik

Mahasiswa 
memahami 
perencanaan 
dan 
pengawasan 
tehradap 
masalah-
masalah 
oerpasional 
logistik

Mahasiswa 
dapat 
mengkoordina
sikan logistik 
ke dalam 4 
bidang 

Menjelaskan 4 bidang 
manajerial yaitu: 1. 
peramalan pasar 
produk, 2. pengelolaan 
pesanan, 3. 
perencanaan operasi, 4. 
perencanaan kebutuhan 
material

ceramah diskusi idem Kemampuan 
memahami 
perencanaan 
dan 
pengawasan 
terhadap 
masalah-
masalah 
operasional 
logistik

idem

5 komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur transportasi

Mahasiswa 
memahami 
prasarana 
transportasi 
dipandang 
dari hukum 
dan ciri-ciri 
dari masing-
masing cara 
transportasi 
dan sistem 
multi mode 
terhadap 
operasi logistik

Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menganalisis 
prasarana 
transportasi 
dipandang 
dari hukum 
dan ciri-ciri 
dari masing-
masing cara 
transportasi 
dan sistem 
multi mode 
terhadap 
operasi logsitik

Menjelaskan prasarana 
transportasi dipandang 
dari hukum dan ciri-ciri 
dari masing-masing 
cara transportasi dan 
sistem multi mode 
terhadap operasi logsitik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
prasarana 
transportasi

idem

6 Komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur inventaris

mahasiswa 
memahami 
prinsip-prinsip 
manajemen 
persediaan 
dari operasi 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
merumuskan 
kebijakan 
persediaan 
dari operasi 
logistik

menjelaskan unsur-
unsur inventaris

idem idem idem kemampuan 
memahami 
prinsip-
prinsip 
manajemen 
persediaan 
dari operasi 
logistik

idem

7 komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur 
penyimpanan 
dan penanganan 
bahan

mahasiswa 
memahami 
pendekatan 
terpadu 
terhadap 
penanganan 
dan 
penyimpanan 
material di 
seluruh 
sistem logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menganalisis 
fungsi-fungsi 
pengepakan, 
peti kemas, 
penanganan 
dan 
penyimpanan 
material

menjelaskan unsur-
unsur penyimpanan dan 
penanganan bahan

idem idem idem kemampuan 
memahami 
pendekatan 
terpadu 
terhadap 
penanganan 
dan 
penyimpanan
material di 
seluruh 
sistem 
logistik

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

9 kebijakan dan 
perencanaan 
logistik

mahasiswa 
memahami 
kerangk 
akerja untk 
merumuskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
merumuskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

menjelaskan: 
kekuatan pokok; 
hubungan ruang dan 
waktu antara persediaan 
dengan lokasi fasilitas 
serta implikasi total 
biaya dari transportasi 
dan persediaan yang 
diintergrasikan dengan 
lokasi fasilitas 

ceramah diskusi LCD, 
whiteboa
rd

kemampuan 
memahami 
kerangka 
kerja unutk 
merumuskan
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

buku 
referensi

10 Kebijakan 
pelayanan 
pelanggan

mahasiswa 
memahami 
kerangka 
kerja untuk 
merumuskan 
keibjakna 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

menjelaskan dan 
menjabarkan sifat dan 
ukuran prestasi logistik; 
menganalisis biaya 
penghasilan; dan 
merumuskan kebijakan 
terhadap pelanggan

idem idem idem kemampuan 
memahami 
kerangka 
kerja untuk 
merumuskan
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

idem

11 prosedur 
perencanaan

mahasiswa 
memahami 
pedoman dan 
pelaksanaan 
suatu rencana 
logistik 

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pedoman dan 
pelaksanaan 
suatu rencana 
logistik 

menjelaskan dan 
menjabarkan klasifikasi 
situasi perencanaan 
logistik; dan pedoman 
untuk perencanaan 
logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
pedoman 
dan 
pelaksanaan 
suatu 
rencana 
logistik

idem

12 Teknik design 
logistik

mahasiswa 
memahami 
tinjauan 
umum 
tentang 
teknik-teknik 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menjabarkan 
tentang 
teknik-teknik 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan tentang 
alat-alat yang dapat 
menggunakan teknologi 
sistem untuk 
perencanaan strategi 
logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
tinjauan 
umum 
tentang 
teknik-
teknik 
sistem 
logistik

idem

13 Teknik operasi 
logistik

mahasiswa 
memahami 
teknik-teknik 
kuantitatif 
yang dipakai 
dalam 
manajemen 
logistik sehari-
hari

