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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Yayasan Yatim Mandiri Surabaya 

1. Sekilas Tentang Yayasan Yatim Mandiri  

Yayasan Yatim Mandiri merupakan sebuah lembaga sosial 

masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana 

zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, 

dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga umat Islam dan 

menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan program 

untuk kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan. 

Yayasan Yatim Mandiri memulai kiprahnya sejak Maret 1994 di Surabaya 

dihadapan notaris Trining Ariswati, SH., kemudian mengalami 

pembaharuan dan tercatat dihadapan notaris Maya Ekasari Budiningsih, SH, 

dengan nomor 12 tahun 2008. Lembaga yang awalnya bernama YP3IS ini, 

semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga zakat. Legalitas untuk 

melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat 

pengesahan dari DEPKUMHAM RI dengan nomer AHU-2413.AH. 

01.02.2008 dan mempunyai NPWP nomer: 02.840.224.6.609.000.
101

 Dua 

puluh dua tahun sudah Yayasan Yatim Mandiri berdiri menjadi jembatan 

harmoni antara para muzakki dan mustahiq, menyambungkan empati dalam 

simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan untuk anak yatim. Atas 
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rahmat Allah Yang Maha Kuasa, didukung simpati sobat yatim sekalian.
102

 

Jaringan kantor Yayasan Yatim Mandiri telah hadir di berbagai kota seperti 

Bali, Balikpapan, Bandung, Banten, Batam, Bekasi, Blitar, Bogor, 

Bojonegoro, Depok, Gresik, Jakarta, Jember, Jombang, Kediri, Kudus, 

Kepanjen, Lampung, Lamongan, Lumajang, Madiun, Makasar, Malang, 

Maros, Mojokerto, Palembang, Pasuruan, Pekalongan, Ponorogo, 

Probolinggo, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sragen, Surabaya, 

Tanggerang, Tuban, Tulungagung, dan Yogyakarta.
103

 Sebagai bentuk 

profesionalitas dan keamanahan, Yayasan Yatim Mandiri mengembangkan 

Pusdiklat (Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan) yang peruntukannya 

khusus untuk anak-anak yatim purna asuh (anak lulus SMU) dengan biaya 

gratis/nol rupiah. Lembaga pusdiklat yatim ini bernama MEC (Mandiri 

Enterpreneur Center) yang mempunyai visi dan misi untuk mencetak jiwa-

jiwa interpreneur pada diri anak-anak yatim yang menjadi binaannya. 

Disamping itu Yayasan Yatim Mandiri juga mempunyai ruang usaha anak 

yatim dengan nama Mitra Mandiri, sebagai tempat untuk aplikasi bisnis 

anak-anak yatim dari berbagai kota di Indonesia yang menjadi binaan.
104

 

2. Latar Belakang Berdirinya Yayasan Yatim Mandiri  

Latar belakang berdirinya Yayasan Yatim Mandiri adalah Al Qur’an 

surat Al-Ma’un ayat 1-2 “Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 

Itulah orang yang menghardik anak yatim”. Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 6 
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“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan 

janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan 

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka 

dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia 

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, 

maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila 

kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan 

saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah 

sebagai pengawas (atas persaksian itu)”. Keprihatinan atas perkembangan 

panti-panti asuhan Islam, ketidakmerataan perkembangan diantara panti-

panti asuhan Islam. Belum adanya kesamaan visi antar panti asuhan Islam 

dalam menargetkan tujuan pembinaan anak-anak asuhnya. Adanya tiga 

masalah pokok yang pada umummya dihadapi oleh panti asuhan Islam, 

yaitu perlunya peningkatan pendidikan agama dan akhlak yang menjadi ciri 

pokok label keislamannya, kurangnya bimbingan psikologi baik bagi anak 

asuh maupun pengasuhnya, dan perlunya penambahan pendidikan 

ketrampilan yang dapat menghantarkan anak untuk dapat mandiri saat purna 

asuh (SMU).
105

 

