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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dakwah yang terus berkembang sesuai dengan dinamika

dan perkembangan zaman. Dakwah adalah suatu proses usaha yang tidak pernah

mengenal istilah istirahat dan selesai. Selama manusia masih hidup di dunia

dengan beraneka ragam permasalahannya selama itupulalah proses mutlak

dakwah diperlukan.

Dalam ajaran Islam dakwah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan

agama kepada pemeluknya. Dengan demikian, dakwah bukanlah semata mata

timbul dari pribumi atau golongan, walaupun aktifitas ini dikhususkan pada satu

golongan atau individu (thaifah) yang melaksanakannya.1

Dakwah Islam memerlukan sebuah strategi baru yang mampu

mengantisipasi perubahan zaman yang semakin dinamis. Oleh sebab itu dalam

rekayasa peradaban Islam sekarang ini guna menyongsong kebangkitan ummat di

zaman modern diperlukan formasi strategi yang tepat.2

Dakwah harus tampil secara aktual, faktual, dan kontekstual. Aktual dalam

arti memecahkan masalah terkini (kontemporer) yang sedang hangat di tengah-

tengah masyarakat. Untuk itu dakwah haruslah dikemas dengan cara dan metode

yang tepat dan pas. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT dalam surah an-Nahl

ayat 125 sebagai berikut :
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari

1 M. Qurais Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. VI, 194
2 M. Bahri Ghazali, Komunikatif Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi

Dakwah,(Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1997), Cet ke-1, 33.
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jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.(Q.S an-Nahl: 125).

Dalam dakwah ada unsur-unsur dakwah, antara lain da'i ( subjek dakwah),

pesan dakwah, metode dakwah, risalah ( media dakwah), mad'u ( objek dakwah)

dan efek dakwah. Dengan demikian dalam pengembangan dakwah agar lebih

tersebar luaskan adalah dengan media dakwah. Pada saat ini media massa bisa

digunakan sebagai media dakwah yang lebih tepat, karena media massa lebih

efektif dan cepat untuk memperluas pesan-pesan dakwah kepada masyarakat.

Muhammad Yusuf Khair mengatakan bahwa sarana informasi mempunyai

peranan dalam menyebarkan dakwah Islam, dimana sarana-sarana itu akan

mempercepat proses penyebaran dakwah Islam.3

Pada masa lalu komunikasi dakwah dilakukan dengan tatap muka langsung

secara personal ataupun berkelompok. Sesuai dengan perkembangan zaman

teknologi, dunia dakwah menjadi berubah, dengan menggunakan teknologi

informasi sekarang komunikasi dakwah bisa dinikmati tidak hanya pada satu

tempat atau oleh satu kelompok saja namun bisa dinikmati oleh seluruh dunia dan

kalangan.4 Menurut Mc.Luhan, teknologi media telah menciptakan revolusi

ditengah masyarakat sudah tergantung pada teknologi dan tatanan masyarakat

terbentuk berdasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. Ia

melihat, media berperan menciptakan dan mengelola budaya.5 Oleh karena itu

banyak sarana-sarana komunikasi dakwah yang bisa dugunakan oleh setiap da'i,

lembaga atau organisasi bahkan partai Islam untuk penyebaran dakwah Islamnya.

Maka dari itu komunikasi dakwah lewat media sangat diperlukan.

Media saluran komunikasi adalah semua alat atau media yang digunakan

untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Penentuan bentuk saluran

komunikasi ini tergantung pada cara penyajian pesan, apakah langsung atau tidak

langsung. Secara langsung dapat digunakan dengan kata-kata dan tatap muka, dan

3 Muhammad Yusuf Khair, Peran Media Informasi Islam (Jakarta: Pustaka Al -
Kautsar,1994), 152.

4 Naifu.Dakwah Media Massa, dari http://naifu.wordpress.com, diakses 23 April 2018.
5 Morissan, Andy Corry Wardhani dan Farid Hamid, Teori Komunikai Massa (Bogor:

GhaliaIndonesia, 2010), 30.

http://naifu.wordpress.com/
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secara tidak langsung dapat menggunakan media cetak, televisi, radio, internet

dan lain sebagainya.6

Internet merupakan jaringan dari ribuan komputer yang menjangkau jutaan

orang di seluruh dunia. Misi awalnya adalah menyediakan sarana bagi para

peneliti untuk mengakses data dari sejumlah sumber daya perangkat keras

komputer yang mahal. Namun, sekarang internet telah berkembang menjadi ajang

komunikasi yang sangat cepat dan efektif sehingga menyimpang jauh dari misi

awalnya. Dewasa ini internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan berdaya

sebagai alat informasi dan komunikasi yang tak dapat diabaikan.7

Internet turut mengubah bentuk masyarakat dunia, dari masyarakat dunia

lokal menjadi masyarakat dunia global. Sebuah dunia yang sangat transparan

terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan besar

dalam mempengaruhi peradaban umat manusia. Terdapat desa yang besar dengan

masyarakatnya saling mengenal serta menyapa satu sama lain, sehingga dunia

disebut sebagai the big village.

