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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

PT. Indana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang paint factory dan industrial coating di Kota Malang. Belakangan 

namanya mulai beredar di media massa dan media sosial, tidak hanya lokal, 

tetapi nasional pun pernah memberitakan. Peran terbesarnya adalah 

pelaksana Corporate Social Responsibility (CSR) Kampung Warna-warni 

Jodipan (KWJ). 

Saat ini, KWJ telah menjadi rujukan destinasi wisata baru di Kota 

Malang yang sebelumnya hanyalah perkampungan biasa. KWJ mulai 

terkenal pada September 2016 awal, karena saat itu sedang berlangsung 

peresmian dengan konsep perkampungan berwarna-warni. Area KWJ 

berada di bantaran kali Brantas dengan kontur tanah menurun layaknya 

perumahan di Rio Jenairo Brasil Amerika Selatan. KWJ berada di 

Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Keberadaannya 

tepat di jalan protokol dan juga dekat dengan area lintasan kereta api, 

sehingga warnanya yang mencolok menarik perhatian banyak kalangan. 

Sebagaimana diketahui, KWJ menjadi CSR paling besar bagi Indana 

karena menghabiskan 3 ton cat lebih dan berlanjut pengecatan di kampung 

sebelahnya yang dinamakan kampung Tridi. Jika di total kedua 

perkampungan tersebut menghabiskan kurang lebih 7 ton cat. Bahkan CSR 
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berlanjut dengan pembangunan jembatan kaca yang menghubungkan KWJ 

dengan kampung Tridi.  

Sebenarnya adanya kampung Tridi dan Jembatan kaca merupakan 

imbas dari adanya KWJ. Pada bulan Agustus 2016, wali kota Malang 

mengutarakan keinginannya kepada vice president Indana agar dilakukan 

pengecatan di kampung sebelahnya (kelurahan Ksatrian atau saat ini lebih 

dikenal dengan kampung Tridi). Gayung bersambut, Indana menerima 

keinginan Mochmmad Anton selaku Wali Kota Malang dan di bulan yang 

sama berlanjut pengecatan di Kelurahan Ksatrian.  

Pengecatan di KWJ berakhir pada 25 Agustus 2016 dan diagendakan 

adanya peresmian KWJ pada 4 September 2016. Meski pengecatan di 

Kampung Tridi belum rampung, peresmian tetap berlangsung dan acara di 

hadiri oleh Wali Kota Malang, Rektor UMM, Vice President Indana, serta 

kalangan media yang turut andil untuk memeriahkan acara. Hari peresmian 

KWJ itulah tersebar informasi akan adanya jembatan yang menghubungkan 

kedua perkampungan, yaitu Tridi dan Jodipan, yang akan segera dibangun. 

Perbincangan tersebut terjadi antara Wali Kota Malang, Rektor UMM 

selaku tim yang ditunjuk untuk mendesain jembatan, serta Indana sebagai 

donator utama. Radar Malang-lah yang pertama kali memberitakan terkait 

jembatan penghubung KWJ dan Tridi di tanggal 5 September 2016. 

Pada mulanya, desain jembatan yang diinginkan oleh wali kota 

Malang tidak hanya bersifat bangunan semata, namun ada nilai seni yang 

bisa dipamerkan. Dari ketiga desain yang dibuat oleh Khairul Ahmad dan 

Mahatma Aji Pangestu, mahasiswa Teknik Sipil UMM, terpilihlah desain 
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jembatan kaca. Eksekusi pembuatan jembatan berlangsung pada bulan April 

2017 dengan dominan warna kuning emas. Panjang jembatan kurang lebih 

25 meter dan lebar 1,25 meter. Diestimasikan jembatan kaca dapat 

menampung sekitar 50 orang saja.  

Kini, KWJ, Tridi ditambah adanya jembatan kaca membuat 

pengunjung terus berdatangan. Area tersebut banyak dikenal sebagai ikon 

wisata baru di Kota Malang. Area yang berdekatan, CSR KWJ, Tridi dan 

jembatan kaca oleh perusahaan yang sama, Indana menyebut area tersebut 

sebagai kampung wisata Decofresh.  

Adanya kampung wisata Decofresh memberikan dampak tersendiri 

bagi perusahaan. Salah satu yang terlihat, inovasi baru yang berkembang di 

Indana. Diantaranya pembuatan account Instagram Indana yang 

menampilan lebih banyak foto/video KWJ, Tridi dan juga jembatan kaca. 

Pun pemberitaan di headline koran nasional dan regional pasca peresmian 

KWJ bahkan beberapa kali setelahnya. Ada pula massive nya iklan offline 

di Kota Malang terutama daerah dekat kampung wisata Decofresh. Hal itu 

menunjukkan bahwa area wisata warna-warni memiliki peran lebih 

dibandingkan dengan CSR sebelumnya. 

