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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Saat ini penggalangan dana mulai marak dilakukan di Indonesia. Kesadaran 

seseorang untuk membantu orang lain (Filantropi) sudah semakin meningkat dalam 

beberapa waktu ini. Tingginya tingkat kedermawanann masyarakat Indonesia dapat 

dilihat dalam satu tahun terakhir ini tepatnya momentum bencana alam secara 

beruntun melanda negara Indonesia. 

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan secara geografis terletak 

di titik khatulistiwa merupakan wilayah yang rawan dari terjadinya bencana alam, 

oleh karena itu penanganan sudah saatnya dilakukan secara profesional meskipun 

waktu tidak dapat diperkirakan secara pasti. Bencana alam telah banyak terjadi di 

Indonesia seperti gempa dan tsunami. Hal ini yang mengakibatkan ekonomi 

masyarakat menurun, infrastruktur banyak yang rusak, dan juga pemukiman 

masyarakat yang menjadi tidak beraturan. Dimensi kehidupan masyarakat yang 

awalnya tertata berubah menjadi tidak beraturan. Maka dari itu, mereka sangat 

membutuhkan uluran tangan dari orang lain untuk meringankan beban yang 

dialami, dan sudah selayaknya bagi masyarakat sosial untuk saling meringankan 

beban yang dihadapi atau pun membantu antar sesama dalam hal kebaikan dengan 

memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. 

Di era globalisasi yang semakin canggih ini, penggalangan dana dapat 

dilakukan dengan cara yang lebih menarik dengan jangkauan yang lebih luas yaitu 

dengan media massa. Penggalangan dana sosial melalui media terbukti efektif dan 
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mendapatkan dukungan yang luar biasa apabila dilakukan saat terjadi musibah, 

bencana, atau kerusuhan yang menimbulkan banyak korban, baik jiwa maupun 

harta benda (Abidin et.al, 2013:13). Saat ini banyak media massa yang telah sukses 

berperan menggalang dana masyarakat, salah satunya melalui Yayasan Pundi Amal 

Peduli Kasih SCTV dan Indosiar. Relasi antara pemberitaan media dan kepedulian 

masyarakat telah membuat filantropi media sukses dan turut berkontribusi 

meringankan beban korban bencana, maupun berupa bantuan di bidang lainnya. 

Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV dan Indosiar dalam hal ini hanya menjadi 

sebatas kolektor dana dan fasilitator dalam mengorganisir sumbangan masyarakat. 

Praktik filantropi tersebut membuktikan kepada publik benar-benar bisa menjaga 

amanah uang dan kepercayaan dari masyarakat. 

Sebagai perusahaan media massa, Surya Citra Media (SCM) yang 

merupakan anak perusahaan Elang Mahkota Teknologi (Emtek) terdiri dari SCTV 

dan Indosiar terkadang masih dipandang sebagai perusahaan media yang 

menayangkan tayangan kurang bermutu demi berlomba-lomba meningkatkan 

rating televisi, bahkan terkadang menayangkan tayangan yang dianggap terlalu 

mengeksploitasi. Namun disamping ini, SCTV dan Indosiar juga ingin bertindak 

tidak hanya menyampaikan informasi melalui program-program berita Liputan 6 

SCTV dan Fokus Indosiar saja, namun juga turut berpartisipasi dalam penanganan 

masalah sosial dan kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat, serta meningkatkan 

kepedulian masyarakat terhadap sesama manusia yaitu melalui Yayasan Pundi 

Amal dan Peduli Kasih (YPP). Filantropi yang dilakukan yaitu dengan YPP yang 

didirikan tanggal 11 November tahun 2015 dan mendapatkan pengesahan oleh 
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dulunya Pundi Amal 

yang merupakan milik SCTV dan Peduli Kasih yang merupakan milik Indosiar, 

kini telah bergabung menjadi satu yayasan. Donasi yang diberikan diwujudkan 

dalam berbagai kegiatan dalam lingkup bidang Kemanusiaan, Sosial (Kesehatan), 

Pendidikan dan Lingkungan (Komunitas). Filantropi tersebut di dalamnya berisi 

terpaan pesan kemanusiaan dan sosial yang mana menyampaikan pesan kepada hati 

nurani manusia bahwa masih ada sanak saudara yang membutuhkan pertolongan 

sehingga menggugah untuk saling membantu. Tayangan tersebut dapat diakses 

melalui akun Youtube resmi SCTV dan Indosiar, secara ditayangkan di SCTV 

program Liputan 6 dan Fokus Indosiar. Citra dari SCTV dan Indosiar mampu 

dipertahankan dengan adanya pencapaian Yayasan Pundi Amal Peduli kasih yang 

sangat luar biasa. Sejak dijadikan satu pada tahun 2015 lalu hingga saat ini mampu 

