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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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Peran serta dunia usaha dan dmia indls{Ii (selanjunrya
disebut DUDI) dalam pembangrma paiwiso sebagaimana
wujudnya masing-masing yang di|{edcrr di *tef mempakan
percepatan pemenuhan syarat cit, branding yang ideal.
Secara internal, city branding haruslah menginspirasi
(interrutlly inspiring) semakin banyak kalangan perkotaan
untuk memahami makna filosofis dari city bronding tersebut
untuk melah.rkan sesuatu yang positif dan kontributif sesuai

dengan kapasitas dan latar belakang masing-masing. Dan
secara eksternal, city branding tersebut haruslah menjadi
pembeda yang khas, kompetitif dan unggul (externally
dffirent) dengan daerah lainnya (Satrya 2008).

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana model CSR untuk pariwisata perkotaan di

Surabaya?

2. Apa dampak aksi CSR bagi pariwisata perkotaan di
Surabaya?

KAJIAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility

Ide CSR awalnya adalah bagaimanaperusahaan memberi
perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang
terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Pada
mulanya tidak banyak perusahaan, apalagi di Indonesia, yang
memperhatikan hal tersebut. Umumnya perusahaan masih
berkutat pada aspek finansiaUekonomis untuk menunjukkan
keberhasilannya. Namun perusahaan di seluruh dunia kini
sudah memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan
sosial dalam menjalankan operasi bisnis mereka untuk
mempertahankan diri terhadap tekanan sosial melalui
pengembangan program CSR.

Pengertian CSR adalah open and transparent business
practices thqt are based upon ethical values and respect for
employees, communities and the environment (and) designed
to deliver sustainable value to society at large, as well as to
s hareholding (CSRwire, 2005).

Tanggung jawab sosial adalah penerimaan manajemen
terhadap kewajiban unnrk mempertimbangkan lab4 kepuasan
pelanggan, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang
sepadan dalammengevaluasi kinerja perusahaan (Boone &
Ktytz,2002).

Salah satu cara agar perusahaan dapat memperoleh
simpati di bidang CSR adalah dengan melakukan sesuatu
yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain.
Perus.ahaan tidak selayaknya hanya sekadar menyumbang
dana atau menuts selembar cek, tetapi hams lebih dari itu,
memberikan nilai lebih yang dia(pi oleh masyarakat luas.

Keterlibatan 5 perusahaan ssara langsung dalam
pembangunan pariwisata Surabaya, yaitu Telkom dan
Petamina dalam merevitalisasi Tam:rn Ifuta (taman Bungkul
dan Taman Bundaran Dolog), Radio Suara Stxabaya(Free
Magazine "Surabaya City Guide"), Air Minum Dalam
Kemasan "Cheers" dan Taksi Blue Bird dengan sukarela
menempelkan logo "Sparkling Surabaya" pada kemasan
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produk minuman dan kaca belakang armada taksi yang
beroperasi di wilayah Surabaya dan sekitamya, memberikan
inspirasi adanya CSR sektor pariwisata yang tidak hanya
berwujud bantuan materi, tetapi juga dukungan perusahaan

untuk mensosialisasikan dan mempopulerkan pariwisata
Surabaya kepada masyarakat luas.

Gambar di atas menunjukkan, konsep bottorn line dai
CSR mencakup aspek finansial, sosial dan lingkungan.
CSR ditujukan pada stakeholder, fungsi perusahaan, fungsi
manajemen dan terintegrasi di semua aspek. Keberhasilannya
ditunjukkan dalarr corporate social performance yaag dapat
membentuk citra / reputasi perusahaan. Citra positif akan
menjadi aset yang berharga dan sulit ditiru yang menjadi
kunci kelestarian perusahaan.

