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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1. PT. Alam Lestari Unggul (Nikko Steel) 

4.1.1. Profil Singkat PT. Alam Lestari Unggul (Nikko Steel) 

Nikko Steel merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang general kontraktor dan steel structure yang didirikan pada 

tahun 1972. Di tahun awal beroperasi, Nikko Steel setiap tahunnya 

berhasil memproduksi kurang lebih 500 metrik ton elektroda baja 

ringan dan hingga saat ini berhasil memproduksi hingga lebih dari 

20.000 metrik ton elektroda berkualitas yang dapat memenuhi 

kebutuhan sektor industri utama dibidangnya. Perusahaan ini 

memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk antara lain 

MMA, FCAW, SAW, TIG Pengisi Kabel, dan mesin las. 

Sejak pertama kali didirikan, Nikko Steel beroperasi sebagai 

perusahaan perorangan. Sampai pada akhirnya di tahun 1994, ketika 

dalam masa restrukturasi perusahaan, Nikko Steel bergabung 

dengan PT. Alam Lestari Unggul yang merupakan sebuah perseroan 

terbatas yang didirikan pada tahun 1983. Di bawah operasional PT. 

Alam Lestari Unggul, Nikko Steel tetap dipertahankan sebagai nama 

merek untuk berbagai macam elektroda las yang di produksi oleh 

PT. Alam Lestari Unggul. Pada tahun 1996, PT. Alam Lestari 

Unggul sendiri telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 1991 

“Quality Management System by Lloyd’s Register Quality 
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Assurance” dan juga berhasil masuk menjadi bagian dari anggota 

Internasional “Welding Institutes, Societies and Associations”. 

Untuk menjadi world class welding electrode manufacturer, 

perusahaan ini berkomitmen untuk selalu menjaga keunggulan di 

semua bidang usahanya. Mereka juga menerapkan sistem 

manajemen terbuka yang memungkinkan bagi para karyawan 

menyalurkan idenya satu sama lain untuk meningkatkan 

kontribusinya dalam mencapai tujuan misi perusahaan. 

Di seluruh kegiatan operasionalnya, keselamatan dan 

perlindungan terhadap lingkungan menjadi hal yang masuk dalam 

daftar prioritas perusahaan. Hal ini diakukan demi mempertahankan 

kebijakan yang berpegang pada peningkatan kualitas demi 

memenuhi standar kualitas tinggi. 

Bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, 

Nikko Steel terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 

Dibantu oleh tenaga profesional dibidang penjualan dan pemasaran, 

perusahaan ini berusaha untuk selalu memenuhi product 

specifications dan memperhatikan delivery schedule meliputi design 

assistance timely supplies dan ongoing customer service. Dengan 

memposisikan pelanggan, pemasok, serta karyawan sebagai 

pemangku kepentingan tertinggi, perusahaan berkomitmen untuk 

mengembangkan produk dan layanan baru demi memenuhi 

kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama. 
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PT. Alam Lestari Unggul memiliki 2 lokasi yang menjadi pusat 

kegiatan operasionalnya, yaitu kantor yang terletak di Jl. Daan 

Mogot Km. 13,2 Jakarta dan bangunan pabrik di Jl. Raya Serang 

Km. 12 Cikupa Tangerang. Namun selain 2 lokasi tersebut, PT. 

Alam Lestari Unggul juga memiliki cabang sales office yang ada di 

Jl. Rungkut Industri 2 No. 23 Surabaya, Komplek Pergudangan 

Cemara No. 95 Jl. Irian Barat Deli Serdang Medan, serta di Komplek 

Pergudangan Angkasa 1 Blok B No. 03 Jl. SM. Amin Pekanbaru. 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

“To Be Strong, Competitive, and Ever Growing” menjadi 

dasar dari visi dan misi PT. Alam Lestari Unggul, dimana visi dan 

misi ini diterapkan dalam berbagai bidang antara lain: 

a. Sumber Daya Manusia 

Mengadakan pembelajaran, pelatihan, dan pemberdayaan 

untuk membangun sumber daya yang kompeten, 

termotivasi, dan berintegritas tinggi. 

b. Marketing 

Menyesuaikan diri secara efektif untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 

c. Keuangan 

Menyesuaikan serta membangun kebiasaan finansial yang 

sehat demi menjaga pertumbuhan perusahaan serta 

stakeholders. 
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d. Manajemen 

Mengenalkan suatu metode manajemen untuk menunjang 

dukungan pendapat atau ide dari semua pekerja. 

e. Produksi 

Memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas 

melalui penelitian serta pengembangan dengan biaya yang 

efektif. 

f. Pembelian 

Memperlakukan semua supplier sebagai partner bisnis. 

g. Kewajiban Sosial 

Menjadi perusahaan yang memiliki tingkat kepedulian 

sosial serta komitmen yang tinggi. 

h. Lingkungan 

Peduli terhadap lingkungan dan menciptakan suatu 

lingkungan yang sehat serta kondusif dalam lingkungan 

kegiatan kerja. 

i. Kemajuan dan Berkesinambungan 

Mempromosikan, menyediakan, dan melaksanakan 

program perbaikan secara berkala dalam jangka waktu 

panjang dalam segala aktivitas. 

