
36

BAB IV

Gambaran Umum Penelitian

4.1 Gambaran Umum Bentoel Grup

4.1.1 Sejarah Bentoel Grup

Sejarah Bentoel dimulai pada tahun 1930 ketika Ong Hok Liong memulai

industri rumahan dengan nama Strootjes Fabriek Ong Hok Liong. Awalnya, Ong

Hok Liong memproduksi rokoknya secara tradisional yang dibantu oleh

tetangganya dengan melintingnya satu demi satu untuk kemudian diedarkan

dengan sepeda onthel di Kota Malang. Pada awal berdirinya Ong Hok Liong

memberikan merk pada produk rokoknya seperti, Burung, Kendang, dan Jeruk

Manis. Namun produk rokok tersebut kurang laku dipasaran dikarenakan sepi

peminat dan juga krisis yang terjadi pada tahun itu. Seiring berjalannya waktu

Ong Hok Liong mengubah merk rokoknya menjadi Bentoel.

Setelah memakai merk Bentoel, berangsur-angsur bisnisnya semakin

berkembang pesat dan kebutuhan pasar semakin meningkat pada setiap harinya.

Pada tahun 1951, bisnis rokok ini berganti nama dari Strootjes Fabriek Ong Hok

Liong menjadi Hien An Kongsie di mana Liem Hock Soen (Benson Salim) adik

iparnya diangkat sebagai Direktur Utama dan Sie Twan Tjing (Samsi),

menatunya, sebagai Wakil Direktur Utama dari Hien An Kongsie sedangkan Ong

Hok Liong sendiri tetap sebagai pemilik dan “pengawal” pabrik.

Beberapa tahun kemudian, dibawah kendali Benson Salim dan Samsi

bisnis rokok rumahan ini berkembang menjadi industri rokok pabrikan yang

kemudian diberi nama PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel. Perkembangan
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industri yang dicapai Bentoel membuatnya semakin melebarkan bisnis yang

dijalaninya. Hal ini diperkuat dengan memberi inovasi baru dalam produk rokok

buatannya yakni dengan memproduksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) ber-filter

yang pertama muncul di Indonesia pada tahun 1960-an. Dampaknya posisi

Bentoel semakin kokoh di puncak sebagai produsen rokok dalam negeri ditahun

70-80an.

Beberapa pencapaiannya membuat Philip Morris Internasional (PMI)

mulai melirik dan menawarkan berbagai bentuk kerjasama yang dimulai pada

tahun 1984 hingga terjalin hubungan yang terjaga hingga lebih dari 20 tahun yang

pada akhirnya berhenti. Pada tahun 2000an, Rajawali Group berinisiatif untuk

mengambil alih saham Bentoel yang pada saat itu mengalami berbagai masalah

keuangan. Dengan manajemen baru-nya, Bentoel berhasil menyelesaikan masalah

hutang perusahaan dengan beralih ke PT. Bentoel Internasional Investama Tbk

yang dikelola perseroan.

Pada tahun 2010, PT Bentoel Internasional Investama Tbk bergabung

dengan British American Tobacco (BAT)  yang merupakan kelompok perusahaan

tembakau terbesar kedua di dunia berdasarkan pangsa pasar global dengan

berbagai brand yang dijual di lebih dari 200 negara. Saat ini, Bentoel Grup adalah

produsen rokok terbesar keempat di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 7%.

Bentoel Grup memproduksi dan memasarkan 4 jenis produk tembakau.

Pertama, rokok kretek tangan yaitu rokok yang bahan bakunya perpaduan

tembakau dan cengkeh dengan proses pembuatan masih tradisional dilinting

menggunakan tangan. Brand lokal seperti Tali Jagat, Bintang Buana, dan Sejati
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masih menggunakan cara ini. Kedua, rokok kretek mesin reguler yaitu rokok

dengan bahan baku tembakau dan cengkeh yang proses pembuatannya

menggunakan mesin, brand dari kategori ini meliputi Dunhill Filter yang juga

salah satu produk utama dari Bentoel Grup.

