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Untuk kali pertama, Jurusan Teknik Industri Fukultas Teknik dengan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), bekerjasama dalam penyelenggaraan seminar nasional tentang “Supply
Chain Practices and Performance Indicators: Trend and Issues”. Isu menarik ini dibahas di ruang Teater UMM Dome,
Senin (10/12), dan diikuti sekitar 200 peserta.

Dalam seminar ini, antara lain dibahas terjadinya kompetisi industry yang semakin meningkat. Sehubungan
dengan finance, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa efisien biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses produksi
mulai dari pra produksi sampai pada distribusi ke pelanggan. Di Indonesia, pengelolaan rantai pasok (supply chain)
masih terbilang belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan saat ini masih orang-orang yang
berkompeten untuk menjalankan rantai pasok ini masih sangat kurang.

Pembicara utama seminar ini adalah Program Director Master of Business in Logistic Management, RMIT
University, Australia, Dr. Ferry Jie, dan Supply Chain Manager Branita Sandhini, Monsanto, Indonesia, Ir. Anto Yulianto,
MM.

Ferry Jie memandang supply chain dari sisi akademis, kesuksesan suatu rantai pasok akan sangat dipengaruhi
oleh kemampuan untuk mendesain, memproduksi dan mengirimkan suatu produk. Selain itu juga diperlukan inovasi,
kualitas tinggi, harga produk yang terjangkau dan pelayanan kepada konsumen. Untuk itu diperlukan sebuah
manajemen yang baik, dengan orang-orang yang berkulitas sehingga rantai pasok dalam sebuah industry dapat
berjalan lancer dan tidak terputus.

Ada beberapa persoalan yang menghambat jalannya supply cain di negara kita. Anto Yulianto mengungkapkan
persoalan itu antara lain disebabkan regulasi birokrasi yang implementasinya tidak berjalan dengan maksimal,
kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan kalangan industri dan kalangan akademisi, serta infrastruktur yang
kurang mendukung.

Sebagai contoh, persoalan perijinan yang sangat lambat akan mempengaruhi rencana produksi sebuah
produsen. Contoh lain, ketersediaan tenaga yang kompeten di pelabuhan akan menghambat distribusi barang yang
akan berakibat berkurangnya kulitas barang yang akan merugikan produsen.

Untuk itu Anto menganjurkan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan jalur-jalur transportasi baik di darat
maupun di laut. “Kapasitas pelabuhan juga perlu ditingkatkan, setidaknya harus mampu memenuhi kebutuhan lima atau
sepuluh tahun kedepan,” ujar Anto.
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Peserta yang hadir Nampak antusias dalam sesi Tanya jawab. Mereka terdiri dari dosen-dosen dari berbagai
universitas dalam dan luar Malang Raya, mahasiswa fungsionaris di UMM, mahasiswa Jurusan Teknik Industri dan
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, serta mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Teknik Industri
Malang Raya.

Seminar dibagi kedalam dua sesi, yaitu sesi Seminar Utama dan Seminar khusus oleh para pemakalah yang
berasal dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia.

“Ada 65 pemakalah yang mempresentasikan makalahnya siang ini. Kami membaginya ke dalam lima kelas
untuk mengakomodir semuanya,” Ketua Pelaksana terang Teguh Baroto, ST, MT.

Lebih lanjut Baroto berharap akan ada kelanjutan dari seminar ini. “Barangkali kami bisa menyepakati untuk
membentuk sebuah Asosiasi atau Ikatan bagi para praktisi dan akademisi yang concern dalam supply chain ini,”
pungkas Teguh. (trs/nas)
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