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
teknik 
kuantitatif 
dalam 
manajemen 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan teknik-
teknik kuantitatif dalam 
manajemen logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
teknik-
teknik 
kuantitatif 
yang dipakai 
dalam 
manajemen 
logistik 
sehari-hari

idem

14 Administrasi dan 
organisasi sistem 
logistik dalam 
administrasi 
logistik

mahasiswa 
memahami 
administrasi 
logistik 
mengenai 
alokasi 
sumberdaya 
dan kontrol 
operasi logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
administrasi 
logistik dalam 
manajemen 
logistik 
terpadu

menjelaskan dan 
menjabarkan 
administrasi logistik 
dalam manajemen 
logistik terpadu

idem idem idem kemampuan 
memahami 
administrasi 
logistik 
mengenai 
alokasi 
submer daya 
dan kontrol 
operasi 
logistik

idem

15 Organisasi logistik mahasiswa 
memahami 
gambaran 
umum 
mengenai 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan pendekan 
evolusi terhadap 
unifikasi logistik yang 
mencerminkan pola-
pola perubahan 
organisasi yang lazim

idem idem idem kemampuan 
memaham 
gambaran 
umum 
mengenai 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Donald J. Bowersox (DJB) Manajemen Logistik: Integrasi sistem -
sistem manajemen distribusi fisik dan 
manajemen material

Jakarta Bumi Aksara

Jacobs-Chase-Aquilano (JCA) operations and supply management New york McGraw-Hill

Heizer Jay and Barry Render (HB) Operations Management Prentice Hall tenth edition

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Pengantar 
Manajemen 
Logistik

Mahasiswa 
memahami 
kompetensi 
dasar dan 
indikator 
pencapaian 
perkualiahan 
dan kasus-
kasus yang 
akan 
diselesaikan 

Mahasiswa 
dapat 
menyusun 
respon 
terhadap 
petunjuk 
operasional 
rutin dengan 
target pribadi 
secara jelas 
dan dapat 
membuat 
tabel rencana 
kerja

Pendahuluan 
manajemen logistik

cermah mendengark
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LCD, 
Whitebo
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referensi

2,3 Manajemen 
logistisk terpadau 
dalam Sistem 
Logistik dan 
operasi logistik

Mahasiswa 
memahami 
konsep-
konsep dasar 
manajemen 
logistik

Mahasiswa 
dapat 
mendefinisika
n dan 
menjabarkan 
sistem dan 
operasi 
logistik 
terpadu

Menjelaskan sistem dan 
operasi logistik

ceramah mendengark
an

idem kemampuan 
memahami 
sistem dan 
operasi 
logistik

idem

4 Manajemen 
logistik terpadu 
dalam Koordinasi 
logistik

Mahasiswa 
memahami 
perencanaan 
dan 
pengawasan 
tehradap 
masalah-
masalah 
oerpasional 
logistik

Mahasiswa 
dapat 
mengkoordina
sikan logistik 
ke dalam 4 
bidang 

Menjelaskan 4 bidang 
manajerial yaitu: 1. 
peramalan pasar 
produk, 2. pengelolaan 
pesanan, 3. 
perencanaan operasi, 4. 
perencanaan kebutuhan 
material

ceramah diskusi idem Kemampuan 
memahami 
perencanaan 
dan 
pengawasan 
terhadap 
masalah-
masalah 
operasional 
logistik

idem

5 komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur transportasi

Mahasiswa 
memahami 
prasarana 
transportasi 
dipandang 
dari hukum 
dan ciri-ciri 
dari masing-
masing cara 
transportasi 
dan sistem 
multi mode 
terhadap 
operasi logistik

Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menganalisis 
prasarana 
transportasi 
dipandang 
dari hukum 
dan ciri-ciri 
dari masing-
masing cara 
transportasi 
dan sistem 
multi mode 
terhadap 
operasi logsitik

Menjelaskan prasarana 
transportasi dipandang 
dari hukum dan ciri-ciri 
dari masing-masing 
cara transportasi dan 
sistem multi mode 
terhadap operasi logsitik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
prasarana 
transportasi

idem

6 Komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur inventaris

mahasiswa 
memahami 
prinsip-prinsip 
manajemen 
persediaan 
dari operasi 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
merumuskan 
kebijakan 
persediaan 
dari operasi 
logistik

menjelaskan unsur-
unsur inventaris

idem idem idem kemampuan 
memahami 
prinsip-
prinsip 
manajemen 
persediaan 
dari operasi 
logistik

idem

7 komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur 
penyimpanan 
dan penanganan 
bahan

mahasiswa 
memahami 
pendekatan 
terpadu 
terhadap 
penanganan 
dan 
penyimpanan 
material di 
seluruh 
sistem logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menganalisis 
fungsi-fungsi 
pengepakan, 
peti kemas, 
penanganan 
dan 
penyimpanan 
material

menjelaskan unsur-
unsur penyimpanan dan 
penanganan bahan

idem idem idem kemampuan 
memahami 
pendekatan 
terpadu 
terhadap 
penanganan 
dan 
penyimpanan
material di 
seluruh 
sistem 
logistik

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

9 kebijakan dan 
perencanaan 
logistik

mahasiswa 
memahami 
kerangk 
akerja untk 
merumuskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
merumuskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

menjelaskan: 
kekuatan pokok; 
hubungan ruang dan 
waktu antara persediaan 
dengan lokasi fasilitas 
serta implikasi total 
biaya dari transportasi 
dan persediaan yang 
diintergrasikan dengan 
lokasi fasilitas 

ceramah diskusi LCD, 
whiteboa
rd

kemampuan 
memahami 
kerangka 
kerja unutk 
merumuskan
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

buku 
referensi

10 Kebijakan 
pelayanan 
pelanggan

mahasiswa 
memahami 
kerangka 
kerja untuk 
merumuskan 
keibjakna 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

menjelaskan dan 
menjabarkan sifat dan 
ukuran prestasi logistik; 
menganalisis biaya 
penghasilan; dan 
merumuskan kebijakan 
terhadap pelanggan

idem idem idem kemampuan 
memahami 
kerangka 
kerja untuk 
merumuskan
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

idem

11 prosedur 
perencanaan

mahasiswa 
memahami 
pedoman dan 
pelaksanaan 
suatu rencana 
logistik 

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pedoman dan 
pelaksanaan 
suatu rencana 
logistik 

menjelaskan dan 
menjabarkan klasifikasi 
situasi perencanaan 
logistik; dan pedoman 
untuk perencanaan 
logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
pedoman 
dan 
pelaksanaan 
suatu 
rencana 
logistik

idem

12 Teknik design 
logistik

mahasiswa 
memahami 
tinjauan 
umum 
tentang 
teknik-teknik 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menjabarkan 
tentang 
teknik-teknik 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan tentang 
alat-alat yang dapat 
menggunakan teknologi 
sistem untuk 
perencanaan strategi 
logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
tinjauan 
umum 
tentang 
teknik-
teknik 
sistem 
logistik

idem

13 Teknik operasi 
logistik

mahasiswa 
memahami 
teknik-teknik 
kuantitatif 
yang dipakai 
dalam 
manajemen 
logistik sehari-
hari