3. Visi dan Misi Yayasan Yatim Mandiri 
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Visi “Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian 

Yatim”. Adapun, Misinya “Membangun nilai-nilai kemandirian yatim 

dhuafa, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya 

untuk kemandirian yatim dan dhuafa, dan meningkatkan capacity building 

organisasi.
106

 

4. Tujuan didirikannya Yayasan Yatim Mandiri  

 Tujuan didirikannya Yayasan Yatim Mandiri adalah mengajak 

masyarakat untuk bersama-sama membina anak yatim meningkatkan 

kualitas dan daya saing anak yatim membina anak yatim sampai mandiri.
107

 

5. Sejarah berdirinya kantor cabang Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. 

 Kantor cabang Yatim Mandiri Surabaya resmi berdiri setelah 

didirikannya kantor cabang Sidoarjo dan Gresik. Namun, tempat yang 

sekarang dijadikan kantor cabang Yatim Mandiri sudah resmi menjadi 

tempat berlangsungnya kegiatan Yatim Mandiri sejak awal yang dulu 

bernama YP3S. Setelah terjadinya beberapa kali berpindah tempat sebelum 

akhirnya menemukan tempat yang berlokasi di Bendul Merisi Selatan 1/2 A 

Surabaya. Semua kegiatan dan pekerjaan dilakukan di kantor tersebut salah 

satunya yaitu kegiatan operasional. Pada awal berdiri tidak ada kantor pusat 

dan cabang Surabaya yang ada hanyalah Yatim Mandiri Surabaya. Namun, 

setelah menemukan tempat yang dianggap lebih bagus yaitu di Jl. Raya 

Jambangan No. 135-137 Surabaya yang dulunya sebuah pabrik Aqua. 

Tempat tersebut akhirnya dijadikan sebagai kantor pusat dan di Bendul 
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Merisi Selatan 1/2 A Surabaya dijadikan sebagai kantor cabang Surabaya.
108

 

Setelah berjalan beberapa waktu Yatim Mandiri Surabaya yang ada di 

Surabaya sempat dijadikan satu lagi yaitu di Jl. Raya Jambangan No. 135-

137 Surabaya, karena satu dan lain hal. Namun, hal tersebut tidak terjadi 

lama.
109

 Dan sampai tahun 2016 ini tetap berdiri kantor cabang Yatim 

Mandiri Surabaya dan kantor pusat Yatim Mandiri yang berlokasi di 

Surabaya. 

6. Struktur organisasi kantor cabang Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. 
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Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Yatim Mandiri Cabang Surabaya 
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7. Alamat, letak geografis, dan tata letak kantor cabang Yayasan Yatim 

Mandiri Surabaya. Alamat kantor cabang Yayasan Yatim Mandiri Surabaya 

adalah Jl. Bendul Merisi Selatan 1/2A Surabaya. Letak geografisnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Yayasan Yatim Mandiri cabang Surabaya berada di lingkungan 

perumahan bendul merisi selatan 1/2A surabaya. 

b. Sebelah Timur berdekatan dengan perumahan Sidosermo 

c. Sebelah Selatan berdekatan dengan Plaza Marina  

d. Sebelah Barat berdekatan dengan Indomaret Margorejo Indah.  

  Adapun tata letak Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya adalah 

terdiri dari dua lantai. Lantai satu berfungsi sebagai ruang tamu serta tempat 

kerja Customer Service, ruang kerja Brand Officer Manager, divisi landing 

(penyaluran), ruang kemandirian, ruang Zis Consultans, dapur, gudang, 

perpustakaan serta satu kamar mandi perempuan dan satu kamar mandi laki-

laki. Lantai dua berfungsi sebagai ruang kerja Support Officer, divisi data, 

divisi finance dan dua ruang kosong untuk pegawai yang tinggal dikantor 

dan satu kamar kosong untuk tempat istirahat Zis Consultans. Berikut hasil 

dokumentasi tata letak Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya.
111
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Gambar 4.1 

Lokasi Penelitian 

B. Penyajian Data 

Hasil pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang telah dilakukan peneliti. Maka peneliti menyajikan data-data 

                                                           
112

 Hasil Dokumentasi, Selasa 22 November 2016, Pukul 13.20 WIB. 



