
I. PENDAHULUAN

A. Latar Bclakang

Badon Urusan Logislik ( Bulog) berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1978

adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen bertugas sebagai stabilisator harga

sembilan bahan pokok terutama beras, dengan cara melakukan pengadaan

/pembelian beras untuk ketersediaan stok Pemerintah. Kemudian pada tahun 1995

melalui Keppres Rl No.50 tugas pokok Bulog dikembangkan meliputi

pengendalian harga, membina ketersediaan, keamanan dan pembinaan mutu.

gaball,beras, gula, gandum, terigu, kedelai, bungkil kedelai serta bahan pangan

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.Kestabilan harga bahan

pangan dan pakan dilihat demi kepentingan produsen dan konsumen.HaJ ini untuk

dapat memenuhi kebutuhan dan mutu pangan berdasarkan kebijaksanaan umum

Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bulog menyelenggarakan

fungsi-fungsi sebagai berikut :

I. Melaksanakan pengadaan pangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan

Pemerintah.

2. Melaksanakan penyebaran pangan ke seluruh wilayah Indonesia 1I11tuk

meratakan persediaan dan mel1stabilkan harga.
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3. Melaksanakan impor pangan dan bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan

dalam negeri dengan tidak mengganggu kestabilan harga, baik pada

produsen maupun konsumen.

4. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penjualan bahan pokok untuk

n1emperoleh tingkat harga wajar, sehingga tidak melampaui harga batas

tertinggi untuk melindungi konsumen.

5. Memelihara p~rsediaan penyangga bahan-bahan pokok untuk

mepertahankan tingkat harga yang wajar.

6. Memelihara persediaan penyangga bahan-bahan pokok secara maksimal,

agar perkembangan harga bahan pokok di luar negeri tidak mengganggu

kestabilan ekonomi dalam negeri.

Tahun 1995 melalui Keppres No. 50, kedudukan, tugas pokok, fungsi,

susunan organisasi dan tata kerja Bulog diatur kembali. Sesuai kesepakatan

dengan International Monetary Fund (IMF), pemerintah di dalam upaya

melakukan reformasi ekonomi, dituntut agar menghaP.uskan momopoli diberbagai

bidang lermasuk penghapusan monopoli Bulog terhadap berbagai kondisi pangan

yang dikelola. Melalui Keppres No. 19 tahun 1998 tugas pokok Bulog adalah

membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras

secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kestabilan harga

dan mulu bahan pangan beras berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah.
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Sesuai tugas pokok yang ditetapkan yaitu memelihara persediaan sebagai

penyangga bahan pokok secara maksilllal dalam hal ini beras. Organisasi Bulog

didukung oleh 27 Depot Logistik (Dolog) yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan tugas di tingkat propinsi, 96 Sub Depot Logistik (Sub Dolog) yang

be11anggung jawab di tingkat Keresindenan/Kabupaien, serta dibantu dengan 31

Kantor Seksi Logistik (Kansilog) dan 424 Komplek pergudangan di seluruh

Indonesia.

Kapasitas gudang yang dimiliki Bulog saat ini berjumlah 3.524.750 ton

yang tersebar di seluruh Indonesia atau 1.526 unit gudang dengan kapasitas

tampung yang bervariasi, Illulai dari 1000 ton sampai dengan 3.500 ton, ballk.an

saat ini sudah ada gudang yang dirancang dengan kapasitas 9.500 ton. Aktifitas

kegiatan di pergudangan merupakan kegiatan operasional Bulog yang utan1a

sebagai ujung tombak untuk melayani kepentingan konsumen dan produsen.

Keberhasilan Bulog dalam hal tugas pelayanan, banyak ditentukan oleh

pelaksanaan fungsi penyimpanan, perawatan, penyaluran dan pemasukan barang

di gudang. Fungsi ini meliputi, antara lain menjaga kualitas, kuantitas dan

akurasi timbangan. Kecepatan pelayanan Illerupakan indikator keberhasilan

pelaksanaan tugas yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dan

produsen, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan di gudang.

