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BAB III 

SETTING LOKASI 

1.1 Deskripsi Umum Kota Malang 

3.1.1 Keadaan Geografis 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 

90 km sebelah selatan Surabaya, serta merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setalah 

Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. 

Selain itu, Malang juga merupakan kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan 

setelah Bandung.  

Gambar 3.1 Peta Administratif Kota Malang  

 

Sumber: Petatematikindo.wordpress.com 
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Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk dan seluruh wilayahnya 

berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang adalah 252,10 km2 . Malang 

dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di Indonesia karena banyak 

Universitas dan Politeknik negeri maupun swasta yang terkenal hingga seluruh Indonesia dan 

menjadi salah satu tujuan pendidikan berada di kota ini, beberapa diantaranya yang paling 

terkenal adalah Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Malang, dan 

Universitas Brawijaya. 

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06 - 112,07° Bujur Timur dan 

7,06° - 8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 

110,06 km2. Meskipun hanya memiliki wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang 

merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-

tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai 

berikut : 

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang. 

2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

Kabupaten Malang. 

3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. 

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang. Dalam ketetapan tentang pembagian wilayah,  

Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah 

kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan tersebut, terbagi lagi 
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menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT). 5 kecamatan yang dimaksut 

diatas, yaitu Lowokwaru, klojen, blimbing, sukun dan kedungkandang 

3.1.2 Keadaan Topografis 

Dilihat dari aspek topografis, Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440 – 

667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan 

Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada 

diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam 

sektor pariwisata. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain 

dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah Utara adalah Gunung 

Arjuno, sebelah Timur adalah Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota 

Malang. 

3.1.3 keadaan Iklim 

Kondisi iklim (aspek klimatologi), Kota Malang relatif nyaman. Rata-rata suhu udara 

berkisar antara 22,2oC sampai 24,5oC. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3oC dan suhu 

minimum 17,8oC. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban 

maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota 

Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil 

pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan 

Januari, Pebruari, Maret, April dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan 

November curah hujan relatif rendah. 

3.1.4 Kondisi Penduduk 
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Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kota Malang mengalami laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 0,80 persen. Jumlah penduduk Kota Malang pada akhir tahun 

2015 berdasarkan data Penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang sebanyak 881.794 termasuk penduduk WNA pemegang ijin tinggal tetap. 

Sedangkan dalam pengukuran laporan ini yang diperhitungkan adalah jumlah penduduk WNI 

sebanyak 881.123 jiwa, yang tersebar di 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, 544 RW dan 4.111 RT. 

3.1.5 Kondisi Pendidikan 

 Sarana pendidikan yang ada di Kota Malang untuk jenjang Sekolah Dasar(SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun 2015/2016 sebanyak 323 lembaga. Untuk jenjang sekolah 

lanjutan pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) jumlah lembaga pada tahun 

2015/2016 sebanyak 131 lembaga. Pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA) dan Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2015/2016 sebanyak 62 lembaga dan jenjang 

pendidikan SMK sebanyak 53 lembaga. Jumlah murid SD tahun ajaran 2015/2016 

yang terdaftar sebanyak 87.422 murid 4.932 guru. Perbandingan jumlah murid terhadap jumlah 

sekolah untuk jenjang SD sebesar 270 artinya rata-rata 1 sekolah menampung 270murid, 

sedangkan perbandingan jumlah murid terhadap jumlah guru sebesar 17,73 artinya 1 orang guru 

menangani 17 sampai 18 murid. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7-12 tahun 

mencapai 100 persen. APS adalah perbandingan antara jumlah penduduk usiasekolah tertentu 

yang sedang sekolahdengan seluruh penduduk menurut kelompokusia yang sama dalam persen. 

Pada jenjang SLTP jumlah murid tahun ajaran 2015/2016 yang terdaftar 42.962 murid 

dan 3.243 guru. Perbandingan jumlah murid terhadap jumlah sekolah sebesar 327, sedangkan 

perbandingan jumlah murid terhadap guru sebesar 5.08 persen. Adapun angka partisipasi 

Sekolah (APS) untuk usia 13-15sebesar 98,95 persen. Pada jenjang SMA dari 62 
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lembaga jumlah murid yang terdaftar sebanyak 21.610 dengan jumlah guru sebanyak 2.042 guru. 