Ketiga, rokok kretek mesin mild yaitu rokok dengan bahan baku

perpaduan tembakau dan cengkeh yang proses pembuatannya menggunakan

mesin memiliki kandungan tar lebih rendah dari rokok kretek mesin reguler, brand

yang termasuk kategori merupakan produk utama dari Bentoel Grup diantaranya

Dunhill Mild, Club Mid, dan Lucky strike Mild. Keempat, rokok putih mesin

yaitu rokok dengan bahan baku tembakau yang pemrosesannya menggunakan

mesin, brand yang termasuk kategori ini meliputi Dunhill Regular, Dunhill Lights,

Dunhill Methol, dan Lucky Strike yang merupakan produk global. Dalam

menjalankan usahanya Bentoel Grup secara langsung memperkerjakan lebih dari

6.000 orang karyawan dari mulai membangun kemitraan dengan petani-petani

tembakau, pembelian dan pemrosesan daun tembakau dan cengkeh hingga

produksi, pemasaran, dan distribusi rokok.

4.1.2 Visi dan Misi Bentoel Grup

Visi:

Menjadi perusahaan tembakau dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia

Misi :

Bentoel Grup mewujudkan visi melalui 4 pilar strategi yaitu Pertumbuhan,

Produktivitas, Organisasi Unggul, dan Keberlanjutan.



39

4.1.3 Struktur Perseroan Bentoel Grup

Gambar 3. Bagan Struktur Perseroan Bentoel Grup
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4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Bentoel Grup

Pada perusahaan Bentoel Grup, CSR dikelola oleh Human Resources

Department (HRD). HR Department memeliki peran dan tugas yang terbagi

menjadi 3 yaitu HR Share Services yang didalamnya memiliki tugas terkait

administrasi, database karyawan dan gaji karyawan. Kedua HR Industrial Service

yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan mulai dari

training karyawan hingga penempatan karyawan. Ketiga, HR Bussines Partner of

Operation yang mengurus segala sesuatu dengan pihak luar atau pihak ketiga.

Pada HR Bussines Partner Operation terdapat salah satu sub department

yang mengurusi tanggung jawab sosial atau CSR yaitu HR General Affairs.

Dalam melaksanakan tugasnya HR General Affairs ini bertugas merancang
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konsep hingga  pelaksanaan CSR. Kedua menejer HR Bussines Partner Operation

dan HR General Affairs dalam merancang konsep terus berkordinasi dengan

dewan direksi sebagai pimpinan tertinggi dalam perusahaan. Selain merancang

konsep dan dan pelaksanaan CSR, dua department HR tersebut juga bertugas

melakukan berbagai jalinan komunikasi dengan para stakeholder terkait

diantaranya pemerintah, organisasi dan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan

konsep CSR, dan masyarakat umum.

4.2 Gambaran CSR Bentoel Grup

Bentoel Grup mengusung kerangka kerja inisiatif CSR yang berfokus pada

5 tema yaitu Kontribusi untuk mendukung perlindungan lingkungan, kontribusi

untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, organisasi amal, kontribusi untuk

mendukung kehidupan bermasyarakat, dan menejemen bencana. Selama kurun

waktu 2014-2017, Bentoel Grup melaksanakan program CSR pada 2 tempat yaitu

di Kota Malang dan Kota Lombok.

