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dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf
f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Ko
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(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana di
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banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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J

ika kita membaca buku ilmu manajemen yang
diterbitkan sekitar tahun 1980-an, pada topik
bahasan tentang fungsi organisasi-perusahaan, biasanya
organisasi tersebut terbagi atas beberapa fungsi pokok
manajemen. Fungsi tersebut adalah fungsi pemasaran,
keuangan, operasi atau produksi, dan Sumber Daya
Manusia (SDM). Dengan berjalannya waktu, semakin
populernya ilmu manajemen, kemudian mulai muncullah
berbagai buku yang membahas tentang ilmu manajemen
pemasaran, ilmu manajemen keuangan, ilmu manajemen
operasi, ilmu manajemen produksi, dan ilmu manajemen
sumber daya manusia. Kemudian masing-masing ilmu
manajemen membagi fokus lebih tajam dan makin
terspesialisasi secara fungsional maupun strategis.
Dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir ini,
muncul suatu disiplin ilmu manajemen yang disebut
Manajemen Rantai Pasokan atau Manajemen Supply
Chain atau Supply Chain Management (SCM). SCM ini
mengalami perkembangan yang semakin pesat pada
periode sekitar sepuluh tahun terakhir ini. Bahkan di
Indonesia sendiri, SCM mulai menjadi trending topic
dalam beberapa tahun terakhir ini.
Jika kita perhatikan iklan lowongan kerja tahun
1990-an di Indonesia, tidak satu pun ada permintaan
tenaga kerja bidang supply chain management. Pada saat
itu biasanya dibutuhkan tenaga kerja bidang pembelian
(buyer atau purchasing), atau bagian pengadaan (procurement) atau ekspedisi pengapalan (shipping), atau
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tenaga kurir, dan sebagainya. Kemudian, sekitar awal
tahun 2000-an, mulai muncul iklan yang membutuhkan
tenaga kerja di bidang logistics namun kemudian akhirakhir ini, mulai ada permintaan tenaga kerja di bidang
supply chain (Christopher, 1998). Artinya, ada perubahan
secara perlahan dalam permintaan pasar tenaga kerja
yang menyesuaikan dengan tuntutan zamannya. Meskipun saya tidak membantah kenyataan, sampai saat ini
pun tetap ada kebutuhan pasar tenaga kerja di bidang
procurement, purchasing, logistik, dan sejenisnya, oleh
karena fungsinya memang tetap ada dan tetap dibutuhkan dalam bisnis, namun saya lebih menekankan adanya
permintaan baru yang berkaitan dengan Supply Chain
Management di pasaran tenaga kerja.
Siapakah orang yang pertama kali memperkenalkan
istilah Supply Chain Management (SCM)? Sejauh yang
saya ketahui, istilah ini muncul selain dari proses evolusi
konsep purchasing, juga ada beberapa pihak yang menyatakan dia lah yang pertama memperkenalkan istilah
SCM, seperti Keith Oliver, 1982 pada waktu melakukan wawancara dengan wartawan koran “The Financial
Times”, di London yang dipublikasikan tanggal 4 Juni
1982.
Namun, Tony Hines (2004) menyatakan kalau istilah
tersebut pertama muncul dari artikel “US Outlook” yang
ditulis oleh RK Oliver dan MD Webber pada tahun 1982.
Mungkin saja pembaca juga mendapatkan kenyataan
lain tentang siapa dan kapan, dari sumber yang berbeda.
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Apa pun klaimnya, menurut penulis, tidaklah penting
siapa sebenarnya penemu istilah tersebut, melainkan
yang amat penting adalah pengertian konsep SCM itu
sendiri.
Sejak awal tahun 2017-an, khususnya di Indonesia,
Digital Disruption (DD) membuat konsep supply chain
beradaptasi. Digital Disruption adalah gejala yang di
akibatkan perkembangan teknologi informasi digital
yang mengubah level dan platform ‘persaingan usaha’ di
mana cara-cara konvensional diganggu bahkan termatikan dengan adanya tren pengguna hasil DD. Space yang
nyata secara fisik menjadi maya secara fisik pula. Tren
akses dan informasi tentang suatu barang atau produk
bukan hal yang sulit didapat oleh siapa saja. Cuku
p
denga
n mencarinya di Google, Facebook, Instag
ram,
dan sebagainya melalui layar handphone pun kini hampir
semua kebutuhan bisa didapat. Adaptasi pasar barang
ke pasar jasa sugguh menarik bagi supply chain, karena
pasar jasa pun sebenarnya juga akhirnya tetap ada kebutuhan logistik dan supply chain-nya. Adaptasi dengan
gaya hidup di hilir dan tetap mencari cara ternyaman
bagi hilir (tidak harus ter murah), adalah kuncinya kon
sep manajamen supply chain zaman Digital Disruption.