 

53 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 
 

mengenai metode yang digunakan untuk fundraising, efektifitas metode 

fundraising, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk melakukan 

fundraising di Yatim Mandiri Cabang Surabaya yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Fundraising 

Metode fundraising merupakan suatu kegiatan khas yang dilakukan 

oleh nadhir dalam rangka menghimpun dana atau daya dari masyarakat.
113

 

Adapun, metode fundraising ada dua yaitu dengan menggunakan 

pendekatan secara langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Berikut 

hasil wawancara mengenai metode fundraising: 

Banyak ya, ... katakan cari donaturnya ... dengan kupon-kupon 

Muharram kayak tadi itu terus kupon Ramadhan terus ASA untuk itu 

untuk bunda yatim juga kan gitu,... kayak pengajian gitu ada donatur 

juga mungkin nanti ada yang bertemu dengan donatur ya insidentil, 

bermacam-macam gitu. Ya kayak pengajian gitu juga nanti ke donatur 

juga mungkin nanti uang dari donatur juga ya untuk insidentil gitu 

bermacam-macam, pengajian-pengajian nanti ada insidentil disana 

gitu, disini juga, pusatnya dari sini juga, suatu contoh misalkan daerah 

sampeyan ya. Mulai la nanti ustadznya sampeyan (ibu nanti akan ada 

pengajian PT.....) ..., mungkin disana teman-teman koordinatornya 

siapa ketemu dengan siapa nanti ada insidentil dari sana tapi itu nanti 

sudah rutin ..., pengajian yang sudah rutin disana nanti juga ada 

tambahan-tambahan dari sana, kayaknya ya menjemput bola gitu ... , 

mengalir saja gitu sekarang ini enggak seberapa ya memang itu 

persaingannya juga banyak juga memang sekarang ini agak, agak sulit 

juga ya akhir-akhir ini ya memang persaingannya juga banyak, 

lembaga sosial itu banyak kita harus punya trik-trik jika harus, kalau 

dulu enggak seberapa banyak, enggak seberapa kenceng dilembaga 

sosial tapi sekarang sudah Laznas ya juga ya zakat nasional itu harus, 

maksudnya harus merata untuk pengembangannya untuk dhuafa, 

kaum kecil, kalau dulu yatim, yatim ya, yatim duafa ya memang yatim 

itu ya dhuafa juga ya yang enggak mampu itu yang dibantu kita juga 

da dhuafa’nya gitu.
114
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Menurut narasumber 1 metode fundraising di Yatim Mandiri 

dilakukan dengan banyak cara. Pertama, mulai dengan menggunakan kupon 

dimana ada kupon Muharram dan kupon Ramadhan. Kedua, melalui 

penyampaian program ASA untuk bunda yatim. Ketiga, melalui pengajian-

pengajian dimana nantinya biasanya akan didapatkan insidentil. Jadi, dari 

Yatim Mandiri bersama suatu kelompok pengajian mengadakan pengajian 

bersama. Dari  Yatim Mandiri kadang yang mendatangkan Ustadznya dan 

disanalah didapatkan donasi insidentil tersebut. Semacam menjemput bola, 

mengalir saja mengingat persaingan yang semakin banyak juga. Jadi, harus 

punya trik-trik khusus. Kalau dulu tidak seberapa banyak dan ketat apalagi 

sekarang lembaga Yatim Mandiri telah menjadi Laznas yaitu penyampaian 

donasinya harus benar-benar merata yang dulu hanya kepada yatim 

sekarang dhuafa juga meskipun yatim itu ya dhuafa istilahnya yang tidak 

mampu itu yang dibantu. Berikut hasil wawancara narasumber lainnya: 

