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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang 

Perjalanan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang bermula dari 

YDSF yang berpusat di Surabaya. Terbentuknya yayasan pendayagunaan dana 

zakat, infaq, dan shadaqah ini dilatar-belakangi oleh gagasan H. Abdul Karim untuk 

menghimpun dana bantuan pembangunan masjid yang pada saat itu banyak 

terbengkalai karena kekurangan dana. Penghimpunan dana tersebut terus 

berkembang sehingga menginspirasi dibentuknya lembaga amil zakat, yang 

dinamakan YDSF. Atas dukungan serta ide dari para dermawan dan aktivis muda 

Masjid Al-Falah, lembaga ini kemudian dilegalkan, sehingga pada Maret 1987 

dengan akte notaris Abdul Razaq Ashiblie, S. H. Nomor 31 April 1987, YDSF Pusat 

resmi berkantor di Jalan Raya Darmo 137 A Surabaya, dengan H. Abdul Karim  

sebagai ketuanya. 

Dinilai dari besarnya manfaat yang dirasakan pada lebih dari 25 propinsi di 

Indonesia, serta berkembangnya jumlah donatur yang hingga saat ini telah 

mencapai lebih dari 161.000 orang, YDSF diakui secara resmi menjadi Lembaga 

Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No. 523 

tanggal 10 Desember 2001, yang dikukuhkan kembali dengan SK No. 524 tanggal 

20 September 2016. 

Di Kota Malang, YDSF didirikan pada tahun 2001 didasari oleh kebutuhan 

untuk membantu masyarakat dhuafa di Malang Raya. Berdasarkan rapat pleno 

YDSF Pusat, berkat pertumbuhan, perkembangan, dan kepercayaan masyarakat, 
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YDSF Malang dimandirikan per Januari 2010. Pertumbuhan dan perkembangan 

tersebut terbukti dengan adanya penghimpunan dana yang terus meningkat secara 

konstan sejak tahun 2001. 

Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Penghimpunan YDSF Malang Tahun 2001-
2017 (Desember) 

 
Sumber: Dokumen Laporan Kinerja YDSF Malang Jan-Des 2017  

Peningkatan lembaga yang berkantor di Jalan Kahuripan No. 12, Klojen, 

tersebut kemudian diimbangi oleh pelaksanaan program penyaluran dana yang tepat 

sasaran. Dengan berpegang pada motto untuk “memberi arti lebih dari sebuah 

manfaat”, YDSF Malang telah menyalurkan dana dalam kemasan program yang 

mencapai berbagai pelosok wilayah Malang Raya demi adanya kesetaraan 

masyarakat pelosok dengan masyarakat perkotaan. Dalam kinerjanya, YDSF 

Malang menganut nilai-nilai yang disebut SMART, yaitu Solutif, Maju, Antusias, 

Respect, dan Terampil. 

4.2 Visi dan Misi Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang 

4.2.1 Visi 

“Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) terdepan di 

Jawa Timur yang selalu mengutamakan kepuasan donatur dan mustahiq.” 
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4.2.2 Misi 

1. “Memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program 

layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem 

manajemen yang rapi, serta SDM yang amanah dan profesional.” 

2. “Melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik pada sektor 

pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan dan sosial, untuk menunjang 

peningkatan kualitas dan kemandirian mustahiq.” 

3. “Memberi keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur dan 

mustahiq.” 

4.3 Susunan Organisasi Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang 

Gambar 4.2 Susunan Organisasi YDSF Malang 

 
Sumber: Dokumen Company Profile YDSF Malang Februari 2018  

4.4 Program Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang 

Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang memiliki beberapa program 

unggulan. Selain penghimpunan dan penyaluran dana, namun juga terdapat 

program pendidikan, sosial kemanusiaan, yatim, masjid, dan dakwah, yang secara 

lebih rinci dijelaskan di bawah ini: 
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a) Guruku Hebat Permata: program peningkatan pengetahuan guru dalam 

penguasaan materi dan kreativitas dalam mengajar sehingga menghasilkan 

siswa-siswi yang unggul 

b) Sekolah Mitra Permata: program untuk meningkatkan kualitas guru dan 

kepala sekolah, dalam bentuk pelatihan metodologi pengajaran, program 

peningkatan mutu siswa, program peningkatan sarana-prasarana sekolah, 

serta program renovasi sekolah. 

