
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu elemen yang penting dalam 

sebuah kerangka sustainability, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. 

CSR adalah konsep yang tidak hadir secara instan. CSR merupakan hasil dari proses panjang 

dimana konsep dan aplikasi telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Di wilayah 

Asia, konsep CSR berkembang sejak tahun 1998, tetapi pada waktu tersebut belum ada 

pengertian maupun pemahaman yang baik tentang CSR. 

Indonesia mulai menanggapi isu CSR tersebut pada tahun 2001, dimana banyak 

perusahaan maupun instansi sudah banyak melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan 

masyarakat. Perkembangan tentang konsep CSR pun pada akhirnya meningkat lebih baik 

ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah 

terbentuknya program terkait CSR. Program yang mulanya identik dengan istilah Community 

Development (CD), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PBKL), mulai diatur dalam 

Keputusan Menteri BUMN pada tahun 2007. Kemudian disusul dengan peraturan mengikat 

Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait dengan sumber daya alam. 

Menanggapi terbentuknya regulasi mengenai bina lingkungan dan pengelolaan 

sumber daya alam, berbagai peraturan mengenai konsep CSR juga berkembang di Jawa Timur. 

Ditunjukkan dengan Pergub Jatim No. 52 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan dan 

diperjelas dengan Perda Jatim No. 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. 

Kedua regulasi tersebut menggambarkan bagaimana program CSR dilaksanakan, setiap daerah 



dihimbau untuk memacu perusahaan melaksanakan CSR. Harapannya adalah tentu agar mampu 

memberdayakan masyarakat sampai dipelosok seluruh Jawa Timur. 

Kriteria kriteria perusahaan yang wajibkan untuk melaksanakan program CSR yakni 

kegiatan perusahaan yang bergerak dalam bidang pemanfaatan yang berkaitan dengan sumber 

daya alam atau perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam 

tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam sebagaimana 

tertera dalam Undang Undang no 40 tahun 2007  pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang 

didukung juga dengan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012.  

Kota Malang merupakan salah satu kota yang menyambut baik adanya peraturan 

tersebut. Dalam rangka mensukseskan pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan 

masyarakat, maka tidak heran Kota Malang turut serta membantu terselenggaranya program 

tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya wadah bagi pengusaha untuk menyalurkan 

dana CSR yang mulai direalisasi pada tahun 2011
1
.  

  Banyak program CSR yang telah dilakukan di Kota Malang dalam berbagai 

bidang yang meliputi kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi maupun pembangunan. Salah 

satu aktivitas CSR yang mampu menarik perhatian adalah Sekolah Adiwiyata pada tahun 2009 

yang diselenggarakan oleh Sampoerna Foundation. Program bebas biaya ini merupakan sebuah 

dukungan PT. Sampoerna terhadap siswa menengah atas dalam melanjutkan pendidikannya. 

Kemudian pada tahun 2012, sebanyak 30 warga Kota Malang menerima bantuan bedah rumah 

yang diprakarsai oleh Bank Jatim Malang.  
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Pada faktanya Kurun waktu pemerintahan Peni Suparto (2003-2008 dan 2008-2013), 

tidak dijelaskan banyak mengenai program CSR yang mengintegrasi pembangunan. Pemerintah 

melaksanakan program pembangunan daerah melalui sejumlah dokumen perencanaan mulai dari 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan lainnya, dengan 

tanpa melibatkan perusahaan dalam proses perencanaan tersebut. Padahal perusahaan-

perusahaan yang ada sesungguhnya memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Di banyak kasus, pelaksanaan CSR kerap berjalan sendiri tanpa koordinasi apalagi 

integrasi dengan program pembangunan daerah bahkan program CSR . 

Fenomena yang berbeda ketika era kepemimpinan Abah Anton (2013-2018) dimana 

keterlibatan program CSR sangat terasa ikut berkontribusi dalam program pembangunan 

khususnya pada sektor infrastruktur kota yakni RTH atau ruang terbuka hijau. Integrasi yang 

baik antara Pemerintah Kota Malang di bawah kepemimpinan Abah Anton dengan perusahaan-

perusahaan yang masuk dalam  program CSR untuk mendukung program pemerintah, juga 

menjadi salah satu alat politik kepemimpinan Abah Anton untuk  meningkatkan political image 

terhadap popularitas gaya kepemimpinanya kepada warga Kota Malang. Gaya kepemimpinan 

yang khas ini pada mendapatkan respon baik dari masyarakat Kota Malang dimana banyak 

warga Kota Malang yang sangat menikmati keberadaan RTH sebagai tempat untuk melakukan 

kegiatan dan interaksi sosial serta tentu fenomena ini mejadi suatu hal yang baru dalam 

pembanguan daerah di Kota Malang sendiri.  

