
BAB V 

FORMULASI KEBIJAKAN INTEGRASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) di KOTA MALANG 

 

Pada bab lima ini, penulis akan menjelaskan lebih mendalam mengenai formulasi 

kebijakan integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pembangunan daerah periode 

kepemimpinan Moch. Anton tahun 2013-2018. Seperti yang dikemukakan Wibowo bahwa 

perumusan atau formulasi kebijakan merupakan sebagian tahapan dalam proses kebijakan 

publik. Karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap 

formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai 

tujuan sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi.  

Segala pencapaian terkait formulasi sebuah kebijakan tidak lepas dari adanya pihak-

pihak yang bersangkutan. Pihak stakeholder tersebut yaitu antara Pemerintah Kota Malang 

dengan perusahaan swasta. Tentu saja juga terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya, sebuah formulasi kebijakan muncul tentu saja karena adanya sebuah keinginan 

dari pemerintah untuk mengadakan sebuah perubahan. Maka bab ini akan menjelaskan tentang 

formulasi kebijakan tersebut. 

1.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengertian CSR sebenarnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Meskipun 

belum ada definisi yang dapat diterima secara universal, pada umumnya definisi yang 

bermacam-macam tersebut memiliki ciri yang sama mengenai cara pandang terhadap inti 

definisi. Berikut definisi CSR menurut berbagai organisasi dunia: 

 



a. World Business Council for Sustainable Development: Komitmen berkesinambungan dari 

kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, 

seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarga serta komunitas lokal dan 

masyarakat. 

b. International Finance Corporation: Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, 

keluarga, komunitas lokal dan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui 

cara yang baik bagi bisnis ataupun pembangunan. 

c. Institute of Chartered Accountants, England and Wales: Jaminan bahwa organisasi pengelola 

bisnis mampu member dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta 

memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham. 

d. CSR Asia: Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip 

ekonomi, sosial dan lingkungan, serta menyeimbangkan beragam kepentingan para 

stakeholder. 

e. Menurut Kotler dan Nancy: CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untyuk 

meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusi 

sebagian sumber daya perusahaan.  

f. Menurut CSR forum: bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan 

pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan 

lingkungan. 

g. Reza Rahman memberikan beberapa definisi CSR: 

 melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari 

batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundangan. 



 Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, serta komunitas 

setempat dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 

5.2 Formulasi Kebijakan Integrasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(Corporate Social Responsibility) di Kota Malang 

Suatu metode terbaik dalam menganalisis sebuah kebijakan umumnya adalah dengan 

cara membagi perumusan kebijakan kemudian dimasukkan dalam tahap-tahap yang kemudian 

dianalisis. Tahap tersebut menunjukkan kegiatan yang terus berlangsung terjadi hingga 

sepanjang waktu. Setiap tahap saling berhubungan dengan yang lain, dan penilaian kebijakan 

dikaitkan dengan penyusunan agenda. 

Singkatnya, perumusan usulan kebijakan merupakan kegiatan menyusun dan 

mengembangkan berbagai tindakan yang perlu dilakukan dalam membuat kebijakan. Identifikasi 

masalah sangat diperlukan sehingga muncul alternatif kebijakan dengan berbagai ide secara 

kreatif. Selanjutnya merumuskan alternatif kebijakan yang bertujuan agar pembuat kebijakan 

mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif kebijakan yang telah 

ditawarkan. Kemudian menilai alternatif kebijakan sehingga jelas bahwa setiap poin dari usulan 

tersebut mengandung bobot kebijakan yang positif maupun negatif. Dan juga memudahkan para 

pembuat kebijakan dalam memutuskan alternatif yang dilaksanakan. Untuk dapat melakukan 

penilaian terhadap alternatif, dibutuhkan informasi yang relevan sehingga dapat memilih 

alternatif yang memuaskan. 

Dengan adanya gagasan dalam perumusan kebijakan dapat menunjukkan beberapa 

gambaran melalui langkah dengan proses pemikiran, tindakan, serta menganalisa keadaan yang 



sebenarnya terjadi. Mencari solusi secara optimal untuk mengatasi berbagai situasi sehingga 

sebuah kebijakan yang tercipta bisa dijalankan secara efektif. Hal tersebut tentu tidak lepas dari 

pemikiran ide-ide kreatif yang muncul dan  merupakan tugas stakeholder yang terlibat dalam 

proses formulasi. 

“Untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijaksanaan, 

lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta 

(participants), bagian atau peran apa yang mereka mainkan, wewenang 

atau bentuk kekuasaan apa yang mereka miliki, dan bagaimana mereka 

saling berhubungan serta saling mengawasi. Dari berbagai jenis pemeran 

serta, masing-masing memainkan peran khusus: warga masyarakat biasa, 

pemimpin organisasi profesi, anggota DPR, pemimpin badan legislatif, 

aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik dan 

manajer dunia usaha.
1
  

Wewenang tiap stakeholder memang berbeda-beda, namun tetap dengan satu tujuan 

yang sama yakni mewujudkan Kota Malang dengan lebih memperbanyak dan memperhatikan 

ruang terbuka hijau maupun untuk mempercantik beberapa wilayah tertentu sebagai destinasi 

utama wisata di Kota Malang. Seperti kucuran dana CSR yang baru-baru ini menjadi 

perbincangan lantaran wilayah tersebut yang dulunya kumuh, sekarang menjadi cantik dan lebih 

enak dipandang. Sebuah wilayah dengan padat penduduk disulap menjadi salah satu destinasi 

wisata di Kota Malang yang diberi nama Kampung Warna-Warni. Hal tersebut tentu tidak lepas 

dari salah satu kiat Walikota dalam melakukan pembangunan berlatar belakang dana CSR dari 

perusahaan. 

Parameter kinerja pelaksanaan CSR dapat disimak dalam laporan berkelanjutan 

(sustainability report). Secara praktik dapat disimpulkan bahwa pelaporan biasanya menjelaskan 

visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan hingga perencanaan strategi perusahaan yang terkait dengan 
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kinerja dari parameter bidang ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain yang disebutkan biasanya 

perusahaan yang secara sukses dapat menjalankan program CSR tercermin memiliki nilai dasar 

dengan indikator yaitu
2
: 

1. Aspek ketangguhan ekonomi 

2. Tanggung jawab lingkungan 

3. Akuntabilitas sosial 

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menerima atau tidaknya suatu 

program CSR yang diusulkan di Kota Malang, berikut beberapa poin yang telah disajikan oleh 

sejumlah perusahaan: 

Tabel 5.1 

Poin Tepat Manusia 

Threat (T) Siapa atau pihak mana yang memiliki potensi ancaman 

Opportunity (O) Adanya kebutuhan dari objek untuk bersinergi 

Strenght (S) Pengaruh dan kekuatan menggerakkan massa 

Weakness (W) Keterbatasan edukasi dan pemahaman 

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018.  