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
teknik 
kuantitatif 
dalam 
manajemen 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan teknik-
teknik kuantitatif dalam 
manajemen logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
teknik-
teknik 
kuantitatif 
yang dipakai 
dalam 
manajemen 
logistik 
sehari-hari

idem

14 Administrasi dan 
organisasi sistem 
logistik dalam 
administrasi 
logistik

mahasiswa 
memahami 
administrasi 
logistik 
mengenai 
alokasi 
sumberdaya 
dan kontrol 
operasi logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
administrasi 
logistik dalam 
manajemen 
logistik 
terpadu

menjelaskan dan 
menjabarkan 
administrasi logistik 
dalam manajemen 
logistik terpadu

idem idem idem kemampuan 
memahami 
administrasi 
logistik 
mengenai 
alokasi 
submer daya 
dan kontrol 
operasi 
logistik

idem

15 Organisasi logistik mahasiswa 
memahami 
gambaran 
umum 
mengenai 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan pendekan 
evolusi terhadap 
unifikasi logistik yang 
mencerminkan pola-
pola perubahan 
organisasi yang lazim

idem idem idem kemampuan 
memaham 
gambaran 
umum 
mengenai 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Donald J. Bowersox (DJB) Manajemen Logistik: Integrasi sistem -
sistem manajemen distribusi fisik dan 
manajemen material

Jakarta Bumi Aksara

Jacobs-Chase-Aquilano (JCA) operations and supply management New york McGraw-Hill

Heizer Jay and Barry Render (HB) Operations Management Prentice Hall tenth edition

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3324

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN LOGISTIK

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini dirancang untuk memahami aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lokasi, fasilitas, transportasi, inventarisasi, 
komunikasi, pengurusan, dan penyimpanan.  Bagaimana suatu perusahaan dapat  melaksanakan proses pengelolaan yang strategis 
terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier, diantara asilitas -fasilitas perusahaan 
kepada para langganan.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Pengantar 
Manajemen 
Logistik

Mahasiswa 
memahami 
kompetensi 
dasar dan 
indikator 
pencapaian 
perkualiahan 
dan kasus-
kasus yang 
akan 
diselesaikan 

Mahasiswa 
dapat 
menyusun 
respon 
terhadap 
petunjuk 
operasional 
rutin dengan 
target pribadi 
secara jelas 
dan dapat 
membuat 
tabel rencana 
kerja

Pendahuluan 
manajemen logistik

cermah mendengark
an

LCD, 
Whitebo
ard

kemampuan 
merespon 
TOR

buku 
referensi

2,3 Manajemen 
logistisk terpadau 
dalam Sistem 
Logistik dan 
operasi logistik

Mahasiswa 
memahami 
konsep-
konsep dasar 
manajemen 
logistik

Mahasiswa 
dapat 
mendefinisika
n dan 
menjabarkan 
sistem dan 
operasi 
logistik 
terpadu

Menjelaskan sistem dan 
operasi logistik

ceramah mendengark
an

idem kemampuan 
memahami 
sistem dan 
operasi 
logistik

idem

4 Manajemen 
logistik terpadu 
dalam Koordinasi 
logistik

Mahasiswa 
memahami 
perencanaan 
dan 
pengawasan 
tehradap 
masalah-
masalah 
oerpasional 
logistik

Mahasiswa 
dapat 
mengkoordina
sikan logistik 
ke dalam 4 
bidang 

Menjelaskan 4 bidang 
manajerial yaitu: 1. 
peramalan pasar 
produk, 2. pengelolaan 
pesanan, 3. 
perencanaan operasi, 4. 
perencanaan kebutuhan 
material

ceramah diskusi idem Kemampuan 
memahami 
perencanaan 
dan 
pengawasan 
terhadap 
masalah-
masalah 
operasional 
logistik

idem

5 komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur transportasi

Mahasiswa 
memahami 
prasarana 
transportasi 
dipandang 
dari hukum 
dan ciri-ciri 
dari masing-
masing cara 
transportasi 
dan sistem 
multi mode 
terhadap 
operasi logistik

Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menganalisis 
prasarana 
transportasi 
dipandang 
dari hukum 
dan ciri-ciri 
dari masing-
masing cara 
transportasi 
dan sistem 
multi mode 
terhadap 
operasi logsitik

