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ABSTRAK 

Firdaus Azam Raziq, 201210040311233, Aktivitas Kehumasan 

Lembaga Terkait Peningkatan Citra (Studi Pada Badan Usaha 

Logistik Sub Divisi Regional Malang) 

Zen Amiruddin, M.Med.Kom., Isnani Dzuhrina, MA 

Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyetabil harga pangan 
pokok di Indonesia semakin hari semakin mendapat reputasi yang kurang 
baik dari masyarakat. Akibatnya Sub Divisi Regional Bulog yang berada 
di seluruh Indonesia cenderung mampunyai citra negatif di masyarakat . 
Tapi berbeda dengan Bulog Subdivre Malang yang justru memiliki citra 
yang baik di masyarakat. Penelitian ini dimaksutkan untuk mengetahui 
bagaimana aktivitas kehumasan yang dilakukan oleh Bulog Subdivre 
Malang dalam peningkatan citra lembaga, sehingga dapat digunakan 
sebagai landasan untuk meningkatkan citra lembaga yang dilakukan 
melalui aktivitas kehumasan. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan rumusan yang di buat oleh 
organisasi kehumasan di Amerika yaitu Public Relation Society of 
America (PRSA) sebagai alat untuk mengukur aktivitas kehumasan 
lembaga. Subyek peneltian menggunakan purposive sampling dan  terdiri 
dari 3 orang yang memiliki ciri dan karakteristik yang dibutuhkan yaitu 
bekerja dilembaga tersebut, selalalu terlibat langsung dalam proses 
kehumasan dan sudah bekerja selama dua tahun lebih. Tekhnik 
pengumpulan data penelitian berupa wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Tekhnik keabsahan data menggunakan triangulasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas kehumasan yang 
dilakukan Bulog Subdivre Malang cukup bagus. Bulog melakukan 
aktivitas kehumasan eksternal maupun internal lembaga. Akan tetapi citra 
Bulog Subdivre Malang meningkat tapi tidak drastis. Hal itu dikarenakan 
Bulog Subdivre Malang hanya menggunakan sebagian aktivitas 
kehumasan yang ada seperti Development/Fundraising, Employee/Member 
Relations, Government Affairs, Industry Relations, Issues Management, 
Media Relations, Special Event and Pubkic Participant.  
Kata Kunci: Peningkatan Citra, Public Relation, Bulog 

Peneliti 

 

(Firdaus Azam) 

Menyetujui, 

 Pembimbing I          Pembimbing II 

(Zen Amiruddin, M.Med.Kom)               ( Isnani Dzuhrina, MA) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyetabil harga bahan pokok di 

Indonesia semakin hari seakan semakin mendapat reputasi yang kurang baik di 

mata masyarakat. Banyaknya kasus yang terjadi di dalam Bulog menjadikan 

citranya semakin jatuh. Permasalahan yang terjadi tak hanya pada kasus eksternal, 

kasus internal pun menjadi salah satu kenapa citra Bulog semakin jelek. Dalam 

perjalanannya, lembaga ini sering kali diterjang isu tak sedap perihal kinerjanya 

dalam penyetabil harga pangan. 

Di awal berdirinya pada 10 Mei 1967, Bulog sebagai penyedia dan 

pendistribusi pangan bagi rakyat. Dengan kewenangan lebih luas serta stabilisasi 

harga, menetapkan pemasok, dan menjaga ketahanan pangan, Bulog akhirnya 

menjadi mesin uang. Posisinya sebagai lembaga yang langsung di bawah presiden 

menjadikannya bisa menikmati dana “segar” di luar anggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN). Itu yang menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sulit menjamah Bulog 

(http://www.antikorupsi.org). 

Banyaknya kasus-kasus yang melibatkan nama Bulog sebagai penyetabil 

harga pokok membuat Bulog seakan-akan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. 

Kasus yang sangat menyita perhatian publik kala itu adalah tentang Buloggate. 

Kasus Buloggate merupakan kasus yang terjadi pada masa pemerintahan presiden 

ke 4 Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama 
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Gus Dur. Kasus Buloggate begitu terkenal karena sering kali menjerat para 

pertinggi negara. Kasus ini melibatkan nama Bulog serta jajaran pimpinannya. 

Gus Dur beranggapan bahwa Bulog sebagai badan yang bergerak di bidang 

logistik dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang terkait 

dengan logistik baik itu dalam bidang sosial budaya, ekonomi maupun politik. 

Gus Dur pun dengan leluasa dapat menggunakan dana dan materi dari Bulog 

dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul. Namun, DPR menganggap 

bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur kurang tepat karena berpotensi 

menyebabkan perilaku korupsi. Sehingga Gus Dur mendapat memorandum dari 

DPR yang berakibat lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan. 

Tak sampai disitu, kasus tentang penyelewengan uang di dalam Bulog 

kembali terjadi. Kasus ini dilakukan oleh para pejabat tinggi negara lainnya. 

Kasus yang lebih dikenal dengan nama “Buloggate II” ini merupakan kasus yang 

pernah menguji penegakan supremasi hukum di Indonesia. Penyimpangan 

penyaluran dana nonbudgeter Bulog ini merupakan pelanggaran hukum yang 

berujung dilakukannya penyidikan kepada para tersangka. Kasus ini menyeret 

nama Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR dan ketua Parta Golkar, Ketua Yayasan 

Raudatul Jannah Dadang Sukandar, dan kontraktor penyalur sembako Winfried 

Simatupang yang diduga menyelewengkan dana non-bujeter Bulog sebesar 40 

Milyar.  

Kasus-kasus tentang Bulog tak hanya datang dari penyelewengan uang 

saja. Masalah impor kebutuhan pokok pun menjadi isu yang sangat menarik 

dimasyarakat. Tak selamanya lembaga ini mampu menyediakan kebutuhan pokok. 

Oleh karena itu, Bulog diberi wewenang untuk mengimpor bahan-bahan pokok 
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yang dirasa sangat dibutuhkan masyarakat. Alih-alih mendapat sanjungan dari 

masyarakat, justru impor yang dilakukannya sering kali mendapat kritikan. 

Seperti kasus impor daging sapi pada tahun 2013 sejumlah 3000 ton yang 

dilakukukan untuk menurunkan harga di pasar. Impor ini dilanda isu negatif 

bahwa daging yang diimpor Bulog tidak halal dan mengandung residu hormon 

yang melebihi ambang batas (Bulog Watch, 2014) 

Permasalahan lain timbul di sektor beras. Indonesia dikenal sebagai 

penghasil padi terbesar ketiga di dunia. Namun fakta itu tak cukup untuk 

menyembunyikan bahwa Indonesia masih membutuhkan beras impor untuk 

keperluan masyarakatnya. Banyaknya impor beras yang dilakukan Indonesia, 

membuat nama lembaga ini semakin jatuh dimasyarakat. Bagaimana tidak, tugas 

Bulog yang paling utama selain penyetabil harga pokok juga sebagai pengendali 

beras. Kinerja Bulog pun semakin dipertanyakan sebagai pengendali beras di 

Indonesia. 

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia akan mengimpor beras dari Thailand 
sebanyak 5.000 ton untuk memenuhi permintaan dalam negeri terutama untuk 
sejumlah daerah menyusul adanya kekurangan. Bulog Divisi Regional Wilayah 
Nusa Tenggara Timur kembali melakukan impor beras asal Thailand sebanyak 
5.000 ton untuk membantu memenuhi kebutuhan beras di NTT. "Kita beberapa 
hari yang lalu sudah minta persetujuan dari Gubernur dan pak Gubernur Frans 
Lebu Raya sudah menyetujui hal tersebut," kata Kepala Bidang Pelayanan 
Publik Bulog Divre NTT Minggus Foes kepada Antara di Kupang, Rabu (2 Maret 
2016). Ia menjelaskan karena sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi maka 
diperkirakan pada akhir Maret sebanyak 5.000 ton beras impor asal Thailand 
akan tiba di Pelabuhan Tenau. 
 

Tak hanya dalam impor beras, masalah beras pun datang dari sektor 

raskin. Raskin (Beras Miskin) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras 

yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari 

pemerintah dalam hal ini ditangani oleh Bulog untuk meningkatkan 
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ketahananpangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga 

sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian 

indikator 6T, yaitu: tepat sasaran,tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat 

kualitas,dan tepat administrasi (http://bulog.co.id). Program Raskin bertujuan 

untuk mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam 

memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Efektivitas Raskin 

sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung 

pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok 

miskin dan rentan.  

Tapi dalam perjalanannya, indikator 6T masih jauh dari kata berhasil. 

Sering kali beras raskin digunakan juga oleh orang-orang mampu yang juga ingin 

mendapatkan beras murah. Masalah harga raskin pun sering kali menjadi 

persoalan di daerah-daerah tertentu. Permainan dari distributor yang menjual 

raskin dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya turut serta membuat 

nama Bulog semakin tercoreng. Harga awal yang hanya Rp. 1.600/kg bisa dijual 

sampai Rp. 2.100/kg nya. Bahkan ada pula oknum yang sengaja menjual beras 

raskin dengan kualitas bagus sampai dengan Rp. 8000/kg nya. Masalah juga 

terjadi pada sektor ketepatan waktu dan kualitas beras. Masih sering sekali 

dijumpai keterlambatan pendistribusian raskin ke daerah-daerah tertentu. Kualitas 

beras pun sering menjadi sorotan. Sering kali oknum-oknum tertentu mencampur 

beras raskin kualitas bagus dengan beras kualitas jelek. Tujuannya agar beras sisa 

campuran raskin tersebut bisa dijual lagi dengan harga yang mahal. Tapi tak 

jurang juga beras yang langsung dari Bulog memiliki kualitas yang jelek seperti 

banyaknya kutu dalam beras tersebut. 
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Akibat dari semua itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap Bulog 

sangat menurun sehingga banyak yang tidak percaya dengan kinerja dari Bulog 

ini sendiri. Ketidakpercayaan itu sendiri terlihat dari masih banyaknya 

pemberitaan buruk tentang kinerja Bulog yang semakin hari tidak semakin baik. 

Seperti yang terangkum dalam bulogwatch.blogspot.co.id, dalam Agustus sampai 

September saja, lebih dari 10 berita negatif yang terjadi di Bulog Sub Divisi 

Regional di seleruh Indonesia. Keluhan masyarakat tentang Raskin yang paling 

gencar disuarakan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat tidak mau untuk 

mengkonsumsi Beras Miskin (Raskin) dikarenakan kualitas beras yang sangat 

tidak layak untuk dimakan. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini diwakili oleh 

Bulog mengumumkan akan menghentikan program Raskin yang dianggap tidak 

efektif. Hal tersebut dilakukan agar bisa sedikit mengurangi citra buruk Bulog. 

Meski mendapat protes dari berbagai daerah, pemerintah mengumumkan secara 

resmi program untuk masyarakat miskin (Raskin) di hapuskan pada tahun 2016 

(http://kabar24.bisnis.com/).  

Berbeda dengan Sub Divre di Kota lainnya, Bulog Sub Divre Malang 

cenderung memiliki citra yang cukup baik di masyarakat. Minimnya kesalahan 

yang dilakukan Bulog Sub Divre Malang membuat pemberitaan negetif sangat 

minin sehingga masyarakat tetap percaya dengan kinerja Bulog. Kepercayaan 

masyarakat ditunjukan dengan antusiasme tinggi terhadap program Operasi Pasar 

yang dilakukan oleh Bulog (http://malangkota.go.id/2016/01/23/masyarakat-

berharap-bulog-gelar-operasi-pasar-tiap-hari/). Selain itu kepercayaan tinggi 

masyarakat terhadap Bulog pun dikarenakan Bulog Sub Divre Malang mau dan 

mampu mengoptimalkan serapan beras dari petani lokal Malang Raya sendiri. 

http://kabar24.bisnis.com/
http://malangkota.go.id/2016/01/23/masyarakat-berharap-bulog-gelar-operasi-pasar-tiap-hari/
http://malangkota.go.id/2016/01/23/masyarakat-berharap-bulog-gelar-operasi-pasar-tiap-hari/
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Sehingga petani tidak bingung dan kesusahan saat menjual hasil panen berasnya 

(http://malangkota.go.id/2016/10/11/bulog-malang-optimalkan-serapan-beras-

petani/). 

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kehumasan Bulog 

Sub Divisi Regional Malang terkait citra positif yang didapatkan oleh lembaga. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti 

diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “aktivitas kehumasan 

apa saja yang dilakukan Bulog Sub Divisi Regional Malang dalam upaya  

peningkatan citra lembaga ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas kehumasan apa saja yang dilakukan Bulog Sub Divisi 

Regional Malang dalam upaya  peningkatan citra lembaga 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan informasi, wawasan, dan pengembangan yang lebih luas kepada 

mahasiswa, khususnya jurusan Ilmu Komunikasi agar mengetahui bagaimana 

peran Bulog kepeda masyarakat.  

b. Menjadi bahan referensi atau rujukan kajian pustaka untuk melengkapi 

penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

lembaga terkait  peningkatan citra yang dilakukan melalui aktivitas kehumasan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Peran Humas atau Public Relation Dalam Meningkatkan Citra 

2.1.1. Pengertian Humas atau Public Relation 

Aktivitas sehari-hari Hubungan Masyarkat atau Public Relations adalah 

menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communications) antara 

perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk saling 

menciptakan pengertian dan dukungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik 

itu dalam hal kebijakan, kegiatan produksi, barang atau pelayanan jasa dan lain 

sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga 

bersangkutan.   

Humas adalah proses interaksi dimana humas menciptakan opini publik 

sebagai input  yang menguntungkan kedua belah pihak, dan menanamkan 

pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan 

menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra 

yang baik dari publiknya. Secara etimologis public relations terdiri dari dua kata 

yaitu : public dan relations. Dalam bahasa Indonesia, kata Public berarti public 

atau masyarakat dan relations adalah hubungan-hubungan. Jadi arti dari public 

relations adalah hubungan-hubungan dengan public/masyarakat (Suhandang, 

Kustadi 2004 : 29). Konsep humas menurut IPRA (Internasional Public Relations 

Association) adalah : “Fungsi manajemen yang khas mendukung pembinaan dan 

pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai 

komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama” (Arifin, 1998).  Pemahaman 
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konsep dan pengertian humas itu seperti apa, bisa juga kita lihat pendapat dari ; 

(British) Institude of Public Relations (IPR) : “Humas adalah keseluruhan upaya 

yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka 

menciptakan dan memelihara niat baik (good-will) dan saling pengertian antara 

suatu organisasi dengan segenap khalayaknya” (Jefkins Daniel Yadin 2002 : 9) J. 

C. Seidel menyatakan humas  adalah proses yang kontinue dari usaha-usaha 

manajeman untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para pelanggan, 

pegawainya dan publik umumnya ke dalam dengan mengadakan analisa dan 

perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, ke luar dengan menyampaikan 

pernyataan-pernyataan. Selain itu humas juga berfungsi untuk menumbuhkan 

hubungan baik antara segenap komponen pada suatu perusahaan dalam rangka 

memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua ini 

bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan Good Will (kemauan baik) 

publiknya serta memperoleh opini publik yang menguntungkan (alat untuk 

menciptakan kerja sama berdasarkan hubungan baik dengan publik).   

2.1.2. Peranan Humas 

Peran humas secara umum adalah sebagai communicator atau penghubung 

antara organisasi atau lembaga yang diwakili oleh publiknya. Membina 

Relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling 

menguntungkan dengan pihak publiknya. Peranan Back Up Management, yakni 

sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. 

Membentuk corporate image, artinya Public Relations berperan untuk berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.  Peran Humas mencakup 
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internal public relations dan external public relations. Ruang lingkup yang 

terdapat pada external public relations adalah (Rudy May,2005:86-88) :  

1. Hubungan dengan pelanggan (customer relation), dimana hal ini 

mencakup kegiatan-kegiatan seperti memberi member informasi kepada 

pelanggan atau nasabah, menjelaskan prosedur, tata cara, waktu 

penyelenggaraan acara.  

2. Hubungan dengan penduduk atau dengan masyarakat (community 

relations), hal ini mencakup kegiatan membina hubungan baik dengan 

penduduk atau masyarakat sekurang-kurangnya meliputi penduduk 

disekitar organisasi atau lembaga yang bersangkutan.  

3. Hubungan dengan pers/media massa (press relation), hal ini mencakup 

kegiatan membuat kliping serta menganalisa opinion public (opini publik) 

atau aspirasi kelompok-kelompok tertentu.   

4. Hubungan dengan instansi-instansi pemerintah (government relation), 

merupakan salah satu peran humas yang mencakup penyelenggaraan 

hubungan komunikasi dua arah dengan instansi-instansi pemerintah 

(pemerintah propinsi/kabupaten/kota/kepolisian/perusahaan dan lembaga. 

Berfungis tidaknya humas dalam sebuah organisasi dapat diketahui dari 

ada tidaknya kegiatan yang menunjukan ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut antara lain 

mencakup. Pertama, humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi 

yang berlangsung dua arah secara timbal balik. Kedua, humas merupakan 

penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. 
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Ketiga, publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik ekstern dan 

publik intern. Keempat, operasional humas adalah membina hubungan yang 

harmonis anara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya kesenjangan, 

baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. 

Mengenai konsep fungsional humas, Scott M. Cutlip dan Allen Center 

(Effendy Onong, 2002:34) memberikan penjelasan sebagai berikut: 

a. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili 

dari publik-publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan dan 

operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan 

ragam kebutuhan dan pandangan publik-publik tersebut 

b. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima 

secara maksimal oleh publik 

c.  Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat 

menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi. 

Konsep humas yang dikemukakan oleh Cutlip dan Center di atas lebih 

menitikberatkan pada penciptaaan dampak yang menyenangkan pada pihak publik 

terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasinya oleh pimpinan organisasi. 

