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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Supply Chain Management (SCM) merupakan sebuah pemahaman baru dalam melengkapi konsep logistik
yang terdahulu. Logistik biasanya hanya dikaitkan dengan hal-hal fisik seperti distribusi, penyimpanan,
inventori, dan lain sebagainya. Sementara itu, SCM membawa pandangan yang lebih luas tentang konsep
logistic itu sendiri, yang di dalamnya memasukkan teknologi dan restrukturisasi pada birokrasi dalam proses
logistic yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Globalisasi, pengurangan aturan dan batasan usaha dalam
menciptakan nilai pasar yang kompetitif, perkemabngan teknologi yang semakin cepat, kesemuanya telah
membuat setiap perusahaan yang berorientasi pada profit harus dapat selalu beradaptasi dalam persaingan
ekonomi global. Dalam kondisi yang baru ini, kita tidak menemukan batasan-batasan pasar seperti wilayah
dan waktu, sehingga perusahaan yang ingin mengukuhkan diri sebagai pemimpin di bidangnya harus
melakukan inovasi-inovasi baru yang berbeda. Seperti halnya pasar, kompetisi kini juga berlangsung tidak
hanya secara nasional dalam satu negara, tapi telah melintasi opersaingan regional mapupun dunia secara
keseluruhan. Tesis yang saya hadirkan di sini akan mencoba untuk memperlihatkan salah satu strategi baru
yang dapat diimplementasikan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan efisiensi. Pengurangan biaya produksi
serta operasi, pengelolaan waktu yang lebih efisien dalam menunjang proses logistik yang efektif,
merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam SCM. Halliburton adalah sebuah perusahaan
pemimpin di bidang jasa energi dunia. Dengan kata lain, halliburton juga merupakan sebuah aktor global.
Dengan 70 cabang di seluruh dunia, Halliburton sudah mengukuhkan diri sebagai yang terbesar di
bidangnya. Halliburton mengimplementasikan SCM sebagai salah satu strateginya dalam menghadapi para
kompetitor. Ditambah dengan beberapa inovasi yang dimilikinya dalam SCM, Halliburton semakin terdepan
dalam lingkungan bisnisnya. Dalam Bab I, tesis ini akan menyediakan informasi secara umum mengenai
latar belakang SCM, sejarah perkembangan SCM, dan SCM dalam bidang perminyakan. Dalam Bab I
tersebut juga terdapat perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada Bab II terdapat beberapa tinjauan
pustaka / literatur yang memberikan pandangan teoritis dalam penelitian ini, sedangkan di Bab III akan
dijabarkan secara rinci mengenai profil perusahaan Halliburton, latar belakang, dan jalannya bisnis tersebut
di masa sekarang yang berkaitan dengan SCM, serta Bab IV berisikan analisis dari fakta yang dijabarkan di
bab-bab sebelumnya. Tesis ini akan ditutup dengan Bab V, yang berisikan kesimpulan serta saran dari
penulis untuk perkembangan SCM ke depan.