Menjelaskan prasarana 
transportasi dipandang 
dari hukum dan ciri-ciri 
dari masing-masing 
cara transportasi dan 
sistem multi mode 
terhadap operasi logsitik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
prasarana 
transportasi

idem

6 Komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur inventaris

mahasiswa 
memahami 
prinsip-prinsip 
manajemen 
persediaan 
dari operasi 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
merumuskan 
kebijakan 
persediaan 
dari operasi 
logistik

menjelaskan unsur-
unsur inventaris

idem idem idem kemampuan 
memahami 
prinsip-
prinsip 
manajemen 
persediaan 
dari operasi 
logistik

idem

7 komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur 
penyimpanan 
dan penanganan 
bahan

mahasiswa 
memahami 
pendekatan 
terpadu 
terhadap 
penanganan 
dan 
penyimpanan 
material di 
seluruh 
sistem logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menganalisis 
fungsi-fungsi 
pengepakan, 
peti kemas, 
penanganan 
dan 
penyimpanan 
material

menjelaskan unsur-
unsur penyimpanan dan 
penanganan bahan

idem idem idem kemampuan 
memahami 
pendekatan 
terpadu 
terhadap 
penanganan 
dan 
penyimpanan
material di 
seluruh 
sistem 
logistik

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

9 kebijakan dan 
perencanaan 
logistik

mahasiswa 
memahami 
kerangk 
akerja untk 
merumuskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
merumuskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

menjelaskan: 
kekuatan pokok; 
hubungan ruang dan 
waktu antara persediaan 
dengan lokasi fasilitas 
serta implikasi total 
biaya dari transportasi 
dan persediaan yang 
diintergrasikan dengan 
lokasi fasilitas 

ceramah diskusi LCD, 
whiteboa
rd

kemampuan 
memahami 
kerangka 
kerja unutk 
merumuskan
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

buku 
referensi

10 Kebijakan 
pelayanan 
pelanggan

mahasiswa 
memahami 
kerangka 
kerja untuk 
merumuskan 
keibjakna 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

menjelaskan dan 
menjabarkan sifat dan 
ukuran prestasi logistik; 
menganalisis biaya 
penghasilan; dan 
merumuskan kebijakan 
terhadap pelanggan

idem idem idem kemampuan 
memahami 
kerangka 
kerja untuk 
merumuskan
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

idem

11 prosedur 
perencanaan

mahasiswa 
memahami 
pedoman dan 
pelaksanaan 
suatu rencana 
logistik 

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pedoman dan 
pelaksanaan 
suatu rencana 
logistik 

menjelaskan dan 
menjabarkan klasifikasi 
situasi perencanaan 
logistik; dan pedoman 
untuk perencanaan 
logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
pedoman 
dan 
pelaksanaan 
suatu 
rencana 
logistik

idem

12 Teknik design 
logistik

mahasiswa 
memahami 
tinjauan 
umum 
tentang 
teknik-teknik 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menjabarkan 
tentang 
teknik-teknik 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan tentang 
alat-alat yang dapat 
menggunakan teknologi 
sistem untuk 
perencanaan strategi 
logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
tinjauan 
umum 
tentang 
teknik-
teknik 
sistem 
logistik

idem

13 Teknik operasi 
logistik

mahasiswa 
memahami 
teknik-teknik 
kuantitatif 
yang dipakai 
dalam 
manajemen 
logistik sehari-
hari

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
teknik 
kuantitatif 
dalam 
manajemen 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan teknik-
teknik kuantitatif dalam 
manajemen logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
teknik-
teknik 
kuantitatif 
yang dipakai 
dalam 
manajemen 
logistik 
sehari-hari

idem

14 Administrasi dan 
organisasi sistem 
logistik dalam 
administrasi 
logistik

mahasiswa 
memahami 
administrasi 
logistik 
mengenai 
alokasi 
sumberdaya 
dan kontrol 
operasi logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
administrasi 
logistik dalam 
manajemen 
logistik 
terpadu

menjelaskan dan 
menjabarkan 
administrasi logistik 
dalam manajemen 
logistik terpadu

idem idem idem kemampuan 
memahami 
administrasi 
logistik 
mengenai 
alokasi 
submer daya 
dan kontrol 
operasi 
logistik

idem

15 Organisasi logistik mahasiswa 
memahami 
gambaran 
umum 
mengenai 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan pendekan 
evolusi terhadap 
unifikasi logistik yang 
mencerminkan pola-
pola perubahan 
organisasi yang lazim

idem idem idem kemampuan 
memaham 
gambaran 
umum 
mengenai 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3324