Sesuai dengan namanya, CSR berarti bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan kepada sekitar. Berbagai jenis pertanggungjawaban itu bisa 

kepada sosial dan lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan 

International Organization for Standardization (ISO) 26000: Guidance 

Standard on Social Responsibility. Orang pada umumnya melihat bentuk-

bentuk CSR sebagai wadah mendapatkan kesan baik publik karena 
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perusahaan peduli terhadap permasalahan sosial maupun lingkungan. 

Menambah pernyataan Fauset (sebagaimana dikutip Keith Betterick, 2013: 

98) CSR adalah: 

“Membantu memunculkan citra bahwa suatu perusahaan peduli 

terhadap lingkungan, untuk menutupi dampak negatif dengan memenuhi 

media dengan citra positif tentang amanat CSR perusahaan. CSR 

memungkinkan bisnis mengklaim adanya kemajuan pada saat terdapat 

bukti tidak adanya perkembangan positif”. 

 

Sebelum adanya KWJ, Tridi, dan jembatan kaca banyak CSR yang 

sudah dilakukan Indana namun tidak terbungkus dengan baik (bersifat 

sumbangsih belaka). Rupanya event CSR Indana yang telah dilakukan 

selalu berkonsep pengecetan bangunan. Seperti bangunan sekolah, 

madrasah, pondok pesantren, pasar, kampung bencana dan kampung 

terpencil di Malang. Biasanya perusahaan asli Malang tersebut memberikan 

CSR 80% berupa cat dan 20% berbentuk fresh money.  Penanggung jawab 

CSR KWJ adalah tim Divisi Marketing yang di kontrol langsung oleh Vice 

President Indana. 

Dalam teori, sebagaimana menurut Kotler dan Nancy Lee yang 

dikutip dalam Fajar (2010: 266) bahwasannya ada 6 pilihan motif 

perusahaan melakukan CSR, yaitu cause promotion, cause related 

marketing, corporate social marketing, corporate philantrophy, community 

volunteering, dan socially responsible business practice. Jika melihat motif 

Indana, berdasarkan pengamatan peneliti yang juga terlibat dalam CSR 

tersebut ialah masuk kategori cause promotion, cause related marketing dan 

cause social marketing. Cause promotion yaitu memberikan bantuan 

kepada masyarakat dalam bentuk sponsor sekaligus promosi. Cause related 
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marketing adalah pemberian kontribusi atau donasi kepada masyarakat 

berdasarkan persoalan yang khusus menyangkut penggunaan dan penjualan 

produknya. Sedangkan, perusahaan menargetkan mengubah perilaku 

masyarakat terhadap isu tertentu dari yang kurang baik menjadi baik. 

Melalui CSR di Kampung Wisata Decofresh Indana memanfaatkan 

ranah public relations sebagai alat marketing untuk meningkatkan citra 

produknya (image product). Itu terlihat dengan banyaknya plang yang 

dipasang di KWJ, Tridi dan jembatan kaca dengan fokus menampilkan 

nama produk dibandingkan nama perusahaan. Salah satu produk yang 

banyak ada di spot-spot tembok dan plang yaitu adalah produk Decofresh.  

Hal itu berkebalikan dengan motif yang dilakukan beberapa perusahaan 

besar lainnya, dimana mereka fokus pada citra perusahaan (corporate 

imgae) dan melakukan CSR sebagai salah satu bentuk komunikasi kepada 

publiknya. 

Pengecatan di KWJ, Tridi dan pembuatan jembatan kaca secara 

tidak langsung menjadi ajang soft selling Indana yang khusus menampilkan 

citra produknya. Pemilihan motif Indana melakukan CSR di area wisata 

warna-warni tidak dapat disalahkan mengingat manajemen-lah yang berhak 

memutuskan. Selama ini, Indana menjadi perusahaan keluarga yang banyak 

menggantungkan dirinya pada keberhasilan produk di pasaran, bukan pada 

nama baik semata. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

Marketing Communication yang dijabat oleh Very Fadlli. Peneliti sebagai 

anggota GuysPro, tim praktikan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang sekaligus penggagas KWJ memahami betul 
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Indana sebenarnya adalah perusahaan berkembang dan belum adanya citra 

positif yang siginifikan di mata publiknya. Itulah mengapa, Indana ingin 

mengkomunikasikan CSR di kampung wisata Decofresh untuk membangun 

citra produknya. 

