
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagai lembaga pangan pemerintah 

mempunyai visi dan misi yang sangat strategis, terutama terhadap persediaan dan 

penyaluran komoditas gabah dan beras. Untuk menunjang tugas dan fungsi, Perum 

BULOG mengembangkan strategi dalam  menunjang kegiatan pelayanan publik maupun 

komersial.  Dengan diterbitkannya Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) 

BULOG nomer KD-563/DS200/12/2008 tentang perubahan atas keputusan Direksi KD-

421/DS200/11/2007  tentang organisasi dan tata kerja Divisi Regional, maka sejak 

tanggal 10 Desember 2008, Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Gabah/Beras (UPT-PGB) 

berganti nama menjadi Unit Pengelolaan Gabah/Beras (UPGB). Perum BULOG telah 

mendirikan  Unit Pengelolaan Gabah/Beras (UPGB) sebanyak 132 unit, yang tersebar di 

113 lokasi strategis di 26 Divisi Regional (Divre).  

UPGB mempunyai tugas sesuai dengan keputusan Direksi KD-

563/DS200/12/2008, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan 

melaksanakan kegiatan unit pabrikasi mulai dari pembelian bahan baku, pengelolaan dan 

pengawasan mutu sampai dengan menghasilkan produk utama maupun hasil samping 

yang siap untuk dipasarkan sesuai dengan permintaan pasar ataupun industri lainnya. 

Berdasarkan laporan kinerja operasional dan keuangan Perusahaan Umum (Perum) 

BULOG tahun 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010, dilaporkan bahwa terdapat 90 

UPGB yang beroperasi dari 113 UPGB diseluruh indonesia. Pencapaian penyerapan 

gabah kering giling (GKG) oleh UPGB tersebut, baru mencapai 60,4 % dari  target  yang 



 

ditetapkan dan pencapain jumlah hasil giling setara beras sebesar 29,6 %, sedangkan 

realisasi jasa giling sebesar 1,2 %. Persentase pencapain target tersebut belum mencapai 

100% dari RKAP, dikarenakan proses  pekerjaan masih berjalan sampai dengan akhir 

tahun 2010 (Tabel 1). 

Tabel 1.   Kinerja   Operasional  dan  Keuangan  UPGB   Perum  BULOG   tahun 2010  
(sampai 6 Juni  2010). 

Uraian Satuan Realisasi RKAP 

Persentase 
Pencapaian 

Target 
Terhadap 

RKAP 
(%) 

OPERASIONAL     
UPGB Aktif  Lokasi 94 113 83,2 
Gabah PSO  Kg GKG 34.296.543 56.810.587 60,4 
Beras Kg 62.208.350 185.275.725 33,6 
Jasa giling  Kg GKG 283.210 23.701.391 1,2 
Beras Non PSO Kg 516.780 50.000.000 1 
Jumlah Setara beras Kg 84.683.273 286.400.831 29,6 
KEUANGAN     
Laba kotor Rp 1.429.183.597 87.545.880.534 1 
Pendapatan Rp 64.674.176.574 1.427.975.296.354 29,6 

Perum BULOG (2010). 

UPGB-UPGB yang berada di bawah koordinasi wilayah kerja Perum BULOG 

Divre DKI Jakarta merupakan bagian penyumbang pencapaian tersebut di atas dan 

berdasarkan data Divisi Industri Perum BULOG bahwa teknologi yang dimiliki UPGB 

Taktakan, UPGB Ciruas dan UPGB Malingping mempunyai kesamaan dengan UPGB 

lainnya, baik dari teknologi, kapasitas produksi, dan fasilitas-fasilitas lain yang tersedia, 

akan tetapi  bila dibandingkan dengan kinerja operasional UPGB seluruh Indonesia 

(selindo) yang diterbitkan oleh Divisi Industri Perum BULOG per tanggal 6 Juni 2010, 

untuk pengadaan gabah setara beras, sesuai urutan peringkat adalah UPGB Ciruas  

berlokasi di Kabupaten Serang berada pada peringkat 80 dengan perolehan penyerapan 

gabah setara beras sebesar 180 ton, UPGB Taktakan yang berlokasi di Kota Serang 

berada pada peringkat 82 dengan perolehan penyerapan gabah setara beras sebesar 180 



 

ton, sedangkan UPGB Malingping yang berlokasi di Kabupaten Lebak berada pada 

peringkat 86 dengan perolehan penyerapan gabah setara beras 90 ton. 