Poin yang telah disebutkan diatas merupakan salah satu patokan pemerintah untuk 

menyetujui sebuah program CSR. meskipun telah ada pergeseran makna yang cukup umum 

dalam memahami CSR sebagai sesuatu yang lebih dari bisnis, ada perbedaan besar dengan 

penekanan baru. Adanya opportunity yang dijabarkan sebagai objek CSR adalah tentang 

menghubungkan perusahaan dengan tuntutan sosial baru. Seperti yang dinyatakan dalam gerak 

perdagangan yang adil secara sosial dan ekonomi maupun untuk tantangan lingkungan global. 

CSR dengan tantangan kebijakan publik yang dihadapi pemerintah, organisasi pemerintah, lokal, 
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nasional dan internasional. Mengenai pengaruh dan kekuatan tentu cenderung kepada 

masyarakat dan beberapa organisasi yang turut aktif memantau jalannya sebuah program CSR. 

Adanya keterlibatan pihak-pihak yang berpengaruh, maka akan semakin mudah masyarakat 

menilai perilaku perusahaan sendiri. Mengingat organisasi seperti LSM merupakan organisasi 

yang netral dalam artian tidak berpihak pada satu kepentingan. 

Tabel 5.2 

Poin Tepat Proses 

Process Memastikan setiap alur proses adalah tepat, bermanfaat dan bersih 

People Memastikan setiap orang yang terlibat dalam alur proses adalah warga 

masyarakat yang sudah ditetapkan objek sasarannya 

Resources Memastikan semua resources berasal dari masyarakat objek sasaran 

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018. 

Perusahaan menjamin program CSR yang dibentuk telah tepat proses selama 

pembentukan dan realisasinya. Perusahaan memastikan beberapa aspek yang penting dalam 

pemetaan kebutuhan masyarakat. Sehingga harapan kedepannya masyarakat mampu menilai 

sendiri setiap perusahaan secara terbuka. Setiap penilai memcerminkan pemahaman tentang cara 

perusahaan memanfaatkan dan berdampak pada sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan; 

konteks sektoral, budaya dan nasional mereka; dan hubungan pemangku kepentingan.  

Terlepas dari konteks bisnis, perusahaan mampu menjanjikan peluang kemajuan 

dalam bidang pembangunan maupun objek sasaran lainnya. Dimana hal tersebut menjadi sebuah 

nilai yang mampu dipertahankan eksistensinya di lingkup pemerintah maupun lingkup 

masyarakat itu sendiri. Dengan adanya keterlibatan warga masyarakat maka akan memudahkan 

perusahaan maupun pemerintah untuk menjalankan setiap alur proses.  



Perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu perlunya 

program CSR berjalan beriringan dalam prosesnya. Bukan hanya dijadikan sebagai objek, 

masyarakat pun turut memberi masukan serta kritikan bagi perusahaan sehingga CSR tetap 

menjadi bagian dari program pembangunan. Tidak sebagai pemanis dan hanya sebagai penilaian 

citra baik bagi sebuah perusahaan. Hal ini tentu sangat dihindari dan diharapkan dapat 

mengontrol proses kegiatan CSR di Kota Malang.  

Tabel 5.3 

Poin Tepat manfaat 

Transparansi 

data 

Memastikan semua data transparan 

Recording data Meminimalisir kebocoran 

Pengelolaan dana Memastikan pemakaian untuk program yang memberikan benefit 

untuk lingkungan 

Result Memastikan hasil dari program untuk kepentingan masyarakat 

banyak 

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018. 

CSR tidak hanya membawa peran perusahaan untuk menguasai dan mempengaruhi 

atau bahkan mengelola, tenaga kerja dan hak asasi manusia. Perusahaan semakin melihat bisnis 

sebagai pemain dalam mengatasi masalah misalnya kejujuran fiskal (inisiatif transparansi) dan 

tantangan yang contohnya kesehatan masyarakat maupun pertanggung jawaban serta feedback 

perusahaan oleh pemerintah. Transparansi yang dilakukan perusahaan sangat perlu bagi 

masyarakat dan organisasi yang terlibat dalamnya untuk memantau jalannya sebuah program. 

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak ketiga untuk menghindari adanya 

tindakan penyelewengan dana. Namun saat ini belum ada perusahaan yang menyatakan secara 

terbuka mengenai jumlah dana yang dikeluarkan dalam program CSR di Kota Malang. 



Perusahaan hanya menyebutkan nominal rata-rata secara keseluruhan. Belum adanya rincian 

yang harus ditulis dalam buku keuangan tahunan perusahaan terkait sehingga sulit bagi 

masyarakat untuk mengakses.  

Kasus ini seakan menjelaskan bahwa jalinan kedekatan antar pemerintah Kota 

Malang khususnya walikota dengan beberapa perusahaan merupakan alasan kuat terbentuknya 

program CSR di Kota Malang. Sebelumnya diberitakan bahwa sebelum menjabat walikota Kota 

Malang, beliau merupakan seorang pengusaha, sehingga akses untuk menuju kesepakatan antar 

perusahaan besar di Kota Malang sangat mudah. Namun hal ini disayangkan lantaran kedekatan 

tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai transparansi yang belum dijabarkan secara 

jelas. 

 

5.2.1 Information Collection, Analysis and Dissemination (Mengumpulkan Informasi, Analisis 

dan Penyebarluasan)  

Tahap ini merupakan langkah awal terbentuknya gagasan mengenai upaya 

pelaksanaan program CSR untuk mendukung pembangunan daerah di wilayah administrasi Kota 

Malang. Poin utama dalam tahap ini adalah mengumpulkan berbagai informasi mengenai apa 

saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program pembangunan tersebut. Terciptanya tujuan 

untuk membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya 

sehingga memunculkan misi untuk menjadi kota tujuan wisata yang modern. Sarana dan fasilitas 



rekreasi perkotaan diperluas, diperbaharui dan ditingkatkan agar menarik banyak kunjungan 

wisatawan
3
. 

Berdasarkan visi dan misi Kota Malang tersebut, maka pemerintah berupaya untuk 

melaksanakan sebuah komitmen bahwa pembangunan harus dilakukan agar Kota Malang 

mampu bersaing untuk menarik wisatawan dengan kota-kota lain yang ada di Jawa Timur. 

Dengan mempercantik fasilitas yang ada, maka bisa pula pemerintah memanfaatkannya sebagai 

tujuan wisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga menggali potensi wisata yang sekiranya mampu 

untuk menjadi ikon baru Kota Malang selain Alun-Alun. 

Dalam prakteknya, pemerintahan pusat tetap menguasai berbagai kekuasaan dalam 

pengambilan keputusan. Namun pada akhirnya daerah juga diberi kekuasaan dalam hal 

menentukan anggaran sendiri dan dalam pengambilan keputusan
4
. Namun latar belakang 

anggaran daerah yang terbilang sedikit menjadi persoalan bagi pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan daerah. Mengingat anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan pembangunan 

saja, maka pemerintah mencari solusi lain untuk mendanai pembangunan tersebut.  

