
1 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring dengan melonjaknya harga bahan pangan pokok, banyak pihak 

yang mulai meninjau kembali peran dan fungsi BULOG. Sebagian pihak 

menginginkan agar status BULOG dikembalikan ke Lembaga Pemerintah Non-

Departemen (LPND), agar dapat menstabilkan harga beberapa komoditas 

pangan pokok yang akhir-akhir ini cenderung fluktuatif. Fluktuasi harga pangan di 

dalam negeri sejalan dengan fluktuasi harga pangan pokok di pasar internasional  

dan melonjaknya harga minyak dunia. Ketersediaan bahan pangan pokok yang 

terbatas di pasar internasional merupakan dampak dari persaingan yang ketat 

dalam penggunaannya sebagai bahan pangan (food), pakan (feed), dan bahan 

bakar (fuel). 

Menurut Puspoyo dalam Sawit et al. (2002), BULOG sebagai lembaga 

pelaksana kebijakan bahan pangan pokok yang ditetapkan Pemerintah, memiliki 

peran pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) dalam menjalankan 

tugasnya seperti stabilitasi harga dan penyaluran beras miskin (raskin). Namun 

dalam implementasinya, BULOG juga melakukan kegiatan operasional layaknya 

badan usaha, seperti menyediakan jasa logistik dan memasarkan beras multi 

grade untuk tujuan komersial. Pelaksanaan peranan BULOG di bidang komoditas 

pangan pokok seperti beras telah berlangsung lama, tetapi selama ini tidak 

memiliki keleluasaan untuk mengintervensi pasar. Disamping tidak didukung oleh 

dana taktis operasional yang memadai, langkah BULOG di era reformasi ini juga 

dibatasi oleh birokrasi perizinan Pemerintahan dan masih terbatasnya jenis 

produk yang dihasilkan oleh BULOG. Namun, harus disadari bahwa BULOG 

sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan 

kebutuhan pangan nasional.  

Langkah Pemerintah mereformasi BULOG untuk kembali menangani 

pengelolaan beras di tanah air dinilai positif dalam upaya menjaga stabilitas 

harga dan pasokan beras di masyarakat. Sejak awal berdiri, BULOG memang 

tidak hanya diberi tugas melayani petani, tetapi juga memenuhi kebutuhan 

konsumen. Melalui mekanisme pembubaran Komando Logistik Nasional 

(Kolognas) dan berdasarkan Keppres No. 69 tahun 1967 dibentuk Badan Urusan 

Logistik (BULOG). Tugas utama BULOG waktu itu adalah melakukan stabilisasi 

harga pangan, membentuk stok beras, mengenalkan standar dan grade beras 

(Puspitasari, 2007). Dalam perjalanannya, BULOG mengalami rangkaian 
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perubahan struktur organisasi yang diikuti perubahan fungsi. Status hukum 

BULOG mengalami perubahan pada tahun 2003, dari LPND menjadi Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memperluas ruang lingkup fungsi 

BULOG, yang tidak hanya menjalankan fungsi publik sebagai Lembaga 

Pelayanan Masyarakat (public service obligation/PSO) tetapi juga sekaligus 

melakukan aktivitas komersial (non PSO). 

Berdasarkan hasil penelitian Tim Universitas Indonesia dalam Sawit et al. 

(2002), diketahui bahwa hingga masa krisis tahun 1997, BULOG dinilai berhasil 

menjalankan tugasnya, namun belum efisien. Hasil analisis kinerja operasional 

menunjukkan bahwa terjaminnya cadangan pangan nasional didukung oleh 

biaya bunga yang tinggi, sehingga BULOG tidak efisien dalam menjalankan 

operasinya. Selain itu, aset-aset yang dimiliki kurang produktif dan kegiatan 

BULOG sangat bergantung pada sumber dana subsidi. Padahal BULOG memiliki 

network, gedung perkantoran, dan gudang yang dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan komersial. Aset-aset ini dapat menjadi kendala jika tingkat 

pemanfaatannya rendah, karena lokasi yang terpencil atau ukuran yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan pasar. Secara menyeluruh, hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa potensi komersialisasi sumberdaya masih rendah, sehingga 

perlu kajian yang mendalam untuk mengidentifikasi potensi komersial BULOG di 

masing-masing daerah. 

Fungsi komersial merupakan pengalaman pertama BULOG yang mulai 

dijalankan sejak 2003. Berdasarkan tahapan strategi bisnis perusahaan dan 

cakupan kegiatan, usaha BULOG dibagi menjadi tiga yaitu  industri, 

perdagangan, dan jasa (BULOG, 2008). Pada awal berdiri, BULOG berada di 

bawah koordinasi Deputi Usaha Logistik dan Pariwisata di Kementerian BUMN 

RI. Alasannya, BULOG dianggap memiliki jaringan gudang terbesar di Indonesia, 

bahkan di Asia Tenggara.  

