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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah ketahanan pangan masih 

menjadi isu penting di Indonesia. Oleh sebab itu salah satu upaya pemerintah untuk 

menjaga ketahanan pangan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016,  mengenai Penugasan Kepada Perum 

BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Pada peraturan tersebut 

pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk menjaga ketersediaan pangan dan 

stabilisasi harga pangan pada tingkat produsen dan konsumen. Pangan yang 

dimaksud terdiri atas beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, tepung terigu, 

bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam. Dari beberapa 

komoditas tambahan yang ditugaskan oleh pemerintah, salah satu komoditas yang 

saat ini menjadi perhatian Perum BULOG adalah daging kerbau beku.  

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) 13 September 

2016, Perum BULOG mendapatkan alokasi impor daging kerbau beku dari India 

sebesar 100.000 ton melalui dua tahap, yaitu 30.000 ton harus direalisasikan sampai 

dengan Desember 2016, dan 70.000 ton untuk cadangan pemenuhan kebutuhan 

sampai dengan Juni 2017. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik 

pangan, Perum BULOG diharapkan dapat menjalankan aktivitas logistik daging 

kerbau beku impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan ikut serta dalam 

bisnis perdagangan daging untuk stabilisasi harga. 

Aktivitas logistik merupakan bagian dalam manajemen rantai pasok, yang 

meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efektif dan 

efisien, dari barang atau jasa serta informasi terkait, mulai dari titik asal sampai titik 

penggunaan untuk memenuhi keperluan pelanggan (Komara, 2014). Pada saat 

Perum BULOG mendapatkan penugasan impor tersebut, Perum BULOG belum 

memiliki kesiapan dari segi fasilitas penyimpanan. Oleh sebab itu untuk sementara 

Perum BULOG menyewa beberapa cold storage yang ada di sekitar Jabodetabek. 

Penentuan cold storage yang akan digunakan adalah cold storage yang memiliki 

standar IKHS (Instalasi Karantina Hewan Milik Swasta). Saat ini ada 18 cold 

storage yang disewa oleh Perum BULOG sebagai tempat penyimpanan daging 

beku, dengan total kapasitas penyimpanan adalah 40.000 ton.  

Berdasarkan data realisasi impor daging kerbau beku Perum BULOG, 

Perum BULOG belum bisa memenuhi jumlah daging kerbau beku yang harus 

diimpor sesuai dengan isi penugasan. Selain itu pada penugasan tahap II terjadi 

kedatangan daging yang melebihi kapasitas penyimpanan cold storage yaitu 48.272 

ton, seperti yang digambarkan pada Tabel 1 berikut.  
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Tabel 1 Rekap Realisasi Daging Kerbau  Perum BULOG 

No Uraian 
Rencana 

(ton) 

Kontrak 

(ton) 

Realisasi 

kedatangan 

(ton) 

Penjualan 

(ton) 

Stok akhir 

(ton) 

1 Daging 

Kerbau 

(Tahap I) 

30.000 9.998,764 9.998,722 7.411,534 2.587,187 

2 Daging 

Kerbau 

(Tahap II) 

70.000 70.000 48.272 8.820.000 39.452 

Jumlah 79.998,764 58.270,722 16.231,534 42.039,187 

Sumber : Perum BULOG per tanggal 23 Februari 2017 

 

Dari Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada penugasan Tahap I, Perum 

BULOG hanya bisa merealisasikan kedatangan daging kerbau beku sebanyak 

9.998,722 ton yang seharusnya mendatangkan 30.000 ton sesuai dengan isi 

penugasan. Selanjutnya pada penugasan Tahap II Perum BULOG hanya bisa 

merealisasikan 48.272 ton yang seharusnya mendatangkan 70.000 ton. Berdasarkan 

data tersebut, untuk penugasan 100.000 ton daging kerbau beku Perum BULOG 

belum bisa memenuhi jumlah tersebut. Total daging kerbau beku yang bisa 

direalisasikan oleh Perum BULOG adalah sebesar 58.270,722 ton.  

