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ABS?RAI(

Corporate social responsibility (CSR) dalam bidang pariwisata perlu dikenalkan dan digalakkan di berbagai daerah di Indonesia.
Artikel ini mendeskripsikan model CSR bidang pariwisata di Surabaya, yang dalam penyusunannya juga terinspirasi dari pelaksanaan
CSR di daerah-daerah lain. Dengan demikinn, model CSR pariwisata di sini dimaksudkan untuk dapat diterapkan tidak hanya dalam
konuks piwisata Surabaya, tetapi diharapkan juga relevan di daerah lnin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif
unL mendesbipsikan model CSR pariwisata di Surabaya. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, data
fu*r dtproleh melalui desk review dokumen dan literatur yang terkait. Narasumber penelitian ini adalah stakeholder pariwisata

desru CSR partw;uta di Surabaya belum banyak dilakukan oleh perusahaan yaig bergerak di bidang pariwisata, khususnja
pAemt pgeboaksi **iwa- Sebagian besar atraksi wisata di Surabaya menjadi obyek CSR. Kedua, kegintan CSR sebagai social
response sefugai ugfrryr urilna kosih kepada pemerintah dan masyarakat. Ketiga, dampak pelaksanaan CSR di bidang pariwisata
adalnh menumbal*a arutsi wisaa baru yang berkualitas dan menumbuhkan pergerakan wisata di Surabaya.

Kata kunci: CSR, pariwisaa

PENDAIIULUAN

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang
Perseroan Terbatas Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Pasal 74 ayat (1) menyatakan, perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dar/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya, ayat
(2) menyatakan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
setagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dan ayat (3)

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimalaud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara

itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal Pasal 15 butir (b) menyatakan, setiap
penanam n\o.dal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan.

Melalui perundangan ini, maka CSR memiliki keterkaitan
hukum. Meski demikian, melalui pemberitaan surat kabar
kita mengetahui bahwa kesadaran dan implementasi akan
pentingnya CSR belum banyak dilalcukan oleh perusahaan.

Di samping itu, tumbuhnya awareness CSRbaru sebatas pada

sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan dan lingkungan
hidup. Sementara, implementesi CSR sektor pariwisata
minim. '

Dalam artikel di harian Republika (28 April 2OO7),

lima komponen CSR: (1) proteksi terhadap lingkungan, (2)

hubungan manusiawi dengan pekerja, (3) komitmen pada

HAM, (4) proses produksi yang bersih (sesuai etika bisnis),

dan (5) community development (aksi filantropis, sebagai

aksi CSR paling sederhana). Dalam artikel lainnya yang

berjudul "ISO 26000, supaya Perusahaan Lebih Peduli",
menurut Timotheus Lesmana dari Badan Standardisasi
Nasional, parameter yang akan digunakan dalam ISO
26000 terdiri dari tujuh hal, yaitu (1) lingkungan, (2) HAM,
(3) tenaga keda, (4) tata kelola, (5).isu-isu konsumen, (6)
pelibatan masyarakat, dan (7) pelaksanaan bisnis secara adil
(Mugnisjah, 2007).

Topik CSR sektor pariwisata sebagaimana dilakukan
oleh perusahaan yang seluruhnya atau sebagian di antaranyh

dijadikan obyek penelitian ini - yaitu Telkom, Pertamina,
Radio Suara Surabaya, Taxi Blue Bird, Air Minum Dalam
Kemasan / AMDK merek'Cheers", Akzonobel, Pembangkit
Jawa Bali, Phillips - erat kaitannya dengan salah satu
komponen sebagaimana dituliskan di atas, yakni lingkungan.
Melalui praktek CSR masing-masing perusahaan tersebut,
perusahaan memberikan respons, dukungan dan kontribusi
positif terhadap pembangunan pariwisata di kota Surabaya.

PT Telkom dan Pertamina membiayai revitalisasi Taman
Kota. Telkom merupakan penyandang dana revitalisasi 

_

Taman Bungkul dan Pertamina membiayai revitalisasi
Taman Bundaran Dolog di Jalan Ahmad Yani. Taxi Blue
Bird berkontribusi terhadap penempelan logo city branding
pariwisata Surabaya "Sparkling Surabaya'' di kaca belakang
ribuan armada taksinya. Demikian pula perusahaan AMDK
dengan merek "Cheers", membubuhkan logo Sparkling
Surabaya dalam setiap kemasan produk yang diluncurkan di
pasaran. Sementara itu, Radio Suara Surabaya menerbitkan
ibtan free mngazine "Surabaya City Guide" yang terbit .-

setiap bulan mengulas berbagai potensi, even dan atraksi
wisata Surabaya secara menarik.
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