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1.1. Latar Belakang

Di dalam suatu negara seperti Indonesia dengan jumlah penduduk nomor

empat terbesar di dunia dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan sumber daya

alam yang sangat beragam, serta keadaan wilayah geografis yang sangat luas yang

terdiri dari daerah kepulauan, maka fungsi logistik sangatlah menentukan dalam

upaya mencapai kemandirian penyediaan pangan.

Ketimpangan antara jumlah penduduk dan luas tanah produh.-tif di beberapa

pulau, ditambah lagi dengan sifat produksi pangan yang musiman, menambah

rumitnya masalah logistik untuk menjamin penyediaan pangan pada harga yang

wajar bagi seluruh rakyat. Untuk mengatasi masaalah tersebut pemerintah

Indonesia telah menetapkan kebijaksanaan pangan secara nasional.

Kebijaksanaan pangan nasional Indonesia mempunyai tujuan khusus

sebagai berikut (Bedu Amang, 1994) :

a. Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

b. Meningkatkan pendapatan petani.

c. Menjamin ketersediaan pangan setiap saat bagi seluruh lapisan masyarakat

dengan harga yang terjangkau.

d. Meningkatkan status gizi masyarakat.

Sasaran utama kebijaksanaan pangan Indonesia adalah menJamm kecukupan

pangan dengan mutu gizi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Sasaran

akhir dalam kebijakan pangan yang ditetapkan pemerintah tidak hanya

meningkatkan produksi pangan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana

menyediakan kecukupan pangan yang merata untuk seluruh masyarakat dengan

harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
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KeresidenanlKabupaten serta di bantu 25 Kantor Seksi Logistik (KANSILOG) dan

410 komplek pergudangan sebagai Gudang BULOG yang merupakan unit

organisasi terbawah dalarn jenjang organisasi BULOG.

Pengelolaan persediaan dan penjagaan mutu bahan pangan dan pakan secara

operasional dilakukan melalui pelaksanaan fungsi penyimpanan dan perawatan

yang merupakan lingkup kegiatan pergudangan. Prasarana pergudangan bagi

~ULOG merupakan unsur pendukung tehnis yang sangat penting dalarn operasi

BULOG, sehingga kegiatan pergudangan BULOG merupakan pusat aktivitas yang

paling utarna dan ujung tombak bagi kegiatan operasional BULOG dalarn melayani

kepentingan konsumen dan produsen.

Kapasitas Gudang yang dimiliki Bulog saat ini berjumlah 3.524.750 ton,

yang tersebar diseluruh Indonesia terdiri dari 1.526 unit gudang dengan kapasitas

tarnpung per unit bervariasi mulai dari 1.000 ton sampai dengan 3.500 ton. Pada

waktu-waktu tertentu biasanya di musim pengadaan karena gudang yang ada tidak

dapat menampung hasil pengadaan/pembelian dari dalam negeri atau karena

gudang yang ada di daerah pelabuhan utama tidak cukup menampung bahan pokok

yang dibongkar dari kapal, diperlukan tambahan gudang dengan cara menyewa.

Keputusan Kepala Bulog Nomor Kep-5671KA/11/1995 tentahg Organisasi

dan Tata Kerja Bulog pasal 183 ayat I dan 2 menetapkan bahwa Gudang Bulog

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Depot Logistik (Kadolog) atau Kepala Sub Depot Logistik

(Kasub Dolog). Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Gudang dibantu oleh

petugas Tata Usaha, Kerani dan Juru Timbang. Kepala Gudang mempunyai tugas

melakukan pengurusan barang di gudang, mengendalikan dan mengawasi seluruh

kegiatan serta membina personil gudang. Kepala Gudang adalah pejabat struktural

lini, seperti Kasub Dolog, Kadolog dan Kabulog dan berada pada jabatan eselon V

dan IV. Sebagai pejabat struktural, menurut Keputusan Kabulog Nomor Kep

541KA/01/199 I, Kepala Gudang juga berfungsi sebagai Bendaharawan barang
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yang atas perintah tertulis dari Kepala Dolog atau Kepala Sub Dolog atau Pejabat

lain (dengan' kuasa tertulis dari Kadolog atau Kasub Dolog ), ditugaskan menerima,

menyimpan, merawat dan mengeluarkan barang.

Sebagai Bendaharawan barang Kepala Gudang bertanggung jawab atas

setiap kerugian yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaiannya dan kerugian

yang terjadi karena kesengajaaan atau kelalaian dari personil gudang yang menjadi

stafnya. Besarnya ganti rugi yang dibebankan kepada Kepala Gudang adalah

sebesar nilai harga barang yang berlaku pada saat kejadian ditambah denda sebesar

sepuluh persen.