Kota Malang dikenal sebagai kota yang cukup modern. Pembangunan infrastruktur 

yang terus digalakkan menjadikan keindahan Kota Malang melaju pesat. Terlepas dari 

pembangunan yang terus menerus dilakukan, pemerintah berupaya untuk tidak menggunakan 

APBD sebagai dana utama pembangunan tersebut. Oleh karena itu, berbagai informasi 

dikumpulkan untuk membiayai pembangunan Kota Malang. 
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Pemerintah menganalisis kekurangan dan menutupi dengan kelebihan yang dimiliki 

oleh pihak swasta. Yakni kewajiban yang sifatnya untuk sosial dari sebuah perusahaan dalam 

mengabdikan kegiatan untuk masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social 

Responsibility. Berawal dari analisis tersebut, maka berkembang menjadi ide-ide kreatif yang 

tercipta melalui pengumpulan informasi yang dilakukan antar pihak pemerintah dan swasta 

dalam melaksanakan program pembangunan.    

Selanjutnya, pemerintah menyebarkan adanya informasi mengenai pembangunan 

yang akan dilakukan di Kota Malang khususnya kepada perusahaan yang ingin mengucurkan 

dana CSR di Kota Malang. Media yang digunakan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi 

salah satunya dengan adanya sebuah organisasi bernama Gnaro Ngalam. Organisasi tersebut 

turut memaksimalkan program CSR maupun dana pinjaman pihak ketiga jika memang 

diperlukan. Anggota organisasi ini terdiri dari masyarakat Kota Malang yang telah sukses di 

Jakarta maupun Singapura.  

Kemudian pemerintah juga memberikan surat edaran berupa diskon pajak sebesar 15 

persen kepada perusahaan yang mengucurkan dana CSR di Kota Malang. Kebijakan tersebut 

tidak lain adalah sebagai cara untuk menarik perusahaan agar menempatkan CSR di Kota 

Malang. Sebab kegiatan tersebut sangat membantu mewujudkan program pemkot dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada  masyarakat.  

 Pembangunan dan renovasi sejumlah kawasan yang memasang papan iklan di 

area taman yang sedang dibangun, perusahaan bersangkutan akan mendapat keringanan 

pembayaran pajak. Keringanan pajak bagi perusahaan tidak seluruhnya sebesar 15 persen. 

Melainkan bervariasi antara 10 hingga 15 persen dari nilai total pajak yang telah ditetapkan.  



“Pemerintah tidak pernah memaksa pihak manapun untuk melakukan 

kegiatan CSR-nya di Kota Malang. Pemerintah hanya memberi 

hinformasi bahwa akan ada rencana pembangunan yang yah 

Alhamdulillah disambut baik oleh perusahaan swasta. Saya dengar dari 

Dispenda juga ada kebijakan diskon sebesar 15 persen bagi perusahaan 

yang beroperasi dan berinvestasi di sini. Tujuannya untuk tidak 

melarikan dana CSR nya ke tempat lain”.
5
 

Tersalurnya informasi tersebut menimbulkan beberapa ide yang kemudian terjadi 

kerjasma antar keduanya. Kerjasama yang terjalin antar kedua stakeholder lantas disesuaikan 

dengan kebutuhan Kota Malang. Sehingga pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan 

swasta untuk meningkatkan citra kinerja dari perusahaan tersebut. Sehingga kedua belah pihak 

bisa saling mengutungkan. 

Pemanfaatan dana CSR sebagai instrumen pembangunan memang dinilai positif oleh 

berbagai pihak. Namun ada pula yang menginginkan agar ada mekanisme yang jelas dan tegas 

dalam penggunaan dana tersebut. Usulan Perda mengenai CSR dinilai sangat penting bagi 

sejumlah legislatif maupun aktivis mengingat dalam prosesnya banyak ditemui masalah. Salah 

satunya ketika membangun hutan kota Malabar yang menuai penolakan dari aktivis. Persoalan 

dari sebagian kecil dari pembangunan berdasarkan CSR tersebut harus menjadi pembelajaran 

terkait penggunaan dana CSR di masa yang akan datang.  

“CSR memang bagus untuk pembangunan, namun harus melalui 

mekanisme yang jelas. Sehingga DPRD Kota Malang dari fraksi Golkar 

dengan tegas mengusulkan harus ada Perda yang mengaturnya. Harus ada 

keterbukaan informasi soal CSR seperti alur dana dan sebagainya. 

Mengingat pembangunan dilakukan diatas tanah pemerintah. CSR 
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merupakan kewajiban, namun persoalan seperti pemanfaatan iklan juga 

harus diperhatikan agar kedepan hal tersebut bisa diatur”.
6
  

 

5.2.2 Alternative Development (Perkembangan Alternatif) 

Setelah tahap pengumpulan informasi, dimulailah dengan tahap perencanaan. Proses 

mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan antar kedua belah pihak stakeholder. Melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai 

alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga bukan hanya perencanaan atau plans 

semata. Berdasarkan laporan hasil analisis dan pengumpulan informasi serta penyebarannya. 

Rencana ini dibuat dan dibahas untuk memperoleh alternatif kebijakan. Beberapa alternatif 

kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan. 

Pembangunan alternatif merupakan pembangunan yang terutama bertujuan untuk 

membangun dan mendukung struktur tingkat masyarakat yang meningkatkan pemberdayaan, dan 

menentang struktur yang bertolak belakang dengan tatanan yang ada. Pemerintah dan perangkat 

Bappeda sebisa mungkin merancang program yang didasarkan pada pengalaman hidup nyata dan 

aspirasi penduduk. Pengalaman pribadi dan politik pada waktu yang sama akan dihubungkan dan 

dapat menganalisa struktur sosial, sehingga kemungkinan untuk pemberdayaan yang sebenarnya 

dapat terjadi.  

Kelembagaan atau organisasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan daerah itu 

terdiri atas organisasi perencana, organisasi pengawas dan organisasi pelaksana. Organisasi 

perencana adalah Bappenas pada tingkat pusat, Bappeda tingkat I di tingkat provinsi dan 
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Bappeda tingkat II pada tingkat kabupaten dan kota. Kedudukan dan wewenang Bappenas serta 

prosedur yang telah ditetapkan demikian, daerah-daerah harus melaksanakan kegiatan dengan 

jumlah biaya tertentu. Dalam beberapa hal, keadaan ini baik untuk menjaga efisiensi dan 

membatasi kemungkinan terjadinya korupsi.  

Akibat terbatasnya dana APBD yang diterima di daerah Kota Malang, pemerintah 

berencana untuk menetapkan dana CSR sebagai dana utama pembangunan di Kota Malang. 

Langkah yang diambil pemerintah merupakan sebuah alternatif untuk tetap bisa mempercantik 

wilayah kota tanpa menghabiskan dana belanja pembangunan kota. Perencanaan terkait dengan 

pembangunan diserahkan penuh kepada Bappeda untuk mengelola segala kebutuhan serta 

pengawasan.  

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan yang dibelanjakan oleh pemerintah, 

bukan keputusan yang mudah apabila modal pembangunan di Kota Malang  masih menggunakan 

dana APBD. Dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa dana APBD selalu digunakan untuk 

kebutuhan lain, sedangkan untuk pembangunan masih belum menjadi prioritas utama 

pemerintah. Pembangunan di Kota Malang masih kurang bila tidak disokong oleh dana 

perusahaan swasta. Pemerintah ingin mewujudkan Kota Malang berbasis pariwisata dengan tidak 

membebankan pengeluaran APBD. Untuk saat ini dana CSR merupakan jalan utama pemerintah 

dalam melakukan pembangunan. Berikut akan dijabarkan mengenai dana APBD sejak tahun 

2013-2016. 