Di Kota Lombok, Bentoel Grup mengusung tema kontribusi untuk

mendukung pemberdayaan masyarakat. Bentoel Grup membangun program

kemitraan dengan petani tembakau di Kota Lombok. lebih dari 1.600 (seribu

enam ratus) petani terlibat dan 300 (tiga ratus) orang terlibat dalam program

SRTP (Tanggung Jawab Sosial atas produksi Tembakau) dan BROA

(Biodiversity Risk and Opportunity Assesment). Serta 100 (seratus) orang terlibat

pada beberapa program keanekaragaman hayati lainnya dan program Daerah

Aliran Sungai (pelestarian sumber air-irigasi), yang mana program ini bermanfaat

bagi para petani.
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Untuk di Kota Malang Bentoel Grup mengusung konsep kontribusi untuk

mendukung perlindungan lingkungan. Bentoel Grup menyelarasakan aktivitas

tanggung jawab sosialnya dengan visi dan misi Pemerintah Kota Malang untuk

menjadikan Kota Malang sebagai Kota Hijau dan Ramah Lingkungan. Usaha

yang sedang dibangun Pemerintah Kota Malang tersebut sangat sejalan dengan

fokus tanggung jawab sosial dari Bentoel Grup yaitu pelindungan lingkungan,

sehingga Bentoel Grup menyetujui untuk program CSR merenovasi taman-taman

di Kota Malang. Program CSR renovasi taman-taman di Kota Malang dimulai

pada tahun 2014 dengan melaksanakan perbaikan Taman Kota yang berlokasi di

depan Stasiun Kotabaru Malang di Jalan Trunojoyo.

Gambar 5. Taman Trunojoyo terbagi menjadi dua bagian
yaitu Taman A (terletak di bagian Utara) dan Taman B

(terletak dibagian Selatan)
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Melalui serangkaian konsultasi dengan Pemerintah Kota Malang, Bentoel

Grup mengubah taman tersebut menjadi sebuah tempat publik yang ramah

lingkungan, informatif, dan interaktif untuk dinikmati masyarakat dan wisatawan

yang datang ke Kota Malang. Perbaikan tersebut dilakukan setelah melihat

kondisi taman yang tidak terawat dan dipenuhi pedagang kaki lima yang berjualan

di sebelah taman. Tak jarang Taman Trunojoyo dijadikan sebagai tempat

pembuanagan sampah oleh para pedagang kaki lima yang berjualan di area taman

tersebut.

Taman ini diresmikan pada tanggal 1 Juni 2014 oleh Walikota Malang H. Moch.

Anton dan Presiden Direktur Bentoel Grup Jason Fitzgerald Murphy dan diberi nama

Taman Cerdas Trunojoyo. Alasan pemberian kata cerdas ini karena di taman yang

berada di depan Stasiun Kota Baru ini dikarenakan taman ini memiliki banyak

fasilitas. Tidak hanya tempat bermain, di taman ini juga ada tempat belajar,

seperti halnya perpustakaan, dan lain-lain. Dan semua fasilitas yang ada tersebut

diperuntukkan atau disediakan untuk masyarakat umum tanpa dikenakan biaya

apapun.

Taman seluas 5480m2 ini cukup teduh dan sejuk karena berada di bawah

pohon-pohon besar serta dikelilingi banyak tanaman hias. Taman Trunojoyo

terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian utara dan selatan. Pada taman bagian

utara, pengunjung taman akan disambut sebuah 'Gazebo' putih bergaya urban di

tengah-tengah taman. Area taman didominasi rumput hijau yang tertata rapi

mememnuhi segala ruas taman. Pada taman ini terdapat Pohon Trembesi raksasa

yang sudah ada sejak taman trunojoyo ini dibangun pertama kali dan beberapa
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jenis bunga yang jauh lebih tertata cukup bagus untuk menambah koleksi tanaman

menemani beberapa pohon-pohon besar disana. Tampak juga diantaranya lampu

taman dan kran air otomatis untuk menyiram tanaman pada pagi dan sore hari

agar tanaman yang berada dalam taman ini tetap terjaga kesegaran dan tidak

mudah layu ataupun kering ketika musim kemarau tiba. Terdapat juga tempat

resapan air (Biopori) yang dibuat disekeliling taman, sumur resapan dan juga

tempat sampah tentunya untuk memudahkan pengunjung membuang sampah

makanan agar tidak berserakan di area taman.