BULOG menetapkan persyaratan untuk jabatan Kepala Gudang sebagai

berikut.

a. Pendidikan formal untuk Kepala Gudang tipe A adalah Sarjana (S I) dengan

pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/B) dengan pendidikan

penjenjangan SEPALA.

b. Pendidikan formal untuk Kepala Gudang tipe B adalah tamatan diploma (D3)

dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Tingkat I (nID) dan telah

mengikuti pendidikan penjenjangan SEPADA.

c. Semua Kepala Gudang sudah mengikuti pelatihan tehnis melalui kursus

Bendaharawan dan Pergudangan.

Sistem pembinaan karir yang dipakai Bulog mengacu kepada Undang

Undang Nomer 8 tahun 1974 yang menjadi landasan dalam Manajemen

kepegawaian Bulog. Sistem pembinaan karir dilakukan atas dasar sistem karir dan

sistem prestasi kerja. Sistem karir yang dipakai adalah sistem karir yang tertutup

sedangkan sistem prestasi kerja didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang

dibuktikan secara nyata.

Di dalam eseloneringjenjang kepangkatan,jalur karir dan tunjanganjabatan

struktrua1 Pegawai Negeri Sipil yang dipakai Bulog dalam menentukan eselon

jabatan struktural dilingkungan Organisasi Bulog, untuk jabatan struktural Kepala
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Gudang Bulog yang terendah yaitu tipe B2 eselon jabatannya berada pada tingkat

eselon VB dengan pangkat terendah II/d. Untuk jabatan struktural Kepala Gudang

tipe A I, yaitu jabatan Kepala Gudang yang tertinggi berada pada tingkat eselon

IV/A dengan pangkat terendah III/c. Dengan dernikian di dalam struktur

Orgianisasi Gudang Bulog, karir Kepala Gudang dapat dirnulai dari Kepala Gudang

tipe B2 sampai Kepala Gudang Tipe AI, yang antara keduanya terdapat jalur kari~

sebagai Kepala Gudang tipe BI dan Kepala Gudang tipe A2.

Keberhasilan tugas pelayanan BULOG banyak ditentukan dari seberapa

jauh fungsi penyirnpanan, perawatan, penyaluran dan pernasukan barang di Gudang

Bulog dilakukan dengan baik, dalam arti terjaga segi kualitas, kuantitas dan akurasi

tirnbangannya serta cepat pelayanannya, sehingga mernuaskan konsurnen dan

produsen serta pihak lain yang berhubungan dengan pelayanan Gudang Bulog.

Sebagairnana pejabat struktural lain, Kepala Gudang juga rnenginginkan

pengembangan karir lebih lanjut sebagai irnbalan dari terhadap pelaksanaan tugas

yang berhasil. Kenyataan rnenunjukkan bahwa sampai saat ini dalarn JenJang

jabatan struktural BULOG belurn ada mantan Kepala Gudang yang mampu

langsung meraih jabatan struktrural dalam jenjang eselonering yang lebih tinggi

(eselon tiga ke atas). Kalaupun ada, mereka harns terlebih dahulu mengalami

rnlltasi tugas ke bidang lain yang tingkat eselonnya sarna dengan alasan

penyesuaian agar Kepala Gudang yang selarna ini lebih banyak terlibat dalam tugas

yang bersifat tehnis operasional, mernpunyai wawasan rnenejerial.

Mengingat pentingnya peranan dan fungsi Kepala Gudang dalam

pelaksanan fungsi dan tugas pokok Bulog rnemberikan pelayanan kepada

konsumen dan produsen dan untuk rnengantisipasi perubahan-perubahan tehnologi

dalam mengelola manajernen pergudangan, maka bagi setiap Kepala ·Gudang perlu

adanya kejelasan karir yang dapat diraih dan dicapainya. Berkenaan dengan hal

tersebut penulis melakukan analisis pengernbangan karir Kepala GlIdang di

lingkungan Bulog melalui studi kasus di Depot Logistik Jakarta Raya (Dolog Jaya).
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1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara ringkas dapat dibuat suatu

rumusan masalah sebagai berikut:

I. Apakah pola pengembangan karir Badan Urusan Logistik memberi peluang dan

kesempatan bagi Kepala Gudang untuk mencapai dan meraih karir yang lebih

tinggi.