 

 

 



Tabel 5.1 

Laporan Total Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 

Tahun 2013-2016 

No Tahun Pendapatan Belanja Pembiayaan 

1. 2013 1.524.846.569.429,26 1.468.368.766.886,45 144.272.064.765,47 

2. 2014 1.764.869.389.655,03 1.602.999.850.132,14 161.116.210.854,78 

3. 2015 1.829.072.689.718,02 1.803.345.504.318,39 291.186.750.377,67 

4. 2016 1.741.185.350.089,88 2.132.444.361.610,28 273.688.899.177,40 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, tahun 2013-2016.  

 Pada tahap ini, pemerintah mengembangkan beberapa alternatif kebijakan 

pembangunan di Kota Malang. Selain menggunakan dana CSR dalam bidang pendidikan, 

kesehatan dan kesejahteraan, pemerintah berupaya mengembangkan alternatif lain  untuk 

berusaha mengangkat citra yang baik suatu badan usaha di masyarakat. Salah satunya dengan 

membangun berbagai fasilitas umum yang memang diperuntukkan bagi warga Kota Malang dan 

sekitarnya.  

 Jika mengambil contoh salah satu kegiatan CSR yang saat ini tengah menjadi ikon 

baru Kota Malang yakni kampung warna-warni yang terletak di daerah Jodipan. Meskipun 

letaknya di tengah kota, namun kondisi kampung tersebut sangat memprihatinkan lantaran 

terlihat kumuh dan tidak terawat. Banyak warga mengacuhkan kondisi mereka yang terbiasa 

dengan membuang sampah di sungai, ataupun menjemur pakaian di sekitar kampung. Sehingga 

kawasan tersebut identik dengan kampung yang kumuh dan sangat merusak pemandangan kota. 

 Berangkat dari ketidak nyamanan warga mengenai hal tersebut, upaya pemerintah 

rupanya membuahkan hasil. Melalui berbagai riset yang telah dilakukan, kampung tersebut kini 

telah menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Malang. Bermula dari ide kreatif dari 



sekelompok mahasiswi yang peduli terhadap kondisi kampung tersebut, mereka mengajukan 

perombakan dan menggandeng instansi pemerintah untuk dapat mewujudkannya. 

 Alternatif pembangunan tersebut rupanya disambut baik oleh pemerintah Kota 

Malang. Hasil dari ide kreatif tersebut, merupakan sebuah alternatif yang kemudian 

dikembangkan melalui penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam mempercantik kampung 

jodipan. Munculnya ide kreatif tersebut merupakan sebuah alternatif yang digunakan pemerintah 

dalam mengembangkan pembangunan di Kota Malang. Sehingga masukan-masukan dari 

masyarakat dirasa sangat membantu pemerintah saat ini.  

 Namun pada kenyataannya, berbagai alternatif kebijakan tetap menuai pro dan 

kontra diantara masyarakat. Strategi mengenai Kampung Warna Warni memang dinilai tepat 

dalam menghemat APBD. Namun bila dilihat lebih lanjut, gagasan pembangunan tidak selalu 

berjalan sesuai rencana perusahaan dan Pemkot Malang. Beberapa pihak mengeluhkan tentang 

adanya pembangunan yang dinilai tidak tepat dalam berbagai fungsi. 

  Seperti contohnya ketika penggarapan revitalisasi hutan Kota Malabar, masih 

menimbulkan kontra bagi kubu aktivis lingkungan di Kota Malang. Hutan Kota Malabar 

dilestarikan sejak dulu sebagai ruang terbuka hijau kebanggaan Kota Malang. Namun alternatif 

kebijakan pemerintah dalam merevitalisasi hutan tersebut menjadi tujuan wisata, diprotes oleh 

pihak aktivis lingkungan. 

 Hutan Kota Malabar seluas 1,6 hektar direvitalisasi oleh Pemkot Malang dengan 

menggandeng perusahaan asal jepang PT Amerta Indah Otsuka. Perusahaan tersebut telah 

menyalurkan dana CSR sabesar 2 miliar rupiah untuk membangun hutan agar menjadi tempat 



wisata baru bagi masyarakat. Proses pengerjaan proyek dilaksanakan pada juli 2015 silam 

dengan konsep yang diusung pemerintah dan perusahaan. Namun pada November 2015 legislatif 

merekomendasikan pembangunan hutan tersebut untuk diberhentikan sementara lantaran proyek 

mendapat protes keras dari masyarakat khususnya dari aktivis lingkungan.  

“Alternatif konsep dari pemkot untuk revitalisasi hutan sangat tidak 

sesuai dengan fungsi ekologis hutan kota. Konsep awal disebutkan untuk 

memasang paving block permanen, menebang beberapa pohon dan 

mendirikan rumah pohon di tengah hutan Malabar. Kami meminta 

pemkot agar semua bekas pembangunan berdasarkan konsep awal 

tersebut untuk segera dibatalkan dan dibongkar. Kami juga menegaskan 

bahwa di hutan kota boleh digunakan untuk kegiatan pariwisata tanpa 

mengubah fungsi ekologisnya”.
7
 

 

Hasil perundingan antar ketiga belah pihak akhirnya berbuah konsep terbaru dengan 

menerima gagasan aktivis bahwa hutan kota tetap bisa dijadikan tempat wisata tanpa mengubah 

fungsi ekologis hutan kota. Aktivis menuntut pemkot untuk tetap mengutamakan kelestarian 

hutan tersebut. Sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap perusahaan untuk mau ikut 

melestarikan lingkungan di Kota Malang maka perusahaan tetap diizinkan untuk membangun 

prasasti di pintu masuk hutan kota. Namun fondasi beton untuk konsep pembangunan rumah 

pohon dan beberapa material pembangunan yang telah dibuat diminta untuk dibongkar. 

Pengerjaannya dimulai lagi pada januari 2016.  

“Pemkot disini menjamin revitalisasi tersebut tetap tidak mengubah 

fungsi ekologis hutan kota. Pemkot sendiri berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di 

Perkotaan. Pemkot menerima segala usulan masyarakat terkait 

pembangunan hutan ini dan menerima konsep yang telah ditawarkan 
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 Wawancara dengan Bapak Robbani Amal Romis, juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Malabar pada 

tanggal 8 Februari 2017. 



aliansi. Pemkot dan perusahaan Amerta menjalin perjanjian kerja selama 

5 tahun. perusahaan juga dikenai kewajiban merawat pasca pembangunan 

selama 3-6 bulan”.
8
 

 

5.2.3 Advocacy and Coalition Building (Dukungan dan Membangun Koalisi) 

 Alternatif kebijakan yang telah ditetapkan, tentu membutuhkan dukungan aktif 

dari berbagai pihak. Dukungan tersebut merupakan alat ukur pemerintah untuk mengetahui 

apakah kebijakan yang telah dirumuskan benar memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat secara langsung.  