Pengaruh media telah berkembang dari individu ke masyarakat. Dengan

media, setiap bagian dunia dapat dihubungkan menjadi desa global (global

village). Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mampu menciptakan

masyarakat dunia global, namun secara materi dapat mengembangkan ruang gerak

kehidupan baru bagi masyarakat. Tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup

dalam dua dunia kehidupan, yakni kehidupan masyarakat nyata dan masyarakat

maya (cybercommunity). Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi ini

memberikan pengaruh yang cukup besar dan menuntun manusia untuk

memperhatikan hal-hal berbeda serta berhubungan dengan manusia lainnya.8

Mengakses internet saat ini sudah menjadi rutinitas masyarakat. Tidak

hanya dengan menggunakan komputer/laptop saja tetapi dapat mengaksesnya

melalui handphone dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh sejumlah

provider telepon selular.

6 Sofyan Rizal, " Dakwah Dalam Tinjauan Ilmu Komunikasi "El- Hikmah 2.Mei 2009), 43
7 Ana Nadhya Abrar. Teknologi Komunikasi: Perspektif Ilmu Komunikasi (Yogyakarta:

LESFI, 2003), 70.
8 R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan

Knerja Perusahaan(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 231.
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Media sosial merupakan sarana untuk berinteraksi antara individu tempat

mereka menciptakan, berbagi, bertukar, dan memberikan komentar terhadap satu

dengan lainnya didalam lingkungan dan jaringan maya. Andreas Kaplan dan

Michael Hanelein mendefinisikan sosial media adalah sekelompok aplikasi

dengan berbasis Internet yang diciptakan menggunakan ideologi dan teknologi

dari Web 2.0, dan memperbolehkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat

oleh user. Social media menggunakan mobilitas dan teknologi berbasis web untuk

menciptakan sebuah media yang interaktif tempat individu dan komunitas dapat

berbagi, menciptakan, mendiskusikan, dan memodifikasi konten tersebut. Hal ini

memperkenalkan dan mengubah cara berkomunikasi antara organisasi, komunitas

dan individu.

Komunitas dan lembaga bisa memanfaatkan halaman media facebook

melalui fanpage FB. Fanpage merupakan halaman khusus layaknya blog yang

menyediakan berbagai macam informasi yang beragam sesuai dengan keinginan

pemiliknya, mulai dari perusahaan, pendidikan, layanan, produk fisik, artis,

komunitas dan masih banyak lainnya. Beberapa orang ahli pun pasti memiliki

pengertian fanpage FB sendiri sesuai dengan apa yang mereka pelajari.

Manfaat fanpage FB ini adalah untuk mengumpulkan prospek (fans)

sebanyak-banyaknya dan kemudian mengirikmkan pesan-pesan marketing untuk

menghasilkan penjualan. Dengan semakin banyaknya jumlah fans di fanpage FB,

maka akan semakin besar pula peluang untuk mendapatkan menghimpun dana

(donasi). Termasuk dalam upaya mensosialisasikan dan menghimpun dana ZIS

(Zakat, Infaq, dan Sedekah), penggunaan media sosial (fanspage FB) sebagai

sarana untuk berkomunikasi dengan para komunitas donator dilakukan oleh

Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli). Daarut Tauhiid Peduli (DP Peduli) berusaha

menjangkau para donaturnya melalui media sosial seperti facebook dan twitter.

Media sosial ini digunakan sebagai sarana soft campaign maupun hard selling.

Melalui media sosial ini, audiens dapat berkomunikasi secara langsung dan

komprehensif dengan staf Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli), juga mempunyai

profil audiovisual yang diupload di internet.
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Seperti dalam penelusuran KompasTekno dari We Are Social, Kamis

(1/2/2018), bahwa : pengguna Facebook sebagai sarana untuk berkomunikasi

dalam berdonasi pada Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) menempati posisi

pertama dengan persentase 43 %, WhatsApp membuntuti posisi kedua sebanyak

41% , kemudian di posisi ketiga Instagram dengan persentase sebanyak 38 %,

Sementara pada posisi keempat pengguna yang mengaku sering mengakses Line

sebanyak 33 %. posisi kelima berada pada pengguna twitter 30 % dan posisi

keenam berada pada pengguna BBM sekitar 27 %.