 Memasuki era globalisasi Perum BULOG telah mulai memperbaiki diri dalam 

menghadapi persaingan, karena persaingan di semua bidang saat ini sangat tajam dan 

kompetitif. Demikian pula dengan UPGB Divre Perum BULOG DKI Jakarta. Persaingan 

di dunia bisnis yang sangat ketat menghadapkan organisasi pada pelayanan publik yang 

memiliki daya saing kuat dan efisiensi. Dengan kata lain, dalam era globalisasi, kunci 

untuk meningkatkan daya saing adalah kualitas. 

Perubahan iklim usaha yang sangat cepat menjadikan dunia bisnis sekarang dan 

dimasa yang akan datang menghadapi tantangan cukup berat, guna mewujudkan usaha 

organisasi bisnis yang kompetitif. Menurut Nawawi (2001), tantangan perusahaan yang 

semakin berat kedepan mengakibatkan antara lain sebagai berikut: 

1. Persaingan bisnis menjadi semakin tajam dan kompleks, mengarah pada bisnis 

global karena isu-isu bisnis internasional semakin besar pengaruhnya terhadap bisnis 

nasional. 

2. Entitas bisnis akan semakin kuat keterkaitannya pada peraturan dan ketentuan 

perudang-undangan untuk memberi identitas bisnis yang bermanfaat, tidak saja 

kepada perusahaan tetapi juga kepada masyarakat sekitar. 

3. Semakin berkembang isu-isu sosial dan politik yang berpengaruh pada kegiatan 

bisnis secara operasional. 

Tantangan-tantangan global diatas menuntut sumber daya manusia Perum BULOG 

yang prima. Sebuah organisasi yang ingin memepertahankan dan mengembangkan 

eksistensinya perlu memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia yang mampu 



 

mengantisipasi hal tersebut, agar tercapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain organisasi 

Perum BULOG memerlukan kemampuan memahami, menerima dan menyesuaikan diri 

dengan berbagai pergeseran dan perubahan iklim bisnis. 

Melalui pendekatan manajemen sumber daya manusia, Perum BULOG diharapkan 

mampu menciptakan iklim kerja yang memberi kesempatan kepada pekerja untuk dapat 

mengembangkan diri, agar dapat menutupi kebutuhan dasarnya  untuk mencapai 

kesejahteraan hidup serta memiliki lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga 

dapat membangkitkan semangat kerja dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara 

baik.   

 

1.1.1   Tantangan UPGB Divre DKI Jakarta 

Tantangan yang dihadapi oleh UPGB Divre DKI Jakarta dalam lingkup tugasnya 

pada saat ini adalah bagaimana dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan produksi 

gabah/beras dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya dengan dukungan sumber 

daya manusia yang ada, sehingga produk beras yang dihasilkan dapat berkompetitif 

dalam pasar lokal maupun internasional. Apabila Bila dibandingkan dengan UPGB lain 

yang berkinerja baik (laporan kinerja operasional UPGB sampai dengan 6 Juni 2010) 

seperti UPGB Subdivisi Regional Cirebon yaitu UPGB Gintung tengah yang berada pada 

peringkat tiga dengan tingkat penyerapan gabah setara beras sebesar 2.348 ton, dan 

UPGB Kerangkeng Subdivisi Regional Indramayu yang berada pada peringkat sembilan 

dengan tingkat penyerapan gabah sebesar 1.680 ton, maka UPGB Perum BULOG Divre 

DKI Jakarta  perlu melakukan pembenahan sumber daya yang dimiliki agar dapat 

bertahan dalam persaingan jangka panjang. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, 