 Relasi kuasa antar negara, swasta dan masyarakat sangat berhubungan erat terkait 

jaminan proses sosial ekonomi dengan mendukung pembangunan. Negara memberikan peluang 

terhadap swasta untuk mengembangkan usahanya. Sehingga untuk tetap mempertahankan 

eksistensinya, swasta bergantung kepada negara untuk mengurus segala administrasinya. Dengan 

kata lain, negara dan swasta cenderung membentuk kerjasama yang bersifat saling 

menguntungkan (simbiosis mutualisme). 

Dalam penelitian ini penulis juga mengambil Teori Stakeholder (Stakeholder 

Theory). Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pemaparan 

contoh diatas menunjukkan bahwa stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal 

seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga 

di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja 

                                                           
8
 Wawancara dengan tanggal Bapak Heroe A. selaku Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 6 Februari 2017. 



perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya keberadaannya sangat mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh perusahaan. 

 Melanjutkan dari contoh diatas, yakni menyulap kampung yang sebelumnya 

kumuh menjadi bersih dan destinasi wisata. Rupanya ide kreatif tersebut tidak lepas dari aspirasi 

masyarakat Kota Malang sendiri. Atas dasar keinginan untuk mengubah pola hidup warga akan 

indahnya kebersihan, sehingga dengan mendapatkan dukungan warga dan berbagai pihak, ide ini 

mampu memberi perubahan dan membuat warga kampung Jodipan sadar akan pentingnya 

kebersihan lingkungan dan merawat kampung yang semula kumuh menjadi kampung wisata 

yang indah sebagai ikon wisata baru di Kota Malang.  

 Awalnya kampung yang terletak di bantaran Sungai Brantas ini terlihat kumuh 

layaknya rumah yang dibangun di pinggir sungai pada umumnya. Tempat tinggal yang terlihat 

berdekatan, posisi rumah yang tidak teratur dan tertata lantaran posisi tanah yang mungkin tidak 

datar, dan kebiasaan masyarakatnya yang selalu membuang sampah di sungai.  

Sekitar 90 rumah yang berada di kawasan Jodipan tersebut yakni RT 6,7, dan 9 dicat 

dengan warna terang dan mencolok seperti merah, kuning, hijau, biru, merah muda dan 

semacamnya. Warna yang dipilih memang warna yang terang dengan tujuan agar indah jika 

dipandang dari kejauhan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bila ada wisatawan yang ingin 

berkunjung. Pengerjaan ini dilakukan sudah berjalan 5 bulan dan sudah menghabiskan dana 200 

Juta. Untuk awal pengecatan di kawasan bantaran sungai menghabiskan dana 120 Juta dan untuk 

pengecatan 90 rumah dibutuhkan dana 80 Juta.
9
 Dana tersebut semua dari perusahaan. 
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Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan perusahaan untuk mengembangkan 

kawasan tertentu yang berpotensi sebagai destinasi wisata di Kota Malang. Mengingat saat ini 

pembangunan yang bertujuan pariwisata gencar dilakukan pihak pemerintah guna mendongkrak 

popularitas Kota Malang agar tidak kalah saing dengan kota lainnya terutama Kota Batu. Seperti 

yang diketahui bahwa Kota Batu layak dijadikan contoh sebagai kota wisata yang sukses. Maka 

dari itu Kota Malang pun patut berbangga bahwa saat ini mampu menunjukkan kemajuan di 

bidang pembangunan, terutama yang bertujuan untuk pariwisata. 

 

“Pengembangan kawasan khususnya sekitar sepadan Sungai Brantas 

yang selama ini disebut sebagai kawasan kumuh itu sebenarnya masuk 

dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemkot sebenarnya 

sudah memrogramkan pembenahan kawasan kumuh. Sayangnya, wilayah 

di Jodipan itu masih belum masuk dalam prioritas. Ini sudah jadi 

program. Bagus kalau sudah diinisiasi para mahasiswa dengan bantuan 

CSR (Corporate Social Responsibility). Mudah-mudahan, tren 

pembenahan ini akan menjadi viral yang kemudian meningkatkan 

kesadaran warga untuk mengurangi kekumuhan wilayah masing-

masing”.
10

 

 

 

Kondisi pemukiman yang berada di sepadan Sungai Brantas tersebut masih 

mengesankan bahwa kawasan tersebut kumuh. Hal itu lantaran rumah membelakangi sungai dan 

identik sebagai lahan pembuangan. Sementara jika pemukiman warga menghadap ke sungai, 

maka yang terlihat adalah aktivitas warga dan mungkin bisa menghilangkan keidentikan sungai 

sebagai tempat pembuangan.  

 

                                                                                                                                                                                           
http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/pdf/6748/mahasiswa-umm-di-balik-indahnya-warna-warni-

jodipanmalang.html Diakses pada 2 Maret 2017. 
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Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa ide kreatif bisa muncul dari 

siapapun yang berniat untuk memajukan Kota Malang. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

dukungan sekelompok mahasiswa yang memang ingin menjadikan Kota Malang sebagai kota 

pariwisata. Tidak hanya itu, pada tahun 2016 tepatnya bulan September, Bappeda yang 

merupakan badan yang turut andil dalam melaksanakan pembangunan di Kota Malang 

mengadakan sebuah festival. Acara tersebut dikenal dengan Lomba Kampung Tematik (Festival 

Rancang Malang 2016). 

  

Festival Rancang Malang merupakan kegiatan kompetisi dimana perancangan 

kawasan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat, dibantu dengan tim pendamping 

baik diusulkan secara mandiri oleh masyarakat maupun dibantu perguruan tinggi yang ada di 

Malang. Festival tersebut diharapkan akan mewujudkan setidaknya proposal Kampung Tematik 

khas Kota Malang yang tidak hanya berkualitas dari segi fisik, melainkan dari segi 

pengembangan SDM. Proposal tersebut dibentuk secara partisipatif, bersumber dari ide warga, 

unik dan didukung kahlian serta pengabdian perguruan tinggi. 

 

Berawal dari partisipasi tersebut akan meningkatkan pemahaman masyarakat dan 

kreativitas tentang proses perancangan kota. Selain itu juga mampu membangun hubungan baik 

antar pemerintah kota, masyarakat, akademisi dan komunitas. Kompetisi tersebut terbilang unik 

karena pemerintah melibatkan warganya secara langsung untuk melaksanakan kemajuan 

pembangunan yang ada di Kota Malang.  

