
BAB IV 

SEKILAS TENTANG INTEGRASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) di KOTA MALANG 

 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Kota Malang baik secara geografis, 

sosial, politik, hingga pada formulasi kebijakan pemerintah. Hal ini akan menjadi penghubung 

dengan bab selanjutnya yang membahas lebih dalam mengenai formulasi kebijakan integrasi 

program CSR dengan program pembangunan daerah periode kepemimpinan Moch. Anton tahun 

2013-2018. 

4.1 Gambaran Umum Kota Malang 

 Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota terbesar 

kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari 

permasalahan kurangnya ruang terbuka hijau yang semakin buruk kualitasnya. Kini Kota Malang 

banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah 

yang berserakan atau harus merevitalisasi taman dan hutan kota. Namun terlepas dari berbagai 

permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. 

Selain itu Kota Malang juga terkenal dengan semboyan Tri Bina Cita yaitu sebagai 

Kota Pendidikan, Kota industri dan Kota Pariwisata yang mencerminkan profil potensi ekonomi 

Kota Malang.
1
 Tidak hanya itu karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan 

kotanya yang bersih, bagaikan kota Paris-nya Jawa Timur. Hal itu dikarenakan sarana rekreasi 

dan sosial budaya yang ada di Kota Malang terdapat distruktur iklim yang lebih kondusif dengan 

jumlah penduduk yang lebih didominasi oleh anak muda.  
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Letak Kota Malang yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Hal ini diharapkan bahwa sarana dan prasarana 

perkotaan yang dimiliki dapat menunjang kegiatan perekonomian secara dinamis sehingga 

menjadi simultan perubahan kota ke arah industri dan jasa, termasuk pariwisata dan pendidikan. 

Salah satu contohnya yaitu keberadaan taman dan hutan kota. Keberadaan taman 

maupun hutan kota mampu menarik para warga Kota Malang maupun luar Kota Malang. Adanya 

taman dan hutan kota juga merupakan salah satu bentuk asset pariwisata, dan tidak sedikit 

wisatawan dalam maupun asing yang mengunjungi taman dan hutan kota tersebut.  

Secara administratif Kota Malang merupakan wilayah di Provinsi Jawa Timur yang 

terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 57 kelurahan. Mencakup luas wilayah 110.06 km2 

dengan perincian sebagai berikut:
2
 

a. Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 km2, terbagi menjadi 89 RW dan 

674 RT 

b. Kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km2, terbagi menjadi 

110RW dan 822 RT 

c. Kecamatan Blimbing dengan luas 17,77 km2, terbagi menjadi 123 

RW dan 880 RT 

d. Kecamatan Sukun dengan luas 20,97 km2, terbagi menjadi 86 RW 

dan 820 RT 

e. Kecamatan Lowokwaru dengan luas 22,60 km2 terbagi menjadi 118 

RW dan 739 RT. 

 

Batasan wilayah administratif dari Kota Malang adalah di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Sebelah 
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Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Serta 

sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

 

4.2 Profil Pemerintah Kota Malang 

Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai 

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang 

tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 

ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM 

Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang 

ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah 

dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. 

 

4.3 Profil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Peraturan Daerah Kota Malang nomor 7 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah. Untuk uraian tugas pokok dan fungsi, dijabarkan melalui 

Peraturan Walikota Malang nomor 59 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kemudian didukung juga melalui Peraturan Walikota 

Malang nomor 17 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketiga peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan hukum 

pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang. 



Bappeda Kota Malang merupakan perwujudan peranan pemerintah untuk 

melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan. Bappeda bertugas untuk 

pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.di wilayah Kota 

Malang. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota No. 17 Tahun 2015. Tugas pokok utama yaitu menyusun 

dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda sebagai salah satu satuan kerja perangkat 

daerah Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan memberikan 

dukungan melalui peningkatan potensi pembangunan. Salah satu misi Bappeda dalam 

“Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan 

Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah 

merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah”
3
 merupakan wujud keseriusan 

Bappeda dalam meningkatkan pembangunan di Kota Malang.  