Untuk lebih jelasnya data pengguna media sosial baik berupa Facebook,

WhatsApp, Instagram line, twitter dan BBM, maka dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini :

Tabel 1.1

Data Pengguna Medsos dalam Berdonasi di DT Peduli

NO Nama Medsos Jumlah Pemakai

1 Facebook 43%

2 WhatsApp 41%

3 Instagram 38%

4 Line 33%

5 Twitter 30%

6 BBM 27%

Sumber : Pengurus DPU DT

Tampilan website mununjukkan bahwa donasi zakat yang dikelola dompet

Daarut Tauhiid Peduli (DP Peduli) sebanyak 27% digunakan untuk pemberdayaan

ekonomi, 13% untuk pemberdayaan pendidikan, 29% disalurkan dalam program

kesehatan, dan 31% untuk program sosial, kemanusiaan dan Dakwah. Melalui

lamannya Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) juga mengajak para pembacanya

untuk menyalurkan dana zakat,infak dan sedekahnya melalui rekening yang sudah

tercantum ataupun secara langsung di kantornya.
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Berdasarkan penelitian awal melalui observasi dan wawancara, yang

dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhiid Peduli

(DT Peduli) adalah sebuah Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang

penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

(ZIS). Didirikan 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari

Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang amanah, profesional,

dan jujur berlandaskan pada ukhuwah islamiyah.

Daarut Tauhiid Peduli bertekad menjadi bagian perubahan atas nasib

mustahik dengan harapan suatu hari mereka berubah status dari penerima menjadi

pemberi zakat (muzaki). Kiprah Daarut Tauhiid Peduli ini mendapat perhatian

pemerintah sehingga pada tanggal 11 Juni 2016 ditetapkan kembali menjadi

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No

257 tahun 2016, Di mana sejak tahun 2004 telah menjadi Lembaga Amil Zakat

Nasional dengan nomor SK 410 Tahun 2004.

Daarut Tauhiid Peduli mengembangkan konsep penyaluran dana zakat

bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat dalam meningkatkan taraf

hidupnya. Oleh karena itu, saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan

pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan,

sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat

yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara

bersama-sama.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemanfaatan program penyaluran akan

menjangkau seiring perkembangan dan peningkatan penggalangan dana Zakat,

Infaq, dan Sedekah (ZIS) itu sendiri, karenanya fungsi fundraising menjadi sangat

vital dan penting merupakan sebuah keniscayaan. Sejalan dengan pekembangan

teknologi, pola penggalangan dana ZIS pun kini tidak hanya terpaku pada media

offline saja, akan tetapi sedah mulai merambah pada media-media yang lebih

modern dan dianggap lebih efektif dan efisien, diantaranya melalui media visual,

audio visual, termasuk melalui media sosial.

Melalui media sosial (online), peluang penghimpunan (fundraising dana ZIS)

terbuka sangat lebar dan luas, kini tidak lagi tersekat ruang dan waktu, kapan
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pun di mana pun, kemudahan berdonasi online kini dapat dinikmati dengan

mudah, dengan perkembangan teknologi internet menjadi salah satu sarana efektif

dalam menghimpun dana ZIS.

Kesadaran akan pentingnya menjadikan media sosial sebagai upaya

menghimpun dana disadari sepenuhnya oleh management Daarut Tauhiid Peduli

(DT Puduli). Sejak pertama kali melebarkan funding (penghimpunan) melalui

media sosial, tepatnya pada bulan Februari 2016 sampai dengan September 2017.

Data menunjukkan grafik yang terus meningakat sampai dengan akhir September

2017 dana donasi online ke DT Peduli terhimpun sebesar Rp. 8,44 Milyar.