 

maka  Perum BULOG Divre DKI Jakarta membutuhkan karyawan yang profesional, 

kompetitif dan memiliki produktivitas yang tinggi. Untuk menjawab tantangan-tantangan 

tersebut, UPGB Divre DKI Jakarta mengalami berbagai hambatan-hambatan, sebagai 

berikut :  

1. Hambatan internal, disebabkan oleh kurang efektifnya manajemen dan kepemimpinan 

didalam UPGB. Masalah manajemen yang ada menyangkut pada kelemahan dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan logistik dan mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Pimpinan yang ada di ketiga UPGB Divre DKI 

Jakarta saat ini, kurang mampu memotivasi bawahan dan membangun kerjasama, 

serta tidak mampu memberikan keteladanan kepada bawahannya.    

2. Hambatan eksternal, disebabkan oleh hubungan antara pimpinan UPGB dengan para 

pemasok (mitra kerja) setempat tidak terjalin dengan baik serta  buruh yang 

dipekerjakan merupakan masyarakat setempat dengan tingkat pendidikan rata-rata 

sekolah dasar, dan budaya lokal setempat yang cukup menghambat seperti budaya 

jawara. Selain itu kebijakan yang ditetapkan oleh Perum BULOG terlalu membatasi 

ruang gerak para pekerja UPGB, seperti penetapan harga  terhadap pembelian gabah.  

3. Kelemahan Individu, disebabkan oleh kompetensi kerja serta disiplin dan etos kerja 

karyawan UPGB rendah.  

Berdasarkan dari ketiga hambatan yang dihadapi di atas, bila dikaitkan dengan 

penerpan kualitas kehidupan kerja menurut Nawawi 2008,  bahwa pendekatan SDM 

berarti semua dan setiap organisasi atau perusahaan harus mampu menciptakan rasa aman 

dan kepuasan dalam bekerja (Kualitas Kehidupan Kerja),  agar SDM dilingkungan 

kerjanya menjadi kompetitif. Untuk mewujudkan SDM yang kompetitif di UPGB perlu 



 

di dorong partisipasi pekerja melalui manajemen SDM. Untuk mendorong manajemen 

SDM diperlukan kemampuan pimpinan UPGB dalam memperlakukan pekerja secara 

manusiawi. Perlakuan itu diwujudkan dengan menempatkan setiap pekerja sebagai 

subyek, dalam arti dihargai dan dihormati sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. 

Setiap pekerja UPGB sebagai individu memiliki harga diri, hak dan kewajiban, kemauan 

dan kehendak, pikiran, pendapat yang tidak boleh diabaikan dan dilanggar. Dari sisi lain 

sangat penting artinya mewujudkan kualitas kehidupan kerja dalam rangka  

meningkatkan rasa aman dan kepuasan yang dibutuhkan oleh setiap pekerja. Manajemen 

SDM seperti tersebut di atas akan menjadi motivasi yang positif dalam meningkatkan 

kesediaan bekerja keras, loyalitas, dedikasi dan kesetiaan pada pimpinan UPGB dan 

Perum BULOG. Dampak positif tersebut akan mewujudkan peningkatan produktivitas, 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  

Peran UPGB Divre DKI Jakarta selain sebagai penyokong kemajuan perusahaan 

dalam pengadaan gabah berkualitas untuk di proses menjadi beras yang kemudian 

disalurkan untuk kebutuhan setempat Divre/Subdivre setempat., juga sebagai penopang 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat di sekitar UPGB,  beratnya tantangan tersebut 

maka segenap karyawan dan buruh UPGB Divre DKI Jakarta perlu bekerja lebih keras. 

Kerja keras segenap karyawan akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja 

perusahaan yang secara keseluruhan akan meningkatkan produktivitas kerja. Untuk 

mencapai produktivitas tinggi, pihak manajemen perlu terlebih dahulu mengetahui apa 

yang menimbulkan dorongan dan kebutuhan para karyawan dalam bekerja, karena 

keberhasil seorang pimpinan ditentukan oleh seberapa jauh bawahan menjalankan tugas 

yang telah diberikan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu salah satu tugas penting 



 

seorang pimpinan adalah menciptakan iklim kerja sehat, dimana setiap karyawan 

diperlukan keterlibatannya dalam mencapai tujuan organisasi.  