mengumpulkan dana dengan jumlah yang banyak. Tercatat mencapai 3931 donatur 

(https://www.ypp.co.id/ per 27 November 2018). Dan data tersebut bukanlah data 

yang paten karena dalam setiap harinya bahkan setiap jam data tersebut akan 

berubah. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih mendapatkan penghargaan Kemensos 

sebagai Penyelenggara PUB kategori kepatuhan dalam penyampaian laporan. Dan 

masih banyak lainnya penghargaan yang didapatkan SCTV dan Indosiar. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subjek penelitian yaitu Palang 

Merah Indonesia (PMI) Kota Malang dengan total responden yaitu 66 Karyawan 

dan 16 Sukarelawan. PMI merupakan organisasi netral dan independent. PMI 

dianggap tepat sebagai subjek penelitian karena PMI melakukan aktivitas 

kemanusiaan, kesukarelaan, kesamaan, kenetralan, kesatuan, dan kesemestaan, 

serta dalam setiap tahunnya bekerjasama dan dibantu oleh Yayasan Pundi Amal 

https://www.ypp.co.id/
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Peduli Kasih SCTV dan Indosiar dalam menggelar kegiatan donor darah. Dengan 

menjadikan PMI Kota Malang sebagai subjek penelitian, peneliti berharap 

dimudahkan dalam mengukur pengaruh terpaan pesan filantropi terhadap citra 

positif SCTV dan Indosiar. 

Munculnya berbagai filantropi menjadi suatu yang kompetitif di Indonesia. 

Dimana bersaing untuk mengambil hati para donatur untuk mendonasikan atau 

menitipkan sedekahnya di lembaga yang bersangkutan. Dalam setiap kompetisi, 

peran Public Relations atau PR menjadi penting saat ini. Menurut Frank Jefkins, 

Public Relations adalah fungsi manajemen yang turut membantu dalam 

menciptakan dan saling menjaga komunikasi, dukungan, dan kerjasama suatu 

perusahaan dengan masyarakat yang turut menangani permasalahan (Soemirat dan 

Elvinaro, 2015 : 13). 

Isi dalam pesan filantropi menjadi penunjang yang efektif yang dilakukan 

oleh praktisi Public Relations dalam membangun suatu citra di media massa karena 

sifatnya yang cepat tersebar luas, dengan cepat dapat memberikan informasi atau 

berita melalui saluran televisi SCTV maupun Indosiar. Namun seberapa besar 

efektivitasnya, maka penulis ingin meneliti “Pengaruh Terpaan Pesan filantropi 

terhadap Citra Positif SCTV dan Indosiar” melalui Yayasan Pundi Amal Peduli 

Kasih SCTV dan Indosiar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang tersebut, peneliti menetapkan rumusan masalah 

dalam penelitian tersebut diantaranya yaitu 

Seberapa besar pengaruh terpaan pesan filantropi terhadap citra positif 

SCTV dan Indosiar melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV dan Indosiar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat 

disumpulkan, yaitu untuk mengkaji besar kecilnya pengaruh terpaan pesan 

filantropi terhadap citra positif SCTV dan Indosiar melalui Yayasan Pundi Amal 

Peduli Kasih SCTV dan Indosiar 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk beberapa 

pihak terkait, diantaranya : 

1. Dari Sisi Akademis :

- Diharapkan penelitian ini memberikan konstribusi terhadap

perkembangan ilmu sosial khususnya Ilmu Komunikasi.

- Dapat dijadikan acuan penelitian yang sejenis di tahap berikutnya.

2. Dari Sisi Praktis :

- Diharapkan penelitian ini menjadi landasan dalam memahami fenomena

filantropi media massa, strategi, peran, dan fungsi Public Relations

dalam perusahaan media massa.