Pengembangan kegiatan komersial BULOG diharapkan dapat 

mendukung tugas PSO-nya, sehingga dapat memberikan nilai tambah  tersendiri. 

Pada awalnya, kekhawatiran terhadap penerapan dua fungsi sekaligus yang 

dimiliki BULOG timbul karena adanya kemungkinan tumpang  tindih antar 

keduanya pada saat pelaksanaan. Sebagai contoh, dengan tingginya perbedaan 

harga antara beras dalam negeri dengan harga beras di pasar internasional, 

menyebabkan BULOG cenderung memilih kebijakan impor untuk memenuhi 

kebutuhan nasional (pandangan komersial). Beras impor tersebut akan 
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dikeluarkan pada saat operasi pasar (OP) yang dijual dengan harga yang lebih 

tinggi. Selisih harga tersebut dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi 

bagi BULOG. Kebijakan tersebut membuat BULOG kehilangan kemampuan 

dalam menyerap kelebihan hasil panen petani di daerah, sehingga petani tidak 

bisa menikmati hasil panen karena harga yang turun pada saat panen raya. 

Dengan harga pembelian maksimal setara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 

di tingkat petani, BULOG juga memperoleh keuntungan yang  tinggi pada saat 

melakukan operasi pasar. Pada saat paceklik, kemungkinan BULOG akan 

melakukan operasi pasar pada tingkat harga jual beras yang lebih tinggi daripada 

HPP. Hal ini merupakan peluang bagi BULOG dalam memperoleh keuntungan. 

Menurut Tim Peneliti Universitas Indonesia dalam Sawit, et.al (2002), 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah yang juga 

akan mempengaruhi operasional BULOG di masa mendatang seperti : 

1. Potensi konflik antar kebijakan Pemerintah, misalnya kebijakan impor beras 

dengan harga dasar 

2. Kendala keuangan Pemerintah yang membatasi penyaluran KLBI (Kredit 

Likuiditas Bank Indonesia) bagi BULOG 

3. Globalisasi dan tuntutan terhadap perdagangan bebas komoditas pangan 

4. Keinginan untuk menjalankan kebijakan Pemerintah secara transparan 

5. Tantangan untuk optimalisasi pemanfaatan aset dan sumberdaya BULOG 

(antara lain terkait dengan pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli) 

yang mengarah kepada terbentuknya lembaga pangan yang mandiri. 

Mengacu kepada berbagai faktor dan potensi yang dimiliki, serta melihat 

tantangan dan peluang di masa yang akan datang, maka BULOG seharusnya 

dapat berkembang, memiliki otonomi dan tanggung jawab yang lebih luas dalam 

mengelola usaha logistik pangan pokok nasional yang bersifat pelayanan 

masyarakat maupun komersial, sesuai dengan amanat PP No. 7 tahun 2003. 

Melihat perkembangan dan kondisi BULOG saat ini, tampaknya perlu dilakukan 

pengkajian tentang strategi dalam mengidentifikasi potensi-potensi komersial 

yang dimiliki BULOG dan memberikan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan 

itu sendiri maupun bagi Pemerintah (dalam hal ini berkaitan dengan kondisi 

stabilitas pengadaan komoditas pangan pokok nasional). 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Sebagai langkah stabilisasi pasar untuk bahan pangan pokok, khususnya 

beras, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan perberasan yang 

mengarah kepada pertumbuhan dan keseimbangan antara penawaran (supply) 

dan permintaan (demand) terhadap beras di pasar nasional. BULOG, sebagai 

lembaga pangan yang dibentuk Pemerintah, mengemban tugas sebagaimana 

layaknya lembaga pangan di suatu negara. Tujuan utama Pemerintah 

membentuk lembaga ini adalah untuk membangun ekonomi nasional dengan 

berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan nasional di bidang 

pangan. Dengan berkembangnya iklim sosial, ekonomi, politik, dan keamanan di 

Indonesia, Pemerintah telah mentransformasi BULOG melalui PP No. 7 tahun 

2003 dengan mengubah bentuk lembaga tersebut menjadi perusahaan umum 

(Perum) yang memiliki tugas yang bukan hanya sebagai lembaga yang 

melakukan stabilitas harga dengan penugasan public service obligation (PSO), 

tetapi juga melakukan kegiatan komersial yang menguntungkan, sehingga dapat 

mandiri dan mengembangkan diri sesuai dengan kondisi persaingan pasar yang 

ada.  

