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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Profil PT Selecta  

Selecta merupakan perusahaan yang dimiliki oleh 1110 orang pemegang saham yang 

sebagian besar berdomisili di wilayah Malang. Selecta terletak di Desa Tulungrejo, 

kecamatan Bumiaji kota Batu, Jawa Timur. Secara geografis, Selecta terletak pada 

ketinggian 1150 mdpl dengan suhu udara antara 15-25 derajat celcius dan dikelilingi oleh 

pegunungan Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro. Perusahaan ini bergerak dalam bisnis jasa 

pariwisata. Dengan diberlakukannya Undang-undang  Nomor 1 tahun 1975 tentang 

Perseroan Terbatas, maka dilakukan penyesuaian sehingga bentuk perusahaan menjadi 

Perseroan Terbatas Taman Rekreasi dan Hotel Selecta atau disingkat menjadi PT 

SELECTA. PT Selecta memiliki luas mencapai 6 hektar yang terdiri dari Hotel, Taman 

Rekreasi, Restoran, dan Perkebunan Apel.  

Selain merupakan salah satu obyek wisata tertua di Jawa Timur, secara historis 

Selecta memiliki kisah sejarah perjuangan nasional Indonesia. Selecta sudah dibangun 

sekitar tahun 1930 oleh warga Negara Belanda bernama De Ruyter De Wildt dengan 

nama Bath Hotel Selecta. Tujuan Selecta di bangun adalah sebagai tempat wisata dan 

peristirahatan bagi warga negara Belanda ketika berada di Indonesia. Kemudian pada 

tahun 1942-1945 pengelolaan diambil alih oleh Jepang. Lalu setelah kemerdekaan pada 

tanggal 19 Januari 1950 Selecta dibangun kembali.  
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Disisi lain, Selecta memiliki keunikan dalam iklim organisasi perusahaan. Budaya 

kerjanya sangat mementingkan konsep kekeluargaan, tidak ada kesenjangan social yang 

dialami oleh individu. Seluruh karyawan saling berbaur satu sama lain, baik dari jabatan 

tertinggi sampai terendah. Saat ini jumlah karyawan PT Selecta telah mencapai 130 orang 

yang memiliki tugas dan jabatan masing-masing.  

4.2 Visi dan Misi  

4.2.1 Visi  

“Sebagai cikal bakal obyek wisata kota Batu, Selecta bertekad mengembangkan 

pariwisata dan upaya melestarikan sumber daya alam” 

4.2.2 Misi 

“PT. Selecta bergerak dalam bisnis jasa pariwisata meliputi Taman Rekreasi, 

Perhotelan, Restauran dan Perkebunan Apel. Sebagai cikal bakal obyek wisata di kota 

Batu, Selecta bertekad untuk mengembangkan pariwisata dan upaya melestarikan sumber 

daya alam menjadi visi utama. Sehingga bisa menjadi teladan dengan produk yang 

berkualitas, ramah lingkungan serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan 

para pesero dan masyarakat sekitar” 

4.2.3 Motto 

 ASSRRI : Aman, Sejuk, Segar, Rindang, Ramah, Indah 
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4.3 Susunan Kepengurusan PT SELECTA 

PT SELECTA 

STRUKTUR ORGANISASI 

Surat Keputusan Direksi PT “SELECTA” N.SKEP-05/ORG/J/2003 

Tanggal 12 Oktober 2003 
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Direksi 

Direktur Utama  : Samuel Rusdi 

Direktur   : Sujud Hariadi 

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama  : Isminati Perwirani Tarigan 

Komisaris   : Drs. Pramono 

Komisaris   : HM. Sutardjo 

Komisaris   : Ir. Dwi Nawangwulan 

Komisaris   : Dra. Triwahyuni Widiestuti 

 

4.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Konsep CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan mengenai 

keberadaannya di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Suatu perusahaan harus 

bertanggungjawab atas setiap tindakannya yang berdampak pada masyarakat, 

komunitas dan lingkungan yang ditempatinya. Keberadaan perusahaan tidak hanya 

sebagai institusi ekonomi yang hanya mencari laba tetapi juga sebagai institusi social 

karena merupakan bagian dari ekosistem setempat.  

 Wujud nyata dari CSR tercermin dari kegiatan aksi social yang diadakan 

perusahaan dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat. Disinilah 

peran social perusahaan dalam memperhatikan kondisi lingkungan social masyarakat 
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sekitarnya. Perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut mampu 

menciptakan hubungan hubungan yang harmonis dengan para stakeholdersnya, 

khususnya masyarakat. Masyarakat merupakan mitra perusahaan yang nantinya akan 

menentukan kesuksesan sebuah perusahaan.   