 

“Adanya kami disini ya selain mengusulkan tentang perencanaan 

pembangunan yang bertujuan pariwisata, kami juga berfungsi sebagai 



jembatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk saling bisa memberikan 

yang terbaik bagi Kota Malang. Memberi masukan dan dukungan untuk 

pemerintah mengenai dampak positif dan negatif suatu program. Kami 

bekerjasama dengan pemerintah dan bergabung dalam menangani 

permasalahan Kampung Warna di Jodipan dan lain-lain. Masih banyak 

kekurangan, salah satunya kesadaran masyarakat kampung sendiri yang 

harus dibenahi….”
11

 

 

Manfaat yang dirasakan pemerintah salah satunya yaitu memperoleh masukan 

tentang perancangan kawasan yang memang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi 

pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan di Kota Malang. Selain bagi 

pemerintah, acara yang diselenggarakan Bappeda tersebut juga bisa dirasakan manfaatnya bagi 

masyarakat. Yakni memperoleh kesempatan mengembangkan partisipasi dalam proses 

perencanaan pembangunan. Selain itu juga memperoleh kesempatan implementasi pembangunan 

usulan prioritas pada tahun mendatang seperti halnya kawasan Jodipan yang kini dikenal dengan 

Kampung Warna.  

 

5.2.4 Compromise and Negotiation (Kesepakatan dan Perundingan) 

 Bentuk upaya persuasi yang dilakukan pemerintah terhadap swasta, maupun 

sebaliknya, setidaknya mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta 

rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian untuk mempengaruhi kebijakan 

publik. Menyadarkan perusahaan agar mau memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, 

merupakan tindakan yang harus dilakukan. Mengingat sebuah perusahaan pasti tidak bisa lepas 

dengan pencemaran ekosistem lingkungan warga sekitar. 
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 Kegiatan yang sifatnya rasional semisal memberikan bantuan CSR berupa 

fasilitas kesehatan gratis bagi warga Kota Malang memang perlu dilakukan oleh swasta guna 

memberi kepercayaan terhadap warga bahwa sebuah perusahaan tidak selalu memberi dampak 

negatif bagi masyarakat. Namun masyarakat juga bisa merasakan dari segi positif dari kegiatan 

tersebut. 

Tidak hanya taman saja yang diprioritaskan, namun saat ini pemerintah berusaha 

mengembangkan sebuah solusi agar pembangunan bisa terjadi secara merata. Namun tetap 

mengandalkan dana dari pihak kedua, yakni perusahaan. Pemerintah gencar melakukan 

pembangunan lantaran APBD dirasa memang kurang mencukupi.  

Konsep mengenai melakukan pembangunan di Kota Malang sejatinya telah 

dirumuskan sejak masa pemerintahan Walikota Peni. Dimana banyak sekali persoalan yang 

harus diselesaikan sehingga pembangun tidak terjadi secara merata. Dan dana yang dihabiskan 

seolah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Hal tersebut dinyatakan langsung 

oleh bapak Bappeda ketika peneliti melakukan wawancara.  

Tepatnya pada tahun 2009, pemukiman kumuh di sepadan sungai Brantas daerah 

Jodipan telah masuk dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun persoalan tersebut masih belum masuk 

prioritas, melainkan masih dalam bentuk program. Pada masa kepemimpinan Walikota Anton, 

barulah kawasan tersebut mampu menunjukkan perubahannya dari yang semula kumuh, kini 

menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Malang. Tentu dengan bantuan berbagai pihak, 

kawasan kampung kini bisa dinikmati keindahannya. Hanya perlu sedikit berbenah agar terlihat 

lebih menawan. 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/malang


 Rumus yang digunakan pemerintah khususnya Walikota Malang, Moch. Anton 

kira-kira memiliki prinsip bahwa mengeluarkan dana sekecil-kecilnya, tetapi mendapatkan hasil 

sebesar-besarnya. Mengingat latar belakang Walikota Malang yang merupkan seorang 

pengusaha, maka begitulah gambaran yang digunakan Moch. Anton dalam mengelola APBD 

Kota Malang. Salah satunya dengan memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility 

(CSR).   

Memiliki latar belakang seorang pengusaha, Moch.Anton seakan paham dengan 

karakter para pengusaha itu sendiri. Harus ada kesepakatan dan perundingan khusus untuk 

meyakinkan pengusaha agar mau menggelontorkan dana CSR-nya di Kota Malang. Yakni 

pengusaha tidak mau ribet, tidak mau ada jalur jalur birokrasi panjang, butuh kepastian, dan 

serba cepat.
12

 Begitu walikota Moch. Anton memasuki tahun pertama menjabat, dana CSR 

mengalir begitu deras.  

“Kami harus bisa menghemat dana APBD untuk kepentingan yang 

menyentuh rakyat langsung. Makanya, dana CSR diprioritaskan untuk 

membangun taman-taman. Walikota sendiri memang kebetulan punya 

riwayat seorang pengusaha, beliau membuat kesepakatan dengan pihak 

pengusaha untuk merelokasi taman di sini”.
13

 

 

Peryataan tersebut benar adanya ketika pemerintah memang memanfaatkan penuh 

seluruh CSR perusahaan untuk pembangunan kota. Tentu saja pemerintah tidak ingin menyia-

nyiakan kesempatan tersebut sehingga terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak. Secara 
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kebetulan pemerintah mendapatkan dana tersebut lantaran walikota yang dulunya seorang 

wirausaha memiliki banyak koneksi di kalangan pengusaha. 

Walikota Malang melakukan terobosan melalui penguatan peran CSR badan usaha 

terhadap pembangunan Kota Malang. CSR merupakan salah satu bentuk inovasi penganggaran 

daerah. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang dana CSR untuk pembangunan di 

Kota Malang, maka pemerintah berlandaskan hibah dalam membentuk kesepakatan. Hal ini 

disampakan oleh kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ketika peneliti melakukan 

wawancara. Alur proses pemerintah dalam melakukan perundingan hingga membentuk 

kesepakatan, dapat dilihat dalam bagan berikut:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan 5.1 

Alur Sederhana Corporate Social Responsibility dari Perusahaan kepada PemerintahKota 

Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Arsip Dinas Kebersihan dan Pertamanan, tahun 2013 

 

Perusahaan mengusulkan beberapa konsep sebagai bentuk tanggung jawab 

perusahaan untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah. Biasanya pelaporan CSR 

mengungkapkan profil ringkas tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan hingga perencanaan 

strategi perusahaan bersangkutan yang terkait dengan kinerja dari tolak ukur bidang ekonomi, 

lingkungan dan sosial. Kemudian konsep tersebut akan dikembangkan melalui perundingan antar 
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kedua belah pihak. Penawaran CSR dari perusahaan merupakan akses pemerintah untuk 

mengadakan pembangunan di Kota Malang dengan di danai oleh perusahaan.  

Bagan diatas menunjukkan bahwa bermula dari inisiatif badan usaha akan 

menghasilkan beberapa ide kreatif yang bisa diwujudkan kedalam pembangunan di Kota 

Malang. Sebagai contoh yang telah disebutkan diatas, perusahaan menggandeng masyarakat 

untuk turut menyumbangkan beberapa ide kreatif yang kemudian dituang ke beberapa konsep. 

Kemudian lahirlah karya yang kini disebut dengan Kampung Warna-Warni yang terletak di 

daerah Jodipan.  

Berlandaskan Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 

menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan 

dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan 

mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.  

