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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 apa saja 

aktivitas kehumasan lembaga terkait peningkatan citra. 

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. 

 

 

 

 