 Proram CSR tidak hanya dilakukan untuk mendongkrak citra perusahaan, tetapi 

program CSR harus mampu menimbulkan dampak positif yang berkelanjutan bagi 

kehidupan masyarakat.  

Kegiatan CSR PT Selecta terdiri dari empat kegiatan, adapun kegiatan-kegiatan CSR 

yang dilaksanakan oleh PT Selecta yaitu meliputi:  

- Dalam bidang pendidikan, PT Selecta berperan aktif dalam mencerdaskan 

masyarakat melalui beasiswa pendidikan 

- Dalam bidang social, PT Selecta aktif dalam menyantuni anak-anak yatim piatu 

serta kaum dhuafa 

- Dalam bidang social, Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sekitar dan kota 

batu 

- Dalam bidang ekonomi, Berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.  

- Dalam bidang lingkungan, melalui program pelestarian lingkungan.   

 4.3.1 Program Penghijauan 

 Ruang lingkup CSR yang dilaksanakan oleh PT Selecta mencakup tiga aspek, 

yaitu dalam aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Pada aspek ekonomi, PT Selecta 

berfokus untuk membangun perekonomian masyarakat setempat untuk demi 
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kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek social, PT Selecta membangun hubungan 

yang harmonis dengan karyawan serta masyarakat. Pada aspek lingkungan, PT 

Selecta berfokus dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam aspek 

lingkungan, PT Selecta membuat suatu program yang dinamakan program 

Penghijauan. 

  Program penghijauan ini memusatkan perhatian khususnya pada lingkungan 

sekitar Selecta. Program penghijauan telah dilaksanakan mulai tahun 2009. Program 

penghijauan ini meliputi penanaman pohon di area sekitar Selecta, penataan gorong-

gorong dan aliran limbah serta penanganan volume sampah. Penanaman pohon 

dilakukan setiap satu kali dalam setahun, tepatnya dilakukan pada waktu Selecta 

berulangtahun.  

 Program penghijauan berupa penanaman pohon dilakukan pada lahan kosong 

yang ada di sekitar desa Tulungrejo. Adapun tempat-tempat pelaksanaan penanaman 

pohon yaitu area kebun gandar seluas 2 Ha, area jalan utama selecta menuju parkir 

seluas 1 Ha, area belakang pasar selecta seluas 1 Ha, area di atas taman seluas 8 Ha. 

Tempat pelaksanaan program penghijauan selalu berganti setiap tahunnya, 

disesuaikan dengan adanya lahan kosong di sekitar desa Tulungrejo.  Jenis-jenis 

pohon yang ditanam pun bermacam-macam yaitu Trengguli, saman, salak, beringin, 

damar, keningar, mahoni, cemara, cabe puya, dll. Jumlah tanaman saat melaksanakan 

program penghijauan sebanyak 100 pohon. 

 Selain penanaman pohon, program penghijauan yang dilakukan oleh PT Selecta 

yaitu Penanganan volume sampah serta penataan selokan. Perbaikan saluran air 
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dilakukan dengan membuat, membersihkan dan menata selokan-selokan di sepanjang 

daerah dusun gondang.  Hal ini dilakukan agar volume sampah tidak menyebabkan 

pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Dengan adanya 

program CSR ini PT Selecta menggandeng masyarakat desa Tulungrejo untuk ikut 

serta dalam pelaksanaannya.  

 4.3.2 Sasaran 

 Penataan lingkungan merupakan hal yang terpenting bagi PT Selecta. Tidak hanya 

sebagai visi dan misi perusahaan, tetapi PT Selecta benar-benar berupaya untuk 

melestarikan sumber daya alam sehingga kedepannya akan memberikan manfaat 

kepada kesejahteraan anggota persero dan masyarakat sekitar. Agar pelaksanaan 

kegiatan CSR berjalan secara efektif diperlukan proses yang berkelanjutan. Dalam 

proses ini tidak akan berhasil apabila tidak dilaksanakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Semua pihak harus turut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini.  

 Oleh karena itu jika CSR diterima dan dipraktikkan secara etis dan berkelanjutan 

dalam budaya perusahaan bisa meraih keuntungan yang sustainable. Tujuan dari 

pelaksanaan CSR ini adalah agar perusahaan, masyarakat (termasuk karyawan, 

konsumen, komunitas local,pemegang saham, dll) serta lingkungan dapat hidup 

berdampingan secara damai. 

 4.3.3 Penyelenggara kegiatan CSR 

 Pada praktik penyelenggaraannya, kegiatan CSR dikelola secara mandiri oleh PT 

Selecta. Kegiatan ini dilaksanakan dibawah tanggung jawab Direksi PT Selecta. 
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Adapun pelaksana dari kegiatan ini yaitu direksi, komisaris, manager unit, supervisor 

taman rekreasi, hotel serta restoran dan perwakilan masyarakat desa Tulungrejo.  