“CSR diwajibkan pada PT melalui undang-undang dimana perusahaan 

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial bagi perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan 

sumber daya alam. Namun kewajiban ini bukanlah suatu yang 

memberatkan. Diperlukan kerjasama dengan mayarakat, bukan hanya 

pemerintah dan industri saja. Sekarang ini dunia usaha tidak melulu 

memperhatikan keuntungan, namun harus memperhatikan aspek sosial 

dan lingkungan.”
14

 

 

Selanjutnya dari beberapa konsep inisiatif badan usaha dan dukungan serta 

partisipasi masyarakat, maka dibuatlah pemetaan kebutuhan. Pada tahap ini, infrastruktur yang 
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ingin dibangun dipetakan sesuai prioritas dalam artian bagian mana yang akan diselesaikan 

terlebih dahulu. Kemudian akan dibuat proposal CSR antar pemerintah dan badan usaha yang 

terkait. Pemetaan kebutuhan juga mencakup apa saja yang dibutuhkan dalam masa 

pembangunan. Seperti contohnya peletakan  branding dan segala material maupun konsep 

pembangunan. 

Pembuatan kontrak kesepakatan juga melalui banyak proses diantaranya beberapa 

poin yang disajikan di bawah ini. Dalam membentuk kesepakatan, perusahaan dan stakeholder 

meyakinkan masyarakat untuk turut membantu proses perencanaan pembangunan di Kota 

Malang. Berikut poin pembuatan kontrak kesepakatan: 

Tabel 5.4 

Poin Pembuatan Kontrak Kesepakatan 

Jangka waktu Sebagai media untuk saling kontrol  

Edifikasi Adanya saksi pejabat yang berwenang 

Resiko Menekankan adanya tanggung jawab materiil jika terjadi 

pemutusan 

Pengaturan Memastikan pembagian sesuai dengan jadwal produksi 

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018. 

Senada dengan pernyataan dari PT Indana, PT Bentoel yang juga merupakan 

perusahaan penyumbang CSR terbanyak di sebagian besar taman kota Malang setuju 

mengucurkan dana CSR. Pada tahun 2015, Bentoel Grup mengalokasikan dana sebesar Rp4,1 

miliar untuk digunakan dalam program CSR di Malang dan Lombok
15

. Kegiatan-kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan tetap fokus dalam memberikan nilai yang 

berkelanjutan kepada masyarakat. Bentoel Grup mempromosikan perlindungan lingkungan dan 

pertanian yang berkelanjutan serta pemberdayaan yang bertujuan untuk memajukan komunitas 
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yang bertempat tinggal di area operasional perseroan. Oleh karena itu, perseroan telah 

menyelaraskan sebagian aktivitas perseroan dengan visi dan misi Kota Malang yaitu untuk 

menjadikan Kota Malang sebagai Kota Hijau dan Ramah Lingkungan. 

 

 

Tabel 5.5 

Daftar Annual Report Bentoel Group 

No Tahun JUMLAH* 

Iklan&Promosi Lainnya 

1. 2013 349.108 116.581 

2. 2014 313.218 139.371 

3. 2015 469.050 185.456 

Sumber: Arsip Annual Report tahunan PT. Bentoel Group 

(*)Dinyatakan dalam jutaan rupiah 

 

“Pada awal 2014 Perseroan setuju untuk mendukung renovasi taman kota 

yang sudah terabaikan di Jalan Trunojoyo. Melalui serangkaian kegiatan 

konsultasi dengan Walikota Malang, Perseroan telah mengubah taman 

tersebut menjadi sebuah taman terbuka untuk publik yang ramah 

lingkungan atau ekologis, normatif dan interaktif agar dapat dinikmati 

oleh para warga, masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke 

Malang”.
16

  

 

 

 

Perusahaan telah melewati serangkaian perundingan yang kemudian menghasilkan 

suatu kesepakatan antar kedua belah pihak. Perusahaan Bentoel dianggap sebagai pelopor CSR 

berbasis integrasi pembangunan lantaran banyaknya taman yang kini telah direnovasi semenjak 3 

tahun silam. Sumbangan dana PT. Bentoel telah digunakan di banyak lokasi taman Kota Malang. 

Menyusul kemudian perusahaan lain yang tertarik untuk melakukan branding di Kota Malang 
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dengan merenovasi banyak tempat yang berpotensi sebagai tempat wisata. Oleh karena itu CSR 

bisa jadi merupakan pintu masuk bagi perusahaan untuk menaikkan citra perusahaan.  

 

“Bapak Haji Mochammad Anton, meresmikan Taman Bentoel Trunojoyo 

pada tanggal 1 Juni 2014 dan sejak saat itu Taman Bentoel Trunojoyo 

menjadi tempat wisata utama bagi warga Malang dan masyarakat umum. 

Seiring dengan berkembangnya Taman Bentoel Trunojoyo, Bentoel Grup 

dianggap sebagai pelopor pembangunan taman di Kota Malang”.
17

 

 

Kesepakatan yang terjadi antar pemerintah dan perusahaan memang harus melampaui 

banyak mekanisme. Salah satu kesepakatan yang telah ditawarkan oleh pemerintah yakni 

Pemerintah Kota Malang memberikan diskon pajak 15 persen kepada perusahaan yang 

mengucurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Malang. Menurut Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang kebijakan diskon sebesar 15 persen ini dengan harapan 

perusahaan yang beroperasi di Kota Malang tidak melarikan dana CSR ke daerah lain.  

Keringanan pajak bagi perusahaan sesuai dengan Perda Nomor 2/2015 

sebagai penyempurnaan Perda tahun 2010. Akan tetapi nilai keringanan 

pajak tidak seluruhnya sebesar 15 persen, tetapi bervariasi antara 10 

hingga 15 persen dari nilai pajak sebesar 11 juta rupiah hingga 20 juta 

rupiah. Meski perusahaan mendapat keringanan, mereka juga harus tetap 

mengajukan permohonan keringanan pajak ke Pemkot Malang sesuai 

dengan prosedur yang berlaku.
18

 

 

Seiring dengan perundingan dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah 

pihak yakni pemerintah dan perusahaan, CSR bergerak harus dengan pengawasan dari pihak 

legislatif dan eksekutif maupun dengan masyarakat itu sendiri. CSR harus melewati mekanisme 

yang jelas sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan. Pentingnya keterlibatan semua 
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pihak dinilai perlu mengingat semua aktivitas yang dilakukan pemerintah adalah untuk 

kepentingan bersama. Namun CSR bisa jadi hanya memberikan kesan strategi perusahaan dalam 

market produknya.  

“Dana CSR banyak diserap namun Kota Malang belum punya Perda atau 

Perwal, sehingga partisipasi publik dalam mengawal hal ini nihil. Bisa 

jadi ada agenda lain dibalik pemberian dana CSR. Dalam UU No 23 

tahun 2005 penggunaan dana CSR harus dengan kesepakatan antar 

legislatif dan eksekutif. Kemudian merujuk pada PP No 58 tahun 2005 

tentang pendapatan daerah, dana CSR masuk dalam pendapatan lain yang 

sah sehingga harus diawasi mekanismenya”.
19

  

 

Masyarakat memberikan berbagai komentar mengenai adanya pembangunan taman 

yang kini telah menjadi tren di Kota Malang. Beberapa menjelaskan bahwa perlu adanya 

tindakan lanjutan baik bagi perusahaan maupun pemerintah untuk tetap menjaga kondisi taman. 