Bekerja pada sebuah organisasi, bukan semata-mata dipandang sebagai kegiatan 

mencari nafkah saja, akan tetapi sudah dikaitkan dengan harkat dan martabat manusia, 

dan pada umumnya bekerja merupakan bagian dari seluruh usahanya untuk tidak 

tergantung pada orang lain dalam memuaskan kebutuhan dan kepentingan individu. Oleh 

karena itu karyawan/pekerja tidak lagi hanya mendambakan imbalan yang bersifat 

kebendaan akan tetapi juga menyangkut pemuasan kepentingan keamanan, sosial atau 

afiliasi, pengaruh terhadap orang lain, simbol-simbol status dan perolehan kesempatan 

untuk mengembangkan potensi seseorang menjadi kekuatan efektif dalam menempuh  

kehidupan. 

Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan cara pengelolaan 

sumber daya manusia Perum BULOG yang lebih efektif agar dapat menghadapi berbagai 

tantangan ke depan, khususnya dalam upaya meningkatkan produksi gabah/beras di 

UPGB Divre DKI Jakarta.  Upaya pengelolaan sumber daya manusia secara lebih baik, 

memerlukan informasi secara ilmiah mengenai pengaruh faktor-faktor Kualitas 

Kehidupan Kerja (KKK) terhadap produktivitas kerja sebagai bahan penyusunan program 

pengembangan maupun pemeliharaan pekerja secara lebih kompetitif.  

Dalam kaitan inilah konsep kualitas kehidupan kerja harus dikaji sebagai suatu 

kenyataan, dimana pada saat ini menunjukan bahwa Perusahaan Umum (Perum) 

BULOG, sering memperlakukan manusia hanya sebagai salah satu faktor produksi dan 

bahkan memberi kesan bahwa kemajuan teknologi, dan pertumbuhan organisasi lebih 

penting dari unsur manusia. Permasalahannya adalah sumber daya yang dibutuhkan harus 



 

diperebutkan dengan berbagai perusahaan sejenis lainnya yang juga membutuhkan 

spesifikasi sumber daya manusia yang sama, dan yang akan memenangkan persaingan 

adalah perusahaan yang menawarkan KKK lebih menarik bagi pekerja. Perusahaan yang 

kurang memperhatikan faktor KKK, akan sulit mendapatkan atau mempertahankan 

pekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau bahkan akan sulit membangkitkan 

semangat kerja dari pekerja, karena mereka lebih memilih untuk bekerja di tempat atau 

perusahaan lain yang menerapkan KKK yang lebih menjanjikan. Penekanan pelaksanaan 

program Kualitas Kehidupan Kerja (KKK) di UPGB Divre DKI Jakarta merupakan suatu 

program yang mencakup semua lapisan dalam UPGB, yaitu mereka yang melakukan 

berbagai kegiatan bersifat teknikal dan operasional, serta administrasi. KKK bukan hanya 

berfokus pada bagaimana para karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik, 

melainkan juga bagaimana pekerjaan dapat menyebabkan menjadi lebih baik. Dengan 

kata lain, karyawan bukan dianggap sebagai faktor produksi belaka.  

 

1.1.2 Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas 
Karyawan UPGB 
  
Menurut Siagian (2009), dalam suatu organisasi terdapat dua jenis satuan kerja, 

yaitu pertama satuan kerja pelaksana tugas pokok, seperti bagian produksi, pemesaran 

dan bagian promosi; kedua satuan kerja tugas pendukung, seperti bagian keuangan, 

akunting dan logistik. Satuan tugas pokok sering dianggap lebih penting dari pada satuan 

tugas pendukung. Pandangan yang bersifat dikotomis demikian sebenarnya tidak boleh 

terdapat dalam organisasi, karena semua satuan kerja memainkan peranan yang penting 

dalam meraih keberhasilan, termasuk dalam peningkatan produktivitas.  Dari sudut 

pandang demikian, peranan MSDM harus dilihat. 