Berdasarkan uraian mengenai ciri-ciri humas beserta penegasan fungsi humas 

menurut Cutlip dan Center, maka fungsi humas dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 
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Kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik 

internal maupun eksternal. Ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik 

dengan menyearkan informasi daro organisasi kepada publik dan menyalurkan 

opini publik kepada organisasi. Keempat, melayani publik dan menasehati 

pimpinan oraganisasi demi kepentingan umum (Onong, 1998: 24-36).  

Tujuan sentral humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi, sebab 

humas dibentuk atau digiatkan guna menunjang manajemen yang berupaya 

mencapai tujuan organisasi. Telah disinggung bahwa organisasi adalah kerangka 

kegitan untuk mencapai tujuan tertentu, dan kegiatan itu adalah pengerahan 

manusia-manusia secara terarah yang dinamakan manajemen. Jelasnya organisasi 

merupakan “raga” dan manajemen adalah “jiwa-nya”. Organisasi tanpa 

manajemen dapat diibaratkan bagai raga tanpa jiwa, jadi organisasi yang demikian 

tidak mungkin berfungsi atau mati. Sebaliknya, manajemen tanpa organisasi sama 

dengan kiwa tanpa raga, yang berati tiada terbentuk, yang berarti tiada tujuan 

yang akan dicapai, sebab adanya tujuan kalau ada organisasi. Dengan kata lain, 

suatu organisasi dibentuk karena ada tujuan yang akan dicapai (Onong, 1998:94) 

Sebagai sebuah manajemen, humas dalam sebuah organisasi biasanya 

menjalankan fungsinya melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Perencanaan; meliputi penetepan tujuan dan standar, penetuan 

aturan dan prisedur, pembuatan rencana serta ramalan apa yang 

akan terjadi. 

b. Pengorganisasian; memberikan tugas terpisah kepada masing-

masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan 
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menetapkan jalur wewenang, menetapkan sistem komunikasi, serta 

mengoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan 

terorganisasi, 

c. Pengkomunikasian; rencana-rencana yang telah disusun lalu 

dikomunikasikan dengan semua pihak yang bersangkutan dengan 

metode yang sesuai. Dalam tahap ini harus dijelaskan tindakan 

yang diambil serta alasan jatuhnya pilhan tersebut. 

d. Pengawasan; menentukan standar, membandingkan penampilan 

sesungguhnya dengan standar tadi dan melakukan perbaikan 

apabila diperlukan. 

e. Penilaian; menilai segi berhasil dan tidaknya, apa sebab-

sebabnya, apa yang sudah dicapai, apa faktor penghambatnya. 

Bagaimana hasil pelaksanaan tugas dan sebab-sebabnya (Rosady, 

2007: 2-3) 

Dalam suatu perusahaan, humas (Hubugan Masyarakat) adalah profesi 

yang memegang kendali agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Humas dianggap menjadikan perusahaan menjadi lebih baik karena dalam 

kinerjanya, ia harus bisa membangun citra perusahaan tersebut agar penilaian 

orang terhadap perusahaan tersebut positif. 

Pekerjaaan humas perusahaan bukan saja mengumpulkan artikel, dan 

terkesan „omong doang‟, namun dalam pekerjaannya kita harus melakukan hal-hal 

penting seperti survey tempat, dan melakukan evaluasi tentang apa yang kita 
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lakukan. Jika memang terdapat suatu kesalahan pahaman masyarakat tentang 

perusahaan tempat dimana humas itu bekerja, maka ia harus bisa mengakali 

dengan cara apapun untuk mengembalikan citra perusahaan tersebut. 

Pekerjaan humas sangat erat kaitannya dengan pers. Apalagi humas 

perusahaan. Humas perusahaan harus bisa mencari penyebab terjadi kesalah 

pahaman dengan media massa. Media massa yang hanya „asal mencari berita‟ 

biasanya akan menuliskan apapun yang ia ketahui secara sepihak tentang hal yang 

terjadi pada suatu perusahaan. Memang itu melanggar kode etik jurnalistik, 

namun biasanya untuk mendapatkan uang, wartawan menulis berita yang 

seharusnya tidak di tulis. Peran humas disini sangat penting, karena dengan 

adanya humas kita bisa mengklarifikasi berita yang dianggap salah. 

Humas perusahaan harus bisa secerdik mungkin dalam menyusun strategi 

untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, apalagi di zaman yang 

semakin banyak persaingan ini. Dunia humas saat ini sudah memasuki era yang 

disebut era kompetisi, di mana pembentukan, pemeliharan dan peningkatan citra 

(termasuk reputasi) menjadi sangat krusial (penting). 

Dengan banyaknya perusahaan, maka persaingan makin ketat. Peran 

humas, bukan hanya menyebarkan informasi kepada khalayak agar mendapatkan 

opini dan penangkapan kesan mereka terhadap perusahaan. Humas juga harus bisa 

membangun kepercayaan khalayak tentang perusahaan. Maka dari itu pekerjaan 

humas tidak terlepas dari two way communication (Komunikasi dua arah). 
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2.1.3. Aktivitas Kehumasan  

Mengacu kepada pola strategi Public Relations (1990) tersebut di atas, 

maka menurut Ahmad S. Adnanputra, Presiden Institut Bisnis dan Manajemen 

Jayakarta, batasan pengertian tentang strategi Public Relations adalah :  

“Alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public 

relations dalam kerangka suatu rencana public relations (public relations plan). 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, public relations/Humas bertujuan untuk 

menegakkan dan mengembangkan suatu “citra yang menguntungkan” (favorable 

image) bagi organisasi/ perusahaan, atau produk barang dan jasa terhadap para 

stakehodersnya sasaran yang terkait yaitu publik internal dan publik eksternal. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka strategi kegiatan Humas/PR semestinya 

diarahkan pada upaya mengarap persepsi para stakeholder, akar sikap tindak dan 

persepsi mereka. Konsekuensinya, jika startegi penggarapan itu berhasil maka 

akan diperoleh sikap tindak dan persepsi yang menguntungkan dari stakeholder 

sebagai khalayak sasaran. Pada akhirnya akan tercipta suatu opini dan citra yang 

menguntungkan. (Ruslan, 2003) Penggiatan tujuan dan target dari rangkaian 

perencanaan dalam metode Circle PR Programming & Communication yang akan 

dicapai tersebut bisa berupa “citra” atau “kepercayaan” dari publik sasaran atau 

masarakat umum. Tujuan dan sasaran pokok tersebut harus realistis, bukan 

khayalan serta dapat diukur, baik secara kualitas maupun kuantitas, bermanfaat 

bagi semua orang atau individu, menyebutkan jangka waktu pencapaian dan 

jangka waktu berlaku. Tujuan sasaran tersebut dapat mengikat, baik untuk 

kepentingan organisasi dan publik internal maupun publik eksternal dan sebagai 



 

 

16 

 

feedback-nya adalah dapat menciptakan citra positif.  Metode rangkaian tahapan 

perencanaan, penggiatan dan komunikasi Circle PR Progamming & 

Communication melalui rangkaian delapan langkah sukses perencanaan untuk 

pencapaian tujuan dan sasaran pokok perusahaan tersebut yang disusun secara 

sistematis dan logis. Terdapat unsur-unsur fleksibilitas dan dinamika, baik dalam 

keadaan perusahaan yang normal, untuk mengahadapi berbagai tantangan situasi 

dan kondisi suatu perencanaan, dan penggiatan komunikasi yaitu, mulai dari 

promosi, meluncurkan suatu produk barang dan jasa. Circle PR Programming & 

Communication dapat dipergunakan untuk suatu “solusi” atau pemecahan 

(problem solving) mengahadapi krisis ketidak percayaan yang sewaktuwaktu bisa 

terjadi pada setiap perusahaan atau organisasi. (Ruslan, 1999). 

Di lain pihak, Public Relations Society of America (PRSA), sebuah 

organisasi public relations yang terbentuk pada tahun 1947 di Amerika, pada 

tahun 2002 merumuskan aktivitas-aktivitas humas sebagai berikut : 

1. Community Relations. Hubungan publik yang memfokuskan diri 

pada komunitas yang berkaitan dengan keberlangsungan 

organisasi/perusahaan. 

2. Counseling. Para profesional public relations hendaklah secara 

rutin memberikan masukan/pertimbangan kepada pihak 

manajemen sebelum mereka mengambil keputusan, membuat 

kebijakan, membangun relasi atau melakukan komunikasi dengan 

berbagai macam publik. Jajaran manajemen menyatakan kepada 

publik “apa yang meraka lakukan” sedangkan profesional atau 
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bagian humas membantu mendefinisikan dan mempresentasikan 

pesan tersebut untuk sampai ke publik. 

3. Development/Fundraising. Semua organisasi baik yang profit 

maupun non-profit dapat bertahan karena ada kontribusi dari pihak 

lain dalam bentuk waktu maupun uang. Peran humas yang 

menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan organisasi tersebut kepada 

pihak-pihak yang memiliki peluang atau kemampuan memberikan 

kontribusi. 

4. Employee/Member Relations. Sebagai bagian inti dari jalannya 

perusahaan, tugas public relations untuk menciptakan hubungan-

hubungan yang baik, tidak hanya sekedar pada para pekerja 

melainkan juga kepada keluarga pekerja. Dengan demikian akan 

terbentuk motivasi yang baik pula dan moral yang tinggi dari para 

pekerja sehingga loyal pada perusahaan. 

5. Financial Relations. Investor merupakan salah satu bagian 

terpenting dari sumber pendanaan perusahaan. Peran public 

relations adalah membangun jembatan komunikasi antara inverstor 

pemilik perusahaan, para pemegang saham, komunitas finansiao 

seperti bank, dan publik. 

6. Government Affairs. Inilah tipe aktivitas public relations yang 

memfokuskan diri menjalin hubungan baik dengan pihak 

pemerintahan. Karena sebagai perusahaan publik, tidak bisa 

dilepas-pisahkan hubungan dengan pemerintah. 
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7. Industry Relations. Perusahaan tidak hanya menjalin relasi yang 

terbatas pada konsumen/pelanggan semata, malainkan juga harus 

menciptakan relasi yang baik dengan perusahaan lain yang secara 

langsung berkaitan dengan bisnis perusahaan seperti pada supplier, 

distributor, agen bahkan relasi terhadap perusahaan kompetitor 

sekaligus. 

8. Issues Management. Manajemen isu melibatkan publik dalam 

jumlah besar demi terciptanya citra produk maupun citra 

perusahaan. Aktivitas public relations untuk mengembangkan 

manajemen isu ini sebagai bagian dari kekuatan perusahaan atau 

organisasi. 

9. Media Relations. Perkembangan teknologi dan pengaruhnya 

terhadap bentuk-bentuk media massa memberikan pengaruh yang 

berari bagi perusahaan. Liputan yang baik di media akan 

memberikan pencitraan yang baik pula bagi perusahaan, 

meingkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk 

perusahaan, dan akhirnya menumbuhkan minat pemodal untuk 

menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Aktivitas puublic 

relations inilah yang menjalin relasi dengan media dan 

mendapatkan kepercayaan dari liputan media. 

10. Marketin Communication. Komunisa dari aktivitas menjual 

produk, servis, maupun ide. Iklan-iklan yang dilakukan melalui 

berbagai media memberikan efek yang menguntungkan pada 
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aktivitas public relation. Bentuk kemasan produk yang unik dan 

bagaimana memajang produk di pasar merupakan terapan dari 

pembentukan citra perusahaan yang membedakan dari peusahaan 

lainnya. 

11. Minority Relations/Multicultural Affairs. Aktivitas humas yang 

memfokuskan diri pada terbentuknya relasi pada kelomppok 

minoritas yang secara langsung maupun tidak akan memberikan 

dampak publisitas perusahaan/lembaga. 

12. Public Affairs. Interaksi humas yang melibatkan para official 

dan pemimpin dari berbagai bentuk organisasi atau para pemegang 

kekuasaan. Relasi dengan komunitas maupun pemerintahan 

merupakan fokus dari aktivitas public relations. 

13. Special Event and Pubkic Participant. Aktivitas langsung yang 

melibatkan publik dan dilakukan oleh humas untuk menjalin 

interaksi antara oraganisasi/lembaga dengan publik. 

 

Strategi didefinisikan sebagai penentuan tujuan dan sasaran usaha jangka 

panjang, adopsi upaya pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut (Cutlip & Broom, 2006:353). Strategi merupakan 

pelaksanaan suatu perencanaan yang telah dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

rencana. Dalam suatu strategi terdapat kiat kiat yang merupakan tahapan dalam 

pelaksanaan suatu strategi, kiat-kiat ersebut digunakan untuk mencapai tujuan 

jangka pendek yang merupakan salah satu penunjang untuk mencapai tujuan 
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jangka panjang. Menurut Effendy (1995 : 32) dalam bukunya Ilmu Komunikasi, 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai 

suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi 

sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah saja, melainkan harus mampu 

menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Kata strategi mempunyai 

pengertian yang terkait dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya 

juang. Artinya, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan mampu atau tidaknya 

perusahaan atau organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam maupun 

dari luar. Kalau dapat, maka ia akan terus hidup, kalau tidak, ia akan mati 

seketika. Strategi membenarkan perusahaan atau organisasi melakukan tindakan 

pahit seperti amputasi (pengurangan unit usaha, dirumahkannya karyawan, 

pemangkasan, dan lain-lain) sepanjang hal itu dilakukan demi kehidupan 

perusahaan/organisasi dalam jangka panjang (Rhenald Kasali 2003:35). 

Mintzberg dan Quinn berpendapat bahwa strategi berkaitan dengan lima hal, 

yaitu: 

1. Strategy as a plan. Strategi merupakan suatu rencana yang 

menjadi pedoman bagi organisasi untuk mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Strategy as a pattern. Strategi merupakan pola tindakan 

konsisten yan dijalankan organisasi dalam jangka waktu lama.   

3. Strategy as a position. Strategi merupakan cara organisasi dalam 

menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. 
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4. Stategy as a perspective. Strategi merupakan cara pandang 

organisasi dalam menjalankan berbagai kebijakan. Cara pandang 

ini berkaitan dengan visi dan budaya organisasi.  

5. Strategy as a play. Cara atau manufer yang spesifik yang 

dilakukan organisasi dengan tujuan untuk mengalahkan rival atau 

competitor. Sebuah strategi yang terencana dengan baik mampu 

menyusun dan mengatur sumber-sumber organisasi dalam hasil 

yang unik dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama 

berdasarkan kemampuan dan kelemahan internal, mengantisipasi 

perubahan dan tindakan yang dilakukan rival atau lawan. 

Pengertian strategi public relations (Ruslan, 2003:110) adalah: “alternatif 

optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relations dalam 

kerangka suatu rencana public relations. Defenisi strategi akan mengikuti tujuan 

strategi tersebut diciptakan, dan diharapkan berdampak terhadap organisasi atau 

institusi yang menciptakan strategi tersebut. Menurut Ahmad S. Adnanputra 

(Ruslan, 2007:134), strategi public relations adalah, “Alternatif optimal yang 

dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relations dalam kerangka 

suatu rencana public relations (public relations plan). Strategi public relations 

diarahkan kepada upaya-upaya menggarap persepsi para stakeholders untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Konsekuensinya, jika strategi 

public relations tersebut berhasil maka akan diperoleh sikap, tindakan dan 

persepsi yang menguntungkan dari stakeholders sebagai khalayak sasaran dan 

pada akhirnya akan tercipta opini atau citra yang menguntungkan bagi 

perusahaan.  
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Menurut Cutlip, Center dan Broom (2000) dalam Ruslan (2008), 

pelaksanaan strategi PR dalam berkomunikasi dikenal dengan istilah “7-Cs PR 

Communications” adalah sebagai berikut: 

1. Credibility (Kredibilitas) 

Komunikasi dimulai dari suasana saling percaya yang diciptakan oleh 

pihak komunikator secara sungguh-sungguh untuk melayani publiknya 

yang memiliki keyakinan dan respect. 

2. Context (Konteks) 

Menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan kehidupan 

sosial, pesan harus disampaikan dengan jelas serta sikap partisipatif. 

Komunikasi efektif sangat diperlukan untuk mendukung lingkungan sosial 

melalui pemberitaan di berbagai media massa. 

3. Content (Isi) 

Isi pesan dalam strategi ini, pesan harus menyangkut kepentingan orang 

banyak sehingga informasi dapat diterima sebagai sesuatu yang 

bermanfaat secara umum bagi masyarakat. 

4. Clarity (Kejelasan) 

Pesan disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, serta 

memiliki pemahaman yang sama (maksud, tema dan tujuan) antara 

komunikator dan komunikan.   

5. Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi) 

Komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir, oleh karena itu 

dilakukan secara berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan serta 
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pesan-pesan tersebut harus konsisten. Dengan cara demikian, akan mudah 

proses komunikasi, membujuk publiknya. 

6. Channels (Saluran) 

Menggunakan saluran media yang tepat dan terpercaya serta dipilih oleh 

khalayak sebagai target sasaran. Pemakaian saluran media yang berbeda, 

akan berbeda pula efeknya. Dalam hal ini seorang PR harus memahami 

perbedaan dan proses penyebaran informasi secara efektif. 

7. Capability of The Audience (Kapabilitas Khalayak) 

Memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak. Komunikasi 

akan efektif bila beraitan dengan faktor-faktor seperti kebiasaan dan 

peningkatan kemampuan membaca dan pengembangan pengetahuan 

khalayak. 

Terdapat tiga jenis strategi public relations sebagai berikut: 

1.  Strategi persuasive 

Strategi persuasif memiliki ciri-ciri: 

a. Informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan pada 

kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya. 

b. PR sebagai komunikator dan sekaligus mediator berupaya 

membentuk sikap dan pendapat yang poistif dari masyarakat 

melalui rangsangan atau stimulasi.   

c. Mendorong publik untuk berperan serta dalam aktifitas 

perusahaan atau organisasi agar tercipta perubahan sikap dan 

penilaian 
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d. Perubahan sikap dan penilaian dari publik dapat terjadi maka 

pembinaan dan pengembangan terus-menerus dilakukan agar peran 

serta tersebut terpelihara dengan baik. 