Taman ini juga dilengkapi fasilitas refleksi yaitu tatanan batu-batu kecil

yang ditata sedemikian rupa untuk pengunjung yang ingin mencoba refleksi

dengan berjalan diatas bau-batu kecil tanpa menggunakan alas kaki. Di

sampingnya terdapat taman bermain anak-anak untuk usia 5-12 tahun diataranya

pasir pantai dan beberapa ayunan. Dalam area bermain ini, orang tua diwajibkan

melakukan pengawasan secara langsung kepada anak-anak mereka agar tidak

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Taman Trunojoyo juga dilengkapi air

mancur berbentuk lingkaran diarea bermain anak serta juga dilengkapi ruang bilas
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tertutup bagi anak-anak setelah bermain air di taman ini.

Gambar 6. Fasilitas perpustakaan umum yang berada didalam Taman
Trunojoyo dan beberapa fasilitas yang terdapat di Taman Trunojoyo

Terdapat ruang perpustakaan yang menyediakan banyak koleksi buku

menarik bagi para pengunjung yang ingin memanfaatkan waktunya untuk

membaca. Atidak luput juga area taman ini dilengkapi akses wifi gratis hasil kerja

sama dengan Dinas Kominfo Kota Malang.

Pada Taman Cerdas Trunojoyo bagian selatan terdapat area Food Court

berjajar berbentuk kurva yang menyediakan banyak pilihan menu makanan. PKL

yang dulunya memenuhi Jalan Trunojoyo direlokasi ke tempat ini, tentunya

sekarang dengan kondisi yang tertata rapi dan suasana yang lebih nyaman. Di

taman bagian selatan ini juga terdapat Gazebo yang berbentuk hampir sama

dengan taman bagian utara. Bagian uniknya dari Taman Trunojoyo Bagian

Selatan ini adalah area teater terbuka berbentuk lingkaran dan dilengkapi tempat

duduk bagi penonton. Area ini didesain sedemikian rupa untuk mewadahi potensi

seni yang dimiliki oleh masyarakat dan juga dapat dijadikan tempat berkumpulnya

komunitas untuk sekedar diskusi bahkan membuat suatu event pada taman

tersebut.

Program CSR Bentoel Grup yang berhubungan dengan lingkungan

berlanjut pada tahun berikutnya. Seiring dengan berkembangnya Taman Cerdas

Trunojoyo, Bentoel Grup dianggap sebagai pelopor pembangunan taman di Kota

Malang. Pada tahun 2015 Bentoel Grup memperbaiki Taman Kunang-Kunang di

Jalan Jakarta Kota Malang yang cukup lama diabaikan. Sesuai dengan nama
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taman, kegiatan renovasi difokuskan pada pencahayaan dan kenyamanan

pengunjung terhadap banyaknya cahaya di malam hari sehingga nampak seperti

dipenuhi kunang-kunang. Kondisi tersebut berbanding terbalik yang sebelumnya

taman sangat gelap pada malam hari dan kotor tanpa ada perawatan.
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K
u
n
a
ng-Kunang merupakan salah satu taman yang direnovasi melalui

dana CSR Bentoel Grup.

Tentunya tanpa menghilangkan tanaman-tanaman yang berada pada taman

itu sebelumnya kini taman kunang-kunang dilengkapi pencahayaan yang sangat

memadai. Total sekitar 96 lampu beraneka bentuk yang terpasang sepanjang

taman seluas 15000 m2 ini. Selain itu dibangun juga 5 Plaza atau tempat

berkumpul yang cukup luas dilengkapi dengan kursi untuk memanjakan

pengunjung dan beraneka bentuk lampu LED untuk menambah suasana kesejukan

taman.
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Taman kunang-kunang memiliki lokasi yang cukup strategis karena

berdekatan dengan kampus Universitas Negeri Malang dan Kampus Wearness

sehingga taman ini dapat dijadikan sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa

untuk melakukan barbagai kegiatan. Tidak hanya mahasiswa namun komunitas-

komunitas lain dapat menjadikan taman ini sebagai tempat berkumpul.  Taman

kunang-kunang diresmikan tepat pada Ulang Tahun Kota Malang ke 101 Tahun

tanggal 1 April 2015. Taman ini dibangun menggunakan  dana CSR Bentoel Grup

sebesar 2 Milyar dan menghabiskan waktu selama 3 bulan proses pembangunan.