c) Back to School: memotivasi semangat siswa dhuafa untuk bersekolah dengan 

mensupport tas, spatu, dan peralatan sekolah siswa yatin dan dhuafa di 

pelosok desa. 

d) Lembaga Pendidikan Mustahiq Permata: pemberian bantuan kebutuhan 

lembaga pendidikan berupa sarana dan prasana sehingga meningkatkan 

kenyamanan dan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. 

e) Beasiswa Permata: pemberian bantuan beasiswa untuk pendidikan sehingga 

siswa tidak mampu dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. 

Program ini juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada para 

siswa berprestasi baik akademik maupun non-akademik dari keluarga yang 

tidak mampu. 

f) Konsultasi Agama: pelayanan konsultasi yang bertujuan untuk mengatasi 

pertanyaan mengenai masalah kehidupan sehari-hari dalam syariat Islam. 

Adapun media untuk program ini bisa melalui pesan singkat, email, dan web 

YDSF Malang. 
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g) Islamic Short Course (ISC): program kursus yang praktis dan mudah 

mengenai agama Islam dengan pemateri yang berkompeten selama 6 bulan 

(2 kali dalam seminggu). 

h) Program Da’i YDSF: kegiatan dalam program ini antara lain membuat 

majelis taklim, mengadakan konsultasi mengenai agama Islam bagi 

masyarakat, menjadi tokoh agama, dan menjadi mitra untuk menyalurkan 

program YDSF Malang. 

i) Layanan Masjid: program untuk bantuan pembangunan/renovasi/sarana dan 

prasarana masjid/mushalla, serta memberikan pelatihan dalam pengelolaan 

masjid seperti mengadakan pelatihan bagi khotib, perawatan jenazah, 

membentuk manajemen remaja masjid/mushalla. 

j) Masjid Mitra: kerjasama YDSF Malang dengan Masjid Ahmad Yani 

Malang dalam melayani bantuan berupa sarana dan prasarana, mobil 

ambulans/jenazah, kajian Islam, dan kajian kamis malam. 

k) LKSA Mitra YDSF Malang: program dengan rangkaian kegiatan 

pendampingan kepengasuhan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) 

dan pemberian bantuan pengadaan sarana prasarana LKSA. 

l) Layanan Mustahiq Panti Asuhan: Program pemberian dana bantuan untuk 

renovasi, pembangunan gedung atau sarana prasaran LKSA yang menunjang 

keberlangsungan hidup anak asuh. 

m) Yatim Ceria: program untuk anak-anak dan keluarga yatim dengan aktivitas 

berupa pemberian bantuan pendidikan kepada anak yatim, serta bantuan 

untuk memenuhi biaya hidup bagi bunda yatim yang tidak produktif, 

termasuk fakir dan miskin. 
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n) Ekonomi Mandiri: membantu masyarakat Malang Raya khususnya dhuafa

agar dapat menciptakan usaha mandiri. Kegiatannya meliputi pelatihan

usaha, modal usaha bagi keluarga mandiri, dan komunitas usaha mandiri.

o) Layanan Kesehatan Sosial (LKS): program peduli kesehatan yang terdiri

atas pelayanan kesehatan umum dan gigi.

p) Ambulan dan Mobil Jenazah Gratis: untuk masyarakat, baik donatur

maupun masyarakat umum Malang Kota

q) Kemanusiaan: program yang mengajak donatur untuk berpartisipasi dalam

berbagi kepada mustahiq. Aktifitasnya meliputi baksos, pembuatan kamar

mandi umum, sarana air bersih, dan peduli terhadap korban bencana alam.

r) Salur Tebar Hewan Qurban: penyaluran hewan qurban ke pelosok desa di

Malang Raya.

s) Al-Quran Training Center (QTC): program untuk melayani masyarakat

dalam mempelajari bacaan Al-Quran secara baik dan benar, serta mencetak

guru Al-Quran.

t) Program Layanan: yang terdiri atas kajian Islam; Forum Komunikasi

Donatur; wisata dakwah sosial, konsultasi agama, keluarga, dan kesehatan;

layanan kemudahan dalam membayar ZIS; dan pelatihan untuk

lembaga/instansi.