4.1.3. Corporate Social Responsibility Nikko Steel di Kota Malang 

Setelah 24 tahun berada di bawah operasional PT. Alam 

Lestari Unggul, Nikko Steel menjadi perusahaan pertama yang 

menawarkan dana CSRnya untuk turut serta membangun Kota 
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Malang. Proyek CSR pertama dari dana CSR Nikko Steel adalah dua 

bus wisata yang diberi nama Macyto. Meski awalnya Nikko Steel 

menawarkan lima armada sekaligus, namun Pemerintah Kota 

Malang masih mempertimbangkan dengan melihat perkembangan 

operasional dari dua armada yang sudah ada. Macyto atau Malang 

City Tour ini merupakan bus bertingkat atau bus double decker yang 

dibangun oleh karoseri PT. Morodadi Prima Malang yang dapat 

digunakan oleh wisatawan maupun masyarakat umum untuk wisata 

berkeliling kebeberapa titik di Kota Malang secara gratis dan juga 

dilengkapi dengan pemandu wisata. Dengan bus ini, wisatawan 

maupun masyarakat dapat merasakan sebuah sensasi tersendiri 

menikmati Kota Malang dengan melintasi berbagai spot wisata 

herotage dari atas bus tingkat dengan atap terbuka. Bus ini 

beroperasi setiap hari pada pukul 09.00-11.00 dan pukul 14.00-16.00 

sedangkan di hari Minggu bis ini hanya memberikan layanan pada 

pukul 09.00-12.00 saja. 

Selain Macyto, juga ada sepeda motor pengangkut sampah 

untuk Kota Malang yang didanai oleh Nikko Steel. Selain berupa 

armada transportasi, Nikko Steel bersama PT. Pro Lansekap 

Indonesia juga memberikan dana CSRnya untuk membantu 

pembangunan playground rumah pohon di Alun-Alun Merdeka 

Malang. Selain di Alun-Alun Merdeka Malang, fasilitas dari dana 

CSR Nikko Steel pun turut menambah fasilitas taman bugar dan 

skybike di Taman Singha Merjosari. 
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Taman Singha Merjosari merupakan salah satu taman di Kota 

Malang yang terletak di Jl. Mertojoyo Selatan, Kelurahan Merjosari, 

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Taman seluas 29.012 meter 

persegi ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat untuk 

menghabiskan waktu bersama keluarga dengan sekedar duduk santai 

di gazebo yang cukup rindang yang disediakan di beberapa sudut 

pinggir taman, untuk anak-anak pun tersedia taman bermain anak. 

Terdapat beberapa macam fasilitas yang ditawarkan di Taman 

Singha Merjosari ini yang mayoritas juga diadakan dari dana CSR 

perusahaan. 

Di taman bugar Merjosari terdapat 10 alat fitness yang 

disediakan, yaitu chest press two seats, bench for two, tree waist 

swivel, lat pull down two seats, double swing boards, double sit up 

board, air walker, bicycle, 4 swivel wheel, dan elliptical machine. 

Pada masing-masing fasilitasnya pun sudah disertakan peraturan 

penggunaan dan tidak diperuntukkan bagi anak-anak dibawah usia 

15 tahun. Fasilitas taman bugar ini tentu diharapkan dapat 

memberikan sajian wisata bugar yang murah dan juga terjangkau 

bagi masyarakat Kota Malang. Selain taman bugar, terdapat fasilitas 

Skybike. Skybike inilah yang menjadi salah satu daya tarik 

masyarakat untuk berkunjung ke taman ini. Fasilitas ini dibangun 

semata-mata untuk mengembangkan pembangunan taman dan 

Ruang Terbuka Hijau dengan harapan dapat melengkapi fasilitas 
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publik bagi pengunjung serta mendukung taman ini sebagai Taman 

Wisata Bugar yang murah dan terjangkau di Kota Malang. 

Meski sempat tidak beroperasi dikarenakan belum terjaminnya 

standart keamanan penumpang, namun di tahun 2016 Skybike ini 

resmi dibuka untuk umum setelah dilakukannya desain ulang serta 

perbaikan dengan menambah besi penguat lintasan untuk menjamin 

keamanan penggunanya. H. Moch. Anton yang menjabat sebagai 

Wali Kota Malang pada saat itu didampingi oleh Ketua DPRD Kota 

Malang Arief Wicaksono dan Komandan Kodim 0833 Malang Kota 

Letkol Arm. Aprianko Suseno meresmikan fasilitas Skybike 

Merjosari. Fasilitas ini menghabiskan dana sebesar Rp. 1,5 Milyar 

dengan panjang lintasan sepeda udara sepanjang 210 meter, 1 unit 

stasiun, 5 unit sepeda udara, dan 1 unit tangga evakuasi. Bagi 

masyarakat atau wisatawan yang ingin menggunakannya, fasilitas 

Skybike ini hanya bisa digunakan ketika jam operasional saja yaitu 

hari Senin-Kamis pukul 15.00-18.00 serta hari Sabtu-Minggu pukul 

08.00-10.00 dan 15.00-17.00. Pada hari Jumat, Skybike ini tidak 

beroperasi karena dilakukan pengecekan dan perawatan mingguan 

untuk menjamin keamanan dan kenyaman penumpang. Fasilitas 

Skybike ini dapat digunakan oleh siapapun secara cuma-cuma alias 

gratis karena Pemerintah Kota Malang membangun Skybike ini 

tidak dengan tujuan dikomersilkan. 
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Gambar 4.1 Unit stasiun CSR Skybike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2018. 

 

Gambar 4.2 Unit stasiun CSR Skybike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2018. 
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Gambar 4.3 Unit Sepeda Udara 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2018. 

 

 

 

Gambar 4.4 Unit Sepeda Udara dan Lintasan 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2018. 

 