Tuntutan terhadap kemandirian BULOG juga semakin gencar mengingat 

statusnya yang kini telah menjadi Perum. Dengan mengubah status BULOG 

sebagai Perum, maka dalam melakukan kegiatan bisnisnya harus menjalankan 

prinsip bisnis pada umumnya, tanpa ada hak khusus yang diberikan oleh 

Pemerintah. Untuk memenuhi tuntutan kemandirian ini, BULOG telah 

mengembangkan kegiatan komersial yang berkaitan dengan sumberdaya yang 

telah dimilikinya. Selain itu, rancangan kegiatan komersial ini diharapkan tidak 

tumpang tindih dengan tujuan PSO BULOG. 

Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2007, BULOG diperbolehkan untuk 

melakukan kegiatan usaha komersial meliputi: (1) industri perberasan, (2) usaha 

logistik/pergudangan, (3) usaha jasa survei dan pemberantasan hama, (4) usaha 

jasa angkutan, (5) perdagangan komoditas pangan. Hal ini menciptakan iklim 

bisnis yang mengarah kepada tuntutan peningkatan produktivitas BULOG, agar 

dapat bersaing dengan perusahaan swasta yang berfokus pada industri yang 

sama dengan BULOG.  

Permasalahan yang dihadapi BULOG dalam mengembangkan kegiatan 

komersialnya adalah keterbatasan kapasitas produksi, inefisiensi biaya sehingga 

harga jual tidak kompetitif, pasar produk komoditas yang telah dikuasai oleh 
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pemain lama (Crude Palm Oil/CPO dan Gula), pasokan bahan baku dan 

pemasaran produk tidak kontinu, karena telah terbentuknya koalisi pembeli yang 

memiliki bargaining position yang kuat di pasar (BULOG, 2008).  

Belajar dari pengalaman banyak negara anggota WTO, termasuk negara 

maju, dalam menangani masalah pangan nasional  dan ketahanan pangannya, 

penghilangan fungsi STE (State Trading Enterprice) BULOG sebagai lembaga 

pengelola pangan nasional oleh Pemerintah tidak menguntungkan kondisi 

ketahanan pangan Indonesia. Sebagai perbandingan lembaga pangan sejenis 

BULOG di dunia, OECD (2000) melaporkan bahwa dari 142 negara anggota 

WTO terdapat 150 STE, dimana 70 persen dari STE tersebut bergerak di bidang 

produk bahan pangan (WTO, 2003). Beberapa jenis STE telah dilaporkan ke 

Sekretariat WTO, misalnya The China National Cereals, Oil and Foodstuffs 

Import and Export Cooperation (COFCO) di China, Vietnamise Food Cooperation 

(VFC), National Food Authority (NFA) di Phillipina dan BERNAS di Malaysia. 

Fakta ini menunjukkan bahwa lembaga pangan nasional seperti BULOG sangat 

dibutuhkan dan di tingkat internasional (WTO) tetap diperbolehkan. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian (penelitian) tentang 

reformasi fungsi BULOG. Pertanyaan yang muncul untuk penelitian ini adalah 

bagaimana mengoptimalisasikan peran BULOG setelah berubah status menjadi 

Perum dalam upaya penciptaan daya saing organisasi secara berkelanjutan? 

Pertanyaan yang dapat dikembangkan untuk mempertajam penelitian ini 

adalah: 

1. Apa langkah strategis yang harus disusun untuk menjalankan dua fungsi 

manajemen yang dimiliki BULOG (fungsi PSO dan Non PSO) saat ini? 

2. Kompetensi apa yang harus dimiliki BULOG dalam mengoptimalkan fungsi 

PSO dan Non PSO tersebut, serta dalam meningkatkan daya saing 

organisasi yang berkelanjutan? 

3. Bagaimana sumberdaya yang dimiliki BULOG untuk mendukung dua fungsi 

manajemen tersebut? 

4. Bagaimana kesiapan BULOG sebagai sebuah organisasi perusahaan 

dalam menjalankan dua fungsi manajemen saat ini? 

5. Apa yang harus dilakukan untuk mengukur optimalisasi peran BULOG? 
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Pertanyaan investigasinya adalah: 

1. Bagaimana kondisi lingkungan makro dan mikro yang dihadapi BULOG 

pada saat ini dan lima tahun ke depan? 

2. Apakah strategi yang dikembangkan saat ini mampu menjawab tantangan 

fungsi manajemen yang dimiliki BULOG? 