Perbandingan jumlah murid terhadap sekolah sebesr 348, sedangkan terhadap gurus ebesar 

10,58. Pada jenjang SMK jumlah lembaga yang ada sebanyak 54 dengan jumlah murid sebanyak 

29.984 murid dengan jumlah guru2.384. Perbandingan antara murid dengan jumlah sekolah 

sebesar 555 sedangkan dengan guru sebesar 12,59. AngkaPartisipasi Sekolah (APS) pada usia 

16-18tahun 78,93%. Salah satu indiktor kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan 

adalah tingkat kemampuan masyarakat untuk dapat membaca dan menulis atau angka melek 

huruf. 

 Kota Malang sendiri memiliki 4 perguruan tinggi negeri dan 58 perguruan tinggi swasta, 

sekolah-sekolah unggulan yang sudah dijelaskan diatas, balai pelatihan kerja, dan berbagai 

komunitas pendidikan dengan banyak tenaga ahli dan akademisi, yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap percepatan pembangunan Kota Malang. 

3.1.6 Kondisi Sosial Budaya 

Masyarakat Kota Malang berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian 

kecil keturunan Arab dan Cina). Karakter suku jawa yang tinggal di Kota Malang pada umumya 

memiliki tempramen yang sedikit lebih keran dan cenderung egalifer. Sebagian besar masyarakat 

Malang pemeluk agama Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. 

 Bahasa yang digunakan oleh sebagaian besar masyarakat Malang adalah Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa resmi. Namun dalam kesehariannya masyarakat Malang cenderung menggunakan 

Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura. Pada generasi muda berlaku 

dialek khas Malang yang disebut ' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya: seperti 

Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tampah unggah-ungguh 
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sebagaimana bahasa Jawa kasar pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan sikap masyarakatnya 

yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.  

3.1.7 Kondisi Ekonomi 

Hasil pendataan SAKERNAS 2015 penduduk yang bekerja di Kota Malang presentase paling 

banyak terserap pada lapangan usaha Perdagangan 34 persen dari total pnduduk yang bekerja. 

Lapangan usaha yang cukup besar menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha Jasa 

Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, lapangan usaha ini mampu menyerap 30 persen 

penduduk yang bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia kerja di Kota 

Malang tahun 2015 sebesar 7,28%. Tingkat pengangguran di Tahun 2015 mengalami kenaikan 

0.06 poin dibandingkan pada tahun 2014.  

1.2 Deskripsi PT. Bentoel 

Gambar 3.2 PT. Bentoel Group Malang 

 

Sumber : www.bentoelgroupmalang.com 

Saat ini, PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk (“Bentoel” atau “Perseroan”) dan anak 

perusahaannya, merupakan anggota dari British American Tobacco Group, kelompok 

perusahaan tembakau kedua terbesar di dunia menurut pangsa pasar global dengan brand yang 

http://www.bentoelgroupmalang.com/


60 
 

diperjual belikan di lebih dari 200 negara. PT Bentoel Internasional Tbk atau Bentoel Group 

merupakan salah satu perusahaan tembakau terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berpusat di 

Jakarta dan Malang. Awal mulai berdirinya Bentoel tentu tidak dapat lepas dari sang pendirinya 

Ong HokLiong yang kala itu masih menjadi industri rumahan bernama Strootjes Fabriek Ong 

Hok Liong pada tahun 1930. Beberapa waktu kemudian, industri tersebut berganti nama menjadi 

N.V Pertjetakan Hien An pada tahun 1951 yang kemudian kembali bergantimenjadi PT 

Perusahaan Rokok Tjap Bentoel empat tahun berselang. Perkembangan industri yang 

dicapaiBentoel 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 di era 

tahun 70-80an. Pada tahun 1990 Bentoel berhasil mencatatkan sahamnya untuk pertama di Bursa 

Efek Jakarta dan Surabaya.  