...,iya jadi untuk kita bikin...dapat tugas khusus yang namanya Zis 

Consultans yang dia tugasnya untuk langsung ngambil donasi door to 

door untuk menemui donatur ngambil donasii istilahnya dakwah 

secara langsungnya dari situ terus kita juga kasih kemudahan untuk 

kepada donatur secara ... donatur boleh dia mentransfer donasi yang 

ingin disampaikan ke yatim mandiri atau kalau di pusat juga bisa setor 

kas ke kantor masksudnya kalaupun donatur  mau langsung ke ... 

kantor kita juga bisa menyediakan pelayanan pelayanan atau bisa juga 

dengan sinergi meliputi ... misalkan dengan program yang dilakukan 

misalkan diisi dengan program donaturnya nyumbang dalam ... dalam 

bentuk barang misalkan ngasih konsumsi atau mungkin ... dan ya 

pokoknya kebutuhan yang dibutuhkan untuk acara itu itu bisa 

dimasukkan fundraising juga. Sumber dana yang bentuk uang ya itu 

tadi bisa dalam transfer atau cek donatur langsung ke kantor kalaupun 

barang biasanya ya gitu disinergikan ketika ada event program atau 

pas memang donatur itu memang pas waktu itu misakan mau 
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nyumbang baju buat dikirim ke panti juga bisa sering juga, sembakoo 

juga sering dapat itu bisa,....
115

  

 

Menurut narasumber 2 fundraising di Yatim Mandiri dilakukan oleh 

petugas khusus yang bertugas langsung mengambil donasi door to door 

untuk menemui donatur yaitu sebagai dakwah secara langsungnya. Namun, 

ada kemudahan lain yang diberikan oleh pihak Yatim Mandiri yaitu donatur 

bisa berdonasi via transfer dan juga bisa datang langsung ke kantor. 

Fundraising yang diterima Yatim Mandiri bisa disinergikan juga misalnya 

dengan melalui program yaitu donatur bisa menyumbang dalam bentuk 

barang, konsumsi, atau kebutuhan lain yang dibutuhkan pada saat acara 

berlangsung. Jadi, sumber dana yang bentuk uang bisa via transfer dan cek 

donatur langsung ke kantor jika barang bisa disinergikan ketika ada event-

event program atau jika ada yang mau nyumbang dalam bentuk barang 

misalkan baju, sembako itu juga sering dimana bajunya lalu kita salurkan ke 

panti. Berikut hasil wawancara yang juga mendukung: 

...,dia datang ngambil ke kantor ngambil dirumah-rumah soalnya 

paling banyak juga kayak paling banyak donasi itu di ambil dari 

pertugas Zisco.
116

 

 

Cara fundraising dilakukan dengan cara mengambil donasi langsung 

ke kantor dan rumah-rumah kepada donatur. Berikut hasil wawancara 

narasumber lainnya: 
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Sering kali kita memang mengadakan event itu langsung membagikan 

majalah itu bisa kadang orang itu datang memberikan donasinya 

sendiri ada adakalanya donatur itu ke kantor memberikan donasinya 

ada juga kita sebagai petugas mencari ... mencari sendiri dari rumah 

ke rumah dari kantor ke kantor dari instansi ke instansi itu hampir 

semua karyawan itu kayak gitu pokoknya intiinya kita menyampaikan 

bahwa program yatim mandiri itu semuannya untuk adik adik 

yatim.
117

  

 

Menurut narasumber 3 bahwa cara fundraising di Yatim Mandiri 

sering dilakukan dengan mengadakan event yaitu dengan secara langsung 

membagikan majalah kepada masyarakat yang datang. Hasilnya nanti ada 

masyarakat yang menjadi donatur dan secara langsung memberikan 

donasinya dan ada yang datang ke kantor. Terkadang petugas fundraiser 

yang datang dari rumah ke rumah, kantor ke kantor, instansi ke instansi dan 

ini hampir semua karyawan melakukannya. Jadi, intinya petugas 

fundraising itu menyampaikan program-program yang ada ke masyarakat 

bahwa program-program tersebut untuk anak-anak yatim. Berikut hasil 

wawancara yang juga mendukung: 