2. Strategi melalui kontribusi pada tujuan dan misi perusahaan 

a. Menyampaikan fakta dan opini yang ada di dalam maupun di 

luar perusahaan. 

b. Menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari 

perubahan yang terjadi secara historis 

c. Melakukan analisa SWOT (Strength, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). 

3. Strategi dibentuk oleh dua komponen 

a. Komponen sasaran, yaitu satuan atau segmen yang akan digarap 

(stakeholder yang dipersempit menjadi publik sasaran (target 

publik). 

b. Komponen sarana, yaitu melalui pola dasar „The 3 C‟s options‟ 

yaitu : 

a) Conservation (mengukuhkan). 

b) Change (mengubah). 

c) Crystallization (mengkristalkan). 
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2.2. Citra Lembaga Sebagai Tujuan Aktivitas Kehumasan 

2.2.1. Pengertian Citra  

Tujuan humas salah stunya adalah untuk membangun citra atau image dan 

opini publik sesuai dengan ang dikehendaki. Citra akan telihat dan terbentuk 

melalui proes komunikasi. Citra juga bisa diartikan kesan atau pandagan 

seseorang terhadap objek. Jika kesan orang tersebut terhadap objek tertentu 

negatif, maka sudah tentu citra yang terbentuk akan negatif pula terhadap objek 

tersebut. 

Untuk membangun citra tidaklah mudah, melainkan harus melalui proses 

komunikasi, karena citra itu bersifat abstrak tetapi wujudnya dapat dirasakan, hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oelh Rosady Ruslan, yaitu:  

1. Citra bersifat abstark, tetapi wujudnya bisa dirasakan dan hasil 

penelitian, penerimaan, kesadaran dan pengertian. Semacam rasa 

hormat publik luas terhadapa lembaga atau perusahaan. 

2. Kepercayaan, lebih mengarah kepada kesan dan pendapat atau 

penilian positif yang bersifat pandangan pribadi terhadap 

perusahaan. 

3. Realitas, sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah 

realitas, jelas, terwujud, dapat terukur, dan hasil program dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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4. Manfaat, semua hasil  kerja sama dari berbagai pihak akan terasa 

manfaatnya bila tujuan perusahaan bisa tercapai dengan sukses. 

5. Keterkaitan, rencana yang dibuat dan disepakati harus konsisten 

dan dapat dilaksankan sampai tuntas dan berhasil. 

Citra adalah persepsi dari seorang penerima berdasarkan pertimbangan 

yang dimilikinya terhadap identitas perusahaan dan daya reflek interpretasi 

terhadap berbagai atribut perusahaan dari berbagai sumber. Citra memiliki sebuah 

interpretasi yang kompleks dimana masyarakat merasa berkepentingan terhadap 

sebuah organisasi. 

Citra adalah gambaran tentang realitas dan tidak harus selalu sesuai 

dengan realitas. Citra mencerminkan pemikiran, emosi dasn persepsi individu atas 

apa yang mereka ketahui. Terkadang, persepsi diyakini sebagai relitas karena 

persepsi membentuk citra (image marketing) yang bukan sekadar bisa tampil 

elegean denga iklan atau menyatakan sebagai yang terbesar atau terbaik, 

melainkan – lebih dari itu – mengupayakan agar nama dan reputasi 

(perusahaan/produk) serta persepsi publik semakin positif, kumpulan citra di 

benak khalayak atau publik membentuk reputasi korporat (corporate reputation). 

Reputasi mencerminkan persepsi publik terkait tindakan-tindakan perusahaan 

pada masa mendatang dibandingkan dengan pesaing utamanya. Jadi, reputasi bisa 

baik atau buruk, besar atau kecil, kuat atau lemah (Alifahmi, dalam Ardianto. 

2009:33)  

Sutisna (2001) mengemukakan image adalah realitas, seperti yang 

dikemukakan Bernstein dalam Gronroos. Oleh karena itu, program pengembangan 
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dan perbaikan citra harus di dasarkan pada realitas. Jika citra tidak sesuai dengan 

realitas dan kinerja kita tidak baik, itu adalah kesalahan kita dalam 

berkomunikasi. Jika citra sesuai dengan realitas dan merefleksikan kinerja kita 

yang buruk, itu berarti kesalahan kita dalam mengelola organisasi (Sutisna, dalam 

Ardianto. 2009:33)   

2.2.2. Citra Perusahaan atau Lembaga 

Frank Jefkins dalam Ardianto dan Soemirat (2004 : 114), menyimpulkan 

bahwa secara umum citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang 

suatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Sementara 

menurut David A. Arker, John G. Mayer (2011 : 298) citra adalah seperangkat 

anggapan, impresi atau gambaran seseorang atau sekelompok orang mengenai 

suatu objek bersangkutan. Salah satu jenis citra adalah citra perusahaan. Citra 

perusahaan atau lembaga ini terbentuk dari banyak hal, seperti misalnya dari 

sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan dan stabilitas 

di bidang keuangan, kualitas produk, keberhasilan ekspor, hubungan industri yang 

baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja, kesediaan turut memikul tanggung 

jawab sosial dan komitmen mengadakan riset. Memiliki suatu citra perusahaan 

yang cemerlang dan positif, jelas merupakan keinginan dari setiap perusahaan 

atau lembaga.  

Citra perusahaan atau lembaga adalah adanya persepsi yang berkembang 

di benak publik terhadap realitas. Realitas dalam PR adalah apa yang tertulis di 

media. Terbentuknya citra perusahaan karena adanya persepsi. Menurut Kotler 

(2011: 97) persepsi adalah pandangan seseirang dalam menafirkan suatu peristiwa 
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berdasarkan informasi yang diterimanya. Untuk mendapatkan citra yang 

diinginkan, perusahaan harus memahami secara persis proses yang terjadi ketika 

publik menerima informasi mengenai kenyataan yang terjadi. PR dalam 

menyampaikan pesan-pesan secara tepat sasaran mampu menghimpun awareness 

dari public dan menumbuhkan citra positif dari publik terhadap perusahaan. Citra 

yang baik akan menumbuhkan reputasi yang baik pula dari suatu perusahaan.   

Citra perusahaan dikemukakan oleh Andreassen dan Lindestad (1997:74) 

bahwa corporate image is an overall evaluation og the company and is measured 

using three indicator: overall opinion of the company contribution to society and 

company network (citra perusahaan merupakan penilaian yang menyeluruh 

terhadap perusahaan dan diukur dengan menggunakan tiga indikator, pendapat 

mengenai perusahaan, pendapat mengenai kontibusi perusahaan terhadap 

masyarakat dan jaringan perusahaan). Dalam John Christie (2002:41) menyatakan 

bahwa “corporate image as what the organization transmits to its receivers about 

itself and how these projectoins are received”. Pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa citra merupakan apa yang organisasi sampaikan kepada para 

penerima mengenai dirinya dan hal-hal yang bagaimana dipertimbangkan untuk 

diterima. 

Menurut Petty dan Cacioppo, 1986 dalam Cornelissem (2000:120) 

berbagai tingkat pemahaman dalam konsep citra perusahaa didasarkan atas 

hubungan tingkat keterlibatan individu dengan objek dan tingkat dari 

pengembangan citra terhadap suatu objek. Keterlibatan tersebut dilihat sebagai 

sebuah konsekuensi dan kapasitas proses informasi bagi setiap individu sehingga 
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memotivasinya terhadap objek terebut. sebuah tingkat keterlibatan yang tinggi 

memiliki hubungan dengan sebuah tingkat dari pengembangan. Praya (1990) 

dalam Cornelissem (2000:120) mengenalkan tiga macam citra perusahaan 

berdasarkan tingkat pengembangnnya : 

1. Citra dilihat dari sebuah jaringan datau bagan struktur yang 

kompleks (pengembangan tingkat tinggi/high elaboration) 

2. citra dilihat dari suatu sikap penilaian (pengembangan tingkat 

menengah/midle elaboration) 

3. Citra dilihat dari suatu kesan global yang sederhana 

(pengembangan tingkat rendah/low elaboration) 

Citra perusahaan yang baik merupakan sebuah aset bagi kebanyakan 

perusahan, karena citra perusahaan memiliki suatu dampak terhadap persepsi 

pelanggan dari komunikasi dan operasi perusahaan uang sangat menghormati 

pelanggan. Gronroos (1990:169) menyebutkan citra mempunyai dua fungsi: 

1. citra perusahaan merupakan komunikasi dengan berbagai 

harapan 

2. citra perusahaan merupakan sebuah fungsi dari pengalaman 

yang paling baik sebagaimana berbagai harapan pelanggan. 

Siswanto Sutojo (2004:37) mengemukakan, citra perusahaan yang baik 

dan kuat mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. 
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2. menjadi perisai selama masa kerisis. 

3. menjadi daya tarik eksekutif handal. 

4. meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. 

5. penghematan biaya operasional. 

Selanjutnya, Siswanto Sutujo (2004:39) juga mengemukakan bahwa 

keberhasilan perusahaan membangun citra dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor yaitu: 

1. Citra dibangun berdasarkan orientasi terhadap manfaat yang 

dibutuhkan dan diinginkan kelompok sasaran. 

2. Manfaat yang ditonjolkan cukup realistis. 

3. Citra yang ditonjolkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. 

4. Citra yang ditonjolkan mudah dimengerti kelompok sasaran. 

5. Citra yang ditonjolkan merupakan saran, bukan tujuan usaha. 

Kotler (2003) yang menyebutkan bahwa citra perusahaan menggambarkan 

sekumpulan kesan (impressions), kepercayaan (beliefs), dan sikap (attitudes), 

yang ada di dalam benak komsumen terhadap perusahaan. 

Pembentukan citra bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dalam 

waktu semalam. Pembentukan citra dalah sebuah proses. Dimana proses 

pembentukannya yaitu citra adalah kesan yang diperoleh seorang berdasrkan 

pengetahuan dan pengertian tentang fakta-fakta dan kenyataan. Untuk mengetahui 
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citra seseorang terhadap suatu objek dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek 

terseut. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang 

diterima seseorang. 

2.2.3. Citra Sebagai Sasaran Humas  

Menurut Frank Jefkins, dalam bukunya “hubungan masyarakat” 

(intermassa:1992) ada beberapa jenis citra yang dikenal di dunia aktivitas humas, 

yaitu :  

1) Citra Cermin atau bayangan (Mirror)  

Citra yang diyakini oleh lembaga kesan orang luar terhadap lembaga atau 

perusahaan yang dipimpinnya itu tidak selamanya selalu dalam posisi 

baik. Setelah diadakan studi tentang tanggapan, kesan dan citra di 

masyarakat ternyata terjadi perbedaan antara yang diharapkan dengan 

kenyataan di lapangan, bisa terjadi justru mencerminkan negatifnya yang 

muncul.  

2) Citra Kini atau yang berlaku (current image)  

Citra merupakan kesan yang baik diperoleh dari orang lain tentang 

lembaga atau hal lain berkaitan dengan pelayanan.  

3) Citra Perusahaan atau Lembaga (corpotare image)  

Citra dari suatu organisasi secara keseluruhan atau citra yang berkaitan 

dengan sosok perusahaan atau lembaga sebagai tujuan utamanya, 

bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif, lebih dikenal serta 
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diterima oleh publiknya tentang kualitas pelayanan, keberhasilannya 

hingga berkaitan denga tanggungjawab sosial (social care)  

4) Citra Keinginan atau Harapan (wish image)  

Citra yang diinginkan oleh pihak manajemen terhadap lembaga atau 

perusahaan atau produk yang ditampilkan tersebut lebih dikenal (good 

awareness), menyenangkan dan diterima dengan kean yang selalu positif 

diberika (take and give) oleh publiknya atau masyarakat umum.  

5) Citra Majemuk (multiple image)  

Citra pelengkap dari citra perusahaan, misalnya bagaimana pihak humas 

akan menampilkan pengenalan (awareness) terhadap identitas perusahaan, 

atribut logo, brand’s name, seragam (uniform) dan penampilan para 

profesional. Kemudian diidentikkan ke dalam suatu citra majemuk 

(multiple image) yang di integrasikan terhadap citra perusahaan.  

6) Citra Penampilan (performance image)  

Citra penampilan kinerja atau penampilan diri profesional pada lembaga 

atau perusahaan yanmg selalu menyenangkan serta memberi kesan yang 

selalu baik. Kontek sebuah lembaga atau perusahaan dalam citranya 

adalah tanggapan atau kesan positif dari stakeholdernya terhadap 

eksistensi lembaga atau perusahaan dari segi pelayanannya yang 

menunjukkan bahwa stakeholder mengerti, memahami, percaya, merasa 

puas, simpati dan pada akhirnya terjadi kerjasama yang saling 

menguntungkan (partnership).   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalam penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah, Moleong (2005). 

Penelitian ini bermaksud memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial 

yang diteliti. Penelitian mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan pada indikator-

indikator yang dijadikan ada atau tidaknya suatu gejala yang diteliti. Dari 

pandangan itu, para penulis masih tetap mempersoalkan latar belakang alamiah 

dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk fenomena dan yang 

dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, biasanaya memanfaatkan metode 

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. 

 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Tipe deskriptif menganalisa isi pesan atau teks tertentu (Eriyanto,2011:47). 

Penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran-gambaran 
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penyajian laporan penelitian dan data dari penelitian tersebut berasal dari naskah 

wawancara, catatan laporan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan 

dokumen resmi lainnya. 

Deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat 

yang membedakan atau karekteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa 

(Mayer and Greenwood Ulbersilallahi 2010:27). Penelitian ini dilakukan untuk 

membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki mengenai masalah yang 

berkaitan dengan aktifitas humas yang dilakukan dalam mempromosikan potensi 

wisata. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti suatu objek 

alami dimana peneliti merupakan instrumen kunci. 

Dasar penelitian adalah naturalistik dimana peneliti mengumpulkan data 

bedasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi 

dengan sengaja. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, 

analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak 

dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data 

dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan 

pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai 

situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat 

pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan 

bagaimana suatu fenomena terjadi. 

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis bagaimana cara Bulog dalam 

meningkatkan citra positif lembaga kepada masyarakat. 
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3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kantor Bulog Sub Divisi Regional Malang, 

Jalan Retawu No.16, Oro Oro Dowo, Klojen, Kota Malang. Sedangkan waktu 

penelitian di mulai pada tanggal 10 Agustus – 10 September 2016. 

 

3.4. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih subjeknya secara khusus 

berdasarkan ciri dan karakteristik yang dibutuhkan yaitu harus bekerja di lembaga 

tersebut, harus terlibat langsung dalam proses kehumasan, serta sudah bekerja 

selama dua tahun lebih. Subjek tersebut adalah Kepala Perum Bulog Sub Divre 

Malang, Kepala Sie Komersil dan Bisnis Bulog Subdivre Malang, Kepala Gasar 

(Harga Dasar) Bulog Subdivre Malang  

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh Bulog Subdivre Malang. Selain itu peneliti juga melakukan 

wawancara terkait bagaimana hubungan dengan media, hubungan dengan 

masyarakat, hubungan dengan lembaga/perusahan lain dan hubungan 

dengan pemerintah. Melalui wawancara ini diharapkan peneliti dapat 

menggali data tentang aktivitas kehumasan apa saja yang dilakukan oleh 

Bulog Subdivre Malang untuk meningkatkan citra 
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b. Obervasi 

Peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bulog 

Subdivre Malang. Peneliti harus mengamati kegiatan saat Bulog Subdivre 

Malang melakukan operasi pasar, pasar murah, ataupun pendistribusian 

raskin dan juga RPK. Peneliti juga harus mengamati sosialisasi terkait 

program Bulog Subdivre Malang kepada pemerintah, masyarakat, maupun 

perusahaan atau lembaga lainnya.  

c. Dokumentasi 

Peneliti merekam kegiatan-kegiatan Bulog yang dilakukan untuk 

peningkatan citra lembaga. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan unutk mengetahui bagaimana 

aktivitas kehumasan Bulog Subdivre Malang, 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Setelah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkumpul maka 

informasi yang diperoleh tersebut akan dikelompokan kedalam kegiatan 

kehumasan : 

1. Community Relations 

2. Counseling 

3. Development/Fundraising  

4. Employee/Member Relations  

5. Financial Relations relations  

6. Government Affairs 

7. Industry Relations 

8. Issues Management 

9. Media Relations 

10. Marketin Communication 
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11. Minority Relations/Multicultural Affairs 

12. Public Affairs 

13. Special Event and Pubkic Participant 

 

Dan setelah semua data selesai dikelompokan, kemuadian akan diketahui 

kegiatan-kegiatan kehumasan mana saja yang tidak ditemui informasinya dari 

hasil wawancara tersebut. Sehingga peneliti memapu mengetahui aktivitas-

aktivitas kehumasan apa saja yang dilakukan oleh Bulog Subdivre Malang untuk 

meningkatkan citra lembaga. 

 

3.7. Teknik Keabsahan Data 

Peneliti kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu 

keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui 

keabsahan data kredebilitas (kepercayaan) peneliti kualitatif dapat tercapai. Dalam 

hal ini utuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. 

Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut, Moleong (2014:178). Triangulasi yang 

digunakan adalah yang berdasarkan dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, Patton dalam Moleong 

(1987:331). Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang diperoleh dari Humas Bulog Sub Divisi Regional 

Malang. 
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Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Menurut 

Sugiyono (2014:274) Menyatakan bahwa “Triangulasi digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian di deskripsikan dan di 

kategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. 

Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data berbeda untuk di 

analisis lebih lanjut. 
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BAB IV 

OBJEK PENELITIAN 

 

4.1. SEJARAH BULOG 

Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada 

tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet 

No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan 

pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya 

direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas 

pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui 

Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas 

BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi 

komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 

yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan 

pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG 

dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. 

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur 

organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas 

pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG 

lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan 

pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah 

mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, 

kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen 

dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan 
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umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 

45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal 

beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 

1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 tahun 

1968. Selanjutnya melalu Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas 

yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang 

diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent 

(LoI). 

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk 

menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini 

dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju 

suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 

2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 

2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih 

menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas 

pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen 

logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras 

(mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan 

tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang 

selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan 

Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG 

masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan 

nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 
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2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 

BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kantor Bulog Subdivre Malang 

4.2. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi merupakan gambaran mengenai pembagian tugas serta 

tanggung jawab kepada individu maupun bagian tertentu dari organisasi. Struktur 

organisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan dan 

memperlancar jalannya roda lembaga. Pendistribusian tugas-tugas, wewenang dan 

tanggung jawab serta hubungan satu sama lain dapat digambarkan pada struktur 

organisasi lembaga, sehingga para pegawai dan karyawan akan mengetahui 

dengan jelas apa tugasnya dari mana ia mendapatkan perintah dan kepada siapa ia 

harus bertanggung jawab. 

Bentuk struktur organisasi yang digunakan pada Bulog Sub Divisi 

Regional Malang adalah bentuk struktur organisasi lini dan fungsional karena 

adanya perintah langsung dari atasan dan juga spesialisasi atau beberapa tenaga 

yang ahli di bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya hubungan lini antara pimpinan dengan manajer serta 
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para karyawan pada masing-masing bidang. Struktur Organisasi Bulog Sub Divisi 

Regional Malang ditunjukkan pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Struktur organisasi Bulog Sub Divisi Regional Malang 

Keterangan : 
- Kepala mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab segala bentuk kegiatan 

yang dilakukan oleh Bulog. Didalam Bulog Subdivre Malang, Kepala juga 

mempunyai tugas ganda yaitu sebagai  

- Wakil Kepala mempunyai fungsi sebagai pendamping kepala dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bulog 

- Seksi Gasar, Pengadaan dan On Farm mempunyai fungsi sebagai pengamat dan 

penyeleksi bahan-bahan dari produsen yang akan Bulog terima. 

- Seksi Operasional dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi sebagai  pelaksana 

dan standarisasi pelayanan terhadap publik. 

- Seksi Komersial mempunyai fungsi sebagai perancang kegiatan yang akan 

Bulog lakukan. 
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- Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai pengatur dana 

yang akan ataupun sudah Bulog lakukan. 

- Seksi Akutansi Manajemen Risiko dan Kepatuhan mempunyai fungsi sebagai 

pengamat dan pengatur keuangan terkait masalah-masalah yang akan dihadapi 

Bulog. 

- Gudang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menyimpan segala macam 

barang yang akan Bulog salurkan ke masyarakat. 

- Unit Pengolahan mempunyai fungsi sebagai tenaga untuk mengolah barang-

barang yang belum terolah dari produsen untuk selanjutnya dibawa ke gudang 

Bulog. 

4.3.  HUMAS DI BULOG SUBDIVRE MALANG 

Bulog Subdivre Malang sendiri tidak memiliki Humas yang secara resmi 

tertera di dalam struktur organisasi. Kehumasan Bulog Subdivre Malang 

dirangkap oleh Kepala Bulog Subdivre Malang sendiri. Segala Aktivitas 

Kehumasan di Bulog Subdivre Malang dilakukan oleh Kepala Bulog Subdivre 

Malang. 
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4.4. LOGO DAN FILOSOFINYA 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Logo Bulog Divisi Regional Malang 

Nama Perusahaan     : Bulog Sub Divisi Regional Malang 

Alamat                      : Jl. Retawu 16 Malang, Jawa Timur 

Telepon                     : 0341-580368 

Fax                            : 0341-571946 

Website                    : http://bulog.co.id  

Filosofi Logo 

Matahari dengan gradasi warna kuning ke merah menggambarkan 

Perum BULOG sebagai perusahaan yang menjadi sumber dari seluruh 

rangkaian kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam termasuk 

suku dan kultur didalamnya. Matahari juga mencerminkan adanya 

semangat perubahan dalam diri Perum BULOG, untuk menjadi 

perusahaan yang lebih profesional, transparan dan sehat. 

Huruf/tipografi BULOG berwarna biru menjadi refleksi konkrit 

akan besarnya peranan Perum BULOG dalam usaha mewujudkan 

kesejahteraan bangsa Indonesia. Sedangkan bentuk huruf/tipografi yang 

kokoh menggambarkan bentuk fisik Perum BULOG sebagai sebuah 

perusahaan yang solid dalam mengelola berbagai misinya. 

http://bulog.co.id/
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Logo dapat disertai atau tidak disertai tagline atau slogan berupa 

kalimat "Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan". 

4.5. VISI DAN MISI 

Bulog Sub Divisi Regional Malang  memiliki visi dan misi yang menjadi 

motivasi para staff untuk terus bekerja dengan sebaik mungkin dengan landasan 

sebagai berikut : 

Visi 

Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam 

mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. 

 

Misi 

1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan 

layanan kepada masyarakat; 

2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber 

daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang 

terintegarasi; 

3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa 

melakukan perbaikan yang berkelanjutan; 

4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas 

pangan pokok 
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4.6.  ATURAN KERJA KARYAWAN 

Dalam suatu perusahaan dibutuhkan disiplin kerja yang tinggi oleh sebab 

itu diperlukan aturan kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Adapun 

aturan kerja yang dibuat oleh Bulog Sub Divisi Regional Malang, yaitu: 

- Jam kerja hari Senin s/d Jumat : pukul 08.00 – 16.00   

- Memakai seragam pada jam kerja, kecuali dalam 

penugasan tertentu karena alasan keamanan atau 

kepentingan perusahaan 

- Menggunakan, menjaga dan mempertanggungjawabkan 

pengelolaan barang/uang milik perusahaan 

- Menolak atau tidak melaksanakan perintah lisan yang 

berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku dan 

merugikan perusahaan. 

- Setiap hari Jumat karyawan diwajibkan mengikuti  

senam kesehatan 

- Diwajibkan mengikuti rapat rutin perusahaan 
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BAB V 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan di paparkan data dari hasil penelitian yang diperoleh 

dari hasil wawancara dengan subyek penelitian disertai dengan data dokumentasi 

yang telah peneliti kumpulkan beserta analisisnya. Dengan membaca hasil 

penelitian ini, maka akan diperoleh gambaran, jawaban serta kesimpulan dari 

judul yang diangkat yaitu “ Aktifitas Kehumasa Badan Urusan Logistik Terkait 

Peningkatan Citra Lembaga” 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga instrumen yaitu observasi 

dengan Ketua Perum Bulog Sub Divre Malang dan Kepala Sie Komersial dan 

Bisnis yang merupakan subyek penelitian, wawancara di Kantor Bulog Subdivre 

Malang yang berfungsi untuk mengetahui proses kehumasan Bulog terkait 

peningkatan citra, dan dokumentasi berupa foto dan video.   

Identitas subyek penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, hal 

ini penting mengingat subyek penelitian adalah pemeberi data yang selanjutnya 

diolah sesuai dengan analisis yang diinginkan dalam penelitian. Dari wawancara 

dan dokumentasi yang yang telah dilakukan, maka didapatkan gambaran tentang 

subyek penelitian dalam penelitian ini. Berikut adalah subyek penelitian dalam 

penelitian ini: 

 

1. Subyek penelitian pertama yaitu kepala Bulog Subdivre Malang yang 

bernama Muhammad Arsyad. Beliau masuk ke Bulog Subdivre Malang 

sejak tahun 1996. Beliau menjabat Kepala Bulog Subdivre Malang. Selain 

menjadi kepala Bulog Subdivre Malang, beliau juga merangkap sebagai 
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Humas di Bulog Subdivre Malang. Beliau merangkap sebagai humas 

dikarenakan beliau merasa divisi humas masih belum terlalu penting dan 

proses kehumasan bisa beliau tangani sendiri. 

 

2. Subyek penelitian kedua yaitu Ainun Ruspiani. Beliau menjabat sebagai 

Kepala Sie Komersial dan Bisnis. Beliau masuk Bulog Subdivre Malang 

sejak 2012 yang sebelumnya bekerja di Subdivre Kediri selama 3 tahun. 

Beliau juga selalu membuat dan mengawasi semua event yang dilakukan 

oleh Bulog Subdivre Malang 

 

3. Subyek penelitian yang ketiga yaitu Benyamin. Beliau menjabat sebagai 

Kepala Gasar (Harga Dasar). Beliau bekerja di Bulog Subdivre Malang 

sejak tahun 1995 atau sudah sekita 22 tahun. Selain sebagai Kepala Harga 

Dasar, beliau selalu aktif dan ikut mengawasi semua event yang dilakukan 

oleh Bulog Subdivre Malang. Karena beliau yang memantau segala 

macam harga pokok di pasaran. 

Ketiga subyek penelitian ini mempunyai peran penting dalam penelitian 

ini. Banyak faktor yang berpengaruh terkait aktifitas kehumasan. Berikut data 

yang disajikan, yang telah didapatkan melalui proses wawancara dan dokumentasi 

dilapangan beserta analisisnya. 
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5.1 Menjaga Hubungan Baik 

Di dalam lembaga sendiri sangat penting untuk berkomunikasi atau 

menjalin kerjasama terhadap pihak-pihak yang memiliki kemampuan atau peluang 

memberikan kontribusi yang banyak terhadap lembaga. Kebutuhan-kebutuhan 

pokok yang merupakan keinginan dari masyarakat dapat dipenuhi Bulog dengan 

harga murah dengan cara membeli langsung dari produsennya. Hal ini 

memungkinkan Bulog mempunyai stok barang yang baru dan dengan harga yang 

murah. Kerjasama dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihakpun 

dilakukan Bulog Subdivre Malang. Dalam hal ini Bulog melakukan cara 

hubungan baik dengan pihak internal maupun external. 

1. Internal 

Menjaga hubungan baik dengan pihiak Internal sangat penting 

sebagai salah satu cara untuk peningkatan citra lembaga. Karyawan sangat 

memberikan kontribusi untuk peningkatan citra. Oleh sebab itu Bulog 

terus menjaga hubungan baik dengan seluruh karyawan yang ada di kantor 

Bulog Subdivre Malang. Dalam proses peningkatan citra, lembaga juga 

harus mempertahankan citra positif yang sudah di dapat. Menjaga 

hubungan baik dengan karyawan menjadi salah satu cara unutk 

mempertahankan citra yang paling sederhana., diantaranya : 

- Mengadakan rapat rutin. Selain untuk menyelesaikan 

masalah juga sebagai sarana untuk mendekatkan karyawan. 

- Menghadirkan penceramah sebagai penenang batin dan 

juga menjadi sarana untuk mengintrospeksi diri. 
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- Memberikan Sekar (Serikat Karyawan) fungsinya untuk 

karyawan boleh menyampaikan masukan atau usulan 

terkait hal-hal yang ada di Bulog kemudian di sampaikan 

ke pimpinan 

- Memberi kejutan kepada karyawan yang berulangtahun 

- Senam sehat setiap hari jumat. 

- Memberikan bingkisan kepada keluarga karyawan 

Karyawan akan bekerja dengan baik dan nyaman jika tercipta 

hubungan yang baik juga antara Bulog Subdivre Malang dan 

karyawannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Bunyamin selaku 

Kepala Harga Dasar Bulog Subdivre Malang  

“Banyak ya, kita gampang memberikan izin kepada 
karyawan yang ingin cuti. Kadang juga kita 
mengadakan rapat rutin, selain untuk membahas 
masalah-masalah yang dihadapi juga melakukan 
pendekatan. Setiap hari jumat juga kita melakukan 
senam, beberapa kali juga kita memanggil ustad 
untuk ceramah. Kadang juga itu memberikan kejutan 
ke karyawan yang ulang tahun. Kita juga kalau ada 
apa gitu yang bisa dikasih ke keluarga karyawan 
pasti kita kasih, biasanya waktu idul adha ya kita 
kasig daging ke keluarga karyawan”..  

. 

Hal itu diperjelas oleh pernyataan dari Kepala Sie Komersial dan 

Bisnis Bulog Subdivre Malang, Bu Ainun Ruspiani 

“Kita kalau setiap hari jumat ada olahraga, terus 
kalo misalnya ada yang ulang tahun kita kadang 
kasih surprise, kita kasih kejutan dalam kegiatan 
rapat, rapat rutin bisa setiap minggu bisa awal bulan, 
pokoknya adalah setiap sebulan itu pasti ada rapat. 
Terus kita juga mengadakan makan bersama sehabis 
lebaran sehabis Maulid Nabi, kita menghadirkan 
penceramah.” 
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Hal senada pun disampaikan oleh Kepala Bulog Subdivre Malang, 

Pak Arsyad  

“Banyak ya yang dilakukan, hubungan baiknya 
biasanya ada japrod ( Jasa Produksi), kemudian ada 
lagi uang, kemudian pendidikan. Saya sendiri sering 
mengadakan rapat seminggu sekali atau sebulan 
sekali, yah untuk sekedar brain stroming, kemudian 
saat saat tertentu kita  memanggil ustad pengajian, 
dan karyawan sendiri di Bulog ada SPSI nya 
namanya Sekar (Serikat Karyawan), didalam sekar 
ini karyawan dengan perusahaan, misalkan 
karyawan mengusulkan apa melalui Sekar itu, nanti 
disampaikan ke pimpinan. Kita juga sering kasih 
bingkisan-bingkisan unutk keluarga karyawan. Tapi 
yang selalu kami beri itu bingkisan waktu leberan 
dan daging waktu qurban”. 

”.  

2. External  

Hubungan dengan pihak luar lembaga sangat penting untuk 

meningkatkan citra lembaga. Tujuannya agar citra yang didapatkan Bulog 

semakin bagus. Bentuk hubungan Bulog Subdivre Malang dengan pihak 

external  diantaranya : 

A. Hubungan dengan Pabrik 

Pabrik yang dimaksud adalah pabrik produsen seperti 

pabrik gula Krebet. Dengan terbentuknya kerjasama 

langsung antara pabrik dengan Bulog, maka Bulog akan 

mendapatkan harga yang cukup murah. Hal itu bisa 

membuat harga barang yang ditawarkan Bulog ke 

masyarakat bisa sangat murah. Dengan begitu masyarakat 

bisa merasakan harga yang murah dan kepercayaan kepada 
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Bulog semakin meningkat. Hal itu sesuai yang dikatakan oleh Pak 

Arsyad selaku Kepala Bulog Subdivre Malang 

“Ya dari pabrik langsung. Ya kalo 
misalnya gula kita ambil langsung dari 
Krebet. Kalo beras ya kita langsung ke 
petani berasnya”. 

 
Sejalan dengan pendapat Pak Arsyad, Bu Ainun selaku Kepala Sie 

Komersial dan Bisnis Bulog Subdivre Malang mengungkapkan hal yang 

senada  

“Ya dari Pabrik sama produsen 
langsung. Kalau Gula ya dari pabrik 
gula, kalau beras ya langsung dari 
petani. Kita beli yang masih gabah terus 
kita selep sendiri. Bawah merah sama 
bawang putih pun langsung dari 
produsen atau petaninya”. 

 

Kemudian pernyataan itu diperkuat oleh penjelasan Bunyamin 

selaku Kepala Gasar Bulog Subdivre Malang 

“Ya dari produsen langsung. Bisa dari 
pabrik atau dari petani langsung. Kalau 
pabrik yan gula, minyak. Kalau petani 
langsung ya beras”. 

 
Pada dasarnya Bulog membeli produk langsung dari pabrik akan 

membuat harga yang akan di tawarkan ke masyarakat sangat jauh lebih 

murah dari harga pasaran. Sehingga masyarakat dapat menikmati harga 

yang murah dengan kualitas yang baik. 
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B.  Membeli langsung dari produsen / petani.  

Jadi jika ada barang-barang yang bisa dibeli dari produsen, Bulog 

selalu membeli barang tersebut dengan harga yang sama dengan pasaran. 

Selama ini Bulog melihat petani terkadang langsung menjual barangnya 

kepada pengepul yang kemudian oelh pengepul dijual lagi dengan harga 

yang sangat tinggi. Oleh sebab itu Bulog saat ini berkomitmen untuk 

membeli bahan pokok langsung dari produsen/petani. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Pak Arsyad selaku Kepala Bulog subdivre Malang 

“Ya dari pabrik langsung. Ya kalo 
misalnya gula kita ambil langsung dari 
Krebet. Kalo beras ya kita langsung ke 
petani berasnya”. 

 

Kemudian hal senada juga dikatakan oleh Bunyamin selaku Kepala 

Gasar (Harga Dasar) Bulog Subdivre Malang 

“Ya dari produsen langsung. Bisa dari 
pabrik atau dari petani langsung. Kalau 
pabrik yan gula, minyak. Kalau petani 
langsung ya beras”. 

Hal itu juga diperkuatan oleh pernyataan dari Ainun selaku Kepala 

Sie Komersial dan Bisnis Bulog Subdivre Malang 

“Ya dari Pabrik sama produsen 
langsung. Kalau Gula ya dari pabrik 
gula, kalau beras ya langsung dari 
petani. Kita beli yang masih gabah terus 
kita selep sendiri. Bawah merah sama 
bawang putih pun langsung dari 
produsen atau petaninya”. 
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Hal itu akan membuat Bulog dapat menyetabilkan harga dipasaran. 