DEFINISI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Beberapa ahli mendefinisikan Supply Chain Management dengan berbagai kalimat, dimulai dari definisi
yang sederhana sampai definisi yang kompleks. Berikut
empat definisi menurut beberapa ahli supply chain.
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Pertama, menurut pendapat David Jacoby dalam
bukunya yang berjudul “Guide to Supply Chain
Management”, SCM adalah koordinasi dari satuan
kegiatan, yang termasuk dalam kegiatan tersebut adalah
memindahkan barang atau produk dan jasa dari supplier
akhir, sampai ke pelanggan akhir, dengan berusaha
memaksimalkan nilai tambah ekonomisnya.
Kedua, Tony Hines dalam bukunya “Supply Chain
Strategies” mengemukakan bahwa SCM adalah koordi
nasi dan integrasi segala aktivitas rantai pasokan
dalam rangka untuk menyampaikan nilai (value) ke
pelangga
n. Sedangkan yang dimaksud dengan rantai
pasokan adalah meliputi semua aktivitas dalam rangka
mendapatkan, memindahkan produk atau jasa dari
sumbernya sampai ke pengguna akhir.
Sedangkan menurut pendapat Martin Christopher,
dalam bukunya “Logistics and Supply Chain Management”, SCM adalah manajemen hubungan antaraliran
dari mulai hulu sampai menuju ke hilir, dengan melibatkan para pemasok dan para pelanggan dalam rangka
menyerahkan nilai unggul pelanggan (superior customer
value) secara murah ke dalam keseluruhan sistem rantai
pasokan.
Dan yang terakhir menurut pendapat Birgit Dam Jespersen dan Tage Skjott Larsen, dalam bukunya “Supply
Chain Management, SCM adalah manajemen hubung
an dan proses bisnis yang terintegrasi sepanjang rantai
pasokan yang menghasilkan produk dan jasa serta informasi yang memberikan nilai tambah pada pengguna
akhir dari produk dan jasa tersebut.
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Dari keempat definisi tersebut, maka saya mem
formulasikan dalam definisi sebagai berikut. Saya me
mulainya dari istilah SCM yang terdiri dari tiga huruf S,
C, dan M.
‘S’ singkatan dari kata Supply, yang berarti pasokan,
mengacu pada benda, komponen, material, bahan baku,
entitas, produk, informasi atau jasa yang dibutuhkan untuk langsung dikonsumsi oleh pelanggan atau dibutuhkan pelanggan untuk diproses lebih lanjut.
‘C’ singkatan dari kata Chain, yang berarti rantai
yang mengacu pada rangkaian urutan atau kaitan
dalam suatu proses, mulai dari proses awal, sampai
proses akhir. Bahasa formalnya adalah dari hulu ke
hilir atau jika dicontohkan dalam industri makanan,
proses dari pertanian sampai di atas piring makan (from
farm to fork) . Dari kedua huruf ’S’ dan’ C’, maka Supply
Chain melibatkan semua kegiatan, pengaturan, dan
pengelompokan yang berhubungan dengan aliran dan
perubahan dari tingkatan bahan baku menjadi suatu
produk atau jasa atau informasi dari hulu ke hilir atau ke
arah muara.
‘M’ singkatan dari kata Management, kata yang
mungkin sering kita dengar, mengacu pada proses
mengelola, cara atau proses koordinasi pekerjaan, atau
kumpulan orang yang mengelola suatu proses dengan
kaidah atau prinsip ilmiah, biasanya dengan melibatkan
urutan proses perencanaan, organisasi, pengarahan
untuk mencapai target, implementasi dari rencana dan
pengawasan proses dan hasilnya.
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