Kedudukan dan peranan Kepala gudang menjadi strategis, karena mereka

berperan sebagai pengelola stok dan manajer di lingkungan pergudangan. Dengan

demikian, mereka dituntut untuk bekerja secara cerlllat dan cepat, menghindari
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kelalaian di dalarn menangani persediaan yang dapat mengakibatkan kerugian dan

bahkan dapat menurunkan kinerja Bulog di mata konsumen maupun produsen.

Pemasukan barang, fungsi penyimpan, perawatan dan penyaluran

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di gudang sehingga kesinarnbungan

kegiatan ini perlu dijaga dengan baik untuk memberikan kinerja Bulog yang

memuaskan. Kelancaran penyaluran dan pemasukan barang merupakan salah satu

indikator untuk mengetahui produktivitas kerja di gudang, yang berkaitan dengan

penggunaan tenaga kerja atau buruh gudang.

Keluhan-keluhan dari pelanggan yang disarnpaikan kepada manaJemen

Dolog atau Bulog meliputi diantaranya keterlarnbatan pelayanan, akurasi

timbangan barang serta kuaJitas barang yang kurang seragam. Pada tahun 1995

Slan1et Pumomo dan kawan-kawan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan

Bulog melakukan penelitian mengenai hasil evaluasi terhadap penyaluran beras

(penanganan barang) di gudang Bulog. Hasil identifikasi dari kliping koran

berbagai terbitan ditemukan bahwa daerah Jakarta dan sekitarnya merupakan

daerah terbanyak m~nyarnpaikankeluhan melalui harian selarna 3 tahun yaitu dari

tahun 1998-1990. Dari sebelas Dolog yang menerima keluhan berdasarkan

frekwensi keluhan yang disampaikan, Dolog Jaya menerima keluhan terbanyak

yaitu 36,2 %. Keluhan tersebut dapat dirinci yaitu kualitas 32,4 %, kuantitas 44,4

% dan pelayanan 50 %. Sebagai upaya untuk mengurangi keluhan-keluhan

pelanggan, disarankan untuk melakukan perubahan teklmis pengelolaan barang di
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gudang selain itu manajemen Bulog perlu memperhatikan penerapan reward

system di tingkat gudang.

Proses kegiatan pemasukan baranglpenanganan barang dimulai pada saat

barang diturunkan dari alat angkutan di muka pintu gudang, dipikul sampai pada

tumpukan (stapel) di gudang. Penanganan komoditi ini umunmya masih dilakukan

oleh tenaga buruh (secara manual). Tenaga buruh yang menangani kegiatan

tersebut membentuk satu kelompok yang biasa .disebut dengan satu gang

(dipimpin oleh seorang mandor) yang jumlahnya berkisar antara 20 sampai

dengan 30 orang.

Penanganan secara manual pada saat ini memiliki berbagai kelemahan,

diantaranya pelaksanaan bongkar muat yang relatif lambat (produktivitas

rendah),yang mengakibatkan terjadinya antrian truk. Dampak keterlambatan ini,

lebih jauh dapat mengakibatkan kelambatan penanganan barang di kapal yang

beresiko demurrage. Pada saat tertentu,terutama ketika kegiatan di gudang

meningkat,dibutuhkan tambahan tenaga buruh akan tetapi untuk mendapatkan

buruh dalam waktu yang singkat dirasakan sangat sulit, mengingat kekhususan.

dari buruh tersebut. Tenaga buruh gudang berperan melaksanakan kegiatan untuk

menunjang operasional Bulog. Kegiatan bQngkar muat maupun penyusunan

tumpukan, tidak mungkin terlaksana tanpa memanfaatkan tenaga buruh.

Meskipun keberadaannya sangat penting, buruh bukan karyawan organik.

Mereka adalah tenaga lepas yang tidak terikat dengan peraturan-peraturan Bulog.

Oleh karena itu keberadaan mereka tidak dapat dipastikan, karena sangat
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dipengaruhi oleh usia, kekuatan fisik serta aktifitas sosial ekonomi di lingkungan

mereka sendiri.

Semakin meningkatnya perekonomian di Indonesia dan majunya teknologi

maka aktifitas sosial ekonomi semakin beragam dan ini semakin besar membuka

peluang bekerja di sektor perekonomian lain. Pergeseran nilai-nilai kehidupan di

masyarakat termasuk buruh dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan.