Gambar 3.3 Lambang PT.Bentoel Group Malang 

 

Sumber : www.bentoelgroupmalang.com 

http://www.bentoelgroupmalang.com/
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Beberapa pencapaiannya membuat Philip Morris Internasional (PMI) mulai melirik dan 

menawarkan berbagai bentuk kerjasama yang dimulai padatahun 1984 hingga terjalin hubungan 

yang terjaga hingga lebih dari 20 tahun yang pada akhirnya berhenti. Padatahun 1991, 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 Prima yang dikelola perseroan. Padatanggal 17 

Juni 2009 British American Tobacco (BAT) melakukan akuisisi terhadap Bentoel. Hingga pada 

akhirnya padatanggal 1 Januari 2010 PT Bentoel Internasional Investama Tbk bergabung dengan 

BAT yang merupakan kelompok perusahaan tembakau terbesar kedua di dunia. Dengan ini 

menempatkan Bentoel dalam jajaran empat besar produsen rokok di Indonesia. Beberapa produk 

Bentoel antara lain Sejati, Tali Jagat, Bentoel Biru, Dunhill Mild, Club Mild, Country, Pall Mall, 

Star Mild dan beberapa varian lainnya. Bentoel mempekerjakan 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. Visi 

Dan Misi PT.Bentoel Group adalah sebagai berikut : Visi: Dapat menjadi perusahaan tembakau 

dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, Misi: Dengan empat pilar strategi dari Pertumbuhan, 

Produktifitas, Membangun Organisasi Juara, dan Keberlanjutan, perusahaan yakin dapat 

mewujudkan visi yang dibentuk. 

1.3 Setting Tempat Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan beberapa hasil dari kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT. Bentoel Group Malang yang menjadi setting penelitian. Dari beberapa 

setting lokasi yang akan di jelaskan fokus dari penelitian adalah Taman Bentoel Trunojoyo, hasil 
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dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bentoel Group Malang yang menjadi 

setting penelitian, yaitu : 

 

 

 

 

3.3.1 Taman Bentoel Trunojoyo 

Gambar 3.4 Taman Bentoel Trunojoyo Malang 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

Kawasan Taman Bentoel Trunojoyo yang berlokasi di Jl. Trunojoyo, Klojen, Kota Malang 

merupakan salah satu taman yang telah di revitalisasi oleh PT. Bentoel Group Malang sebagai 

salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) diperusahaan mereka. Taman tersebut 

berada pas di depan Stasiun Baru Kota Malang. Dilihat dari namanya sudah terlihat bahwa taman 

tersebut berkaitan dengan salah satu nama perusahaan rokok di kota Malang yatu PT. Bentoel 

Group. Taman ini memiliki banyak keistimewaan dalam penataan tamannya yang sangat 
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strategis dan gampang dijangkau oleh masyarakat sekitar. Dekorasi taman yang indah membuat 

taman ini menarik untuk dikunjungi. Kalau selama ini taman hanya untuk ekologi, tetapi 

sekarang juga menjadi tempat sosial untuk arena interaksi warga. Pembangunan Taman Bentoel 

Trunojoyo ini dilakukan sebagai bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. 

Bentoel Grup dan juga ada beberapa taman di kota Malang yang direvitalisasi juga oleh PT. 

Bentoel group kota Malang. Seperti, taman slamet, taman kunang-kunang dan taman dieng. 

Taman ini diresmikan oleh Walikota Malang pada 1 juni 2014.  

Konsep taman ini berbeda dengan beberapa taman yang telah ada di Kota Malang. 

Pembangunan Taman Bentoel Trunojo memiliki berbagai konsep yang bermanfaat untuk 

kalangan masyarakat mulai dari kalangan anak-anak, pelajar, dewasa dan manula. Di taman ini 

lebih mengedepankan konsep perpaduan antara taman bermain, refleksi dan juga taman baca. 

Selain itu, diseberang taman tersebut banyak sekali di jumpai makanan-makanan yaing sering 

dikenal sebagai taman kuliner Arema. Pengunjung akan disambut dengan patung yang sangat 

besar yaitu patung Singo Edan Arema. Patung tersebut adalah ikon baru di Kota Malang. 