Gambar 8. Nampak kondisi Taman Kunang-kunang pada siang dan
malam hari

Selanjutnya pada tahun 2016, Bentoel Grup melalui kegiatan CSR

memperbaiki Taman Slamet yang berada di Jalan Slamet Kota Malang. Sama

seperti taman yang diperbaiki sebelumnya, Taman Slamet tidak mendapat

perawatan yang cukup maksimal sehingga Taman Slamet nampak kumuh dan

gelap karena tidak ada penerangan yang cukup memadai. Disisi lain taman Slamet

ini terletak pada kawasan perumahan yang cukup elit sehingga nampak kurang
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pas jika Taman Slamet terlihat kurang enak dipandang apalagi dijadikan Area

Terbuka Hijau.

Gambar 9. Tanaman yang selalu dirawat menjadikan Taman Slamet
nampak asri dan nyaman seperti yang diharapkan Bentoel Grup dalam

renovasi.

Bentoel grup dengan dana CSR memperbaiki Taman Slamet dengan

menambah  beberapa fasilitas seperti gazebo yang disekililingnya ada beberapa

pilar lampu yang nampak bagus di malam hari. Kemudian fasilitas Wi-Fi yang

bekerja sama dengan Dinas Kominfo Pemerintah Kota Malang. Tidak luput juga

menambahkan beberapa fasilitas bermain anak di taman yang cukup luas ini. Dan

pastinya menata ulang kondisi taman dengan merapikan rumput dan berbagai

tanaman hias untuk menabah kesan asri pada taman ini. Serta menanam bibit-bibit

pohon dengan harapan ketika sudah besar nanti pohon-pohon ini mampu

memberikan nuansa kesejukan pada Taman Slamet ini.
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Gambar 10. Taman Dieng yng terletak di Jl. Dieng Kota Malang menjadi
taman yang masuk dalam program CSR Bentoel Grup.

Pada tahun 2017 Bentoel Grup merenovasi Taman Dieng dan

mempercantik jalur pedestarian sepanjang Jalan Dieng. Taman ini terletak pada

tengah kota yang menjadi kawasan cukup ramai dilewati oleh masyarakat. Banyak

sekali tempat beburu makanan dan pertokoan bahkan tempat pendidikan sehingga

area ini sering dilewati oleh masyarakat baik itu berjalan kaki atau menggunakan

kendaraan. Taman dan Pedestarian Dieng diubah dengan membawa konsep nilai-

nilai Malang sebagai Kota Pendidikan yang digambarkan melalui street art

dengan bentuk-bentuk geometris dan foto-foto yang menunjukan kemajuan proses
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pembangunan Kota Malang dari dulu hingga kini. Taman dan pedestarian Dieng

ini diresmikan oleh Wali Kota Malang pada 1 April 2017 tepat pada Ulang Tahun

Kota Malang. Taman Dieng sebelumnya sudah menjadi taman ditengah jalan

raya. Oleh Bentoel Grup taman Dieng lebih dipercantik lagi dengan

menambahkan beberapa tanaman hias dan beberapa tempat duduk di tengah

taman agar bisa menajga kenyamanan pengunjung jika berada pada taman yang

terletak di jalan dieng ini.Diharapakan taman dan pedestarian Dieng ini

menambah kenyamanan masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari.

Gambar 11. Tidak hanya taman yang menjadi sasaran renovasi CSR
Bentoel grup namun pedestarian yang terletak di Jl. Dieng turut direnovasi