Ketika Indana memutuskan melakukan CSR di kampung wisata 

Decofresh tentu muncul suatu citra yang diharapkan (wish image) oleh 

perusahaan muncul ke permukaan. Jefkins (2003: 21) menuliskan citra 

harapan memang sesuatu yang berkonotasi lebih baik. Artinya perusahaan 

telah memiliki espektasi yang begitu besar meskipun nantinya dalam 

kenyataannya tidak akan sesuai harapan. Hal ini sah-sah saja mengingat, 

saat ini terjadi publik sebagai sasarannya belum memiliki informasi yang 

cukup mengenai Indana maupun program CSR di KWJ, Tridi dan jembatan 

kaca. 

Kemudian, setelah dieksekusi ketiga CSR tersebut, berbagai 

pemberitaan media massa muncul. Di Kota Malang banyak pelaku media 

meramaikan melalui pemberitannya. Media cetak pun tak ketinggalan. 

Secara oplah paling banyak Radar Malang adalah media cetak yang 

memiliki readership lebih dari 200 ribu orang per hari (radarmalang.id, 

2017) dapat menjadi patokan. Setelah diteliti, memang benar adanya. Selain 

karena faktor kerjasama antar lembaga, vise president Indana, 

penanggungjawab CSR di KWJ, memiliki kedekatan personal dengan 

Direktur Radar Malang, Kurniawan Muhammad, yang turut serta 

mendampingi saat peresmian KWJ berlangsung. 
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Banyaknya kolom space yang diisi oleh Radar Malang mengenai 

Indana menjadi indikasi adanya hubungan yang menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. Meski antar lembaga maupun perorangan memiliki kedekatan 

yang intens, perlu diadakan pengukuran yang jelas bagi perusahaan dalam 

kegiatan CSR tersebut berkenaan dengan peningkatan citra produk. Sebagai 

informasi tambahan, saat peresmian, penelitilah yang mempersiapkan press 

release tersebut. Setelah diamati, ada perbedaan yang siginifikan antara 

pemberitaan yang muncul satu hari setelah peresmian KWJ dengan press 

release yang dibuat. Reporter secara mandiri melakukan liputan kepada 

pihak-pihak terkait dan mengolah pemberitaannya. Alasan-alasan tersebut 

menjadi alasan peneliti ingin menganalisis Current Image Berita CSR PT. 

Inti Daya Guna Aneka Warna Melalui Kampung Wisata (Studi Analisis 

Isi CSR PT. Inti Daya Guna Aneka Warna Tentang Kampung wisata 

Decofresh di Radar Malang Periode September 2016-Oktober 2017). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, peneliti memiliki 

beberapa rumusan masalah, yaitu: seberapa besar porsi current image berita 

CSR PT. Inti Daya Guna Aneka Warna melalui kampung wisata Decofresh 

di Radar Malang periode September 2016-Oktober 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan melalui penelitian ini adalah: Mendeskripsikan seberapa 

besar porsi current image berita CSR PT. Inti Daya Guna Aneka Warna 
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melalui kampung wisata Decofresh di Radar Malang periode September 

2016-Oktober 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian        

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi baru bagi mahasiswa Ilmu 

Komunikasi spesifikasi Public Relations khususnya mengenai citra. 

Selain itu penelitian ini merupakan sarana menjelaskan teori dan 

menerapkannya untuk memperluas pengembangan ilmu yang telah ada. 

James E. Grunig sebagaimana dikutip Rachmat Kriyantono (2015: 7) 

“Ilmuan public relations banyak meminjam teori-teori dari ilmu 

komunikasi dan ilmu sosial lainnya.” Hal ini menjadikan teori sebagai 

dasar aktivitas keseharian praktisi dalam mendeskripsikan konsep-

konsep. Sebagaimana peneliti meminjam teori citra untuk mengetahui 

lebih mendalam tentang current image berita CSR PT. Inti Daya Guna 

Aneka Warna melalui kampung wisata Decofresh di Radar Malang 

periode September 2016-Oktober 2017. 

b. Manfaat praktis 

Audit PR ini dapat digunakan sebagai reorientasi perusahaan dan 

menjadi dasar merumuskan program-program selanjutnya untuk 

meningkatkan citra. Menambah dari Simon Tylor (Dodi M. Gozali, 

2005: 2) melalui pengukuran ada lima tujuan yang bisa dicapai, yaitu 

menciptakan nilai (value), memperbaiki apa yang dilakukan 
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sebelumnya, memberikan penghargaan dan memacu keberhasilan, 

menemukenali dan meluruskan kekeliruan, serta mendemosntrasikan 

nilai. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini menjadi gambaran baru bagi peneliti untuk 

mempraktekkan secara langsung teori dengan kegiatan riil di lapangan. 

Lebih jauh menjadi pengkerucutan pemahaman peneliti terkait audit PR 

khususnya dalam kegiatan CSR yang nantinya digunakan ketika 

memasuki jenjang pekerjaan. 