4.4 Deskripsi Wilayah Penelitian 

 4.4.1 Letak Geografis 

  Desa Tulungrejo merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan 

Bumiaji, Batu.  Desa Tulungrejo terdiri dari lima dusun yaitu dusun Kekep, dusun 

Gondang, dusun Gerdu, dusun Junggo dan dusun Wonorejo. Secara geografis desa 

Tulungrejo berada pada 07º47’141” LS dan 112º32’787” BT, terletak pada ketinggian 

1150 meter mdpl serta mempunyai luas sebesar 807,019 Ha. Adapun batas-batas 

wilayah desa Tulungrejo yaitu sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumbergondo, 

sebelah barat berbatasan dengan Hutan Perum Perhutani BKPH Pujon KPH Malang, 

sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Sumberbrantas, dan sebelah selatan desa 

berbatasan dengan Desa Punten.  

  Di desa Tulungrejo sebagian besar lahannya digunakan untuk aktifitas 

pertanian. Budidaya Apel dan sayur yang mendominasi aktifitas pertanian di desa 

Tulungrejo. Desa Tulungrejo memilik aset yang berpotensi untuk menjadi obyek 

wisata. Adapun obyek wisata yang terdapat di desa Tulungrejo yaitu Selecta, Coban 

Talun, Pura Luhur Giri Arjuna, Wisata Agro serta Wisata Peternakan. 

  Penelitian dilakukan di desa Tulungrejo atas pertimbangan bahwa desa 

Tulungrejo merupakan desa tempat beroperasinya PT Selecta. Wilayah desa 

Tulungrejo merupakan daerah yang cukup luas, oleh karena itu peneliti memilih satu 
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dusun yaitu dusun Gondang dikarenakan dusun Gondang merupakan subyek terdekat 

yang terkena dampak dari kegiatan CSR PT Selecta.  

 4.4.2 Kondisi Dusun Gondang 

  Jumlah total keseluruhan penduduk Dusun Gondang berjumlah 552 orang 

yang terdiri dari 259 laik-laki dan 293 perempuan. Rata-rata penduduk bermata 

pencaharian sebagai pegawai swasta. Adapun penduduk bekerja petani baik sebagai 

pemiliki lahan maupun sebagai buruh tani. Saat ini penduduk yang bekerja sebagai 

petani selain memiliki ladang mereka pun membuka usaha dengan berjualan oleh-

oleh khas Batu.  

  Ditinjau dari segi pendidikannya mayoritas penduduk dusun Gondang 

merupakan lulusan dari sekolah menengah atas, sebagian besar lain lulus dari sekolah 

menengah pertama, dan sebagian lainnya lulus dari sekolah dasar. Adapun yang 

melanjutkan hingga tingkat perguruan tinggi hanya sedikit. 

  Dalam bidang agama penduduk desa mayoritas memeluk agama Islam, 

sedangkan sebagian kecil yang lain memeluk agama Katholik dan Protestan. 

Meskipun demikian warga dusun Gondang tetap hidup rukun dan saling toleransi 

antar umat beragama.  

  Adapun kegiatan-kegiatan warga masyarakat dusun Gondang untuk 

menjaga kebersihan dan kenyamanan penduduk yaitu dengan kerja bakti sekali dalam 

sebulan. Biasanya dilaksanakan pada hari Minggu pagi. Selain itu, kegiatan social 

keagamaan juga rutin dilaksanakan pengajian setiap minggunya. Untuk jamaah 
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bapak-bapak dilakukan pada hari Kamis saat ba’da Isya, sedangkan ibu-ibu 

dilaksanakan pada hari Jumat saat ba’da Asyar.  

Dalam bidang kesehatan, dusun Gondang juga mempunyai program 

Posyandu dan Lansia yang dilaksanakan setiap tanggal 7 perbulan. Program ini 

dilakukan untuk memudahkan warga yang ingin mengecek kesehatannya. Program 

ini dibawahi oleh petugas kesehatan dari Puskesmas desa Tulungrejo.  

Selain itu masyarakat juga sering mengadakan tasyakuran seperti 

peringatan hari besar Islam, serta tradisi njenang bareng satu desa Tulungrejo yang 

diadakan setiap 2 tahun sekali pada bulan Suro. Tradisi njenang baru dilakukan 

selama empat tahun belakangan ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak 

melupakan budaya asli negeri ini dan meningkatkan rasa guyub rukun. Tradisi ini 

mulai menghilang ditelan oleh zaman, oleh karena itu warga desa Tulungrejo 

melestarikan tradisi ini.  