Sebab, selama ini yang menjadi penyebab mahalnya harga dipasaran 

adalah ulah dari pengepul yang menyimpan barang dari produsen sehingga 

saat masyarakat membutuhkan barang itu, barang akan menjadi sangat 

mahal. Dan Bulog berkomitmen untuk menghilangkan kebiasaan pengepul 

itu dengan mendahului membeli bahan pokok dari masyarakat langsung. 

 

C. Hubungan dengan pihak Bank 

Bekerja sama dengan berbagai intansi akan dapat memberikan citra 

postif ke Bulog. Salah satunya adalah kerjasama dengan bank. Bulog 

Subdivre Malang sendiri bekerjasama dengan Bank BNI. Pihak bank kali 

ini membantu Bulog menyediakan atm sebagai alat ganti pembayaran 

tunai. Jadi jika selama ini masyarakat diberikan uang secara langsung, 

maka kali ini Bulog yang bekerjasama dengan Bank BNI dan Dinas Sosial 

membuatkan masyarakat atm sebagai alat untuk mengambil bahan pokok. 

Dengan adanya atm ini masyarakat tidak bisa mengambil uangnya secara 

langsung. Hanya bisa dibuat untuk membeli bahan pokok di agen yang 

sudah ditunjuk oleh Bulog dan bank. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Pak Bunyamin selaku Kepala Gasar Bulog Subdivre Malang 

“Sekarang ini kita bekerjasama dengan pihak 
bank, kalo di Malang sendiri kerjasamanya 
sama Bank BNI utnuk program beras gratis 
ini. Jadi nanti masyarakat yang membutuhkan 
akan diberikan kartu seperti atm yang isinya 
uang untuk mengambil beras gula dan lain 
lain. Uangnya itu tidak bisa di cairkan berupa 
uang cash” 
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Seperti juga yang dikatakan oleh Kepala Sie Komersial dan Bisnis 

Bulog Subdivre Malang, Ibu Ainun 

“Kita sekarang dihimbau untuk bekerjasama 
dengan perhotelan dan perbankan. Paling 
sering dan lama itu ya dengan perbankan, 
seperti bank BNI, BRI, Mandiri, Bukopin. Kita 
bisa membantu dan perbankan sekarang 
dengan pemerintah bekerjasama dalam 
urusan pembuatan e-voucher untuk pangan, 
kerjasamanya kan dengan bank BNI, otomatis 
kita yang dibawah juga kaitanya kerjasama 
dengan bank BNI. Ini gantinya Raskin dalam 
artian pemberian bantuan dalam bentuk non 
tunai. Sekarang kan pakek kartu kalau dulu 
kan lewat pos”. 
 

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Arsyad selaku Kepala 

Bulog Subdivre Malang  

“Kita juga bekerjasama dengan Bank BNI 
untuk memperaman pembagian dari raskin 
sendiri. Kan biasanya yang jadi agen untuk 
memberikan beras ke masyarakat itu masih 
minta imbalan uang unutk biaya kresek, biaya 
kopi dan lain-lain. Padahal semestinya raskin 
itu gratis. Mangkanya dengan BNI ini kita 
bikin e-voucher, kayak atm gitu biar 
masyarakat lebih tenang saat mengambil 
beras raskin di agen”. 

 

Saat ini Bulog Subdivre Malang mampu menggandeng 

pihak-pihak yang dirasa memiliki peluang untuk memajukan 

lembaga. Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik 

lantaran kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Dampak dari itu 

adalah masyarakat menjadi yakin dengan Bulog Subdivre Malang 

sehingga membuat terciptanya citra postif dari masyarakat ke 

Bulog subdivre Malang.  
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Gambar 4. Banner Agen46 Kerjasama antara Bulog dan Bank BNI 
 

D. Hubungan dengan Media 

Bulog terus berupaya menjaga hubungan baik dengan media 

dengan cara memberikan informasi kepada media saat Bulog mengadakan 

kegiatan. Bulog pun selalu koperatif saat diwawancarai terkait kegiatan 

Bulog. Bulog selalu menyambut media yang datang dengan sangat ramah. 

Hal ini sepeti yang dikatakan oleh Pak Arsyad selaku Kepala Bulog 

Subdivre Malang  

“Selain itu juga dengan terus memberitahu jika 
ada kegiatan, mudah ditemui untuk wawancara. 
Dengan begitu hubungan baik akan terjalin 
dengan sendirinya” 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sie Komersial dan 

Bisnis Bulog Sub Divre Malang, Bu Ainun  

“Dengan mengundang langsung media 
tersebut. Tapi kalau dengan media itu sudah 
terjalin baik dengan sendirinya. Melekatlah” 

Hal tersebut diperjelas oleh penjelasan dari Bunyamin selaku 

Kepala Gasar Bulog Subdivre Malang 
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“Hubungan dengan media itu terjalin dengan 
sendirinya. Kita tidak melakukan hal yang 
spesial terhadap media. Jika kita ada kegiatan 
ya kita undang, kita ya tidak sulit untuk 
dimintai wawancara”. 

Media sebagai sarana untuk penyeberan informasi kepada 

masyarakat, media sangat penting fungsinya untuk menyebarkan citra 

positif kemasyarkat. Oleh sebab itu Bulog Subdivre Malang terus 

berupaya menjaga hubungan baik dengan semua media yang ada di 

Malang. Baik itu media elektronik, cetak maupun online. Dan sampai saat 

ini semua media yang berada di Malang Raya sangat baik hubungannya 

dengan Bulog Subdivre Malang 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Wartawan sedang mewawancarai Bu Ainun selaku perwakilan dari 
Bulog dan Pak Darmani perwakilan dari RPK 
 

E. Hubungan dengan Pemerintah 
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bulog harus 

mendapat izin dari pihak pemerintah setempat. Mulai dari 

kepala desa sampai walikota atau bupatinya. Bulog selalu 

izin dan tidak pernah melakukan kegiatan tanpa 

sepengetahuan dari pihak pemerintah. Hubungan dengan 

pemerintah pun terjalin dengan sangat baik terbukti dengan 
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seringnya pemerintah membantu Bulog saat sedang 

melakukan kegiatan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala 

Bulog Subdivre Malang, Pak Arsyad  

“Alhamdulillah pemerintah sering 
membantu, bahkan pemerintah siap 
memberikan bahan-bahan pokok yang 
stoknya di Bulog mulai menipis untuk 
kemudian di jual kemasyarakat”. 

Hal itu diperkuat oleh penjelasan dari Kepala Sie 

Komersial dan Bisnis Bulog Subdivre Malang, Bu Ainun 

Ruspini 

“Sering sekali, bahkan pemerintah 
sangat mendukung program OP yang 
kami lakukan. Beberapa kali mereka 
menawarkan tambahn bahan pokok 
yang kemudian untuk kami jual”. 

Kemudian hal senada juga dijelaskan oleh Kepala 

Gasar Bulog Subdivre Malang, Pak Bunyamin  

“Sering, bahkan pemerintah sangat 
mendukung dengan program-program 
yang Bulog lakukan. Selalu disupport 
terus kok”. 

Hubungan yang baik dari pemerintah akan 

berdampak pada kelancaran setiap acara yang akan Bulog 

Subdcre Malang.  
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Gambar 6. Bulog Subdivre Malang yang diwakilkan oleh Bu Ainun sedang 
mengajak kerjasama pemerintah Kota Batu 
 

F. Hubungan dengan Masyarakat.  

Dalam proses peningkatan citra, masyarakat menjadi instrumen 

yang sangat penting dalam hal tersebut. Masyarakat secara umum bisa 

secara drastis merubah citra suatu lembaga. Oleh sebab itu Bulog Suddivre 

Malang secara terus menerus menjaga hubungan baik dengan masyarakat. 

Diantaranya yaitu 

- Memberikan kesempetan bagi masyarakat untuk menjual 

barang pokok langsung ke Bulog. Tetapi dalam hal ini Bulog 

memberi batas minimum untuk penjualannya. 

- Menukarkan raskin yang jelek atau rusak untuk kemudian di 

tukarkan dengan barang yang baru dan bagus. Karena 

masyarakat sangat terganggu dengan jeleknya kualitas yang 

didapatkan. Dan jika masyarakat mendapatkan barang yang 

bagus, kemungkinan citra Bulog akan semakin baik lagi. 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Pak Arsyad selaku Kepala 

Perum Bulog Subdivre Malang  

“Kami sangat senang jika masyarakat 
menjual bahan pokok yang masih mentah ke 
kita untuk kemudian kita olah. Kami 
membelinya dengan harga paling tinngi pada 
umumnya. Sehingga masyarakat tidak usah 
khawatir untuk rugi. Di dalam pedumnya 
apabila memang ada beras yang rusak atau 
jelek bisa ditukar maksimal 1 x 24 jam” 

Kemudian penjelasan itu ditambahi oleh Pak Bunyami selaku 

Kepala Gasar 

“Kita selalu menghimbau masyarakat untuk 
menjual bahan seperti beras itu ke kita. Ya 
tapi jangan satu kilo dijual ke kita. Ya 
minimal satu kwintal gitu kita siap 
terima.Paling yang membuat masyarakat 
khawatir adalah kualitas beras. Jadi kita 
menyiasatinya dengan mengganti beras yang 
rusak atau jelek tersebut dengan beras yang 
baru”.  

Dengan demekian masyarakat yang yakin akan Bulog Subdivre 

Malang akan terus percaya akan kinerja Bulog sehingga membuat citra 

Bulog semakin meningkat. 

5.2. Event/Kegiatan dengan Masyarakat 

Kegiatan-kegiatan diluar yang langsung berhubungan dengan masayarakat 

sangatlah penting dalam proses peningkatan citra. Bulog Subdivre Malang banyak 

melakukan event-event yang dirasa bisa menambahkan citra Bulog Subdivre 

Malang. Event- event yang bisa berhubungan langsung dengan masyarakat 

langsung terutamanya seperti : 
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1. Launching RPK (Rumah Pangan Kita) 

Rumah Pangan Kita (RPK) adalah program dari Bulog yang ditujukan 

untuk masyarakat agar semakin dekat dengan Bulog. RPK sendiri adalah 

program dari Bulog pusat, namun keberadaan RPK terbanyak ada di 

daerah Bulog Subdivre Malang yang meliputi Kota Malang, Kota 

Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Batu. RPK berfungsi untuk 

menjual barang-barang dari Bulog dengan harga yang murah. Selama ini 

jika masyarakat inigin membeli barang murah dari Bulog, masyarakat  

harus langsung membeli ke marketnya yang hanya ada sedikit di Malang 

ini. Namun dengan adanya RPK masyarakat bisa membeli barang murah 

Bulog tersebut dengan gampang karena RPK ada disetiap desa. Di Kota 

Batu sendiri, dari 3 Kecamatan dan 19 desa semua sudah ada RPK. 

Dengan demikian masyarakat sangat mudah untuk membeli barang murah 

Bulog karena barang tersebut ada di RPK dan RPK ada di setiap desa. 

Selain itu masyarakat juga bisa komplain ke anggota RPK jika 

menemukan beras atau barang dari Bulog yang tidak layak untuk dimakan 

untuk yang kemudian anggota RPK bisa melaporkan ke Bulog Subdivre 

Malang. Syarat untuk menjadi RPK sendiri sangatlah mudah  yakni 

fotokopi KTP, KK dan rekomendasi dari RT/RW serta Kepa Desa. 

Launching RPK ini sangat membantu masyarakat unutk mendapatkan 

bahan pokok yang bagus dan murah. hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Pak Arsyad selaku Kepala Bulog Subdivre Malang 

“Launching Rumah Pangan Kita bersama 
walikota artinya Bulog menjual prodak-prodak 
secara umum yang ada dipasar dengan harga 
miring” 
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Hal senada juga di sampaikan oleh Bu Ainun selaku Kepala Sie 

Komersial dan Bisnis Bulog Subdivre Malang 

 
“Kita juga melanching RPK tujuanaya agar 
masyarakat bisa membeli barang dari kita 
dengan dekat. Jadi tidak jauh jauh ke Malang 
kota”. 

 

Pernyataan itu ditambahi oleh Pak Bunyamin selaku Kepala Gasar 

Bulog Subdivre Malang 

 
”Kita juga membuat RPK atau Rumah Pangan 
kita. Tujuannya sih untuk mendekatkan diri 
Bulog kepada masyarakat”. 

 
RPK dianggap mampu untuk mendekatkan diri Bulog kepada 

masyarakat. Selain untuk membantu masyarakat yang kesulitan membeli 

barang murah karena kendala jarak, RPK juga bisa menjadi wadah 

masyarakat untuk komplain kepada kualitas Bulog. Dengan senangnya 

masyarakat terhadap kualitas Bulog akan menambahkan citra Bulog 

Subdivre Malang semakin meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Launching RPK yang dilakukan di hotel Spancer Kota Batu 
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Gambar 8. Banner Rumah Pangan Kita yang ada di rumah agen 
 

2. Operasi Pasar 

Operasi Pasar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Bulog 

yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menghindari terjadinya 

kenaikan suatu barang, yang dilakukan dengan cara droping atau injeksi 

Dalam arti lebih luas, Operasi Pasar berfungsi untuk meredam 

gejolak harga, dengan melakukan penjualan pada saat harga pasar naik dan 

melakukan pembelian pada saat harga menurun. Operasi pasar biasanya 

dilakukan terhadap barang yang mempunyai nilai strategis seperti beras 

dan gula.  

Harga bahan pokok mahal biasanya adanya penimbunan dari 

pengepul yang sengaja menahan bahan pokoknya yang kemudian akan 

dikeluarkan saat harga sudah mahal. Ada juga faktor lain sepeti 

kelangkaan barang yang disebabkan bencana alam. Bulog dalam hal ini 

sangat aktif dalam mengadakan OP sehingga harga dipasaran yang naik 

bisa menjadi stabil. Antusiasme masyarakatpun biasanya sangat luar bisa 

dengan adanya OP ini. Biasanya OP dilakukan didaerah daerah yang 
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terkena dampak harga tinggi. Jadi tidak semua daerah bisa untuk 

dilakukan OP. Tapi umumnya OP dilakukan di sekitar pasar tradisional 

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Arsyad selaku Kepala Bulog 

Subdivre Malang  

“Launching Rumah Pangan Kita bersama walikota 
artinya Bulog menjual prodak-prodak secara umum 
yang ada dipasar dengan harga miring, terus 
Operasi Pasar yang biasanya kita lakukan di pasar 
pasar tradisional, Pasar Murah, terus mengikuti 
event event yang diadakan oleh Pemkab dan Pemkot 
yang ditujukan langsung untuk masyarakat”. 

 

Pernyataan itu juga ditambahi oleh Pak Bunyamin selaku Kepala 

Gasar Bulog Subdivre Malang 

 
“Ya melakuan OP kan juga termasuk event. OP ini sering 
kita lakukan di daerah daerah yang stabilitas harganya 
jelek” 

 
Hal senada juga dikatakn oleh Bu Ainun selaku Kepala Sie 

Komersial dan Bisnis 

“Operasi pasar juga sering kita lakukan. Kita biasa 
melakukan Operasi Pasar Mandiri dimana operasi 
pasar dilakukan tanpa menggunak subsidi. Kita 
melakukannya keliling di pasar-pasar, di depan 
kantor dan tiap di depan gudang:. 

 
Dengan senangnya masyarakat kepada Operasi Pasar yang 

dilakukan oleh Bulog Subdivre Malang, membuat masyarakat akan 

semakin percaya kepada Bulog yang berdampak kepada peningkatan citra 

dari Bulog Subdivre Malang. 
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Gambar 9. Operasi Pasar yang dilakukan Bulog Subdivre Malang di Kota Batu 

3. Pasar Murah 

Pasar Murah adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu-waktu 

tertentu dengan harga di bawah harga pasar. Bulog sering malakukan 

event ini agar masyarakat bisa membeli barang murah dengan mudah. 

Bulog biasanya mengadakan pasar murah itu waktu ada kerjasama dengan 

lembaga lain, biasanya Bulog juga mengadakan di depan gudang mereka. 

Pasar murah sebagai salah satu sarana yang baik dalam menarik hati 

masyarakat untuk semakin percaya dengan kualitas barang dari Bulog. Hal 

ini seperti yang disampaikan oleh Pak Bunyamin selaku Kepala Gasar 

Bulog Subdivre Malang 

“Kadang kita disuruh mengadakan 
pasar murah. tujuanya sih agar 
masyarakat bisa membeli dengan harga 
murah dan mudah dan semakin 
meningkatnya kepercayaan masyarakat 
kepada kita” 

 
Kemudian oleh Pak Arsyad selaku Kepala Bulog Subdivre Malang 

menambahkan  
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“Yaitu, launching Rumah Pangan Kita 
bersama walikota artinya Bulog 
menjual prodak-prodak secara umum 
yang ada dipasar dengan harga miring, 
terus Operasi Pasar yang biasanya kita 
lakukan di pasar pasar tradisional, 
Pasar Murah” 
 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Ainun selaku Kepala Sie 

Komersial dan Bisnis 

“Seperti kemarin kita bekerja dengan 
Dinas Pertanian di Pasar Tani yang di 
Rampal dengan mengadakan pasar 
murah. Kita rata-rata mengadakan 
pasar murah. Kemudian kemrain ada 
kegiatan dari pemkot kita juga 
melakukan pasar murah” 

 
 

Pasar murah bisa sangat membantu Bulog Subdivre Malang untuk 

menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Saat masyarakat percaya 

dengan kualiats dan harga yang murah dari Bulog maka secara pasti citra 

Bulog pun ikut naik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kegiatan Pasar Murah yang di adakan di sekitaran balaikota Among 
Tani Kota Batu 
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5.3. Citra lewat Media 

Media pada saat ini sangat membantu suatu instansi atau lembaga untuk 

melakukan pencitraan. Pencitraan yang dimaksud bukan pencitraan tanpa 

melakukan hal yang sebenarnya melainkan pencitraan dengan malakukan kegiatan 

postif untuk menaikan citra suatu lembaga. Di eras sekarang ini banyak media 

“bayaran” yang memberitakan suatu instansi tidak sesuai faktanya. Berbeda 

dengan Bulog subdivre Malang yang selalu meminta media untuk memberitakan 

apapun yang sedang Bulog lakukan, bahkan jika itu isu negtif. Dan Bulog sendiri 

sudah sangat dekat dengan berbagai media yang ada di Malang Raya ini. Bulog 

Subdivre Malang sendiri selalu diliput oleh media konvensional seperti media 

yang sering terlibat yaitu: 

1. Cetak : Jawa Pos, Malang Pos, Radar Malang 

2. Elektronik : JTV, ATV, ANTV, Kompas TV 

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Arsyad selaku Kepala Bulog Subdivre Malang  

“Kalau dari media elektronik seperti JTV, ANTV, 
Kompas Tv, Batu Tv, ATV. Kalau media cetak seperti 
Jawa Pos, Malang Pos, Radar Malang. Pernah juga 
kita live di radio RRI untuk membahas tentang Rumah 
Pangan Kita. Semua media sering datang ke Bulog 
Malang ini”. 