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Perum BULOG, pada Tahap 

II terjadi permasalahan dimana daging kerbau beku datang secara bersamaan. 

Sedangkan total kapasitas cold storage  yang disewa adalah 40.000 ton, sehingga 

terjadi penumpukan daging kerbau beku di pelabuhan. Perum BULOG menjadikan 

beberapa container sebagai tempat penyimpanan sementara. Hal ini secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi kualitas dari daging kerbau beku tersebut.  

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa 

dalam menjalankan aktivitas logistik daging kerbau beku impor, Perum BULOG 

masih menghadapi beberapa kendala pada proses perencanaan dan pengendalian 

aliran barang, sehingga menyebabkan penumpukan dan belum tercapainya realisasi 

daging kerbau beku yang sesuai dengan penugasan. Menurut Linando (2013), 

dalam menjalankan aktivitas logistik supaya prosesnya dapat berjalan secara efektif 

dan efisien, maka perlu dilakukan pengukuran atas kinerja dari aktivitas logistik 

yang dijalankan. Pengukuran kinerja logistik merupakan suatu aktivitas yang 

bertujuan untuk mengetahui sampai tahap apa perkembangan dari setiap aspek-

aspek di dalam aktivitas logistik itu sendiri.. Oleh sebab itu, perlu dilakukan 

pengukuran kinerja logistik daging beku kerbau impor yang dijalankan, sehingga 

Perum BULOG dapat memenuhi penugasan dari pemerintah.  

 
 

Perumusan Masalah 

Dalam menjalankan aktivitas logistik daging beku impor yang ditugaskan 

oleh pemerintah, Perum BULOG masih menghadapi beberapa kendala pada proses 

perencanaan dan pengendalian aliran barang, sehingga menyebabkan penumpukan 

dan belum tercapainya realisasi daging kerbau beku yang sesuai dengan penugasan. 

Dalam menjalankan aktivitas logistik, supaya prosesnya dapat berjalan secara 

efektif dan efisien perlu dilakukan pengukuran  kinerja dari logistik yang 
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dijalankan. Oleh sebab itu permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana aktivitas logistik daging beku impor yang dijalankan oleh Perum 

BULOG ? 

2. Bagaimana kinerja logistik Perum BULOG dalam menjalankan penugasan 

daging beku impor? 

3. Bagaimana perbaikan kinerja logistik yang tepat bagi Perum BULOG untuk 

menjalankan penugasan daging beku impor tersebut? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulisan tesis ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi aktivitas logistik daging beku impor yang dijalankan oleh 

Perum BULOG. 

2. Melakukan pengukuran kinerja logistik daging beku impor Perum BULOG. 

3. Merumuskan rekomendasi perbaikan dari hasil pengukuran kinerja logistik 

daging beku impor Perum BULOG untuk menjalankan penugasan. 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Institusi. Penelitian ini berusaha memberikan referensi mengenai kinerja 

logistik yang baik untuk menjalankan proses bisnis daging sapi sebagai bentuk 

penugasan pemerintah di Perum BULOG.  

2. Bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi 

penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan 

para akademisi dalam kinerja logistik daging beku. 

3. Bagi pihak lain yang membutuhkan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya 

atau kegiatan lain yang berkaitan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri atas subjek penelitian yaitu aktivitas logistik 

daging beku impor Perum BULOG,  dengan objek penelitian yaitu kinerja logistik 

dari aktivitas logistik daging beku impor yang dijalankan Perum BULOG. Adapun 

batasan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ditujukan kepada Perum BULOG untuk mengetahui aktivitas logistik 

daging beku impor, menganalisis kondisi eksternal dan internal, perumusan 

strategi, dan pengukuran kinerja logistik dari aktivitas logistisk daging beku 

impor tersebut. 

2. Data yang digunakan adalah data perusahaan yang didapatkan pada waktu 

penelitian dilakukan. 
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