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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Public relations (PR) semakin menarik perhatian berbagai kalangan dengan 

semakin berkembangnya konsep-konsep yang pada masa awalnya hanya diterapkan 

oleh para wartawan. PR muncul sebagai profesi sejak abad ke-19, dengan bidang 

kerja sebagai publisitas dan promosi. Kemudian pada masa Perang Dunia I, muncul 

praktisi-praktisi pendiri profesi PR, yaitu Ivy Lee, Edward Bernays, dan Carl Byoir. 

Pada masa ini, peran PR mulai berkembang, yaitu untuk membantu organisasi dan 

publiknya agar saling menyesuaikan diri sehingga terpenuhi kepentingan dan 

kebutuhan sesama. Memasuki abad ke-20, berbagai organisasi atau korporasi di 

Amerika Serikat memiliki unit yang bergerak dalam bidang PR atau hubungan 

masyarakat untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggannya. PR sebagai 

pelaku aktivitas komunikasi dalam organisasi dan korporasi baru muncul pada 

tahun 1970-1980an. Pada tahun-tahun inilah beberapa perguruan tinggi dapat 

menghasilkan sarjana PR di beberapa negara, termasuk di Indonesia. 

Dartnell, dalam Alo Liliweri (2014: 231) memposisikan PR pada organisasi, 

sebagai berikut: “Sepanjang masih ada sekumpulan orang yang hidup bersama-

sama dalam masyarakat, bekerjasama dalam organisasi, dan membentuk suatu 

komunitas atau masyarakat, maka selalu ada jaringan yang kompleks di antara 

mereka, di sanalah PR akan hadir dengan sendirinya”. Kehadiran PR dalam 

organisasi tersebut dibedakan dalam dua peran, yakni sebagai art/method of 

communication (de jure) dan state of being (de facto). Keduanya sama-sama 
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menjalankan PR, namun perbedaannya terletak pada apakah PR tersebut dibuat 

dalam bagian atau unit khusus suatu organisasi atau tidak. 

Kini, fungsi PR telah banyak diterapkan di berbagai organisasi modern, 

tidak terkecuali pada organisasi-organisasi non-profit. Seperti halnya organisasi 

profit, organisasi non-profit memiliki target yang perlu dicapai, salah satunya dapat 

menciptakan komunikasi internal dan eksternal yang kuat. Target ini bertujuan agar 

organisasi tersebut tetap eksis sehingga misi kebaikannya dapat berjalan dengan 

baik. 

ْسَالُم  ُ َعَلْيِه َوَسلٌَم بُنَِي اْالِ َّ ِ َصلَّى  َّ ُ َعْنُهَما قَاَل َقاَل َرُسْوُل  َّ َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 

ِ َوإِ  َّ دًا َرُسْوُل  ُ َواٌَن ُمَحمَّ َّ َالةِ َوإِْيتَاِء الَزَكاةِ َواْلَحّجِ َعلَى َخْمٍس َشَهادَةِ اَْن َال إِلَهَ ِإٌال  قَاِم الصَّ

 َوالٌصْوِم َرَمَضان (رواه بخارى)

Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Islam dibangun 

berfondasikan 5 perkara: Syahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan 

Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji, dan 

puasa di bulan Ramadhan.” (HR Bukhari) 

Berdasarkan hadits tersebut, umat Islam memiliki kewajiban untuk 

melakukan misi kebaikan, yaitu zakat. Zakat bukan hanya sebagai bentuk ibadah 

kepada Sang Pencipta (hablumminallaah), namun juga bernilai kedermawanan 

(hablumminannaas). Apabila zakat dikumpulkan dan dikelola dengan baik, maka 

kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan dan juga membantu dalam mengentaskan 

kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga atau organisasi yang menangani 

pengumpulan dan penyaluran zakat dengan kredibilitas dan akuntabilitas yang baik. 

Sejak sebelum tahun 1990-an, peraturan pemerintah mengenai lembaga 

pengelolaan zakat sebenarnya sudah ada, namun lembaga-lembaga tersebut tidak 



3 
 

mengalami perkembangan, karena lembaga ini mayoritas hanya bekerja secara 

temporer, misalnya ketika menjelang Idul Fitri saja. Berbagai upaya dilakukan oleh 

pengelola zakat, sehingga lembaga-lembaga serupa mulai tumbuh di berbagai 

daerah. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 yang 

dikutip dari www.detik.com/finance, terdapat 20 badan atau lembaga yang 

ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. 

Dari 20 badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan 

yang diakui tersebut, terdapat lembaga tertua yang hingga saat ini masih konsisten 

dalam menjalankan misinya, yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF). 

Yayasan ini resmi berdiri pada tahun 1987 dengan tujuan untuk melawan 

kemiskinan, ketertinggalan,  dan kebodohan. YDSF memiliki kantor pusat yang 

berada di Surabaya dengan jumlah donatur lebih dari 88.449 orang. Sejak 

diresmikan, manfaat berdirinya yayasan ini telah dirasakan oleh lebih dari 25 

provinsi di seluruh Indonesia. Pemerataan ini dapat terlaksana dengan dibukanya 

kantor-kantor cabang di berbagai daerah, salah satunya di Kota Malang. Pada tahun 

2010, YDSF Malang diputuskan menjadi yayasan mandiri karena pertumbuhan dan 

perkembangannya yang pesat.  

Bagi donatur, keputusan dalam memberikan donasi banyak dipengaruhi 

oleh reputasi yang dimiliki oleh suatu lembaga. Reputasi tersebut dapat diperoleh 

dengan menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan donatur, 

sehingga perlu adanya kejelasan dan keterbukaan dalam berkomunikasi. YDSF 

sebagai lembaga pengelolaan dana zakat tertua di Indonesia yang sampai saat ini 

tetap eksis dan konsisten dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, tentunya 

memiliki berbagai upaya dan strategi dalam menjaga hubungannya dengan donatur. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai apa saja aktivitas yang dilakukan YDSF Malang sebagai 

yayasan pendayagunaan dana dalam membangun relasi dengan donatur, dengan 

judul “Aktivitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang dalam 

Membangun Relasi dengan Donatur”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada permasalahan yang disebutkan pada latar belakang, maka 

ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: “Apa sajakah aktivitas yang dilakukan 

oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang dalam membangun relasi 

dengan donatur?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan 

oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang dalam membangun relasi 

dengan donatur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapan mampu membuktikan dan mengembangkan teori-

teori mengenai kegiatan public relations, khususnya pada organisasi-organisasi 

sosial. Selain itu, juga diharapkan mampu menjadi bahan rujukan atau referensi 

bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian sejenis, baik pada bidang studi Ilmu 

Komunikasi, juga pada bidang studi lainnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan yang membangun bagi 

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang dalam relasi dengan donatur. 