 
Hal ini juga disampaikan oleh Bu Ainun Selaku Kepala Sie Komersial dan Bisnis 

Bulog Subdive Malang  

”Kalau koran itu seperti Jawa Pos, Media 
Indonesia,My Bisnis Indonesia, Malang Pos, koran-
koran lokal bahkan televisi seperti JTV, Batu Tv, 
Malang Tv, ya tergantung media apa yang meliput 
pada saat itu. Kalo hanya wawancara statemen di 
radio juga pernah. Mungkin lebih detil2nya Pak 
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Arsyad yang lebih tahu. Jadi gini, terus terang untuk 
kita ke media ada jenjangnya. Jadi kalo kita yang 
dibawahnya kepala itu tidak bisa memberikan 
sembarang statemen, karena kan kaitannya juga 
mungkin salah informasi, salah pemahaman”. 

     
Kemudian pernyataan itu ditambahi oleh Pak Bunyamin selaku 

Kepala Gasar 

“Kalau media cetak ya seperti Radar Malang, Radar 
Batu, Jawa Pos, banyak pokoknya, terus kalau televisi 
itu ya ATV, Batu Tv, JTV, televisi lokal sih sudah 
pernah semua kayaknya”. 

5.4. Hambatan 

Dalam setiap lembaga selalu ada isu-isu negatif dari luar yang dapat 

mempengaruhi citra positif lembaga. Kepala Bulog Subdivre Malang yang juga 

selaku humas selalu mempelajari, memperbaiki dan membenahi apa yang 

membuat isu-isu negatif  menimpa lembaga. Isu negatif yang paling menjadi pusat 

perhatian adalah tentang Raskin, namun humas Bulog Subdivre Malang 

mempunyai cara yang jitu agar isu tersebut tidak terus menimpa lembaga yaitu 

a. Menangani isu dengan cepat 

Masyarakat bisa mengembalikan beras yang jelek atau rusak. Dikarenakan 

isu yang paling sering menimpa Bulog Subdivre Malang adalah tentang 

kwalitas dari barang Bulog tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Kepala Bulog Subdivre Malang Pak Arsyad 

“Isu yang sering terjadi adalah masalah raskin, 
kita kan setiap saat sudah berkoordinasi 
dengan masing- masing Pemkot dan Pemkab 
terkait Raskin, di dalam pedumnya apabila 
memang ada beras yang rusak atau jelek bisa 
ditukar maksimal 1 x 24 jam. Dan selalu saya 
sosialisasikan juga kepada perwakilan desa. 
Tapi selama 2016 hanya sedikit isu dan keluhan 
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yang kami terima dari masyarakat. Paling 
hanya ada satu dua kantong hama saja jadi 
tidak masalah.” 

 

Pernyataan itu kemudian ditambahi oleh penjelasan dari Benyamin selaku 

Kepala Gasar Bulog Subdivre Malang : 

“Kalau masalah isu negatif sih tergantung 
masyarakat ya, tapi kalau sekarang ini isu 
negatif sudah sangat jarang kalo yang 
menyangkut unutk Bulog. Paling yang membuat 
masyarakat khawatir adalah kualitas beras. 
Jadi kita menyiasatinya dengan mengganti 
beras yang rusak atau jelek tersebut dengan 
beras yang baru”.  

 
 

Dalam menjaga atau menangani isu-isu negatif dari luar, Bulog Subdivre 

Malang sudah melakukan cara-cara yang tepat. Tapi bentuk penangan yang 

dilakukan adalah penanganan dalam sektor raskin.  

b. Press Release dan Press Conference 

Press Release atau Siaran Pers merupakan tulisan yang dibuat pleh 

organisasi/lembaga untuk memberitahukan kegiatannya, baik yang telah 

maupun yang akan dilakukan. Sedangkan Press Conference atau 

Konperensi Pers adalah pertemuan dengan wartawan karena diundang 

kehadirannya oleh organisasi/ lembaga. Ini diperlukan untuk 

menyampaikan atau meluruskan isu-isu yang tidak benar yang beredar di 

masyarakat. Tujuan utama konferensi pers adalah untuk mewujudkan 

keinginan pemrakarsa untuk menyampaikan pernyataan atau informasi 

oleh organisasi atau individu dengan mengundang media massa agar 
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datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. 

Publikasi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan khalayak sasaran. 

Informasi yang disampaikan pada konferensi pers biasanya 

meliputi: 

- Menyampaikan kinerja perusahaan 

- Untuk membantah isu atau berita miring 

- Menyampaikan informasi produk atau layanan baru 

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Arsyad 

selaku Kepala Bulog Subdivre Malang 

“Kita juga biasanya melakukan press 
conference, ya biar masyarakat tahu 
kalau kita melakukan yang terbaik”. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bu Ainun selaku Kepala Sie 

Komersial dan Bisnis Bulog Subdivre Malang 

“Kita juga sering melakukan Press 
Release dan Conference untuk 
memberitahu masyarakat tentang apa 
yang sedang terjadi. Biasanya 
masyarakat itu tahunya dari mulut 
kemulut, ya kita akhirnya klarifikasi itu 
lewat cara ini” 

Pernyataan itu diperkuat oleh Pak Bunyamin selaku Kepala Gasar  

“Mengadakan Press Release dan Press 
Conference. Biar masyarakat tahu tentang 
kebenran isu yang ada dimasyarakat. Kalo kita 
uadh bekerja sungguh-sungguh tapi masih ada 
isu negatif kan tidak enak. Mungkin ada oknum 
yang sengaja berbuat jelek pada barang kami, 
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ya mending press release aja biar masyarakat 
tahu kebenarannya” 

5.5 Pembahasan 

Berdasarkan  hasil observasi dan wawancara dengan subyek penelitian, 

maka peneliti dapat menganalisis bagaimana aktifitas kehumasan Bulog Subdivre 

Malang terkait peningkatan citra lembaga. 

Dari sekian aktivitas kehumasan yang dirumuskan oleh Public Relations 

Society of America (PRSA), Bulog Subdivre Malang sudah melakukan tujuh 

aktivitas kehumasan. Dan itu membuat proses peningkatan citra tidak meningkat 

drastis. Tetapi itu sudah membuat citra Bulog Subdivre Malang kembali baik 

dimata masyarakat.  

Lembaga melakukan berbagai cara untuk meningkatkan citra tersebut. 

Mulai dari proses kehumasana keluar lembaga maupun kehumasan kedalam 

lembaga. Humas sendiri adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara 

terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat 

baik dan saling pengertian dari para pelanggan, pegawainya dan publik umum 

(Jefkins, Frank dan Yadin, 2002 : 9). Tak semua lembaga memiliki Humas yang 

terdaftar didalam struktur organisasinya. Dalam hal ini Bulog Subdivre Malang 

tidak memiliki humas yang terdaftar didalam struktur organisai. Humas di Bulog 

Subdivre Malang dirangkap oleh Kepala Bulog Subdivre Malang. Dalam 

melakukan peningkatan citra, humas Bulog melakukan berbagai cara agar citra 

Bulog dapat samakin meningkat.  

Di dalam data yang berhasil dikumpulkan dari observasi dan wawancara, 

Bulog Subdivre Malang sudah melakukan aktifitas kehumasan yang baik terhadap 

peningkatan citra lembaga. Berbagai faktor mempengaruhi citra lembaga sudah 
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mampu dikendalikan oleh humas Bulog Subdivre Malang dengan baik. 

Berdasarkan analisis peneliti, peneliti menemukan Aktivitas Komunikasi Bulog 

Subdivre Malang terkait peningkatan citra lembaga sebagai berikut : 

1. Development/Fundraising 

Humas dalam hal ini Bulog sendiri melakukan kerjasama dengan pihak lain yang 

memiliki kontribusi dalam bentuk waktu maupun uang yang bisa diwujudkan 

dalam bentuk barang. Aktivitas ini menggandeng semua pihak yang dikira dapat 

membantu Bulog meningkatkan citra Bulog secara tidak langsung. Bulog 

Subdivre Malang selalu bekerjasama terhadap pabrik-pabrik produsen agar semua 

barang yang dibutuhkan Bulog untuk masyarakat bisa terpenuhi dengan cepat dan 

baik. Dan jika masyarakat senang terhadap barang dari Bulog maka akan 

memberikan pengaruh kepada masyarakat tentang citra psotif Bulog.  

Selain itu Bulog juga bekerjasama dengan pihak Bank dalam 

mengembangkan kartu yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang 

murah dari Bulog. Dengan metode menggunakan kartu atm ini tingkat korupsi 

agen semakin berkurang. Sehingga masalah pungutan yang biasanya meresahkan 

masyarakat bisa teratasi. Dengan begitu masyarakat akan lebih percaya terhadap 

Bulog Subdivre Malang yang berimbas dengan peningkatan citra lembaga.  

Selain itu Bulog juga melakukan hubungan baik dengan pemerintah dan 

media terkait izin dan proses pemberitaan segala macam bentuk kegiatan yang 

Bulog Subdivre Malang lakukan. Sangat pentingnya kerjasama dengan pihak lain. 

Setiap pihak memiliki kontribusi tersendiri demi menunjang peningkatan citra 

Bulog Subdivre Malang. Hubungan dengan pihak-pihak tersebut harus selalu 
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dijaga dan dipererat sehingga mereka akan terus mau dan mampu untuk 

berhubungan dan bekerjasama dengan Bulog Subdivre Malang. 

2. Goverment Affairs 

Aktivitas kehumasan ini sendiri berpusat kepada hubungan dengan 

pemerintah. Hubungan dengan pemerintah ini sangat vital dalam proses 

melakukan sebuah kegiatan disuatu daerah. Pemerintah bisa jadi kunci dalam 

Bulog melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jika hubungan dengan 

pemerintah tidak bagus, maka setiap kegiatan Bulog akan dilarang oleh 

pemerintah yang akibatnya masyarakat tidak akan bisa mendapatkan barang dari 

Bulog dengan mudah. Masyarakat akan kecewa dengan Bulog dan akan 

mempengaruhi citra Bulog sendiri. Oleh sebab itu hubungan dengan pemerintah 

merupakan hal yang sangat penting untuk proses peningkatan citra Bulog 

Subdivre Malang.  

Bulog Subdivre Malang sendiri sudah mempunyai hubungan yang baik 

dengan pemerintah yang ada di kawasan Divre Malang yang meliputi Kota 

Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Batu. Acara yang Bulog 

lakukanpun selalu didukng oleh pemerintah setempat. Seperti yang dikatakan oleh 

Pak Arsyad selaku Humas dan Kepala Bulog Subdivre Malang  

“Alhamdulillah pemerintah sering membantu, 
bahkan pemerintah siap memberikan bahan-
bahan pokok yang stoknya di Bulog mulai 
menipis untuk kemudian di jual kemasyarakat”. 

Hal tersebut sudah membuktikan bahwa hubungan antara Bulog dengan 

pemerintah setempat sudah sangat baik dan akan membuat proses peningkatan 

citra berjalan dengan baik pula. 
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3. Member Relations 

Member relations adalah hubungan antara lembaga dengan karyawannya. 

Hubungan ini sangat penting untuk keberlangsungan lembaga. Akar dari lembaga 

sendiri adalah karyawan, jika hubungan dengan karyawan saja sudah tidak baik, 

bagaimana bisa menjalin hungan yang baik dengan pihak luar.  

Selain melakukan berbagai cara dalam peningkatan citra ke luar lembaga, 

Bulog Subdivre Malang pun menjaga citra yang terbentuk di dalam lembaga. 

Suasana kerja yang nyaman akan membuat karyawan akan betah sehingga kinerja 

Bulog Subdivre Malang dalam menangani kebutuhan masyarakat bisa sangat 

memuaskan. Karyawan akan sangat semangat jika suasana kerja sangat nyaman 

Melakukan rapat santai dibeberapa waktu, memberikan kejutan terhadap 

karyawan yang sedang ulang tahun, hal ini cukup sederhana sepertinya namun 

bagi yang mendapat kejutan hal semacam ini adalah sesuatu yang berharga. 

Makan-makan bersama bisa untuk menambahkan keakraban antara karyawan 

dengan karyawan dan karyawan dengan atasan. Sikap yang nyaman kepada 

sesama karyawan dan atasan akan membuat rasa semangat kerja bertambah, 

bahkan memanggil ustad untuk melakukan ceramah kepada karyawan, serta 

melakukan kegiatan senam rutin agar karywan tidak merasa tertekan. Karena jika 

karyawan merasa nyaman, mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik dan 

benar.  

Keluarga karyawan pun tidak lupa di beri perhatian khusus oleh Bulog 

yaitu dengan memberikan bingkisan saat hari raya, memberikan potongan daging 

saat melakukan qurban. Hal demikian bisa membuat keluarga karyawan menjadi 
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segan kepada Bulog dan citra Bulog semakin meingkat yang akhirnya bisa saja 

keluarga karyawan tersebut menyeberkan citra positif kepada tetangganya. Hal-

hal kecil yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan citra sangat diperlukan 

dalam aktivitas kehumasan tersebut. 

 

4. Issues Management 

Meskipun sudah melakukan berbagi cara unutk peningktan citra, pasti 

selalu akan ada isu isu negatif yang menimpa lembaga. Di sini Bulog sudah 

melakukan cara untuk meminimalisir isu tersebut. Isu yang paling sering 

menyerang Bulog pada umumnya adala tentang raskin, tapi humas Bulog 

Subdivre Malang telah menyiasaati hal tersebut dengan mensosialisasikan 

peraturan baru tentang raskin. Selama ini masyarakat mengeluh tentang kualitas 

raskin yang jelek, oleh sebab itu Bulog Subdivre Malang memberikan kebijakan 

untuk mengembalikan raskin yang jelek atau bermasalah maksimal 1 x 24 jam. 

Hal tesebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman dengan raskin sehingga 

isu-isu negatif dari luar dapat terkendali.  

Selain itu terkadang masyarakat juga mendapatkan isu dari negatif hanya 

dari mulut kemulut saja. Bukan dari sumber yang akurat. Oleh sebab itu Bulog 

Subdivre Malang juga melakukan Press Release dan Press Converence untuk 

menyampaikan kinerja perusahaan, untuk membantah isu dan berita miring, dan 

untuk menyampaikan ke publik tentang produk dan layanan baru. Media akan 

diundang ke dalam kegiatan tersebut yang akhirnya media akan menyebarkan 

informasi yang akurat tersebut ke masyarakat luas. 

5. Special Event 
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Event-event atau kegiatan-kegiatan yang membantu proses peningkatan 

citra yang melibatkan masyarakat pun sudah dilakukan oleh Bulog Subdivre 

Malang.  Event berasama masyarakat ini bisa menumbuhkan citra postif langsung 

dari masyarakat. Berbgaia event telah dilakukan diantarnya adalah melakukan 

launching RPK bersama pemerintah, dalam launching ini, Bulog Subdivre Malang 

mengajak seluruh masyarakat yang ingin bergabung kedalam RPK kedalam suatu 

acara pengenalan RPK. RPK sendiri dirasa sangat mampu untuk menyebarkan 

citra postif di masyarakat. Selain menjual harga yang murah, kualitas barang yang 

ada di RPK akan selalu bagus. Karena Bulog menjanjikan penukaran jika ada 

barang yang dibeli namun rusak ataupun jelek. 

Selain itu Bulog juga melakukan Operasi Pasar. Operasi pasar yang 

dilakukan di berbagai tempat ini mengajak langsung masayarakat untuk membeli 

barang berkualitas dengan harga yang murah yang disediakan oleh Bulog. OP 

sendiri menyasar tempat-tempat yang dianggap mempunyai harga dasar pokok 

tinggi. Itu sangat efektif dalam pengendalian harga ditempat tersebut. Antusiasme 

warga yang tinggi terhadap OP akan berimbas pada citra postif yang akan 

diterima oleh Bulog Subdivre Malang. 

 Selain itu Bulog juga melakukan Pasar Murah di beberapa tempat agar 

masyarakat lebih mudah membeli barang-barang dari Bulog. Tujuan Pasar Murah 

ini selain sebagai sarana yang efektif untuk membantu masyarakat akan barang-

barang murah, juga sangat efektif dalam proses peningkatan citra Bulog 

dikarenakan barang yang dijual dalam Pasar Murah sangatlah baik dengan harga 

yang murah. Berbeda dengan RPK dan OP, Pasar Murah biasanya bekerjasama 



 

 

77 

 

dengan pihak pihak yang sedang mempunyai kegiatan tertentu yang diikuti oleh 

banyak peserta. 

 

6. Media Relations 

Kerjasama dengan berbagai media adalah sarana yang baik dalam proses 

peningkatan citra lembaga yang baik kepada masyarakat. Media sangat 

berpengaruh besar dalam proses penyebaran citra postif Bulog. Bagaimana tidak 

selama ini masyarakat hanya mendengar isu negatif Bulog dari mulut kemulut. 