 

Terciptanya dan terpeliharanya suatu sistem informasi sumberdaya manusia, 

mutlak perlu bagi setiap organisasi dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti 

tantangan lingkungan organisasi, tantangan internasional dan berbagai pekerja yang harus 

dilaksanakan. Tantangan yang bersumber dari lingkungan organisasi yang dihadapi oleh 

UPGB Perum BULOG Divre DKI Jakarta saat ini dalam rangka peningkatan 

produktivitas kerja adalah: 

a. Tantangan eksternal, yang dimaksud tantangan eksternal adalah budaya yang berlaku 

di masyarakat lingkungan UPGB serta kebijakan pemerintah daerah. 

b. Tantangan organisasional, secara internal dalam organisasi UPGB sendiri tidak 

jarang dituntut memiliki kemampuan menghadapi berbagai tantangan, ssebagai 

contoh tuntutan para karyawan terhadap budaya organisasi yang adakalanya tidak 

kondusif untuk dijadikan wahana meningkatkan produktivitas kerja seperti 

menunggu perintah atasan dalam rangka pengelolaan gabah/beras yang dimiliki,  

selain itu sering timbulnya konflik kepentingan didalam internal UPGB maupun 

kepala UPGB dengan Kasubdivre seperti perlu tidak segera dilakukan pengadaan 

gabah/beras. 

c. Tantangan Profesional, saat ini sering dikemukakan profesionalisme untuk 

diwujudkan di UPGB baik dikalangan pekerja tetap maupun pekerja lepas dengan 

berpegangan teguh pada norma-norma moral dan etika yang berlaku. Tantangan 

selama ini yang dihadapi oleh perusahaan seperti pengangkatan Kepala UPGB yang 

tidak mempunyai kompetensi yang tepat untuk memimpin UPGB.  

 

1.1.3 Identifikasi Masalah 



 

Dalam mempertahankan eksistensinya Perusahaan Umum (Perum) BULOG mulai 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada secara optimal dengan 

berusaha meningkatkan koordinasi di setiap aktivitas secara baik dan terpadu, untuk 

memperoleh metode serta mekanisme yang tepat guna mengatasi permasalahan 

produktivitas tenaga kerja yang dimiliki. Dan hasil observasi pendahuluan yang 

dilakukan, didapat bahwa indikasi awal kondisi pelaksanaan tugas oleh karyawan 

maupun buruh UPGB Divre DKI Jakarta belum optimal dan masih berpeluang untuk 

ditingkatkan, khususnya melalui program Kualitas Kehidupan Kerja (KKK). Indikasi 

kurang optimalnya kondisi pekerja  tersebut  antara lain diakibatkan sebagai berikut  

(Divre DKI Jakarta, 2009) : 

1. Belum tersedianya panduan tugas pokok (tupoksi) di setiap fungsi, sehingga 

pekerjaan didasari atas perintah pimpinan.  

2. Pada bagian tertentu dalam UPGB memiliki volume pekerjaan yang cukup banyak, 

sementara pada bagian atau fungsi lain volume pekerjaan sedikit, bahkan ada 

sebagian pekerja yang  kurang peduli dengan tugas yang diberikan. Indikasi awal 

adalah sebagian pekerja pada saat kegiatan pekerjaan berjalan, mengisi waktu 

kerjanya dengan berbincang-bincang. 

3. Adanya alasan subyektif  yang membatasi partisipasi buruh yaitu teknologi yang 

dibangun pada UPGB tidak memberikan kesempatan pada buruh untuk dapat 

mengoperasikannya. 

4. Masih ada pekerja yang merasa kurang diberdayakan atau kurang mendapat 

perhatian sesuai latar belakang pendidikannya (kompetensinya), pengalamannya, 

keahliannya bahkan dari segi kepangkatan. 



 

5. Sistem borongan pekerjaan  banyak diterapkan kepada buruh dimana buruh  dibayar 

berdasarkan besarnya output pekerjaan setiap harinya, sehingga menyebabkan tidak 

ada pihak yang mengambil tanggung jawab untuk memberikan atau melakukan 

pelatihan dan pengembangan buruh. 