Gambar 1.2

Grafik Penghimpunan Donasi Online DT Peduli dari Pebruari 2016 s.d September

2017

Sumber : Team Managemen DT Peduli

Keberadaan media baru sebagai media untuk berdakwah, melalui jaringan

internet ini memberikan banyak manfaat bagi siapapun yang dapat

menggunakannya dengan bijak, fenomena beralihnya pola donatur dalam

memberikan donasi dan prospek menghimpun dana melalui media sosial menjadi

menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Fenomena tersebut, kemudian menjadi pertimbangan penulis untuk

melakukan penelitian dan pengkajian lebih mendalam mengenai "Strategi

Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Media

Sosial (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli)".
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B. Rumusan Masalah

Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat

penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari

sisi pembangunan kesejahteraan umat. Berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan diatas, maka fokus peneltian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana teknis penyampaian strategi komunikasi pengelolaan Zakat,

Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat

Nasional Daarut Tauhiid Peduli (LAZNAS DT Peduli)?

2. Apa saja factor pendukung dan hambatan strategi komunikasi

pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui media sosial di

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli (LAZNAS DT

Peduli)?

3. Sejauhmana keberhasilan strategi komunikasi pengelolaan Zakat, Infak,

dan Sedekah (ZIS) melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat

Nasional Daarut Tauhiid Peduli (LAZNAS DT Peduli)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan pertanyaan masalah di atas, tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui:

1. Teknis penyampaian strategi komunikasi pengelolaan Zakat, Infak, dan

Sedekah (ZIS) melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat Nasional

Daarut Tauhiid Peduli (LAZNAS DT Peduli).

2. Pendukung dan hambatan strategi komunikasi pengelolaan Zakat, Infak,

dan Sedekah (ZIS) melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat

Nasional Daarut Tauhiid Peduli (LAZNAS DT Peduli).

3. Keberhasilan strategi komunikasi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

(ZIS) melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut

Tauhiid Peduli (LAZNAS DT Peduli).
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D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari penelitian ini

adalah :

a. Secara Teoretis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan publik tentang

penggunaan media sosial dalam menghimpun dana ZIS, memperkaya wawasan

dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang dakwah melalui media

baru, Juga penelitian ini bermanfaat bagi lembaga-lembaga pengelolaan dana ZIS

yang lainnya.

b. Secara Praktis

1) DT Peduli Pusat

Diharapkan dengan Strategi komunikasi Dompet peduli Dhuafa melalui

medsos ini dapat terus menumbuhkan jumlah donatur baru dan mempertahankan

donatur lama.

2) Bagi DT Peduli Cabang

Strategi komunikasi yang dilakukan dengan media medsos diharapkan

membuat kemandirian secara jangka panjang sehingga tidak bergantung pada

dana DT Peduli Pusat.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dengan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang

penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Fajar Eka Pratomo, 201. Tesis dengan judul "Efektivitas Pendayagunaan

Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan

Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis

deskriptif kualiatif. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik

pengumpulan data dengan wawancara, angket, observasi dan dokumentasi.

Sampel sumber ditentukan secara purposif yaitu ketua BAZNAS Kabupaten

Banyumas, Divisi Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas serta staff dan

para mustahik penerima bantuan pendayagunaan zakat produktif. Hasil penelitian
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menunjukan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan

ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dituangkan ke

dalam beberapa program yang kemudian terbentuk empat jenis pendayagunaan

zakat secara produktif.

2. R. Sumantri Raharjo, 2017. Jurnal dengan judul "Strategi Komunikasi

Lembaga Kemanusiaan Dalam Menggalang Dana Masyarakat. (Jurnal IKON-

Politeknik Indonusa Surakarta Vol. 1 No. 5 Juni 2017)".

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan strategi komunikasi Dompet

Dhuafa Yogyakarta dalam penggalangan dana masyarakat. Tujuan penelitian ini

antara lain untuk mengetahui strategi-strategi komunikasi Dompet Dhuafa

Yogyakarta dan penerapannya dalam menggalang dana masyarakat. Penelitian ini

berjenis kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara

mendalam (depth interview), observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data

dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain: (1)

Dompet Dhuafa Yogyakarta telah melakukan strategi menarik (pull strategy),

strategi mendorong (push strategy), dan strategi melampaui (pass strategy) dalam

melakukan komunikasi pemasaran penggalangan dana kemanusiaan. (2) Strategi-

strategi komunikasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk komunikasi persuasi pada

perusahaan, komunikasi melalui media baru (internet), komunikasi melalui media

massa (above the line), komunikasi melalui media non massa (below the line), dan

komunikasi melalui laporan. (3) Strategi-strategi komunikasi Dompet Dhuafa

dirancang untuk terus menumbuhkan jumlah donatur baru dan mempertahankan

donatur lama. (4) Strategi komunikasi yang dilakukan Dompet Dhuafa

Yogyakarta membuat kemandirian secara jangka panjang sehingga tidak

bergantung pada dana Dompet Dhuafa pusat.