Lancarnya sistem transportasi dapat pula memberikan pengaruh perubahan yang

sangat cepat terhadap kehidupan, akibatnya timbul persaingan yang sangat ketat

dari berbagai sektor usaha, salah satu diantaranya adalah sektor usaha jasa. Dalam

rangka mengantisipasi akibat perubahan dan persaingan, Bulog perlu memberikan

pelayanan terhadap kebutuhan konsumen maupun produsen dengan sebaik

baiknya. Khusus pelayanan di gudang, dipandang perlu menambah peralatan

mekanis untuk meningkatkan kinerja, sebagai stimulan untuk menggairahkan

tenaga kerja di gudang Bulog.

Oi dalam menentukan peralatan yang berkaitan dengan penanganan bahan

harus diarahkan untuk peningkatan kinerja Bulog. Prosedur pemecahan masalah

harus didasarkan pada suatu sasaran, anal isis data, penerapan prinsip-prinsiJ) yang

sudah diketahui dan perumusan suatu pemecahan. Oalam pengumpulan data,

yang perlu diperhatikan adalah untuk dapat menjelaskan akibat dari penanganan

pada produk, metode yang sekarang dan faktor-faktor biaya.

Oalam menentukan alat penanganan bahan atas analisa masalah yang

sering dilakukan hanya memikirkan alat apa yang dapat di beli untuk melakukan
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pekerjaan tersebut. Untuk pendekatan itu yang baik adalah menganalisa masalah

secara tuntas kemudian merumuskan suatu pemecahan dan kemungkinan

pertimbangan terhadap peralatan yang mungkin diperlukan.

A. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan permasalahan yang reievan untuk

dianalisis yaitu :

I. Buruh diperlukan dalam jumJah dan kuaJifikasi yang memadai

untuk menjamin kelancaran bongkar muat di gudang. Kekurangan

tenaga kerja akan mempengaruhi kinerja bongkar muat.

2. Penggunaan konveyor dapat membantu kelancaran pelaksanaan

fungsi gudang, terutama pekerjaan bongkar muat, pemanfaatan

konveyor akan mempengaruhi jumJah tenaga kerja.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, maka penelitian 1111 diarahkan

untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

a. Berapa jumlah buruh standar untuk menangani satuan volume

gudang, serta perkiraan kebutuhan di masa yang akan datang ?

b. Berapa biaya upah buruh yang dikeluarkan untuk melayani gudang

dan bagaimana tanggapan terhadap kemungkinan penggunaan

Konveyor ?
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c. Bagaimana pengaruh pengunaan Konveyor dilihat dari

produktivitas kerja, tingkat pendapatan buruh, kelancaran bongkar

muat dan antrian di gudang ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Berdasarkan perrnasalahan di atas maka kajian penelitian 1m bertujuan

untuk:

1. Menganalisa manfaat penggunaan konveyor dilihat dari sisi tenaga

kerja dan organisasi.

2. Mengukur produktivitas, efisiensi waktu, tenaga kerja dan antrian

akibat penggunaan peralatan tersebut.

Penelitian ini di harapkan dapat berrnanfaat

1. Bagi Bulog

Untuk mendapatkan inforrnasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan.untuk mengambil keputusan selanjutnya.

2. Bagi Peneliti

Mendapat kesempatan dan peluang untuk menerapkan konsep-konsep

teoritis dalam menyelesaikan persoalan nyata dalam rangka pemahaman terhadap

konsep secara lebih mendalan1.

http://www.mb.ipb.ac.id/



C. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.

Penelitian ini dibatasi pada gudang yang mempunyai kapasitas di atas

3.500 tOI1. Gudang yang diamati adalah :

1. Untuk Dolog bertipe besar yaitu yang terdapat di propinsi Jawa

Barat dan Jakarta

2. Untuk Dolog bertipe sedang yaitu terdapat di propinsi Kalimantan

Barat, Sulawesi Tengah dan Bali

3. Untuk analisa penggunaan Konveyor akan di teliti pada Gudang

Dolog DKI.
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