Kalau menurut fundraising di Yatim Mandiri kan ... memang ada 

beberapa ... ada ... kegiatan event-event Muharram itu kita adakan 

misalkan kita ada event event Ramadhan kita buka counter di di satu 

tempat yang memang menjadi magnet ... misalkan itu di ... pusat 

pembelanjaan atau di jalan-jalan yang ramai misalkan kalau di hari 

minggu kan ada yang namanya car free day juga kadang kita kesana 

....
118

 

 

Fundraising di Yatim Mandiri dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, 

seperti event Muharram dan Ramadhan dengan dibukanya counter-counter 

di suatu tempat yang menjadi magnet masyarakat datang. Magnet tesebut 
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bisa tempat pembelanjaan atau di jalan-jalan yang ramai seperti waktu car 

free day. Berikut juga mendukung hasil wawancara tentang metode 

fundraising: 

... kita membagikan tool membagikan selembaran bahwa kita apa 

yatim mandiri itu programnya ini.
119

  

 

Tetapi, untuk di jalan biasanya dengan membagikan langsung atau 

menawarkan langsung kepada pengunjung yang datang. Berikut hasil 

wawancaranya dengan narasumber lainnya: 

...,untuk menjawab mengenai fundraising di Yatim Mandiri ... itu bisa 

dilakukan dengan beberapa hal yang pertama kita menyampaikan door 

to door jadi kita menyampaikan langsung ke orangnya ... kita datang 

... ke suatu tempat enta itu instansi atau rumah atau perorangan yang 

kedua melalui ... apa namanya bentuk suatu  ... kerjasama dalam artian 

... semacam kayak kita mempunyai program ... Kesling yaitu 

kesehatan keliling itu dimasuki di instansi yang emang itu ada prospek 

... untuk dijadikan donatur donatur umum kayak sekolah intansi 

tempat tempat umum yang emang disitu prospek untuk dilakukan ... 

merekrut donatur baru.
120

  

 

Menurut narasumber 4 bahwa cara fundraising itu dapat dilakukan 

dengan beberapa hal. Pertama, menyampaikan door to door yaitu 

menyampaikan langsung dengan datang ke suatu tempat baik instansi, 

rumah, atau per orangan. Kedua, dalam bentuk kerjasama salah satunya 

melalui program Kesling atau kesehatan keliling yang diselenggarakan di 

instansi-instansi seperti sekolah yang prospek untuk mendapatkan calon 

donatur-donatur baru. Berikut hasil wawancara yang mendukung di atas: 

..., disini itu di yatim mandiri itu juga punya cara sendiri bagaimana 

cara merekrut ... merekrut ... orang untuk menjadi ... donatur ya 
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terutama ya itu melalui program-program yang ada kita masuk ke 

dalam situ kita berbaur kepada mereka terus kita jelaskan memang ini 

kalau kita itu memang benar-benar menjadi lembaga amil zakat 

nasional jadi terutama di instansi-instansi yang sudah ada.
121

  

 

Di Yatim Mandiri juga punya cara sendiri bagaimana merekrut orang 

menjadi donatur terutama melalui program-program yang ada dijelaskan 

serta memberitahu bahwa benar-benar lembaga amil zakat nasional terutama 

yang dilakukan di instansi. Berikut hasil wawancara yang juga mendukung 

di atas: 

Cara pertama saya itu yaitu yang udah menjadi donatur ya terutama di 

instansi jadi seumpama di instansi itu ada tiga orang yang ikut na 

disitu itu kita prospek teman-teman yang menilai yang belum-belum 

itu kita prospek supaya bisa gabung bisa gabung di lembaga kami 

yang kedua dengan cara istilahnya house to door jadi kita datang 

umpamanya sampingnya apa namanya sampingnya instansi tersebut 

atau langsung kita nggak kenal langsung kita datangi rumahnya kita 

datangi langsung kita tawari dilembaga kami amil zakat yatim mandiri 

untuk bisa mengajak mereka untuk bergabung ditempat kami.
122

  

 

   Cara fundraising, pertama dilakukan kepada teman-teman donatur. 