3. Atik Abidah, 2016. Jurnal dengan judul "Analisis Strategi Fundraising

Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten

Ponorogo. (Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016)".

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, strategi fundraising

dalam peningkatan pengelolaan ZIS pada berbagai LAZ di Kabupaten Ponorogo,

menunjukkan LAZ yang bertaraf nasional mampu mengumpulkan dana yang
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lebih banyak dibandingkan dengan LAZ lokal, bahkan beberapa LAZ lokal

mengalami penurunan dalam menerima ZIS dalam beberapa tahun terakhir. Hal

ini disebabkan; (1) Brand image lembaga LAZ yang bagus mempengaruhi

pemahaman masayarakat untuk terlibat dalam pengumpulan ZIS kepada lembaga

tersebut, dan (2) Amil yang profesional dengan sistem managemen yang bagus

berpengaruh terhadap strategi fundraising, keuangan, maupun kinerja sebuah

organisasi. Sebagian besar LAZ lokal hanya mengandalkan sistem tradisional

dengan SDM yang lemah. Kedua, dampak strategi fundrising pada peningkatan

pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga amil zakat di Ponorogo menunjukkan

bahwa LAZ yang dikelola secara professional didukung manajemen yang

berkualitas maka teknik pengumpulan maupun pendistribusian ZISnya baik, serta

nilai benefitnya lebih maksimal mereka akan tetap survive. Sementara LAZ yang

dikelola secara asal-asalan atau hanya dipahami sebagai kerja sambilan, tanpa

dukungan manajemen yang baik, maka teknik pengumpulan maupun

pendistribusian ZISnya kurang maksimal.

Kajian terdahulu dalam penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dimana

posisi penelitian (state of affairs), di antara sekian banyak hasil penelitian lain

untuk buku-buku terdahulu yang bertopik senafas (prior research on topic).

Arahnya adalah menegaskan kebaruan, orisinalitas, dan urgensinya bagi

pengembangan ilmu yang terkait. Untuk itu, harus dijelaskan agar terhindar dari

duplikasi, plagiasi, repitisi, serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian

yang dilakukan, peneliti mendapatkan atau menemukan beberapa judul penelitian

yang di teliti, diantaranya dapat dilihat dalam paparan lanscap berikut ini :
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1.3

Kajian Terdahulu

No NAMA JUDUL PENELITIAN METODE TUJUAN HASIL RELEVANSI TAHUN
1. Fajar Eka

Pratomo
Tesis dengan judul
"Efektivitas
Pendayagunaan Zakat
Produktif Pada
Pemberdayaan
Ekonomi Mustahik
(Studi Kasus di
Badan Amil Zakat
Nasional/BAZNAS
Kabupaten
Banyumas)".

Metode
kualitatif
dengan
menggunakan
pendekatan
deskriptif
analitik

Untuk
mengetahui
Efektivitas
Pendayagunaan
Zakat Produktif
Pada
Pemberdayaan
Ekonomi
Mustahik

konsep
pendayagunaan zakat
produktif pada
pemberdayaan
ekonomi mustahik
yang dilakukan
BAZNAS Kabupaten
Banyumas
dituangkan ke dalam
beberapa program
yang kemudian
terbentuk empat jenis
pendayagunaan zakat
secara produktif.

Sama-sama
membahas
tentang
pendayagunaan
zakat produktif
pendayagunaan
zakat produktif

2016

2. R. Sumantri
Raharjo

Jurnal dengan
judul "Strategi
Komunikasi
Lembaga
Kemanusiaan Dalam
Menggalang Dana
Masyarakat

Metode
kualitatif
dengan
menggunakan
pendekatan
deskriptif
analitik

Tujuan
penelitian ini
antara lain
untuk
mengetahui
strategi-strategi
komunikasi
Dompet Dhuafa
Yogyakarta dan

(1) melakukan
strategi menarik,
mendorong, dan
melampaui dalam
melakukan
komunikasi
pemasaran
penggalangan dana 2)
Strategi-

Sama-sama
membahas
strategi
komunikasi
Dompet Dhuafa

2
017
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penerapannya
dalam
menggalang
dana
masyarakat

dilaksanakan dalam
bentuk komunikasi
persuasif pada
perusahaan,. (3)
Strategi komunikasi
dirancang untuk
menumbuhkan
jumlah donatur baru
dan mempertahankan
donatur lama. (4)
komunikasi membuat
kemandirian secara
jangka panjang
sehingga tidak
bergantung pada dana
Dompet Dhuafa
pusat.