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN LOGISTIK

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini dirancang untuk memahami aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lokasi, fasilitas, transportasi, inventarisasi, 
komunikasi, pengurusan, dan penyimpanan.  Bagaimana suatu perusahaan dapat  melaksanakan proses pengelolaan yang strategis 
terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier, diantara asilitas -fasilitas perusahaan 
kepada para langganan.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Pengantar 
Manajemen 
Logistik

Mahasiswa 
memahami 
kompetensi 
dasar dan 
indikator 
pencapaian 
perkualiahan 
dan kasus-
kasus yang 
akan 
diselesaikan 

Mahasiswa 
dapat 
menyusun 
respon 
terhadap 
petunjuk 
operasional 
rutin dengan 
target pribadi 
secara jelas 
dan dapat 
membuat 
tabel rencana 
kerja

Pendahuluan 
manajemen logistik

cermah mendengark
an

LCD, 
Whitebo
ard

kemampuan 
merespon 
TOR

buku 
referensi

2,3 Manajemen 
logistisk terpadau 
dalam Sistem 
Logistik dan 
operasi logistik

Mahasiswa 
memahami 
konsep-
konsep dasar 
manajemen 
logistik

Mahasiswa 
dapat 
mendefinisika
n dan 
menjabarkan 
sistem dan 
operasi 
logistik 
terpadu

Menjelaskan sistem dan 
operasi logistik

ceramah mendengark
an

idem kemampuan 
memahami 
sistem dan 
operasi 
logistik

idem

4 Manajemen 
logistik terpadu 
dalam Koordinasi 
logistik

Mahasiswa 
memahami 
perencanaan 
dan 
pengawasan 
tehradap 
masalah-
masalah 
oerpasional 
logistik

Mahasiswa 
dapat 
mengkoordina
sikan logistik 
ke dalam 4 
bidang 

Menjelaskan 4 bidang 
manajerial yaitu: 1. 
peramalan pasar 
produk, 2. pengelolaan 
pesanan, 3. 
perencanaan operasi, 4. 
perencanaan kebutuhan 
material

ceramah diskusi idem Kemampuan 
memahami 
perencanaan 
dan 
pengawasan 
terhadap 
masalah-
masalah 
operasional 
logistik

idem

5 komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur transportasi

Mahasiswa 
memahami 
prasarana 
transportasi 
dipandang 
dari hukum 
dan ciri-ciri 
dari masing-
masing cara 
transportasi 
dan sistem 
multi mode 
terhadap 
operasi logistik

Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menganalisis 
prasarana 
transportasi 
dipandang 
dari hukum 
dan ciri-ciri 
dari masing-
masing cara 
transportasi 
dan sistem 
multi mode 
terhadap 
operasi logsitik

Menjelaskan prasarana 
transportasi dipandang 
dari hukum dan ciri-ciri 
dari masing-masing 
cara transportasi dan 
sistem multi mode 
terhadap operasi logsitik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
prasarana 
transportasi

idem

6 Komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur inventaris

mahasiswa 
memahami 
prinsip-prinsip 
manajemen 
persediaan 
dari operasi 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
merumuskan 
kebijakan 
persediaan 
dari operasi 
logistik

menjelaskan unsur-
unsur inventaris

idem idem idem kemampuan 
memahami 
prinsip-
prinsip 
manajemen 
persediaan 
dari operasi 
logistik

idem

7 komponen 
sistem logistik 
dalam unsur-
unsur 
penyimpanan 
dan penanganan 
bahan

mahasiswa 
memahami 
pendekatan 
terpadu 
terhadap 
penanganan 
dan 
penyimpanan 
material di 
seluruh 
sistem logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menganalisis 
fungsi-fungsi 
pengepakan, 
peti kemas, 
penanganan 
dan 
penyimpanan 
material

menjelaskan unsur-
unsur penyimpanan dan 
penanganan bahan

idem idem idem kemampuan 
memahami 
pendekatan 
terpadu 
terhadap 
penanganan 
dan 
penyimpanan
material di 
seluruh 
sistem 
logistik