2. Bagaimana pengaruh dari faktor-faktor intemal-ekstemal terhadap pengembang

karir Kepala Gudang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Sejauhmana pola pengembangan karir Kepala Gudang yang dilaksanakan

BULOG memberikan peluang dan kesempatan untuk mencapai karir yang lebih

tinggi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir Kepala Gudang

BULOG.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Bagi Bulog studi ini diharapkan menjadi bahan untuk memfungsikan Kepala

Gudang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan menyesuaikan

kembali pengembangan karir Kepala Gudang dikaitkan dengan status karyawan

Bulog menjadi Pegawai Negeri Sipil.

2. Bagi penulis hasil kajian ini dapat memberi manfaat dalam memahami

penerapan teori dan konsep manajemen sumber daya manusia (SDM)

khllsusnya aspek pengembangan karir kepala gudang BULOG.
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Aktifitas peran surnber daya manusia dalam organisasi merupakan proses

timbal balik dan saling berkait. Keduanya dapat saling mempengaruhi tergantung

cara pandang orang yang berkepentingan dengannya. Dari keterkaitan tersebut

Mc. Kinsey (1982) melihat sumber daya manusia berdasarkan tujuh model

yaitu :

1. Strategi, artinya strategi yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi akan

mempengaruhi keberadaan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi

dalam pemanfaatan dan pengembangannya.

2. Struktur, artinya struktur organisasi yang berbeda akan berbeda pula dalam

mengelola sumber daya manusianya.

3. Sistem, berupa proses berkelanjutan yang memperlihatkan bagaimana suatu

organisasi akan mampu melaksanakan kegiatannya sesuai rencana. Sistern

tersebut harus mencakup sub sistem pengelolaan sumber daya manusia sebagai

faktor kunci keberhasilan. Organisasi merupakan suatu sistem yang bersifat

sosio ekonomi tehnis (Kadarman dan Yusuf, 1992). Sosio berarti sesuatu yang

bergerak didalam, dan dalam hal ini yang menggerakkan sistem tersebut adalah

manusia. Ekonomi berarti kegiatan didalarn sistem bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan manusia, sedangkan tehnis artinya untuk melaksanakan kegiatan di

dalam sistem tersebut digunakan prosedur, metode dan tata cara tertentu.

4. Gaya Kepemimpinan, akan turut mempengaruhi cara pengelolaan sumber daya

manusia dalam suatu organisasi. Gaya kepemimpinan adalah cara bagaimana

para manager berlaku dan melaksanakan wewenangnya. Gaya kepemimpinan

ini sangat berpengaruh terhadap sikap mental kerja dan loyalitas para pelaku

organisasi untuk mencapai tl.ljuannya. Gaya kepeminpinan yang dapat

mendorong kearah keterikatan dan kerja sarna dalam organisasi dikatakan oleh

Mac Coby (1978) sebagai gaya kepemimpinan yang condong kearah

demokratis , santai, ramah dan tidak terlalu formal dan terbuka.
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5. Karyawan,yang membentuk team work dan bekerja sarna untuk mencapai

tujuan organisasi. Penilaian individu merupakan bagian dari faktor penentu

organisasi tetapi hasilnya akan dipengaruhi oleh kemampuan kerja kelompok

karyawan yang ada dalam perusahaan. Pengisian jabatan dalam struktur

dilakukan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan tenaga kerja

bagi organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang ada pada organisasi

tersebut adalah orang-orang yang kompeten dibidangnya.

6. Keterampilan dan kecakapan, terutama menyangkut kemampuari individu dan

seluruh karyawan yang membentuk kinerja dan potensi pengembangan

organisasi. Kemampuan dan kecakapan karyawan dapat ditingkatkan melalui

pengelolaan prestasi kerja yang terencana dan terarah melalui pelatihan dan

pengembangan. Untuk mengisi jabatan tertentu dalam struktur organisasi di

isyaratkan keterampilan dan kecakapan tertentu dari orang-orang yang

menjabatnya dan hal ini merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan

atau kegagalan organisasi.

7. Tata nilai, merupakan sikap, cara pandang norma dan nilai-nilai yang dianut

oleh karyawan dalam berperilaku dan berinteraksi dalam organisasi. Nilai

yang dianut oleh organisasi merupakan bentuk dari perilaku yang dianut oleh

manager, karyawan atau kelompok organisasi. Tata nilai ini mempengaruhi

perilaku organisasi terutama pada nilai-nilai perusahaan yakni keyakinan

tentang apa yang terbaik bagi organisasi yang kemudian dianut oleh seluruh

anggota organisasi. Suasana organisasi adalah suasana kerja organisasi yang

dipandang dan dialami oleh para anggotanya, yang meliputi bagaimana orang

merasa dan bereaksi terhadap sifat dan kultur perusahaan dan nilai-nilainya.
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