3. Atik Abidah Jurnal dengan
judul "Analisis
Strategi Fundraising
Terhadap
Peningkatan
Pengelolaan Zis Pada
Lembaga Amil Zakat
Kabupaten Ponorogo.

Metode
kualitatif
dengan
menggunakan
pendekatan
deskriptif
analitik

Untuk
mengetahui
Strategi
Fundraising
Terhadap
Peningkatan
Pengelolaan Zis
Pada Lembaga
Amil Zakat

strategi
fundraising dalam
peningkatan
pengelolaan ZIS pada
berbagai LAZ di
Kabupaten
Ponorogo,menunjukk
an LAZ yang bertaraf
nasional mampu
mengumpulkan dana

Sama-sama
membahas
strategi dalam
peningkatan
pengelolaan ZIS

2
016
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yanglebih banyak
dibandingkan dengan
LAZ lokal, bahkan
beberapa LAZ lokal
mengalami
penurunan dalam
menerima ZIS dalam
beberapa tahun
terakhir
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F. Kerangka Berpikir

1. Strategi Komunikasi

Strategi komunkasi memungkinkan suatu tindakan komunikasi dilakukan

untuk target-target komunikasi yang dirancang sebagai target perubahan. Menurut

Rogers (dalam Cangara) memberi batasan pengertian strategi komunikasi yaitu

sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia

dalam skala lebih besar melalui transfer ide-ide baru.9 Menjalankan strategi

komunikasi strategi dengan baik merupakan kombinasi terbaik dari semua elemen

komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai

pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang

optimal.

Strategi komunkasi memungkinkan suatu tindakan komunikasi dilakukan

untuk target-target komunikasi yang dirancang sebagai target perubahan. Bahwa

di dalam strategi komunikasi pemasaran, target utamanya membuat orang sadar

bahwa dia memerlukan suatu produk, jasa, atau nilai. Jika perhatian sudah

terbangun, maka target terpentingnya adalah agar orang loyal untuk membeli

produk, jasa, atau nilai tersebut.10

Dalam dunia bisnis terdapat tiga strategi komunikasi yang harus

diperhatikan terhadap hal-hal lain disekitarnya, yaitu:11 (1) pemahaman terhadap

proses komunikasi, (2) berpikir positif, (3) memahami bahasa, (4) kejelasan pesan,

(5) daya persuasi, (6) kelengkapan pesan, dan (7) keinginan baik. Hal ini juga

berlaku terhadap strategi komunikasi dalam organisasi nirlaba. Menurut Patterson

dan Radtke organisasi nirlaba dalam komunikasi bisnis bukan saja membicarakan

tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga tentang apa yang sedang terjadi

saat ini, apa yang ingin diwujudkan organisasi dan mengapa hal itu

diinginkan.Hal ini berkaitan dengan komitmen yang dibangun organisasi dengan

para penyandang dananya.12 Strategi komunikasi pemasaran terutama dalam

9 Hafied Cangara, Pengantar Imu Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2013),
61.

10 Burhan Bungin, Komunikasi Pariwisata (Tourism Communication) Pemasaran dan
Brand Destinasi (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 62.

11 Burhan Bungin, Komunikasi Pariwisata¸ 62.
12 Sally J Patterson and Janel M Radtke. Strategic Communications for Nonprofit
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pendekatan hubungan masyarakat menurut Rosady Ruslan mengacu pada startegi

marketing public relations dibagi menjadi tiga, yaitu strategi menarik (pull

strategy), strategi mendororong (push strategy) dan strategi melampaui (pass

strategy).13

Strategi menarik dilakukan dengan menciptakan program-program tertentu

untuk menarik perhatian calon konsumen yang dalam konteks organisasi nirlaba

adalah donator. Strategi mendorong adalah strategi bagian-bagian promosi

menjadi lebih produktif, sedangkan strategi melampaui merupakan strategi untuk

mempengaruhi dan mempertahankan pelanggan untuk kepentingan jangka

panjang yaitu menciptakan loyalitas pelanggan dengan cara menciptakan citra

baik pada publik.