6. Pengalaman Kerja dan Keterampilan yang dimiliki oleh Kepala, Staf, Operator dan 

Buruh kurang memadai dalam arti tenaga kerja yang dimiliki masih kurang 

profesional. 

7. Rendahnya motivasi kerja yang diakibatkan ketimpangan antara pengahasilan 

dengan beban tugas yang diberikan. 

8.  Kepala UPGB tidak mempunyai keleluasaan dalam pengambilan keputusan, baik 

yang besifat operasional maupun non operasional. 

9. Sasaran produksi cenderung fluktuatif. Diduga hal ini ada kaitannya dengan 

semangat kerja yang bersifat labil atau belum optimalnya penyediaan dan pembinaan 

sumber daya manusia yang berdayaguna dan bersemangat tinggi dalam bekerja.    

Dalam kaitannya dengan pencapaian tugas, peningkatan sumber daya manusia 

UPGB Perum BULOG Divre DKI Jakarta, maka peran manajemen SDM adalah sangat 

penting. Melalui manajemen SDM, aspek produktivitas dapat diarahkan secara efektif 

dan efisien, khususnya yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Suatu organisasi akan 

mencapai produktivitas tertentu jika organisasi tersebut dapat menciptakan KKK yang 

dapat memotivasi individu-individu dalam organisasi, seperti menumbuhkan suasana 

kerjasama antar individu dan kelompok,  serta menumbuhkan komunikasi kreativitas dan 

inisiatif. Suasana kerja seperti yang diharapkan tersebut di atas tidak tercipta di ketiga 

UPGB Perum BULOG Divre DKI Jakarta. Sebagai contoh pada saat proses pengadaan 



 

gabah, manajer UPGB jarang melakukan rapat internal, baik yang menyangkut prosedur 

penerimaan, pemerosesan, penyaluran dan pengadministrasiannya. Akibat dari buruknya 

suasana kerja yang terjadi, maka kualitas kehidupan kerja (KKK) kurang tercipta 

sehingga tujuan organisasi maupun target yang diharapkan tidak tercapai. Selain suasana 

kerja, faktor kearifan lokal setempat juga turut  membentuk watak dan perilaku karyawan 

maupun buruh-buruh.  Dengan mengintegrasikan kearifan lokal kedalam KKK pada 

setiap kegiatan UPGB, diharapkan dapat menggerakan perubahan perilaku individu untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan.  

Menurut Utoyo (2007) faktor yang mendorong dan menggerakkan kinerja 

ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

karakteristik dasar seseorang saja, akan tetapi ada faktor lain yang turut mempengaruhi, 

seperti dukungan karakteristik lingkungan kerja dan organisasi, dukungan mitra kerja, 

atasan dan bawahan serta iklim kerja yang mendukung terbentuknya kualitas kehidupan 

kerja guna kepentingan pengembangan anggota organisasi dengan sasaran-sasaran 

pengembangan organisasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan uraian yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keadaan KKK di UPGB Perum BULOG Divre DKI Jakarta ? 

2. Bagaimana produktivitas Karyawan UPGB Perum BULOG Divre DKI Jakarta? 

3. Bagaimana pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap produktivitas Karyawan di 

UPGB Perum BULOG Divre DKI Jakarta ? 



 

4. Bagaimana strategi meningkatkan produktivitas UPGB Perum BULOG Divre DKI 

Jakarta ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian    

Tujuan dari penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis keadaan Kualitas Kehidupan Kerja di UPGB Perum BULOG Divre 

DKI Jakarta 

2. Menganalisis tingkat produktivitas karyawan UPGB Perum BULOG Divre DKI 

Jakarta. 

3. Menganalisis pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap produktivitas karyawan 

UPGB Perum BULOG Divre DKI Jakarta. 

4. Merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas UPGB 

Perum BULOG Divre DKI Jakarta melalui perbaikan KKK. 
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