Beberapa pula mendesak agar segera dibuat peraturan khusus CSR di Kota Malang. Namun 

selebihnya masyarakat nampaknya cukup menikmati perubahan Kota Malang yang kini menjadi 

destinasi pariwisata baru yang wajib di kunjungi. 

“saya berharap kedepannya pemerintah dan perusahaan tidak lalai dalam 

melakukan perawatan taman-taman. Soalnya yang saya tahu sekarang 

taman yang di Merjosari sudah agak terabaikan”.
20

 

 

5.3 Pro dan Kontra 

 Pandangan mengenai CSR tentu menuai pro dan kontra dikalangan organisasi 

baik organisasi bisnis, pemerintah, masyarakat maupun dari sekelompok individu. Untuk kasus 
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CSR di Kota Malang sendiri tentu tidak lepas dari pandangan untuk dukungan dan pandangan 

untuk menentang program CSR. Berikut adalah beberapa poin pro dan kontra yang telah 

dikumpulkan guna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti untuk perkembangan 

CSR di Kota Malang. 

 

Tabel 5.6 

Pro dan Kontra CSR di Kota Malang 

No Pro Kontra 

1 Menciptakan peluang dan 

lapangan kerja baru untuk 

masyarakat 

Belum adanya UU Perda maupun 

Perwali yang mengatur nominal dana 

CSR  

2 Meminimalisir dana APBD Tidak ada transparansi baik dari pihak 

pemerintah dan perusahaan 

3 Perusahaan memiliki cara yang 

dirasa tepat untuk menyelesaikan 

masalah terkait sumber daya alam 

Terkadang ide perencanaan CSR yang 

muncul tidak sesuai dengan fungsi 

ekologis  

4 Taman kota semakin terawat Sulitnya sejumlah kelompok 

masyarakat melakukan pengawasan 

proses CSR akibat pertemuan yang 

diadakan seringkali tertutup 

5 Banyak destinasi wisata baru Penuh dengan sponsor di dalam taman 

sehingga kurang terlihat estetik 

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018 

 

Sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa perusahaan hanya membawa 

dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Sebagian beranggapan bahwa perusahaan hanya 

mengenai laba dan rugi tanpa memperhatikan sisi sosial dan lingkungan sekitar sehingga 

memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat. Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan 

CSR mengalami pro dan kontra bagi masyarakat. Terlebih CSR terkesan dimanfaatkan oleh 

pemerintah dan kurang memperhatikan sisi ekologis.  



Segi pro CSR menjelaskan bahwa program dan kegiatan CSR mampu memberikan 

peluang kerja dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal itu benar adanya ketika 

melihat dari sisi positif CSR dan dari sudut pandang sebagian masyarakat. Perusahaan lantas 

merekrut kemudian menjalin kerja sama bagi pihak yang terkait dengan kegiatan CSR. Tidak 

terkecuali bagi masyarakat sekitar lokasi perusahaan yang memang hidup berdampingan dalam 

satu lokasi. 

 

Melihat dari sudut pandang akademisi, politik dan beberapa LSM, maraknya CSR di 

Kota Malang justru menjadi sebuah pembahasan. Muncul pendapat bahwa CSR sudah tidak pada 

proporsi yang benar dan cenderung berjalan secara liar di Kota Malang. Pihak yang kontra 

terhadap CSR mendesak dan mengingatkan agar pemerintah segera menetapkan peraturan daerah 

maupun peraturan walikota yang mengatur pembiayaan pembangunan dengan menggunakan 

anggaran dari pihak swasta.  

Peraturan tersebut akan menjadi acuan hukum dalam keterlibatan perusahaan lewat 

CSR dalam pembiayaan pembangunan. CSR dianggap masih kurang terkontrol dan terkelola 

secara liar, sehingga rencana pembangunan daerah sering tumpang tindih dan sulit dimonitor 

mana yang menggunakan APBD dan CSR. Semisal apabila pembangunan seharusnya 

menggunakan APBD namun dialihkan menggunakan CSR secara otomatis akan ada sisa lebih 

penggunaan anggaran. Apabila tanpa pengawasan yang ketat, maka akan menimbulkan celah 

untuk tindak penyelewengan
21

. 
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Disamping itu pihak perusahaan harus bersikap terbuka dan jujur dalam 

penyampaian informasi secara akurat atau pelaporan mengenai program pelaksanaan CSR. 

Pelaporan kinerja CSR melalui pelaporan berkelanjutan juga menjadi penting untuk jangka 

panjang. Melalui pelaporan CSR oleh perusahaan akan mencerminkan apakah perusahaan telah 

menjalankan akuntabilitas sosial dan lingkungan secara optimal atau tidak. Melalui laporan 

tersebut akan terungkap bahwa perusahaan bersangkutan telah melaksanakan best practice, 

norma-norma usaha yang sehat, inisiatif, konsensus dan komitmen usaha yang telah sesuai atau 

tidak dengan undang-undang yang berlaku.  

Selanjutnya dari segi yang meliputi ekologis dan sumber daya alam. Pada tabel 

dijelaskan bahwa pro dari CSR adalah dengan memiliki cara yang dirasa tepat untuk turut 

melindungi sumber daya alam. Sebagai contoh adalah dengan memelihara hutan kota yang 

terdapat di hutan kota Malabar. Kerjasama pemerintah dan swasta memang bagus dalam hal 

pemeliharaan jantung kota tersebut. Namun sebelumnya terdapat kasus yang disayangkan oleh 

beberapa pihak khususnya para anggota LSM yang bergerak di bidang lingkungan.  

Beberapa rancangan pembangunan hutan kota yang diajukan sempat mengalami 

kendala lantaran dinilai tidak sesuai dengan fungsi ekologis. Tentu hal ini sangat disayangkan 

karena tujuan utama adanya hutan kota telah bergeser menjadi tempat wisata. Disamping itu, 

rencana untuk menebang beberapa pohon untuk dijadikan rumah pohon dirasa tidak tepat dan 

dapat mengurangi fungsi dari hutan kota itu sendiri. Sehingga para aktivis sangat menentang 

adanya gagasan tersebut dan mendesak pemerintah agar berhenti melaksanakan proyek tersebut.  

Tidak hanya hutan kota saja yang mengalami perubahan rancangan pembangunan 

berdasarkan dana CSR. Kabarnya alun-alun Kota Malang pun memiliki beberapa pembenahan 



terkait pembangunan tanpa mengurangi fungsi ekologis. Meskipun dari dana perusahaan 

perbankan, alun-alun merupakan tempat umum yang bisa dijadikan destinasi wisata bagi 

masyarakat. Sehingga dirasa kurang tepat apabila membangun sejumlah mesin ATM (Automatic 

Transfer Money) drive thru di dalam alun-alun Kota Malang. Sejumlah sponsor yang dipasang 

sepanjang taman pun turut menjadi perhatian publik lantaran mengurangi kesan estetik. 

Pemasangan sponsor tersebut dinilai berlebihan dalam peletakannya sehingga menjadikan taman 

kurang indah.  

 