Gambar 3.5 Area Refleksi Di Taman Bentoel Trunojoyo 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Taman bacaan di Taman Bentoel Trunojoyo 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Bagian utara Taman Bentoel Trunojoyo terdapat dua gerbang di area tersebut, pengunjung 

akan disambut sebuah 'Gazebo' putih bergaya urban di tengah-tengah taman. Banyak pengunjung 

baik warga sekitar yang ingin bersantai, wisatawan luar kota ataupun para penumpang Kereta 

Api yang hanya ingin rehat sebelum atau sesudah perjalanan. Area taman didominasi warna hijau 

rumput yang mulai tertata. Di bawah pohon Trembesi raksasa di samping gazebo, beberapa jenis 

bunga yang tertata cukup rapi. Tampak di antaranya lampu taman dan kran otomatis penyiram 
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tanaman. Di taman tersebut juga terdapat tempat resapan air (Biopori) yang dibuat di banyak titik 

taman, sumur resapan dan juga ada sekitar 20 tempat sampah yang di dibedakan antara sampai 

organik dan sampah non organik. Penataan ini adalah upaya yang dilakukan Pemkot Malang 

untuk ramah terhadap lingkungan. Selain itu terdapat tempat duduk berbentuk unik yang tersebar 

di beberapa titik seperti bagian tengah/utama dan juga berada di daerah pinggir-pinggir taman 

Bentoel Trunojoyo.  

 

Gambar 3.7 Area bersantai dengan desain unik di taman Bentoel Trunojoyo 

  

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Taman tersebut juga sering disebut sebagai taman cerdas. Disebut 'cerdas' karena dilengkapi 

fasilitas bermain, kesehatan, dan juga taman belajar bagi masyarakat/pelajar. Selain itu juga 

dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa dikenakan biaya sedikitpun. 

Bagian utara taman, terdapat sebuah bangunan bergaya modern yang mempunyai banyak 

fungsi. Di sisi bangunan tersebut disediakan tempat bersantai yang unik. pengunjung juga bisa 
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mengakses Wi-Fi secara gratis di area tersebut. Ketika masuk, terdapat ruang perpustakaan yang 

menyediakan banyak koleksi buku menarik mulai dari buku anak-anak, pelajar SD-SMA, buku 

perguruan tinggi dll. Buku tersebut diperoleh dari dana Bentoel, bantuan warga sekitar dan 

bantuan buku dari perpustakaan umum/pusat kota Malang . Untuk membaca, cukup 

menyerahkan KTP/Identitas kepada petugas jaga serta mengisi identitas di buku pengunjung. 

Selain itu, juga terdapat fasilitas ruang khusus untuk ibu menyusui.  

 

 

Gambar 3.8 Area Ibu menyusui di Taman Bentoel Trunojoyo 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Termasuk 2 toilet di samping kanan dan kiri bangunan. Taman refleksi berada di sebelah 

selatan gazebo, didesain cukup nyaman dan panjang. Di sampingnya adalah taman bermain 

anak-anak. Namun hanya untuk digunakan anak usia 5-12 tahun dan dengan pengawasan orang 

tua. Di sebelahnya adalah taman air mancur berbentuk lingkaran yang dilengkapi ruang bilas 
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tertutup, ketika siang hari ini adalah lokasi favorit balita. Lokasinya yang luas, area ini juga 

cukup teduh dan sejuk karena berada di bawah pohon-pohon besar serta dikelilingi banyak 

tanaman hias. 

Bagian selatan Taman Bentoel Trunojoyo terdapat area Food Court berjajar berbentuk kurva 

yang menyediakan banyak pilihan menu dan juga ada beberapa arena untuk bermain dan 

beristirahat juga. PKL yang dulunya memenuhi Jalan Trunojoyo berpindah ke tempat ini, 

tentunya sekarang dengan suasana yang lebih nyaman.  

 

 

Gambar 3.9 Area Food Court Taman Bentoel Trunojoyo 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Di taman bagian selatan ini juga terdapat Gazebo yang berbentuk hampir sama dengan taman 

utara. Bagian uniknya adalah Arena Teater Terbuka berbentuk lingkaran dan dilengkapi tempat 

duduk bagi penonton. Instalasi seni dari kayu juga melengkapi area ini. Taman Bentoel 

Trunojoyo ini adalah area bebas rokok, meski dibangun dengan dana CSR (Corporate Social 

Responsibility) PT. Bentoel. Beberapa fasilitas lain juga akan dibangun di tempat ini, seperti 

Flying Fox, tempat tari, film. 