Mengacu pada penelitian Hussain, Rawjee, dan Penceliah tentang

relationship marketing organisasi nonprofit di Negara berkembang, mereka

menyatakan bahwa pemasaran dikembangkan untuk membangun hubungan

berbasis kepercayaan yang bersifat jangka panjang.14 Pembangunan hubungan

tersebut akan membangun financial sustainability yang baik. Ini selaras dengan

konteks komunikasi hubungan masyarakat dalam marketing public relations

dimana komunikasi dibangun untuk kepentingan jangka panjang secara

berkelanjutan.

Terkait dengan pengembangan komunikasi, Shargeant dan Shang

menyatakan bahwa lembaga penggalangan dana dapat mengembangkan perilaku

positif melalui donasi dengan mengelola faktor-faktor:15 (a) Sumber komunikasi.

Penggalang dana harus menggunakan tokoh-tokoh atau bekerja sama dengan

lembaga yang kredibel untuk mempengaruhi perilaku donator; (b) Pesan.

Penggalang dana harus membangun argumentasi yang berkualitas dalam iklan

kampanye dan materi-materi pemasarannya; dan (c) Gambaran manfaat. Donatur

Organizations (New Jersey: John Wiley & Sons, 2009), 32.
13 Rosady Ruslan. Kampanye Public Relations (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005),

242.
14 Sameera B Hussain, at.all. The Appicability of Relationship Marketing at Non-profit

Organizations: a Developing Country Prespective (Journal Problems and Perspectives in
Management vol 12, 2014), 24.

15 Adrian Sargeant and Jen Shang. Fund Raising Principles and Practices (San Francisco:
Jossey-Bass, 2010), 87.
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mendapatkan gambaran manfaat yang diperoleh dari donasi yang diberikan

misalnya bagi perusahaan tertentu akan meningkatkan citra tanggung jawab

sosialnya bagi masyarakat.

2. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya

bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi

blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di

seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media

sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di

atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan

pertukaran user-generated content.

Menurut Antony Mayfield tujuan dari adanya media sosial adalah menjadi

manusia yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk

menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi

teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya,

menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.16 Selain

kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri

dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat. Tak

terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan personal

branding.

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah,

forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau

gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-

teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan

proses sosial (self-presentasi, self-disclosure). Kaplan dan Haenlein menciptakan

skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis

mereka. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial :17

16 Antony Mayfield, What is Social Media (London: iCrossing, 2008), 6.
17 Kaplan Andreas M, Haenlein M. 2010. Users of the world, unite! The challenges and

opportunities of Social Media. Bussines Horizons [Internet]. [Diunduh 02 Februari 2018];
53(1):59-68.Tersediapada:http://www.sciencedirect.com /science/article/pii/ S0007681309001232.
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a. Situs web mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah,

ataupun menghapus konten-konten yang ada di situs web ini. Contohnya

Wikipedia, Blog, dan microblog. User lebih bebas dalam

mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik

kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter.

b. Konten. Para user dari pengguna situs web ini saling meng-share

konten-konten media, baik seperti video, ebook, gambar, dan lain-lain.

Contohnya YouTube.

c. Situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat

terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat

terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto.

Contohnya facebook.

d. Virtual Game World. Dunia virtual merupakan aplikasi untuk

mengreplikasikan lingkungan 3D, di mana user bisa muncul dalam

bentuk avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang

lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya gim daring.

e. Virtual social world. Dunia virtual ini memungkinkan penggunanya

merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world,

berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual Social World lebih bebas,

dan lebih ke arah kehidupan, contohnya second life.

Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun

internet

b) Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper

c) Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat di banding media

lainnya

d) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti

bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi,

radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak,
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maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses

menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat

sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa

karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan,

memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content

lainnya.

Banyak perusahaan membangun wadah sosial sendiri yang mencoba untuk

menghubungkan blok di media sosial. Hal ini merupakan komunitas swasta yang

melibatkan orang-orang di sekitar tema yang lebih sempit, seperti di sekitar

panggilan tertentu, merek atau hobi, dari wadah media sosial seperti facebook atau

Google+.

Sementara jejaring sosial merupakan situs yang bisa membuat web page

pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan

berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, Plurk, dan

Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast,

maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang

tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara

terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat

dan tak terbatas.