Kalau dicari akar teoritisnya, konsep CSR mendapatkan
prjakan yang relatif kuat karena dua pertimbangan berikut
ini. Pertama, dalam realitasnya agen pemerintah tidak
selamanya bisa menjalankan kesejahteraan masyarakat secara

memuaskan. Kedua, pasar terkadang gagal mengalokasikan
sumber daya secara efisien. Hal itu terjadi apabila salah
satu tindakan agen pasar ternyata menimbulkan dampak
bagi kesejahteraan atau kondisi pihak lainnya. Mak4 moral
utama dalam pelaksanaan CSR haruslah dilakukan secara
profesional. Apabila tidak dilahrkan secara profesional dan
hai-hatr, non- tar gete d" non- affirmativ e dev elopment, niscaya

dana CSR itu akan dimanfaatkan oleh kaum pendatang yang
lebih pintar menangkap opportunity (Djalil, 2003).

CSR adalah konsep yang berkaitan dengan tanggung
jawab perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan.
Pengertian lingkungan bisa sangat luas mulai dari pemerintah
hingga masyarakat sekitar operasi perusahaan yang
bersangkutan. Bentuk tanggung jawabnya bermacam-macam,

seperti pemberdayaan ekonorni, hukum, berperilaku etis
terhadap masyarakat sekitar hingga pada bentuk kegiatan-
kegiatan filantropis (Susanto, 2003).

Dalam pelaksanaannya, CSR dikelompokkan menjadi
3 bagian. Pertama, CSR sebagai bentuk social obligation.
Karena CSR dipandang sebagai suatu kewajiban, maka
pelaksanaannya umumnya hanya mengikuti persyaratan
minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, korporasi
menjalankan CSR sebagai bent.tksocial reaction. CSR tidak
hanya dipandang sebagai kewajiban, namun sudah mulai

Gambar l. Corporate Sustainability through Corporate Social.
Responsibility
Sumber: Budiarsi (2005: 122)

ffi:Wffim,ffiwll l
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tumbuh kesadaran arti penting CSR. Ketiga, korporasi yang
sudah mampu melakukan social responre. Korporasi dan
masyarakat mampu secara bersama-sama mencari peluang-
peluang untuk memberikan kontribusi demi kepentingan
masyarakat (ibid).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah riset kualitatif deskriptif. Sesuai

dengan tema yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin
diraih dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
persepsi perusahaan terhadap CSR di bidang pariwisata
perkotaan, pelaksanaan CSR di bidang pariwisata perkotaan,
dan dampak pelaksanaan CSR di bidang pariwisata
perkotaan.

Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif merupakair
metode yang memfokuskan perhatiannya pada prinsip-
prinsip umum yang mendasari satuan-satuan yang berkaitan
dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan observasi.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dengan
prosedur purposive sampling, di mana melalui sampling
yang terpenting adalah bagaimana menentukan narasumber
kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai

dengan fokus penelitian. Narasumber kunci adalah pihak
yang memiliki posisi sosial dalam pengaturan riset karena
memiliki pengetahuan spesialis mengenai orang lain, proses,
rrnu [gjrlian yang lebih eksrensif, detail atau lebih utama
dri ragtia, dm menAakan sumber informasi berharga
hgi serag peneliti, paling tidak pada rahap awal suatu

FqEt(M1rers, N*.l4F.).
Andifls dar" adalah proses yang mengatur urutan data,

mengorgmisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan
uraim dasil. Analisis data sebagai suatu proses yang merinci
usaha forrnal untuk menemukan tema dan merumuskan ide
sebagai yang disarankan oleh data, dan sebagai usaha untuk
memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut (Aries,
2010: 56). Analisis datayang terkumpul dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan analisis deskiptif yang merupakan
pendekatanspesifik terhadap analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Pariwisata Surabaya

. Surabaya semakin agresif membangun sektor
pariwisatanya, hal ini terkait dengan perubahan visi-misi
kota yang ditetapkan sejak 2005. Menyadari tentang arah
perkembangan kota, pemerintah*telah mengambil keputusan
untuk mengubah kota Surabaya dari kota industri menjadi
kota dagang danjasa.

