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WAREHOUSE MANAGEMENT

4.

5.
6.

Salah
satu
kunci
keberhasilan
dalam
strategi Supply Chain
Management (SCM)
adalah performa
pergudangan
(warehouse)
perusahaan yang baik. Kecepatan picking, layout yang baik, akurasi
order, peralatan dan
fasilitas yang sesuai
merupakan prasyarat
dalam
memenuhi
kebutuhan bagian produksi (raw material) dan customer (finished goods) dengan tepat dan cepat.
Untuk memenuhi kemampuan pengelolaan gudang
yang efektif dan efisien, diperlukan pemahaman
mengenai manajemen pergudangan (Warehouse
Management) sehingga prinsip-prinsip “Operational
Excellence” dapat diterapkan pada aktivitas Supply
Chain yang fokus pada kegiatan pergudangan. Agar
pelatihan ini mampu menghasilkan pemahaman yang
baik
dan
menyeluruh
tentang
manajemen
pergudangan, pendekatan konsep manajemen
lainnya seperti 5R, Inventory Management, Warehouse Layout &amp; Handling Management akan
turut mengisi jalannya pelatihan ini.
Pelatihan ini juga memberikan pemahaman kepada
para pelaku gudang bagaimana memperbaiki performa gudang dari sisi: penanganan barang macet di
gudang, proses stock balance, peningkatan produktivitas dan trough-put gudang, efektivitas kegiatan
loading dan un-loading barang hingga pengetahuan
mengenai world-class warehousing dan IT-based

Warehouse Management System.

SASARAN PROGRAM




Memahami
konsep
dasar
manajemen
pergudangan
Memahami jenis permasalahan di gudang dan penanganannya Warehouse Management
Memiliki pengetahuan dalam: meningkatkan
produktivitas gudang, tingkat okupansi gudang,
melakukan proses stock balance, menyusun layout
yang tepat, implementasi 5R, dan lain sebagainya
sehingga tercipta aktivitas pergudangan yang high
-capacity, cepat dan akurat.

AGENDA
1.
2.
3.

Konsep dasar gudang (fungsi dan macam
gudang)
Konsep dasar warehouse management system
Konsep dasar penataan gudang dan infrastrukturnya dengan mempertimbangkan halhal berikut :
 Pergerakan, pengelompokan, ukuran,
jumlah, jenis

Identitas, alamat dan peta penempatan
barang
 Minimum dan maksimum stock

Kemudahan kontrol, penempatan dan
pengambilan,
kecepatan
opname
Penyusunan layout gudang yang mempertimbangkan: bentuk lahan, optimalisasi kapasitas muat gudang, mekanisme

material handling, jenis barang, dsb
Prosedur dan permasalahan dalam: penerimaan barang, penempatan barang,
pengambilan barang (FIFO, FEFO, LIFO,
dsb)
Pelaporan stock, penanganan retur, pengendalian barang (barang rusak, kadaluarsa, dsb)
Manajemen SDM gudang meliputi tugas
dan tanggung jawab, komitmen, pembentukan sikap patuh dan disiplin, perhatian
terhadap keselamatan kerja dan lingkungan.

PESERTA
Top Management, Warehouse/Logistic Manager, Assistant Manager, Supervisor, Senior
Staff

FASILITAS






Materi Pelatihan
Instruktur Berkualitas
Sertifikat
Souvenir Eksklusif,
Makan Siang & Kopi/Teh
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