Jika ada media yang kredibel memberitakan tentang baiknya kinerja Bulog 

Subdivre Malang, maka akan mempengaruhi masyarakat untuk percaya kepada 

Bulog Subdivre Malang yang imabasnya juga berpengaruh terhadap peningkatan 

citra lembaga. 

Oleh sebab itu Bulog Subdivre Malang terus menggandeng semua media 

agar hubungan baik tercipta antara media dengan lembaga. Upaya dalam 

melakukan hubungan baik sudah dilakukan oleh Bulog Subdivre Malang. 

Berbagai media elektronik maupun cetak sering diundang langsung untuk meliput 

berbagai acara yang dilakukan oleh Bulog. Keterbukaa terhadap media pun sudah 

dilakukan oleh Bulog Subdivre Malang. Memberikan wawancara yang mudah 

merupakan salah satu cara menjalin hubungan baik dengan media. Dengan 

demikian media akan menjadi akrab dan nyaman saat melakukan liputan disetiap 

kegiatan yang dilakukan oleh Bulog Subdivre Malang. Yang hasilnya akan 

menjadikan hubungan dengan media berjalan dengan baik yang mempengaruhi 

citra lembaga. 
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7. Industry Relations 

Menjaga hubungan yang baik dengan industri lain yang mempunyai 

pengaruh langsung terhadap lembaga sangatlah penting dijaga. Kepercayan adalah 

hal yang paling penting dalam proses mejaga hubungan dengan industi lain. Bulog 

sering memesan barang dengan jumlah yang banyak. Tentunya jika kepercayaan 

tidak terjalin dengan baik, maka industri tidak akan mau untuk meladeni pesanan 

dari Bulog. Industi pun biasanya menetapkan minimal barang yang harus dipesan 

Bulog. Jika Bulog tidak mau, maka kepercayaan Industi lain akan menurun.  

Dengan terciptanya hubungan yang baik, ketersedian barang seperti gula, 

minyak, tepung, akan terus tercukupi. Hal itu akan membuat stok barang yang 

akan disebarkan ke masyarakat akan ada terus jika sewaktu-watktu masyarakat 

membutuhkan barang tersebut. Dan imbasnya adalah kepuasan masyarakat kepada 

Bulog dikarenakan ketepan waktu dan juga akan mempengaruh citra postif Bulog. 

Dari berbagai cara yang dilakukan oleh Bulog Subdivre Malang, sudah 

memberikan gambaran besar tentang aktivitas kehumasan yang dilakukan Bulog 

Subdivre Malang untuk meningktkan citra lembaga. Aktivitas-aktivitas tersebut 

merupakan cara yang baik dalam meningktkan citra Bulog Subdivre Malang baik 

keluar lembaga ataupun kedalam lembaga. Bulog Subdivre Malang sudah 

melakukan tujuh dari tigabelas aktivitas kehumasan menurut Public Relations 

Society of America (PRSA). Hasilnya citra Bulog Subdivre Malang pun 

meningkat meskipun tidak terlalu drastis. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan data dari hasil penelitian, maka dapat di buat kesimpulan 

bahwa Aktivitas kehumasan yang dilakukan oleh Bulog Subdivre Malang terkait 

peningkatan citra sudah berjalan dengan baik karena melakukan pendekatan dan 

akivitas ke semua faktor. Baik faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal 

seperti hubungan baik dengan masyarakat, pihak-pihak lain, media sudah 

dilakukan dengan baik. Serta faktor internal seperti hubungan baik dengan 

karyawan juga sudah dilakukan dengan baik. Namun meskipun begitu, 

peningkatan citra Bulog Subdivre Malang sendiri tidak meningkat drastis, 

dikarenakan Bulog Subdivre Malang hanya menggunakan beberapa aktivitas 

komunikasi dari sekian banyak aktivitas komunikasi terkait peningkatan citra. 

Dari data observasi dan wawancara di atas, terlihat beberapa aktivitas 

kehumasan yang terkait peningktan citra lembaga diantaranya : 

1. Goverment Affairs yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan pihak 

pemerintahan. Pemerintah sebagai perantara dan pemberi izin untuk setiap 

kegiatan yang akan dilakukan oleh Bulog. 

2. Developmen/Foundrising yaitu dengan berkomunikasi dan bekerjasama dengan 

pihak-pihak yang memiliki peluang atau kemampuan memberikan kontribusi 

kepada Bulog Subdivre Malang sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang di inginkan oleh masyarakat secara cepat dan bagus. 
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3. Member Relations yaitu dengan menjaga hubungan yang baik antara Bulog 

Subdivre Malang dengan karyawannya. Karena dengan karyawan merasa nyaman 

akan menambah tingkat produktifitas karyawan tersebut dan mempertahankan 

citra positif Bulog yang sudah tebentuk. 

4. Issues Management yaitu dengan menghadapi isu-isu negatif yang menimpa 

lembaga. Dengan membuat kebijakan yang bisa mengurangi isu-isu tersebut 

sehingga citra Bulog bisa tetap terjaga. 

5. Special Event yaitu dengan membuat event-event yang langusng melibatkan 

masyarakat. Masyarakat akan mengerti secara langsung kinerja sesungguhnya dari 

Bulog Subdivre Malang. 

6. Media Relations yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan berbagai macam 

media. Liputan media yang baik akan memberikan pencitraan yang baik pula bagi 

perusahaan. 

7. Industry Relations yaitu dengan menjalin hubungan yang baik dengan 

perusahaan  lainnya yang secara langsung berhubungan dengan bisnis perusahaan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Aktivitas 

Kehumasan Bulog Subdivre Malang terhadap peningkatan citra lembaga, peneliti 

dapat memberikan saran : 

1. Saran Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khusunya dibidang ilmu komunikasi terkait 

dengan aktivitas komuniksi terhadap peningkatan citra lembaga. Selain itu, 
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penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbendaharaan atau referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang memiliki relevansi terkait dengan penelitian ini. Tentunya 

mampu dikembangkan secara komprehensif dengan subyek penelitian yang lebih 

luas. 

 

2. Saran Praktis 

Pertama, diharapkan Bulog Subdivre Malang melakukan penanganan isu-isu yang 

tidak hanya melibatkan beras Raskin saja. Banyak faktor yang harus dibenahi agar 

citra postif tetap ada di dalam lembaga. Lebih sering melakukan event-event yang 

langsung berhubungan dengan masyarakat. Serta lebih mendalami aktivitas 

kehumasan terkait peningkatan citra lembaga. 

Kedua, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk lembaga lain yang 

sedang melakukan aktivitas komunikasi terkait peningkatan citra.  
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Lampiran 1 

Draft wawancara 

1. Kapan Bulog melakukan Operasi Pasar ? 

2.  Barang-barang apa saja yang Bulog jual dalam Operasi Pasar ? 

3.  Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap program Operasi Pasar ? 

4. Di mana biasanya operasi pasar dilakukan ? 

5. Bagaimana Bulog Subdivre Malang menjaga hubungan baik dengan 

masyarakat/ komunitas ? 

6. Saat melakukan operasi pasar apakah Bulog meminta izin terhadap 

pemerintah setempat ? 

7. Apakah pemerintah sering membantu dalam program-program yang Bulog 

lakukan ? 

8. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan Bulog Subdivre Malang dengan 

pihak lain untuk mendukung kinerja lembaga? 

9. Cara – cara apa saja yang dilakukan Bulog Subdivre Malang untuk 

menjaga hubungan baik dengan karyawannya ? 

10. Apa Bulog selalu menggunakan media masa ? 

11. Apakah Bulog menggunakan media lini masa / sosial media ? 

12. Bagaimana Humas Bulog menjalin hubungan baik dengan media ? Media 

apa saja yang terlibat 
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13. Bagaimana cara Bulog dalam menangani isu negatif di dalam masyarakat 

? 

14. Apakah dalam menangani isu, Bulog menggunakan jasa profesional public 

relation ? 

15. Dari manakah sumber barang yang Bulog dapatkan selama ini ? 

16. Apakah masyarakat boleh menjual bahan ke Bulog untuk kemudian di 

kelola oleh Bulog? 

17. Apakah humas Bulog melakukan event / kegiatan sebagai upaya untuk 

meningkatkan citra? 
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Draf Observasi 

No. Tempat dan waktu obyek observasi Hasil Observasi 

1 Balai Kota Among 
Tani,14 agustus 2016 

Wartawan menghampiri Ainun dan 
Ketua RPK Darmani Abdillah 

Para wartawan 
bertanya tentang 
kerjasama apa yang 
akan dilakukan oleh 
Bulog terhadap 
pemerintah kota Batu 

2 Balai Kota Among 
Tani, 14 agustus 2016 

Ainun dan Darmani Abdillah 
menemui Kepala Dinas Pertanian 

Pihak Bulog dan RPK 
meminta ijin dan 
dukungan dari Dinas 
Pertanian dan 
pemerintah untuk 
mensukseskan acara-
acara Bulog yang 
dilakukan untuk 
menyetabilkan harga 
sembako yang 
semakin tinggi di Kota 
Batu. 

3 Balai Kota Among 
Tani, 14 agustus 2016 

Ainun dan Darmani Abdillah 
bertemu Walikota Kota Batu beserta 
Kepala Dinas Petanian dan 
Wartawan. 

Walikota Kota Batu 
menyambut baik 
kedatangan dari pihak 
Bulog dan akan 
memberikan bantuan 
berupa beras jika 
Bulog masih 
membutuhkan 
tambahan beras. 

4 Balai Kota Among 
Tani, 18 Agustus 2016 

Bulog mengadakan Pasar Murah di 
halaman Balai Kota Among Tani 

Pasar Murah berjalan 
dengan lancar terlihat 
dengan banyaknya 
masyarakat yang 
datang dan semua 
bahan pokok terjual 
tidak lebih dari satu 
jam. 

5 Balai Kota Among 
Tani, 81 Agustus 2016 

Wartawan dari berbagai media 
datang dan mewancarai Bulog 

Tanpa diundang 
sebelumnya, berbagai 
wartawan dari 
berbagai media datang 
dengan sendirinya dan 
mewancarai juru 
bicara dari Bulog. 
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6 Hotel Spancer, 20 
Agustus 2016 

Bulog bersama RPK melakukan 
sosialisasi  

Bulog berupaya agar 
masyarakat banyak 
yang mengikuti 
program RPK. Bulog 
menjelaskan dengan 
RPK ini masyarakat 
bisa lebih dekat 
dengan Bulog. 

7 Pasar Tradisional 
Batu, 25 Agustus 
2016 

Bulog melakukan operasi pasar. Bulog melakukan 
operasi pasar berupa 
beras, gula, bawang 
merah dan bawang 
putih. Ini dilakukan 
karena melihat harga-
harga bahan tersebut 
sudah mulai tinggi. 
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Biodata Subyek Penelitian 1 

Nama   : Arsyad  

Usia  : 48 tahun 

Jabaran : Kepala Bulog Sub Divre Malang (Humas) 

1. Kapan Bulog melakukan Operasi Pasar ? 

Jadi Bulog melakakukan OP pada saat dilihat harga dipasaran sudah melambung 

dan stok bahan-bahan pokok yang berdar di masyarakat sudah menipis. Disitu kita 

langusng melakukan Operasi Pasar.  

2. Barang-barang apa saja yang Bulog jual dalam Operasi Pasar ? 

Yang dijual ya tentunya sembako, tapi tidak selalu sembilan bahan pokok 

semuanya dijual. Kita lihat dulu bahan apa yang melambung tinggi dimasyarkat, 

lalu kita jual bahan pokok tersebut. 

3. Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap program Operasi Pasar ? 

Alhamdulilah setiap OP antusiasme masyarakat sangat tinggi, sering kali OP 

hanya berlangsung kurang dari satu jam karena banyaknya masyarakat yang 

datang. Kita memang sering kali melakukan OP waktu hari libur soalnya 

masyarakat banyak yang libur kerja pas hari itu. 

4. Di mana biasanya operasi pasar dilakukan ? 

Sering kali OP dilakukan dipasar, tapi tidak jarang juga OP masuk di desa-desa 

tertentu. Tentu tidak semua desa yang kami kunjungi untuk melakukan OP. Desa-

desa yang terpanatu bahan-bahan pokok disana mahal itu yang kamu kunjungi. 
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Kadang juga kita kerjasama dengan hotel dalam melakukan acara OP ataupun 

pasar murah. Hotel dijadikan tempat untuk menyelenggarkannya pasar murah. 

5. Bagaimana Bulog Subdivre Malang menjaga hubungan baik dengan 

masyarakat/ komunitas ? 

Dengan cara mensosialisasikannya bersama pemerintah daerah, membuat 

launching dan sosialisasi rumah pangan kita. Kemudian berbagai acara ataupun 

rapat yang terkait juga kita sampaikan mengenai tugas dan fungsi Bulog. Kalau 

rasikin juga iya, kita seriing sampaikan melalui rapat rapat kordinasi maupun 

evaluasi pelaksanaanya. Sosialisasi raskin berulang kali kepada koordintaor 

wilayah dan masyarakat. Sering mengadakan pasar murah untuk masyarakat. 

Masyarakat Malang pun boleh menjual hasil panennya kepada Bulog, meskipun 

hanya sedikit, Bulog mau membelinya. 

6. Saat melakukan operasi pasar apakah Bulog meminta izin terhadap 

pemerintah setempat ? 

Ya jelas dong, kami selalu berkomunikasi dan meminta izin terhadap pemerintah 

setempat. Jika kita melaukan OP di pasar kota Batu tentunya kita ijin pertama 

kepada Walikota atau dinas yang bersangkutan kemudian kita juga izin kepada 

kepala desa setempat dimana OP diadakan. 

7. Apakah pemerintah sering membantu dalam program-program yang 

Bulog lakukan ? 

Alhamdulillah pemerintah sering membantu, bahkan pemerintah siap memberikan 

bahan-bahan pokok yang stoknya di Bulog mulai menipis untuk kemudian di jual 

kemasyarakat. 
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8. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan Bulog Subdivre Malang 

dengan pihak lain untuk mendukung kinerja lembaga? 

Bulog Malang selalu koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu 

mesosialisasikan terkait barang Bulog, kerjasama dengan beberapa pabrik sebagai 

produsen. Kita langsung ke produsen dari pusat. Produsennya pabrik, kalau gula 

langsung ke pabrik gula krebet. Kalau beras kita langsung ke produsen. Kami 

menewarkan kepada mereka membeli dengan kuantitas yang banyak. Kita juga 

bekerjasama dengan Bank BNI untuk memperaman pembagian dari raskin sendiri. 

Kan biasanya yang jadi agen untuk memberikan beras ke masyarakat itu masih 

minta imbalan uang unutk biaya kresek, biaya kopi dan lain-lain. Padahal 

semestinya raskin itu gratis. Mangkanya dengan BNI ini kita bikin e-voucher, 

kayak atm gitu biar masyarakat lebih tenang saat mengambil beras raskin di agen. 

9. Cara – cara apa saja yang dilakukan Bulog Subdivre Malang untuk 

menjaga hubungan baik dengan karyawannya ? 

Banyak ya yang dilakukan, hubungan baiknya biasanya ada japrod ( Jasa 

Produksi), kemudian ada lagi uang, kemudian pendidikan. Saya sendiri sering 

mengadakan rapat seminggu sekali atau sebulan sekali, yah untuk sekedar brain 

stroming, kemudian saat saat tertentu kita  memanggil ustad pengajian, dan 

karyawan sendiri di Bulog ada SPSI nya namanya Sekar (Serikat Karyawan), 

didalam sekar ini karyawan dengan perusahaan, misalkan karyawan mengusulkan 

apa melalui Sekar itu, nanti disampaikan ke pimpinan.  

Kita juga sering kasih bingkisan-bingkisan unutk keluarga karyawan. Tapi yang 

selalu kami beri itu bingkisan waktu leberan dan daging waktu qurban. 
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10. Apa Bulog selalu menggunakan media masa ? 

Iya, jadi setiap kegiatan Bulog dengan sekala sedang sampai besar seringkali 

diliput dari berbagai media. Yang pernah itu kalau dari media elektronik seperti 

JTV, ANTV, Kompas Tv, Batu Tv, ATV. Kalau media cetak seperti Jawa Pos, 

Malang Pos, Radar Malang. Pernah juga kita live di radio RRI untuk membahas 

tentang Rumah Pangan Kita. Semua media sering datang ke Bulog Malang ini. 

11. Apakah Bulog menggunakan media lini masa / sosial media ? 

Untuk Subdivre Malang hanya mengunak facebook. Mungkin kita juga akan 

membuat instagram juga atau twitter. 

12. Bagaimana Humas Bulog menjalin hubungan baik dengan media ? 

Kalau dengan media juga setiap saat setiap waktu. Sebentar lagi aja bakal ada 

media yang kesini untuk wawancara. Selain itu juga dengan terus memberitahu 

jika ada kegiatan, mudah ditemui untuk wawancara. Dengan begitu hubungan 

baik akan terjalin dengan sendirinya. 

Media apa saja yang pernah terlibat ? 

Kalau dari media elektronik seperti JTV, ANTV, Kompas Tv, Batu Tv, ATV. 

Kalau media cetak seperti Jawa Pos, Malang Pos, Radar Malang. Pernah juga kita 

live di radio RRI untuk membahas tentang Rumah Pangan Kita. Semua media 

sering datang ke Bulog Malang ini. 
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13. Bagaimana cara Bulog dalam menangani isu negatif di dalam 

masyarakat ? 

Isu yang sering terjadi adalah masalah raskin, kita kan setiap saat sudah 

berkoordinasi dengan masing- masing Pemkot dan Pemkab terkait Raskin, di 

dalam pedumnya apabila memang ada beras yang rusak atau jelek bisa ditukar 

maksimal 1 x 24 jam. Dan selalu saya sosialisasikan juga kepada perwakilan desa. 