Terkait hal tersebut, pada tahun 2005 Surabaya memiliki
tagline pemasaran "Sparkling Surabaya'. Tagline itu tidak
saja menjadi sebuah branding baru Surabaya, tetapijuga

Humaniora. Vol^ I2 No. 3 Desemb*r 201 S: i TB-1 SB

mencerminkan strategi pengembangan pariwis ata. Sparkling
berarti gernebyar dan bersinar, diharapkan sqluruh sudut kota
menjadi daya tarik pariwisata (Anshori & Satrya, 2008).

logo "Sparkling Surabaya" dinrlis dengan wama biru dan
hijau menunjukkan bahwa Surabaya terletak di pinggir laut
dan mengesankan bahwa Surabaya tidak panas sesuai dengan
program pemerintah kota untuk mewujudkan Surabay a Green
and Clean. Warna hijau juga berarti banyak lapangan golf di
Surabaya.

Lima bintang yang ada di atas tulisan "Sparkling
Surabaya" memiliki arti masing-masing, di mana bintang
berwama emas melambangkan kawasan Surabaya Selatan.

Sebagai salah satu pintu masuk yang paling padat dan
daerah industri di Surabaya, atraksi wisata yang ditawarkan
di Surabaya Selatan di antaranya Kebun Binatang. Bintang
berwarna biru menyimbolkan kawasan Surabaya Utara yang
berdekatan dengan laut. Kawasan ini kental dengan nuansa
kebudayaan, di antaranya bangunan-bangunan lama, House
of Sampoema, Pecinan, Kya-Kya, Klenteng, Kampung Arab,
dan Masjid. Bintang berwama kuning menunjukkan kawasan

Surabaya Timur di mana matahari mulai menampakkan diri
setiap hari. Di sanaberadaPantai Kenjeran, Taman Hiburan
Rakyat, Nuansa Budha (patung Budha empat wajah, patung
Dewi Kwan Im). Bintang berwama orimge merepresentasikan

matahari terbenam yang menandakan kawasan Surabaya
Barat. Kawasan ini merupakan tempat tinggal yang nyaman,
perumahan mewah, lapangan golf, pusat perbelanjaan,water
park. Pwat kota dan c entral busine s s district dilanbangkan
dengan bintang berwarna merah yang berarti jantung
kota Surabaya. Ikon kota Surabaya lainnyd yang paling
menonjol pada kawasan ini adalah Sungai Kalimas dan Balai
Pemuda.

Melalui peta kawasan wisata yang dibagi ke dalam lima
kawasan (dilambangkan dengan lima bintang), menunjukkan
makna "Sparkling Surabaya" sebagai kota yang nyaman
untuk tinggal, baik pengunjung lokal maupun intemasional,
kota yang penuh dengan jadwal kegiatan, baik skala lokal,
regional maupun internasional. Berbagai atraksi wisata dapat

ditemui di setiap wilayah. Setiap orang dapat melakukan
sesuatu mulai dari pagi hari hingga pagi berikutrya. Sparkling
Surabaya menjadi slogan pemasaran untuk meningkatkan
pariwisata kota Surabaya.

Pariwisata selalu menjadi bagian penting dari kota dagang
dan jasa, di mana produk wisata Surabaya memiliki kekhasan -

city tourism dengan variasi produk antara lain, MICE
(meeting, incentive, conference, exhibition), wisata belanja,
golf , culinnry, heritage, dan wisata sejarah. Secara geografis
Surabaya berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.
Letak Surabaya yang berdekatan dengan kawasan timur
Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 80 juta
orang, memungkinkan untuk menjadi hub bagi kawasan
tersebut.

Penggalian dbta penerapan CSR di Surabaya diawali *

dengan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata
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kmerintah Ko[a Surabaya, Dra Wiwi*Widryati. Melalui
rzwancara dengan narasumber terseh, d&pdcm idorrnasi
5ry berharga yarrg berguna untuk mmgembangkan atau
mperdalam penelitian ini.Melalui informasi secara
nwbal| didapatkan beberapa infomrasi penting instansi /
frakyang menangani CSR di Surabaya

Interaksi dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Kota
Surabaya dilakukan secara intensif, tidak hanya wawancara
dengan Kepali Dinas, tetapi juga beberapa key persoru
lainnya di instansi tersebut, antara lain, Sekretaris dan
Kepala Bagian. Demikian halnya interaksi dengan Badan
Kerja sama Pemerintah kota Surabaya, sebagai perangkat
pemerintahan yang secara khusus menangani program CSR,
dalam keorganisasian Pemkot Surabaya dinamakan bagian
kerja sama, dilakukan wawancara tidak hanya dengan Kepala
Bagian, tetapi juga key person lainnya di instansi tersebut,
yaitu Kepala Seksi Kerja sama Dalam Negeri.