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial

pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter

misalnya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan

sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial

mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di

negara-negara maju, termasuk juga di Indonesia. Karena kecepatannya media

sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam

menyebarkan berita-berita. Hal ini pun dilakukan oleh DT Peduli dalam

menjalankan strategi komunikasi untuk mengumpulkan dana ZIS melalui media

sosial. Hal ini disebabkan dengan menggunakan fasilitas media sosial dengan

segala kelebihannya dapat mempermudah masyarakat untuk menggalang dana

ZIS.
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Secara umum proses komunikasi dalam mempengaruhi individu, kelompok,

ataupun lembaga, menurut Harold D. Laswell dalam Riswandi, dapat dijabarkan

bahwa, penggalangan dana bisa dilakukan oleh organisasi tersebut atau orang di

luar organisasi yang punya kredibilitas di mata audiens sehingga pesan yang

disampaikan punya pengaruh kuat sampai ke pengambilan keputusan untuk

memberikan donasi tertentu.18 Pesan yang disampaikan harus dikemas sesuai

dengan aspek demografi dan psikografi audiens agar bisa diterima secara

maksimal dan menghasilkan dampak seperti yang diharapkan. Sedangkan pilihan

media pesan juga menyesuaikan dengan karakter audiens dengan tingkatan

komunikasi yang sesuai seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok,

atau komunikasi menggunakan media baik lini atas (above the line) maupun

media lini bawah (below the line).

Dalam hal ini keberadaan audiens dengan karakter demografi (jenis kelamin,

usia, tingkat pendidikan, dan status sosial) dan psikografi menjadi sangat penting

dalam pengemasan pesan dan pemilihan media yang tepat. Efek komunikasi yang

dihasilkan akan dipengaruhi oleh komponen-komponen komunikasi yang lain

(komunikator, pesan, media dan audiens). Efek yang diharapkan dalam

komunikasi penggalangan dana adalah efek tindakan (behavioral) untuk

memberikan dana. Namun demikian, audiens yang terpengaruh secara behavioral

tentu juga sudah melewati masa penyadaran (awareness) dan pemahaman

terhadap program-program yang disampaikan organisasi penggalang dana serta

mempunyai sikap yang cenderung positif sehingga mendorong tindakan untuk

memberikan donasi tertentu.

Pendekatan pada korporasi untuk menyalurkan dana tanggungjawab sosial

Lembaga merupakan merupakan satu bentuk komunikasi persuasive guna

meyakinkan mitra terkait dengan kewajiban sebuah lembaga untuk menyalurkan

sebagian dari keuntungan untuk kepentingan masyarakat. Komunikasi persuasi ini

juga harus disertai dengan sebuah tanggungjawab untuk mengelola dana korporat

secara benar. Bukti-bukti kegiatan yang pernah dilaksanakan serta profesionalitas

lembaga dengan segala sumber daya yang dimiliki untuk menumbuhkan rasa

18 Riswandi.. Ilmu Komunikasi.(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 20.
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percaya dari perusahaan untuk mengamanahkan dana dari donatur kepada Daarut

Tauhiid Peduli (DT Peduli). Proses membangun kepercayaan tersebut berlanjut

sampai dengan tercapainya kesepakatan dua belah pihak untuk penggunaan dana

dalam kegiatan tertentu.

Pelaksanaan kesepakatan dalam penggunaan dana tanggung jawab sosial

juga harus dilaporkan secara komprehensif pada perusahaan pemberi amanah

sehingga diharapkan perusahaan yang telah menyalurkan dana tanggungjawab

sosial akan menjadi mitra atau donatur abadi dari Daarut Tauhiid Peduli ( DT

Peduli).

Berdasarkan kerangka berpikir yang merujuk pada teorinya Antony

Mayfield, bahwa tujuan dari adanya media sosial adalah menjadi manusia yang

saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi,

berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan

pasangan, dan membangun sebuah komunitas yang Intinya, menggunakan media

sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri, maka dapat di gambarkan dalam Tabel

berikut ini :
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Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

(Kerangka berpikir ini mengacu pada teori Antony Mayfield, tentang medsos)

STRATEGI
KOMUNIKASI ;(pull
strategy), (push

trategy) ,(pass trategy)

RAW INPUT
Pengguna Medsos :
FB,Wathshap.line,
wiotter,BBM dll.

Komunikator,pesan,
media dan audiens
dapat bekerja sama
dengan lebih baik.

OUTPUT
Pemahaman terhadap
proses komunikasi,

berpikirpositif,memahami
bahasa, kejelasan pesan,

daya persuasi, kelengkapan
pesan, dan keinginan baik.

OUTCOME
Meningkatkan citra tanggung

jawab sosialnya bagi masyarakat
Untuk berdonasi

PROSES
Tindakan

(behavioral),penya
daran (awareness)
dan pemahaman
positif untuk
berdonasi
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