Misalnya. dalam satu instansi ada yang belum jadi donatur. Kedua, house to 

door yaitu datang langsung ke rumah-rumah dekat instansi. Berikut hasil 

wawancara narasumber lainnya: 

...,datang langsung ke donatur langsung iya melalui event iya pernah 

lewat CSR bisa cuman kalau CRS itu di Yatim Mandiri sangat jarang 

sekali jarang karena ya mungkin kalau CSR itu harus selalu 

menguntungkan ya mungkin untuk Yatim Mandiri untung tapi bagi 

perusahaan untungnya apa kan gitu akhirnya kurang cocok karena 

mungkin di lingkup panti asuhan saja tapi kalau di ... banyak kayak 
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pembangunan masjid buat produk-produk bencana alam mungkin 

banyak.
123

  

 

Menurut narasumber 5 fundraising dilakukan dengan beberapa hal 

yaitu datang langsung ke donatur, melalui event, dan lewat CSR meskipun 

yang CSR jarang dilakukan. Karena, mungkin untuk lembaga mendapat 

keuntungan tapi untuk perusahaan apa untungnya akhirnya kurang cocok 

untuk lembaga Yatim Mandiri yang mempunyai lingkup panti asuhan, kalau 

lembaga sosial yang untuk pembangunan masjid bisa. Berikut hasil 

wawancara narasumber lainnya: 

Kalau fundraising itu dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan 

program kerja yang ada terus program kerjanya apa aja 

menyampaikan masalah kesling masalah Bestari masalah ICM dan 

masalah wakaf masalah MEC dan segala macamnya kemudian 

sasarannya itu adalah kepada semua masyarakat yang ada melalui 

instansi-instansi perusahaan dan disampaikan baik secara surat 

maupun proposal mungkin adanya kupon untuk program-program 

tertentu.
124

 

 

Menurut narasumber 6 bahwa fundraising di Yatim Mandiri dilakukan 

dengan berbagai cara sesuai dengan program kerja seperti menyampaikan 

program Kesling, Bestari, ICM, Wakaf, dan MEC kepada sasarannya yaitu 

kepada semua masyarakat yang ada melalui instansi-instansi perusahaan 

dengan surat, proposal, dan juga kupon untuk program-program tertentu. 

Berikut hasil wawancara yang mendukung di atas: 

Iya jadi fundraising itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ... retail 

penyampaian langsung ke donatur secara event ketika event Bestari 

juga kita sampaikan mungkin besinergi dengan perusahaan bersinergi 

dengan fakultas akademika juga sama seperti kita lakukan proposal 
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presentasi sehingga diharapkan nantinya nilai fadeback ... mereka 

kepada kita dan dengan begitu insya allah terjalin hubungan donatur 

ke kita.
125

  

 

Fundraising dilakukan dengan cara retail penyampaian langsung ke 

donatur dan melalui event program-program yang dilakukan di perusahaan 

dan akademika dengan presentasi. Berikut hasil wawancara narasumber 

lainnya: 

Kalau yang saya ... pernah denger ... cerita Zisco itu adaa jadi dia 

kasih layanan lebih ... ke donaturnya jadi ... istilahnya kalau 

donaturnya ...  sudah di baiki sama kita juga donatur juga akan baik 

sama ... kita kan ... jadi dia kasih layanan lebih jadi misalkan kayak 

gini anaknya donatur itu ada yang ulang tahun na dia kasih kado ke 

ibu itu kasih kado ke donaturnya ke anaknya donatur itu jadi 

istilahnya ada perhatian lebih sehingga donaturnya lebih percaya ya 

Allah ini anaknya baik pasti pekerjaan juga baik jadi dia bisa kasih 

lebih ke Zisconya kayak ...  gitu itu si yang salah ...  satu ada yang 

mungkin yang kayak inovasi inovasi mereka mungkin mengedit-edit 

gambar BC yang emang tidak dilakukan dengan pusat kalau BC WA 

facebook itu kan nggak terpusat jadi dilakukan oleh Zisco masing-

masing kalau pusat hanya menyesiakan marks toolnya saja dan 

memedisiasi.
126

  