Pertama, keberhasilan Anton dalam mengantarkan Kota Malang menjadi Best 

Practice (percontohan) Green City se-Asia Tenggara dalam 2
nd

 ASEAN Mayors Forum 2015 

oleh United Cities and Local Government (UCLG). yang menyulap taman kota di sekitar Malang 



menjadi ruang publik. Kedua, penghargaan yang diraih sebagai walikota terinovatif oleh Hari 

Tanoesudibjo pada juli 2015 lalu yang juga karena berhasil mempercantik Kota Malang yang 

layak menjadi tujuan tempat wisata, dan dianggap mengembangkan konsep go green
2
. 

Pencapaian prestasi tersebut terlaksana berdasarkan kebijakan program CSR dan adanya 

perundingan yang dilakukan antar stakeholder.  

Formulasi kebijakan ini berpeluang untuk dilakukan mengingat sejumlah program 

CSR pernah dan atau sedang dilakukan di wilayah administrasi pemerintah Kota Malang. Hingga 

proposal penelitian ini disusun, setidaknya ada bermacam-macam contoh penerapan kegiatan 

CSR oleh beberapa perusahaan besar yang berdasarkan aspek pembangunan. Diantaranya adalah 

PT. Bentoel, Bank BRI, PT. Nikko Steel, PT. Beiersdorf Indonesia. Beberapa perusahaan 

tersebut mengucurkan dana CSR nya dengan merevitalisasi wilayah yang dulunya sempat 

terabaikan. 

Tabel 1.1 

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 

Tahun 2012 
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Merjosari 

4. PT. Beiersdorf 

Indonesia 

Pembangunan 

Family Park 

Merbabu 

Tahun 2013 

5. PT. Amerta 

Indah Otsuka  

Revitalisasi Hutan 

Kota Malabar 

Tahun 2014 

6. PT. Indana Memperbaiki 

Kampung Jodipan 

Tahun 2016 

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2016 

 

PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk ("Bentoel" atau "Perseroan”) dan 

anak perusahaannya adalah anggota British American Tobacco Group, grup perusahaan 

tembakau terbesar kedua di dunia berdasarkan pangsa pasar global dengan berbagai 

brand yang dijual di lebih dari 200 negara
3
. Dalam menjalankan usahanya, PT. Bentoel 

merupakan perusahaan yang berbasis industri, akan banyak berhubungan dengan pihak 

stakeholder. Dalam menjaga hubungan yang baik dan seimbang antar stakeholder nya, 

yakni pemerintah dan masyarakat, PT Bentoel telah menjalankan berbagai program CSR 

dalam jangka waktu dua tahun terakhir. Diantaranya, perbaikan dua taman di Kota 

Malang yang terabaikan dan tidak terawat, yakni Taman Trunojoyo dan Taman Kunang-

Kunang. Kegiatan ini dilakukan berlandaskan semua faktor kehidupan saling 
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mempengaruhi satu dengan lainnya. Khususnya ekonomi, lingkungan dan sosial yang 

harus diperhatikan untuk pembangunan berkelanjutan
4
. 

Sebuah taman unik yang cocok menjadi destinasi masyarakat Malang dalam 

berekreasi maupun untuk bersantai. Taman terbuka dengan lokasi yang strategis, ditengah kota 

dan berdampingan dengan Taman Tugu. Sebuah konsep taman yang dibentuk dari hubungan 

kerjasama antar Walikota Malang dengan perusahaan ternama PT. Bentoel. Diresmikan pada 1 

Juni 2014 lalu oleh Walikota Malang, Moch Anton, taman ini diberi nama Taman Bentoel 

Trunojoyo atau Taman Cerdas Trunojoyo. Momen pertengahan tahun 2014 ini diwarnai dengan 

realisasi pembangunan nyata di Kota Pendidikan. Diperkirakan taman tersebut menyedot biaya 

hingga Rp 2,5 milyar dengan bantuan CSR PT. Bentoel
5
. Area taman didominasi warna hijau 

yang mulai tertata. Berbeda dengan keadaan taman sebelum revitalisasi yang cenderung kumuh 

dan tidak terawat.  

Taman yang sebelumnya hanya pasif dan diisi pepohonan, sekarang fungsinya 

meningkat menjadi taman aktif dan menyediakan berbagai fasilitas bagi masyarakat 

umum. Konsep unik yang dihadirkan atas kerjasama dua pihak, yakni Pemerintah dan 

PT. Bentoel ini sangat menarik. Disebut Taman ‘cerdas’ tidak lain karena dilengkapi 

dengan fasilitas bermain, kesehatan, dan juga taman belajar bagi masyarakat. Segala 

fasilitas di taman ini tidak dikenakan biaya sama sekali. Bangunan unik dan modern 

menghiasi sudut taman, menyediakan ruang perpustakaan dan berbagai koleksi buku. 

Selain itu, juga terdapat fasilitas ruang khusus untuk ibu menyusui.  
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Meskipun Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibangun dengan dana CSR PT. 

Bentoel, Taman Cerdas Trunojoyo ini adalah area bebas rokok. Hal ini tidak lain karena 

ingin memberikan rasa aman dan nyaman khususnya bagi anak-anak. Tersedianya 

beragam fasilitas termasuk perpustakaan membuat taman ini dilirik oleh masyarakat. 