Tapi selama 2016 hanya sedikit isu dan keluhan yang kami terima dari 

masyarakat. Paling hanya ada satu dua kantong hama saja jadi tidak masalah. Kita 

juga biasanya melakukan press conference, ya biar masyarakat tahu kalau kita 

melakukan yang terbaik. 

14. Apakah dalam menangani isu, Bulog menggunakan jasa profesional 

public relation ? 

Tidak pernah, kalau ditingkat pusat mungkin iya, ditingkat Divre juga iya. Tapi 

kalo di Subdivre Malang belum. Kasub selaku humas. 

15. Dari manakah sumber barang yang Bulog dapatkan selama ini ? 

Ya dari pabrik langsung. Ya kalo misalnya gula kita ambil langsung dari Krebet. 

Kalo beras ya kita langsung ke petani berasnya. 

16. Apakah masyarakat boleh menjual bahan ke Bulog untuk kemudian di 

kelola oleh Bulog? 

Sangat boleh, kami sangat senang jika masyarakat menjual bahan pokok yang 

masih mentah ke kita untuk kemudian kita olah. Kami membelinya dengan harga 
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paling tinngi pada umumnya. Sehingga masyarakat tidak usah khawatir untuk 

rugi. 

17. Apakah humas Bulog melakukan event / kegiatan sebagai upaya untuk 

meningkatkan citra? 

Iya, Bulog selalu mengusahakan berbagai event agar masyarakat lebih percaya 

lagi kepada Bulog. 

Event apa saja ? 

Yaitu, launching Rumah Pangan Kita bersama walikota artinya Bulog menjual 

prodak-prodak secara umum yang ada dipasar dengan harga miring, terus Operasi 

Pasar yang biasanya kita lakukan di pasar pasar tradisional, Pasar Murah, terus 

mengikuti event event yang diadakan oleh Pemkab dan Pemkot yang ditujukan 

langsung untuk masyarakat. Sampai blusukan pak wali kita juga ikut event itu 

juga, artinya prodak Bulog ini untuk kedepannya kita mengaju kepada kualitan 

dan pelayanan kan gitu. 
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Biodata Subyek Penelitian 2 

Nama   :Ainun Ruspiani 

Usia  : 30 tahun 

Jabatan  : Kepala Sie Komersial dan Bisnis  

 

Draft wawancara 

1. Kapan Bulog melakukan Operasi Pasar ? 

Ya jika di masyarakat harga mulai tinggi kita segera turun dan melakukan OP. 

2. Barang-barang apa saja yang Bulog jual dalam Operasi Pasar ? 

Ya sembilan bahan pokok, tapi kan tidak semua dijual disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada dimasyarakat. Masyarakat butuhnya apa ya itu yang kita 

bawa saat OP. Nanti kita bawa bawang merah, dan ternyata bawah merah lagi 

murah kan jadi gak laku. 

3. Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap program Operasi Pasar ? 

Untuk sampai saat ini sangat-sangat bagus. Masyarakat sangat menantikan OP 

yang dilakukan oleh Bulog. Soalnya kan masyarakat juga ingin mendapatkan 

bahan pokok yang bagus dengan harga murah. 

4. Di mana biasanya operasi pasar dilakukan ? 

Di daerah-daerah yang yang saat itu harga bahan pokok mengalami kenaikan tak 

wajar. Jadi seumpama di Batu harga beras 8000 per kilonya, tapi Pujon kok 12000 

perkilonya. Kita lansgusng segara melakukan OP di Pujon. 
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5. Bagaimana Bulog Subdivre Malang menjaga hubungan baik dengan 

masyarakat/ komunitas ? 

Kalau ke masyarakatkan melalui program program yang dilakukan oleh 

pemerintah, ditambah lagi mungkin program tambahan seperti penugasan dengan 

mengadakan Operasi Pasar, dan Pembentukan RPK 

6. Saat melakukan operasi pasar apakah Bulog meminta izin terhadap 

pemerintah setempat ? 

Ya selalu. Kalau kita mengadakan OP di Batu ya kita izinnya ke Walikota dan 

pemerintah desa setempat. 

7. Apakah pemerintah sering membantu dalam program-program yang 

Bulog lakukan ? 

Sering sekali, bahkan pemerintah sangat mendukung program OP yang kami 

lakukan. Beberapa kali mereka menawarkan tambahn bahan pokok yang 

kemudian untuk kami jual. 

8. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan Bulog Subdivre Malang 

dengan pihak lain untuk mendukung kinerja lembaga? 

Kita sekarang dihimbau untuk bekerjasama dengan perhotelan dan perbankan. 

Paling sering dan lama itu ya dengan perbankan, seperti bank BNI, BRI, Mandiri, 

Bukopin. Kalo kita ada event, perhotelan sebagai tempat pasar murah seperti 

kemarin di Haris Hotel kita yang menyediakan atau jika kita ingin mengadakan 

pasar murah kita bisa kerjasama dengan hotel untuk mengadakan event tersebut, 

jadi kita saling kerjasama intinya. Kita bisa membantu dan perbankan sekarang 
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dengan pemerintah bekerjasama dalam urusan pembuatan e-voucher untuk 

pangan, kerjasamanya kan dengan bank BNI, otomatis kita yang dibawah juga 

kaitanya kerjasama dengan bank BNI. Ini gantinya Raskin dalam artian pemberian 

bantuan dalam bentuk non tunai. Sekarang kan pakek kartu kalau dulu kan lewat 

pos. 

9. Cara – cara apa saja yang dilakukan Bulog Subdivre Malang untuk 

menjaga hubungan baik dengan karyawannya ? 

Kita kalau setiap hari jumat ada olahraga, terus kalo misalnya ada yang ulang 

tahun kita kadang kasih surprise, kita kasih kejutan dalam kegiatan rapat, rapat 

rutin bisa setiap minggu bisa awal bulan, pokoknya adalah setiap sebulan itu pasti 

ada rapat. Terus kita juga mengadakan makan bersama sehabis lebaran sehabis 

maulid nabi, kita menghadirkan penceramah. 

10. Apa Bulog selalu menggunakan media masa ? 

Seringkali media masa datang ke kita tanpa kita undang sebelumnya. Hubungan 

yang baik dengan media membuat media terus mendatangi kita setiap kita ada 

kegiatan. Waktu kemarin pun waktu OP media dari koran dan Tv datang untuk 

meliput kita. Kalau koran itu seperti Jawa Pos, Media Indonesia,My Bisnis 

Indonesia, Malang Pos, koran-koran lokal bahkan televisi seperti JTV, Batu Tv, 

Malang Tv, ya tergantung media apa yang meliput pada saat itu. Kalo hanya 

wawancara statemen di radio juga pernah. Mungkin lebih detilnya Pak Arsyad 

yang lebih tahu. Jadi gini, terus terang untuk kita ke media ada jenjangnya. Jadi 

kalo kita yang dibawahnya kepala itu tidak bisa memberikan sembarang statemen, 

karena kan kaitannya juga mungkin salah informasi, salah pemahaman. 
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11. Apakah Bulog menggunakan media lini masa / sosial media ? 

Sementara ini masih ada facebook saja, tapi kita mulai memikirkan untuk 

membuat instagram dan twitter juga. 

12. Bagaimana Humas Bulog menjalin hubungan baik dengan media ? 

Dengan mengundang langsung media tersebut. Tapi kalau dengan media itu sudah 

terjalin baik dengan sendirinya. Melekatlah. Kalau secara detailnya mungkin yang 

tau Pak Arsyad. 

Media apa saja yang pernah terlibat ? 

Kalau koran itu seperti Jawa Pos, Media Indonesia,My Bisnis Indonesia, Malang 

Pos, koran-koran lokal bahkan televisi seperti JTV, Batu Tv, Malang Tv, ya 

tergantung media apa yang meliput pada saat itu. Kalo hanya wawancara statemen 

di radio juga pernah. Mungkin lebih detilnya Pak Arsyad yang lebih tahu. Jadi 

gini, terus terang untuk kita ke media ada jenjangnya. Jadi kalo kita yang 

dibawahnya kepala itu tidak bisa memberikan 

13. Bagaimana cara Bulog dalam menangani isu negatif di dalam 

masyarakat ? 

Kalo kita sih gak bisa menghindari atau menolaknya. Kita cuma menunjukan diri 

aja gimana kita bekerja, nantikan otomatis lama-lama masyarakat menilai sendiri 

masyarakat yang membuat isu. Kita tetap didalam Bulog dari kepala sampai akhir 

yang namanya bekerja itu harus sabaik mungkin semaksimal mungkin, nanti 

hasilnya insya Allah kalo sudah maksimal hasilnya pun juga maksimal. Kita juga 
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sering melakukan Press Release dan Conference untuk memberitahu masyarakat 

tentang apa yang sedang terjadi. Biasanya masyarakat itu tahunya dari mulut 

kemulut, ya kita akhirnya klarifikasi itu lewat cara ini 

14. Apakah dalam menangani isu, Bulog menggunakan jasa profesional 

public relation ? 

Kalo yang ditanyakan Bulog Malang tidak, kalau yang ditanyakan Bulog pusat 

iya. 

15. Dari manakah sumber barang yang Bulog dapatkan selama ini ? 

Ya dari Pabrik sama produsen langsung. Kalau Gula ya dari pabrik gula, kalau 

beras ya langsung dari petani. Kita beli yang masih gabah terus kita selep sendiri. 

Bawah merah sama bawang putih pun langsung dari produsen atau petaninya. 

16. Apakah masyarakat boleh menjual bahan ke Bulog untuk kemudian di 

kelola oleh Bulog? 

Sangat boleh, kita sudah menghimbau agar masyarakat menjual hasil panenya ke 

kita. Tapi ya tidak dikit dikit amat. Kita pun membelinya dengan harga yang sama 

bahkan lebih tinggi dari umumnya di masyarakat. 

17. Apakah humas Bulog melakukan event / kegiatan sebagai upaya untuk 

meningkatkan citra? 

Iya, kita aktif dalam melakukan event 

Event apa saja ? 

Kita kalau di subdivre Malang itu event lebih banyak kerjasama, bekerjasama 

dengan pihak lain. Seperti kemarin kita bekerja dengan Dinas Pertanian di Pasar 



 

 

16 

 

Tani yang di Rampal dengan mengadakan pasar murah. Kita rata-rata 

mengadakan pasar murah. Kemudian kemrain ada kegiatan dari pemkot kita juga 

melakukan pasar murah. Operasi pasar juga sering kita lakukan. Kita biasa 

melakukan Operasi Pasar Mandiri dimana operasi pasar dilakukan tanpa 

menggunak subsidi. Kita melakukannya keliling di pasar-pasar, di depan kantor 

dan tiap di depan gudang. Kita juga melanching RPK tujuanaya agar masyarakat 

bisa membeli barang dari kita dengan dekat. Jadi tidak jauh jauh ke Malang kota. 
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Biodata Subyek Penelitian 3 

Nama   : Bunyamin 

Usia  : 54 tahun 

Jabatan  : Kepala Gasar (Harga Dasar) 

Draft wawancara 

1. Kapan Bulog melakukan Operasi Pasar ? 

Jika kira-kira di masyarakat harga sudah mulai tidak stabil kita lakukan Operasi 

Pasar 

2. Barang-barang apa saja yang Bulog jual dalam Operasi Pasar ? 

Banyak tapi keseluruhan itu sembilan bahan pokok. Beras, minyak, gula dan lain-

lain. Tapi yang paling banyak itu ya gula, beras, dan minyak soalnya itu yang 

paling sering di minati masyarakat. 

3. Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap program Operasi Pasar ? 

Sejuah yang saya liat saat melakukan operasi pasar, masyarakat sangat antusias 

terhadap OP. Bahkan kadang barang yang kita sediakan tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan dari mereka. 

4. Di mana biasanya operasi pasar dilakukan ? 

Ya di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga, tidak semua daerah berhak 

mendapatkan OP. Jadi kita menyesuaikannya. 

5. Bagaimana Bulog Subdivre Malang menjaga hubungan baik dengan 

masyarakat/ komunitas ? 
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Ya sering melakukan OP bisa membuat hubungan dengan masyarakat berjalan 

baik. Biasanya kita juga melakukan event-event kecil untuk masyarakat. 

6. Saat melakukan operasi pasar apakah Bulog meminta izin terhadap 

pemerintah setempat ? 

Ya pastilah. Nanti kalo gak izin ya gak boleh. Jadi ya harus izin ke Walikota atau 

Bupatinya terus ke kelurahannya terus ke kepala desanya 

7. Apakah pemerintah sering membantu dalam program-program yang 

Bulog lakukan ? 

Sering, bahkan pemerintah sangat mendukung dengan program-program yang 

Bulog lakukan. Selalu disupport terus kok. 

8. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan Bulog Subdivre Malang 

dengan pihak lain untuk mendukung kinerja lembaga? 

Sekarang ini kita bekerjasama dengan pihak bank, kalo di Malang sendiri 

kerjasamanya sama Bank BNI utnuk program beras gratis ini. Jadi nanti 

masyarakat yang membutuhkan akan diberikan kartu seperti atm yang isinya uang 

untuk mengambil beras gula dan lain lain. Uangnya itu tidak bisa di cairkan 

berupa uang cash. 

9. Cara – cara apa saja yang dilakukan Bulog Subdivre Malang untuk 

menjaga hubungan baik dengan karyawannya ? 

Banyak ya, kita gampang memberikan izin kepada karyawan yang ingin cuti. 

Kadang juga kita mengadakan rapat rutin, selain untuk membahas masalah-

masalah yang dihadapi juga melakukan pendekatan. Setiap hari jumat juga kita 
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melakukan senam, beberapa kali juga kita memanggil ustad untuk ceramah. 

Kadang juga itu memberikan kejutan ke karyawan yang ulang tahun. Kita juga 

kalau ada apa gitu yang bisa dikasih ke keluarga karyawan pasti kita kasih, 

biasanya waktu idul adha ya kita kasig daging ke keluarga karyawan. 

10. Apa Bulog selalu menggunakan media masa ? 

Iya sering kali kita berhubungan dengan banyak media. Sering kali media meliput 

setiap kegiatan kita meskipun kita tidak menyebarkan pemberitahuan tentang 

acara tersebut kepada media. Hubungan kita dengan media sangat baik sekali. 

Dari media cetak, elektronik bahkan online media. 

11. Apakah Bulog menggunakan media lini masa / sosial media ? 

Ada tapi masih facebook saja. Kedepannya mungkin juga akan membuat twitter 

dan Instagram. Kalo RPK sendiri sudah punya IG dan twitter. 

12. Bagaimana Humas Bulog menjalin hubungan baik dengan media ? 

Hubungan dengan media itu terjalin dengan sendirinya. Kita tidak melakukan hal 

yang spesial terhadap media. Jika kita ada kegiatan ya kita undang, kita ya tidak 

sulit untuk dimintai wawancara. 

Media apa saja yang pernah terlibat ? 

Kalau media cetak ya seperti Radar Malang, Radar Batu, Jawa Pos, banyak 

pokoknya, terus kalau televisi itu ya ATV, Batu Tv, JTV, televisi lokal sih sudah 

pernah semua kayaknya. 
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13. Bagaimana cara Bulog dalam menangani isu negatif di dalam 

masyarakat ? 

Mengadakan Press Release dan Press Conference. Biar masyarakat tahu tentang 

kebenran isu yang ada dimasyarakat. Kalo kita uadh bekerja sungguh-sungguh 

tapi masih ada isu negatif kan tidak enak. Mungkin ada oknum yang sengaja 

berbuat jelek pada barang kami, ya mending press release aja biar masyarakat tahu 

kebenarannya. Kalau masalah isu negatif sih tergantung masyarakat ya, tapi kalau 

sekarang ini isu negatif sudah sangat jarang kalo yang menyangkut unutk Bulog. 

Paling yang membuat masyarakat khawatir adalah kualitas beras. Jadi kita 

menyiasatinya dengan mengganti beras yang rusak atau jelek tersebut dengan 

beras yang baru.  

14. Apakah dalam menangani isu, Bulog menggunakan jasa profesional 

public relation ? 

Kalo Bulog Subdivre Malang sendiri sih enggak. 

15. Dari manakah sumber barang yang Bulog dapatkan selama ini ? 

Ya dari produsen langsung. Bisa dari pabrik atau dari petani langsung. Kalau 

pabrik yan gula, minyak. Kalau petani langsung ya beras. 
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16. Apakah masyarakat boleh menjual bahan ke Bulog untuk kemudian di 

kelola oleh Bulog? 

Boleh banget, kita selalu menghimbau masyarakat untuk menjual bahan seperti 

beras itu ke kita. Ya tapi jangan satu kilo dijual ke kita. Ya minimal satu kwintal 

gitu kita siap terima. 

17. Apakah humas Bulog melakukan event / kegiatan sebagai upaya untuk 

meningkatkan citra? 

Iya kita selalu melakukan event apakah itu event besar maupun event kecil. 

Event apa saja ? 

Ya melakuan OP kan juga termasuk event. OP ini sering kita lakukan di daerah 

daerah yang stabilitas harganya jelek. Kita juga membuat RPK atau Rumah 

Pangan kita. Tujuannya sih untuk mendekatkan diri Bulog kepada masyarakat. 

Kita juga pernah bahkan sering melakukan event bersama perhotelan ataupun 

intansi lainnya. Kadang kita disuruh mengadakan pasar murah. tujuanya sih agar 

masyarakat bisa membeli dengan harga murah dan mudah dan semakin 

meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kita 
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Lampiran 2 

Foto Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Wawancara dengan Pak Arsyad selaku Kepala Perum Bulog 

SubDivre Malang 
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 Gambar 12. Wawancara dengan Ibu Ainun selaku Kepala Sie Komersial dan 

Bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 13. Wawancara dengan Pak Bunyamin selaku Sie Gasar (Harga Pasar) 
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