 

 

 

1.3.2 Taman Slamet 

Gambar 3.10 Taman Slamet Malang 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

Taman Slamet Malang berada di Jalan Taman Slamet, diantara RT 4 dan 5, RW 4, Kelurahan 

Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi Taman Slamet bisa diakses dari 3 jalan 

utama di kota Malang yaitu Jalan Ijen, Jalan Semeru maupun dari Jalan Kawi. Lokasinya 

memang tersembunyi di dalam jalan lingkungan perumahan. Taman slamet adalah taman yang 
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dulunya hanya ada pohon-pohon serta hanya ada jalur untuk pejalan kaki di tengahnya dengan 

lampu di kiri-kananya, dan dengan adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) 

PT.Bentoel Group Malang kini Taman Slamet dirubah menjadi taman yang lebih atraktif dan 

dapat berfungsi bukan hanya sebagai tempat jalan-jalan atau rekreasi, namun juga sebagai tempat 

berolahraga dan mempunyai spot-foto yang bagus. Penambahan papan nama yang di bagian 

depan ketika masuk lewat pintu utama Taman Slamet, lorong berwarna jingga yang bentuknya 

acak serta dinamis menyerupai gunung yang menggambarkan 6 gunung di sekitar Malang 

(Arjuno, Semeru, Bromo, Kawi, Panderman dan Kelud), pergola berbentuk lorong kotak 

berwarna putih, beberapa hiasan taman lainnya dengan tema urban hingga penambahan fasilitas 

olahraga seperti jogging track, hardscape dan beberapa perlengkapan olahraga sederhana seperti 

yang ada di tempat fitness yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa di 

pungut biaya. 

Setelah selesai divitalisasi, kini Taman Slamet berubah menjadi taman yang mempunyai daya 

tarik sendiri dan banyak pengunjung yang sering dating ke taman tersebut. Taman Slamet 

akhirnya diresmikan pada tanggal 2 April 2016, yang sekalian merupakan kado ultah bagi Kota 

Malang yang ke-102 (Ultah Kota Malang tepatnya adalah pada tanggal 1 April). Peresmian ini 

dihadiri oleh pihak PT Bentoel Group Malang termasuk presiden direkturnya, Hendro Marto 

Wardojo. Dari pihak pemerintah Kota Malang ada Walikota, sekretaris daerah, Kepala Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan dan beberapa pejabat Kota Malang lainnya. Segenap warga kota 

Malang juga ikut hadir dalam peresmian Taman Slamet yang mengusung tema „Hidden Paradise‟ 

ini. 

3.3.3 Taman dan Pedestrian Dieng 

Gamabar 3.11 Taman dan Pedestrian Dieng 
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Sumber : Dokumentasi Peneliti 

Lokasi Taman dan pedestrian dieng ini berada di sepanjang Jalan Raya Dieng. Beralamat 

di Jl. Dieng No.18, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Peremajaan Pedestrian dan 

Taman Dieng tersebut merupakan tanggung jawab sosial atau Coorporate Social Responsibility 

(CSR) dari PT. Bentoel Group. Taman dan Pedestrian Dieng tersebut sekaligus sebagai kado 

indah di ulang tahun kota Malang ke-103. Keadaan dari Taman dan Pedestrian dieng dahulu 

kurang mendapatkan respon yang baik dari masyarakat karna keadaannya yang tidak terawat. 

Apalagi sebelum diremajakan, Taman Dieng kurang tertata dengan rapi lantaran sepanjang 

pedestriannya menjadi lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL). Dan setelah di revitalisasi 

menjadi Taman yang diminati oleh masyarakat karna keadaan taman yang sekarang lebih bagus 

dan mempunyai daya tarik sendiri bagi pengunjung, serta terdapat ornamen dan fasilitas selfie 

spot yang membuat daerah tersebut terlihat lebih indah, rapi, nyaman dan menjadi kebanggan 

kota Malang. Kota Malang yang dikenal sebagai Kota Seribu Taman semakin lengkap dengan 

kehadiran Taman Dieng. 
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