Mengingat Kota Malang terkenal dengan Kota Pendidikan, maka pemerintah 

mempercantik taman tersebut sehingga bisa dijadikan tempat belajar dan memperoleh 

ilmu secara gratis. 

Contoh lain adalah revitalisasi Taman Alun Alun Kota Malang melalalui 

Program CSR BRI yang menghabiskan dana sekitar 5,9 milyar. Strategi relokasi terakhir 

yang dilakukan pemerintah yaitu PKL disekitar Alun-Alun Merdeka dipindahkan ke Jalan Kyai 

Tamin. Tujuan dari penataan PKL itu adalah untuk menciptakan kawasan bebas PKL dan 

merenovasi Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Pembangunan yang telah selesai dilakukan pada 

bulan April 2015 ini mendapat respon yang baik dari masyarakat Kota Malang. 

Fasilitas umum yang ditawarkan dari hasil revitalisasi ini sangat menarik. Sehingga 

tak heran banyak pengunjung yang datang setiap harinya. Diantaranya seperti air mancur menari, 

pedestrian, playground, 40 kursi taman, 10 sangkar merpati dengan sekitar 300 merpati, landasan 

skateboard, serta lampu taman yang indah dan unik. Untuk kebutuhan tenaga kerja terhadap 

masalah pengawasan dan perawatan, dialokasikan 12 orang untuk penjaga dan 15 orang untuk 

perawatan yang digilir piket bergantian dalam tiga shift. 

Selanjutnya dana CSR dari PT. Beiersdorf Indonesia dibawah naungan NIVEA 

Cares for Family yang mensponsori revitalisasi pembangunan taman merbabu atau yang 

disebut dengan Merbabu Family Park. Taman yang sebelumnya lengang berdiri di tanah 



seluas 3.924m2 diluncurkan pada tanggal 16 Juni 2014. Pembangunan ruang terbuka hijau 

yang juga menjadi area publik semakin dibutuhkan sebagai sentra aktivitas seperti 

berolahraga, bersantai dengan keluarga atau sekedar menikmati kesegaran alam. 

Selain itu, Taman Singha Merjosari merupakan ruang publik pertama yang 

didirikan di tahun 2015 seluas 29.012m2. taman Singha Merjosari ini dibangun dengan 

konsep Delapan Elemen Kota Hijau sebagai pemenuhan amanat UU penataan ruang, 

penyediaan ruang interaksi sosial budaya. Taman Singha Merjosari juga diharapkan bisa 

menjadi taman rekreasi dan edukasi masyarakat baik terkait budaya, lingkungan, 

maupun kecintaan pada alam. Penambahan wahana sepeda udara di Taman Singha 

Merjosari menjadi sebuah keseriusan Pemkot Malang dalam pembangunan taman ini. 

Pembangunan tambahan wahana ini berasal dari dana CSR PT. Nikko Steel yang menelan 

biaya Rp 1 milliar. Wahana sepeda udara memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar tetapi 

tidak mengubah bentuk taman yang ada.  

Untuk itu penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengidentifikasi proses 

pelaksanaan program CSR yang dilakukan di Kota Malang pada masa kepemimpinan Moch. 

Anton dan Sutiaji. Bagaimana proses integritas pemerintah Kota Malang dalam mendorong  

pelaksanaan CSR perusahaan yang memiliki kewajiban dalam hal ini PT Bentoel ,PT Beisdorf 

Indonesia dan Bank BRI, sesuai dengan aturan hukum yang tertera untuk mendukung 

pelaksanaan program pembangunan daerah di wilayah administrasi Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang diatas maka pertanyaan permasalahan yang peneliti ajukan 

dalam penelitian ini adalah: 



1. Bagaimana proses formulasi kebijakan yang dilakukan anatara pemerintah Kota Malang 

dengan perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian formulasi kebijakan integrasi program CSR dengan 

program pembangunan daerah adalah untuk:  

1. Mengetahui proses information collection antara Pemerintah Kota Malang dengan 

PT.BentoelPT. Beiersdoff dan PT Nikko Steel dalam upaya pelaksanaan program CSR 

untuk mendukung pembangunan daerah  diwilayah administrasi Kota Malang. 

2. Mengetahui proses Alternative development antara Pemerintah Kota Malang dengan 

PT.Bentoel,PT. Beirsdoff dan PT Nikko Steel dalam upaya pelaksanaan program CSR 

untuk mendukung pembangunan daerah  diwilayah administrasi Kota Malang. 

3. Mengetahui proses advocacy and coalition building antara Pemerintah Kota Malang 

dengan PT.Bentoel PT. Beirsdoff dan Bank BRI dalam upaya pelaksanaan program CSR 

untuk mendukung pembangunan daerah  diwilayah administrasi Kota Malang. 

4. Mengetahui proses compromise and negotiation antara Pemerintah Kota Malang dengan 

PT.Bentoel, PT. Beirsdoff dan Bank BRI  dalam upaya pelaksanaan program CSR untuk 

mendukung pembangunan daerah  diwilayah administrasi Kota Malang. 

 