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang nomor 59 tahun 2012 tentang Uraian Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Bappeda 

melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pembangunan. Sedangkan struktur organisasi Bappeda terdiri dari:
4
 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1) Subbagian Penyusunan Program; 

2) Subbagian Keuangan; 
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3) Subbagian Umum. 

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: 

1) Subbidang Penelitian; 

2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi. 

d. Bidang Eakonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari: 

1) Subbidang Ekonomi; 

2) Subbidang Sosial dan Budaya. 

e. Bidang Tata Kota, terdiri dari: 

1) Subbidang Prasarana dan Sarana; 

2) Subbidang Tata Ruang. 

f. Bidang Penataan dan Evaluasi, terdiri dari: 

1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan; 

2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Selain Bappeda yang menangani mengenai perencanaan, penataan, dan 

pembangunan, khususnya disini menangani tentang integrasi Corporate Social Responsibility 

(CSR) dengan pembangunan daerah. Ada juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang juga turut 

andil mengenai pengelolaan pembangunan taman yang ada di Kota Malang. Berikut profil 

lengkap mengenai Dinas Kebersihan dan Pertamanan.   

4.4 Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang didirikan berdasarkan Peraturan 

Walikota Malang nomor 49 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai andil dalam 

arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas 

dan fungsi pada akhir periode perencanaan yang ada di Kota Malang. 

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di Kota Malang, Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan 

daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota dan hutan kota. 

Salah satu upaya Pemerintah Kota Malang dalam menciptakan suatu tata kota yang asri dan 



sejuk serta menarik untuk dikunjungi maupun untuk dipandang oleh wisatawan lokal maupun 

asing.  

Sebagian taman dan hutan kota merupakan hasil dari dana CSR dari berbagai 

perusahaan. Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan berbagai pihak perusahaan terkait 

mampu menyulap hutan dan taman yang dulunya pasif, namun sekarang telah menjadi ikon Kota 

Malang. Banyaknya revitalisasi tersebut, mampu menyedot wisatawan untuk berkunjung ke Kota 

Malang, atau hanya sekedar menikmati pemandangan hutan kota. 

Mewujudkan visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yaitu gambaran 

arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas 

dan fungsi pada akhir perencanaan, maka diarahkan menuju terwujudnya Kota Malang yang 

bersih, hijau dan nyaman. Selanjutnya perlu dijabarkan dengan misi-misi sebagai berikut:
5
 

1. Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai 

pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangg4a secara 

terpadu dan berkelanjutan 

2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH 

(Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan 

kota dan pemakaman 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan 

umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter 

kawasan kota 

4.5 Profil Perusahaan  

Menurut Pergub Jatim nomor 52 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan dan 

diperjelas dengan Perda Jatim nomor 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. 

Kedua regulasi tersebut menggambarkan bagaimana program CSR dilaksanakan, setiap daerah 
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dihimbau untuk memacu perusahaan melaksanakan CSR. Harapannya adalah tentu agar mampu 

memberdayakan masyarakat sampai pelosok seluruh Jawa Timur. 

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta 

kelestarian fungsi lingkungan hidup di provinsi Jawa Timur, terlaksana dengan baik bila terjalin 

hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. 

Sebagaimana yang tertera dalam Perda Jatim nomor 4 tahun 2011 ini semakin memperkuat 

adanya kesempatan bagi para perusahaan untuk melestarikan lingkungan melalui bentuk aksi 

nyata program Corporate Social Responsibility (CSR). berikut pemaparan mengenai daftar 

perusahaan yang ikut melaksanakan integrasi program CSR dengan program pembangunan 

daerahberdasarkan nama perusahaan, bentuk CSR dan tahun pembangunan dimulai: 

 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Perusahaan Integrasi Program CSR di Kota Malang 