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

9 kebijakan dan 
perencanaan 
logistik

mahasiswa 
memahami 
kerangk 
akerja untk 
merumuskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
merumuskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

menjelaskan: 
kekuatan pokok; 
hubungan ruang dan 
waktu antara persediaan 
dengan lokasi fasilitas 
serta implikasi total 
biaya dari transportasi 
dan persediaan yang 
diintergrasikan dengan 
lokasi fasilitas 

ceramah diskusi LCD, 
whiteboa
rd

kemampuan 
memahami 
kerangka 
kerja unutk 
merumuskan
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas analisa 
total biaya

buku 
referensi

10 Kebijakan 
pelayanan 
pelanggan

mahasiswa 
memahami 
kerangka 
kerja untuk 
merumuskan 
keibjakna 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

menjelaskan dan 
menjabarkan sifat dan 
ukuran prestasi logistik; 
menganalisis biaya 
penghasilan; dan 
merumuskan kebijakan 
terhadap pelanggan

idem idem idem kemampuan 
memahami 
kerangka 
kerja untuk 
merumuskan
kebijakan 
logistik yang 
didasarkan 
atas 
pelayanan 
pelanggan

idem

11 prosedur 
perencanaan

mahasiswa 
memahami 
pedoman dan 
pelaksanaan 
suatu rencana 
logistik 

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pedoman dan 
pelaksanaan 
suatu rencana 
logistik 

menjelaskan dan 
menjabarkan klasifikasi 
situasi perencanaan 
logistik; dan pedoman 
untuk perencanaan 
logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
pedoman 
dan 
pelaksanaan 
suatu 
rencana 
logistik

idem

12 Teknik design 
logistik

mahasiswa 
memahami 
tinjauan 
umum 
tentang 
teknik-teknik 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
menjabarkan 
tentang 
teknik-teknik 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan tentang 
alat-alat yang dapat 
menggunakan teknologi 
sistem untuk 
perencanaan strategi 
logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
tinjauan 
umum 
tentang 
teknik-
teknik 
sistem 
logistik

idem

13 Teknik operasi 
logistik

mahasiswa 
memahami 
teknik-teknik 
kuantitatif 
yang dipakai 
dalam 
manajemen 
logistik sehari-
hari

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
teknik 
kuantitatif 
dalam 
manajemen 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan teknik-
teknik kuantitatif dalam 
manajemen logistik

idem idem idem kemampuan 
memahami 
teknik-
teknik 
kuantitatif 
yang dipakai 
dalam 
manajemen 
logistik 
sehari-hari

idem

14 Administrasi dan 
organisasi sistem 
logistik dalam 
administrasi 
logistik

mahasiswa 
memahami 
administrasi 
logistik 
mengenai 
alokasi 
sumberdaya 
dan kontrol 
operasi logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
administrasi 
logistik dalam 
manajemen 
logistik 
terpadu

menjelaskan dan 
menjabarkan 
administrasi logistik 
dalam manajemen 
logistik terpadu

idem idem idem kemampuan 
memahami 
administrasi 
logistik 
mengenai 
alokasi 
submer daya 
dan kontrol 
operasi 
logistik

idem

15 Organisasi logistik mahasiswa 
memahami 
gambaran 
umum 
mengenai 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

menjelaskan dan 
menjabarkan pendekan 
evolusi terhadap 
unifikasi logistik yang 
mencerminkan pola-
pola perubahan 
organisasi yang lazim

idem idem idem kemampuan 
memaham 
gambaran 
umum 
mengenai 
praktek-
praktek 
organisasi 
logistik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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