Selain Dinas Pariwisata dan Bagian Kerja sama,
narasumber lain di kalangan pemerintahan adalah Badan
Perencana Pembangunan Kota (Bappeko) dan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemerintah Kota
Surabaya. Informasi dari Bappeko membantu memperkaya
tema penelitian dengan adanya dokumen rencana
pembangunan di kota Surabaya, khususnya pembangunan
sektor pariwisata. Sementara itu, kajian juga dilakukan di
DI(P, mengingat dinas tersebut merupakan ikon dan tergolong
aktif dalam program CSR.

Di ranah implementasi CSR, studi dilakukan pada
Kampung Wisata Jambangan, Museum House of Sampoema,
Kapal Wisata Arttrama Itr miliki Pelindo Marine Service yang
merupakan anak usaha Pelindo, dan Perusahaan Taksi Blue
Bfud. Di Kampung Wisata Jambangan, Kepala Kelurahan
setempat sangat kooperatif membantu kelancaran studi ini.
Melalui penelusuran di destinasi wisata berbasis pemukiman
tersebut, diketahui bahwa Pembangkit Jawa Bali (PJB) yang
berada di area Ketintang, dekat Jambangan, pernah dan
sedang menjalankan program CSR di sana. Selain itu, studi
juga dilakukan di Perusahaan Taksi Blue Bird yang dengan
caranya yang unik memaknai CSR melalui campaignmerek
kota Surabaya dalam bentuk stiker yang menempel dengan
bagus di bagiantelakang 5.000 armada taksi elit tersebut.

Situmorang (2011:32), Cahyadi (2012:2) dan Olendino
(2009: l) dalamDartini (2013) mengemukakan model atau
pola penyaluran dana CSR yang biasanya dilakukan oleh
beberapa perusahaan meliputi:
l. MBnjalankan CSR secara langsung dengan

menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau
menyerahkan sumbangan kepada masyarakat tanpa
perantara. Untuk menjalankan hrgas ini, perusahaan bisa
menugaskan salah satu staf, seperti corporate secretqry
atau publik affair manager atau menjadi bagian dari
tugas divisi human resourse development atau public
relations.
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2. CSR bisa pula dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi
sosial milik perusahaan atau groupnya. Perusahaan
mendirikan yayasan yang terpisah dari organisasi induk
perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab
kepada CEO atau dewan direksi. Model ini merupakan
adopsi yang lazimdiialankan di negaramaju. Perusahaan
menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi
yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.

3. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan
CSRmelalui kerja sama daubermitra denganpihak lain,
misalnya dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi,
LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelola
maupun dalam melaksanakan kegiatannya.

4. Beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah
konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan
CSR. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota,
atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan
untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang
dipercaya oleh perusahaan yang mendukungnya Akan
secara proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai
kalangan dan kemudian mengembangkan program yang
telah disepakati.

Jenis kegiatan CSR pariwisata perkotaan di Surabaya
yang diusulkan di bawah ini disusun berdasarkan penggalian
data yang diperoleh dari berbagai sumber, yakni, (1)
observasi pelaksanaan CSR pariwisata di dalam dan luar
Surabaya, (2) wawancara dan focus group discussion dengan
pengelola obyek wisat4 perusahaan yang beroperasi di ranah
pariwisata, (3) desk review dari berbagai sumbtir terkait,
khususnya, Laporan Penelitian "Fasilitasi Pemanfaatan
CSR dalam rangka Pengembangan Desa Wisata", PT Icons
Laroiba Mitra, Jakarta, "CSR for Better Life: Indonesian
Context CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal" (Maria
R. Nindita Radyati, 2008), dan Tesis Darrini (2013) tentang
Pengembangan Model Pelaksanaan CSR bidang Pendidikan
di Kabupaten Purbalingga.