NO Nama 

Perusahaan 

Bentuk CSR Tahun 

Pembangunan 

1. PT. Bentoel 

Prima Tbk 

Revitalisasi taman 

Trunojoyo, Taman Kunang-

Kunang, Taman Slamet 

Dimulai tahun 

2014, dan tahun 

2015 

2.  Bank BRI Pembangunan Alun-Alun 

Kota Malang 

Tahun 2014 

3. PT. Nikko Steel Pembangunan Taman Singha 

Merjosari 

Tahun 2012 

4. PT. Beiersdorf 

Indonesia 

Pembangunan Family Park 

Merbabu 

Tahun 2013 

5. PT. Amerta 

Indah Otsuka  

Revitalisasi Hutan Kota 

Malabar 

Tahun 2014 

6. PT. Indana Revitalisasi Kampung Warna Tahun 2015 



Jodipan 

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa perusahaan banyak mengucurkan 

dana CSR nya pada kisaran tahun 2014. Yakni sekitar setahun setelah Moch Anton menjabat 

sebagai Walikota Malang. Hal ini merupakan kabar gembira khususnya bagi warga Kota Malang 

dalam menyambut wajah baru ruang terbuka hijau di Kota Malang.  

Berikutnya namun dalam tabel diatas, terdapat pembangunan taman Singha 

Merjosari yang dimulai sejak tahun 2012. Dimana pada saat kepemimpinan Peni Suprapto taman 

tersebut telah melaksanakan pembangunan. Sedangkan proyek terbaru dan kini tengah banyak 

disorot adalah pembentukan Kampung Warna yang disponsori oleh PT. Indana.  

4.6 Jenis Usaha  

a. PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang 

terbesar di Indonesia. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 

1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan 

terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada 

tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga 

menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang 

masih digunakan sampai dengan saat ini. 

b. PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 



PT Bentoel Internasional Investama Tbk atau Bentoel Group adalah perusahaan 

rokok terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan Malang. Pada 17 Juni 

2009, perusahaan ini diakuisisi oleh British American Tobacco, perusahaan rokok terbesar kedua 

di dunia dengan saham 85%. 

c. PT. Beiersdof Indonesia  

Beiersdorf Indonesia  merupakan perusahaan multinasional dari Jerman yang 

bergerak di bidang kosmetika dan alat kesehatan, dengan produk  utama Nivea dan Hansaplast. 

Beiersdorf Indonesia  didirikan pada tahun 1882 oleh Paul Carl Beiersdorf di kota Hamburg, 

Jerman. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan memiliki cabang perusahaan di berbagai kota, 

salah satunya Kota Malang. 

d. PT. Nikko Steel Indonesia 

Nikko Steel Indonesia didirikan pada tahun 1972. Salah satu produk unggulan yang 

diproduksi Nikko Steel Indonesia adalah kawat las, dan merupakan salah satu produk kawat las 

berkualitas yang saat ini ada dipasaran, karena kualitas yang di miliki produk ini, membuat 

produk ini banyak digunakan oleh para pengusaha yang bergerak di bidang las. Sampai saat ini, 

produksi tahunan perusahaan tersebut lebih dari 20.000 metrik ton elektroda lebih dari 100 jenis 

yang berbeda yang mencakup semua pengelasan di semua sektor industri utama. 

e. PT. Amerta Indah Otsuka 

PT Amerta Indah Otsuka merupakan bagian dari Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd 

Jepang yang memproduksi minuman isotonic. Pada tahun 1991, perusahaan tersebut mendirikan 

pabrik di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2004, perusahaan ini 
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memutuskan untuk memindahkan pabrik ke Sukabumi dengan pertimbangan untuk menekan 

biaya produksi serta transportasi dalam kemudahan penyediaan bahan baku. 

f. PT. Inti Daya Guna Aneka Warna 

Perusahaan yang biasa disebut Indana ini berawal dari sebuah home industry yang 

memulai operasinya pada tahun 1981 di Batu, Jawa Timur. Modal awal yang sepenuhnya milik 

pribadi tersebut kini kian berkembang menjadi salah satu produsen yang menaungi cat tembok 

Decofresh. Pusat kegiatan Indana dipindahkan ke Letjend Sutoyo Malang, dan telah banyak 

menghasilkan banyak produk. Semakin hari bisnis keluarga yang digeluti semakin tampak 

mantap mengalami kemajuan perusahaan secara global. Hingga akhirnya turut serta 

berpartisipasi dalam kegiatan CSR yang dilakukan di Kota Malang. 

 