3. Apakah pilihan kegiatan bisnis yang dikembangkan saat ini sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki BULOG?  

4. Adakah kompetensi lainnya yang harus dimiliki untuk mengoptimalkan dua 

fungsi manajemen tersebut? 

5. Sumberdaya apa yang harus dimiliki untuk mendukung dua fungsi 

manajemen BULOG? 

6. Kekuatan apa yang dimiliki BULOG untuk  menunjang dua fungsi 

manajemen tersebut?  

7. Bagaimana wewenang dan tanggung jawab BULOG dalam mendukung 

dua fungsi tersebut? 

8. Bagaimana adaptasi organisasi BULOG dalam menghadapi tuntutan dua 

fungsi manajemen yang dimiliki saat ini? 

9. Apa yang dapat dijadikan indikator dalam menilai optimalisasi peran 

BULOG? 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dirumuskan permasalahan 

yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana fungsi dan strategi  BULOG dalam upaya peningkatan daya 

saing organisasi yang berkelanjutan? 

2. Apa saja indikator kerja utama (key success factor) kegiatan PSO dan non 

PSO (bisnis) yang dapat dilakukan BULOG dalam penciptaan daya saing 

organisasi yang berkelanjutan ? 

3. Apa alat ukur kinerja yang tepat untuk menciptakan daya saing BULOG 

yang berkelanjutan ?  

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan di atas, disusun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Merumuskan fungsi dan strategi BULOG dalam upaya peningkatan daya 

saing organisasi yang berkelanjutan.  

2. Menentukan kriteria kunci keberhasilan (key success factor) untuk kegiatan 

PSO dan non PSO BULOG. 
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3. Menentukan alat ukur kinerja dalam rangka pencapaian daya saing BULOG 

yang berkelanjutan.  

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan dalam 

mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh 

pendidikan pada program Doktor Manajemen dan Bisnis (DMB) IPB untuk 

mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Dalam hal 

pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini merupakan sumbangan 

pemikiran yang diharapkan dapat menambah wawasan manajemen, terutama 

dalam meningkatkan daya saing BULOG yang berkelanjutan dari sudut pandang 

akademis.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

khasanah penelitian manajemen strategik. Disamping itu dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti yang berkeinginan melakukan kajian di bidang daya saing 

organisasi, khususnya bagi pihak pemerhati fungsi BULOG. 

 

1.5. Kebaruan (Novelty) Penelitian 

Penelitian ini memberikan kebaruan di bidang strategi dan analisis fungsi 

organisasi BULOG. Penelitian tentang peran organisasi BULOG merupakan hal 

baru karena belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya di Indonesia yang 

dalam hal ini meliputi: 

a. Analisis eksternal organisasi BULOG.  

Lingkungan eksternal terdiri atas variabel kesempatan dan ancaman yang 

berada di luar organisasi dan tidak berada dalam pengendalian jangka 

pendek manajemen puncak. Tujuan analisis eksternal adalah untuk 

membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang yang menguntungkan 

perusahaan dan berbagai ancaman yang harus dihindari, sehingga 

perusahaan mampu merespon faktor-faktor eksternal tersebut dengan 

merumuskan strategi yang dapat memanfaatkan peluang atau 

meminimalkan atau bahkan menghindari dampak dari potensi ancaman. 

Analisis kondisi eksternal ini menggunakan pendekatan Analytic Network 

Process (ANP). Penggunaan ANP dalam penelitian peningkatan daya saing 

lembaga parastatal adalah sesuatu yang baru.  
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b. Penggunaan Balanced Scorecard yang diintegrasikan dengan metode ANP 

dalam penelitian ini adalah metode yang baru, dimana Balanced Scorecard 

merupakan turunan dari pemetaan masalah, pengembangan kebijakan, 

dan strategi yang didapat dari penelitian dengan metode ANP yang 

dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya tidak 

mengintegrasikan metode ANP dan Balanced Scorecard, tetapi 

menggunakan teknik pairwising ANP untuk menentukan berbagai prioritas 

dalam Balanced Scorecard. 

 

1.6. Ruang Lingkup 

Organisasi lembaga pangan yang menjadi objek penelitian ini adalah 

BULOG. Pembahasan penelitian difokuskan pada analisis perumusan strategi 

dan selanjutnya diterjemahkan dengan menentukan ukuran keberhasilan kinerja 

dalam upaya peningkatan daya saing organisasi. Selanjutnya, tahap 

implementasi atau pelaksanaan strateginya diserahkan kepada pihak 

manajemen BULOG. 
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