Beberapabidang yang dapat menjadi fokus kegiaran CSR
pariwisata perkotaan di Surabaya: sumber daya manusia,
pemasaran, produk dan sarana prasana. Keempat bidang atau
aspek tersebut diarahkan seluruhnya pada pengembangan
sektor pariwisata. Maka CSR pariwisata perkotaan bernrjuan
memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang
pariwisata, pengembangan strategi dan praktek pemasaran
pariwisata, peningkatan kualitas produk dan sarana prasarana
sektor pariwisata.

Beberapa prinsip penyaluran Dana CSR pariwisata
perkotaan yang dapat diterapkan dalam konteks obyek wisata
Surabaya, mengadopsi prinsip penyaluran dana CSR desa
wisata adalah sebagai berikut:
1. Mendorong kemandirian penerima aksi CSR, baik obyek

wisata maupun dalam bentuk penyelenggaraan suatu
even wisata.
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Gambar 2. Model CSR Pariwisata.
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2. Berorientasi pada penge4bangan SDM

3. Memberdayakan masyalakat

4. Menghindari bantuan secara tunai
5. Mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang

berkelanjutan
6. Bersifat komunal
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7. Transparan, akuntabel dan partisipatif, dan

8. Diberikan melalui seleksi atau, evaluasi oleh
perusahaan.

Prinsip pelaksanaan CSR di atas sesuai dengan prinsip
pelaksanaan CSR secara universal, terdiri dari: akuntabilitas,

nansparansi, perilaku etis, penghormatan kepada kepentingan

snkeholder, kepanrhan kepada hukum, penghormatan kepada

Norma perilaku intemasional, dan penegakan HAM. Melalui
studi literatur, wawancala dan observasi lapangan, ditemukan

model CSR pariwisata (Gambar 2) dm Standard Operating
Procedure (SOP) pelaksanaan CSRpariwisata (Gambar 3).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut
Pelaksanaan CSR pariwisata di Surabaya belum banyak

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang
pariwisata, khususnya pemilik/pengelola obyek wisata.

Sebagian besar obyek wisata di Surabaya menjadi
obyek CSR. Hal ini disebabkan pola pikir bahwa CSR

terbatas pada kontribusi dana/materi, keterbatasan dana

sebagaimana dialami oleh obyek wisata yang dikelola
masyarakat maupun milik Pemerintah Surabaya, dan

fenomena empiris bahwa obyek wisata Surabaya lebih
layak menjadi obyek daripada subyek CSR.

Ada kecenderungan perusahaan yang melakukan CSR

di bidang pariwisata sebagai social response, karena
semata-mata untuk berkontribusi kepada kota Surabaya

sebagai ungkapan rasa terima kasih kephda pemerintah

dan masyarakat. Hal ini dapat menjadi modal penting

dan contoh yang positif untuk menumbuhkembangkan

kuantitas dan kualitas CSR di bidang pariwisata.

Dampak pelaksanaan CSR di bidang pariwisata adalah:
(1) menumbuhkan atraksi wisata baru yang berkualitas,

seperti bus Surabaya Heritage Track, Artama Cruise
Ship, dan taman kota, (2) menumbuhkan pergerakan

wisata di Surabaya dengan pola city tourism, yat'ri wisata

perkotaan yang memadukan peradaban perkotaan dengan

warisan sejarah, baik era kolonialisme, perjuangan

kemerdekaan maupun kemaritiman.

Saran

Saran yang diajukan melalui penelitian ini adalah sebagai

berikut:
1. Perlunya dlbuat standard operating procedure (SOP)

yang baku dalam proses CSR di lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya.

2. Perlunya inisiatif yang tinggi, khususnya di tataran
Kepala Dinas, untuk mengupayakan CSR di bidang
pariwisata. Karena itu, perlu dibuat semacam Forum

CSR yang beranggotakan perwakilan pemerintah, swasta

(dunia usahh) dan masyarakat untuk mengidentlfikaii
kebutuhan CSR agar tepat sasaran.
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