
 

 

ABSTRAK 

 

Alwi Kamaludin Abdullah. Peran Majalah Warta Intra Bulog sebagai Media Internal di 

Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat 

 

 Media internal merupakan media  yang penting suatu perusahaan atau lembaga karena 

digunakan baik pegawai maupun manajemen dalam mencari informasi dan menyebarluaskan 

informasi, Majalah Warta Intra Bulog  berperan sebagai media internal  baik di bulog pusat 

maupun di bulog divisi Regional Jawa Barat dan menjadi media yang menjebatani kedua 

lembaga tersebut dalam hal informasi dan kebijakan sehingga diharapkan terciptannya informasi 

yang jelas dan serampak antara pusat dan anak cabang .penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

sejauh mana Majalah Warta Intra Bulog berperan sebagai media internal di perum bulog regional 

Jawa Barat 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana 

penelitian deskriptif menggambarkan karakteristik, individu, situasi atau kelompok tertentu. 

Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 Majalah Warta Intra Bulog diharapkan menjadi media internal yang dapat 

menghubungakan antara bulog pusat dan bulog divisi regional jawa barat. Majalah Warta Intra 

Bulog berperan  sebagai media komunikasi antar pegawai menjadikan Pegawai dari pusat dapat 

berkomunikasi dengan pegawai dari cabang lain atau digunakan sesama regional dengan 

menggunakan Majalah Warta Intra Bulog sebagai media untuk menampung tulisan-tuliasan 

berupa informasi-informasi yang menarik. Majalah warta intra bulog menjadi sumber informasi 

yang memenuhi kebutuhan informasi  bagi pegawai baik dari bulog pusat maupun daerah dan 

menjadi acauan yang jelas untuk mendapatkan informasi baik informasi di Bulog atau informasi 

tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Majalah Warta Intra Bulog diharapkan berperan 

sebagai pembentuk citra yang baik bagi pegawai dengan memberikan informasi-informasi dan 

wawasan yang menarik baik untuk pegawai dari pusat maupun cabang sehinnga membuat 

pegawai aktif dan kreatif dalam bekerja. 

Saran pengambilan informasi-informasi dari cabang hurus lebih intens lagih agar 

seimbang informasi-informasi dari pusat dan informasi-informasi dari cabang yang dimuat di 

Majalah Warta Intra Bulog 
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