 

Menurut narasumber 2 cara fundraising dilakukan dengan cara 

memberi layanan lebih kepada donatur. Contohya, anak donatur ulang tahun 

kasih kado. Hal tersebut dilakukan agar donatur lebih percaya. Selain itu, 

inovasi juga dilakukan seperti yang punya kelebihan edit gambar lalu 

disebar melalui media sosial. Berikut hasil wawancara narasumber lainnya: 

Kalau penggalian dana di Yatim Mandiri itu satu kita apa bukan 

masalah minta- minta atau apa kadang kita itu apa ya kayak kelihatan 
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orang minta-minta disangka padahal kita mengajak mereka untuk 

berbagi pada yatim mandiri untuk berbagi pada adik-adik yatim.
127

  

 

Menurut narasumber 3 bahwa cara fundraising dilakukan dengan 

menyakinkan bahwa fundraising itu bukan hanya sekedar meminta-minta 

tapi tujuannya adalah untuk mengajak berbagi kepada sesama. Berikut hasil 

wawancara selanjutnya: 

Kalau say si cuma ... satu kan memang kita dituntut untuk selalu lebih 

baik dari hari bulan ini itu hampir semua temen-temen melakukan apa 

... minta referensi ... ke donatur lain misalkan jenengan barangkali ada 

yang mau ikut atau barangkali ada keluarganya yang dimana misalkan 

ada keluarga ... di apa kelurahan mana itu misalkan jenengan kasih 

kontak ke kami ... ada yang mau ikut disini kita yang kesana 

menyampaikan program-program yang ada disana ya itu kayak apa 

....
128

 

 

Menurut narasumber 3 karena memang dituntut untuk selalu lebih 

bagus pekerjaannya, maka kebanyakan fundraising dilakukan dengan 

meminta referensi kepada donatur Yatim Mandiri. Misalkan keluarga dari 

donatur yang dapat dikunjungi untuk diberitahu tentang Yatim Mandiri. 

Berikut hasil wawancara narasumber lainnya: 

..., masalah ... sebenernya  itu lembaga-lembaga lain juga hampir sama 

... melakukan yang memang sudah menjadi cara untuk ... memperolah 

fundraising tetapi disini itu di yatim mandiri ... juga punya cara sendiri 

bagaimana cara ... merekrut ... orang untuk menjadi ... donatur ya 

terutama ... melalui program-program yang ada kita masuk ke dalam 

situ kita berbaur kepada mereka terus kita jelaskan ... kalau kita itu 

memang benar-benar menjadi lembaga amil zakat nasional jadi 

terutama di instansi-instansi yang sudah ada.
129
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Menurut narasumber 4 bahwa cara fundraising hampir semua lembaga 

sama yaitu melakukan cara yang memang cara fundraising. Di Yatim 

Mandiri  fundraisingnya terutama dilakukan melalui program-program yang 

disampaikan ke masyarakat. Berikut hasil wawancara narasumber lainnya: 

Memang kalau selama ini yang kita ketahui ya secara retail itu saja 

tapi alhamdulillah di yatim mandiri sudah ada tim csr yang ketika tim 

csr ini nanti bisa berkembang pasti jauh lebih besar nilai ya didapat 

tapi kekuatan dilembaga seperti ini memang makin banyak donatur itu 

apa semakin baik karena dengan begitu linknya akan semakin besar 

orang yang tahu keberadaan lembaga akan semakin besar ketimbang 

satu orang saja tapi nilainya besar dia tidak akan mampu memberikan 

katakanlah ... penyampaian ke temen-temen atau lingkup diluar sana 

yang jauh apa secara informasi lebih besar ketika kita semakin banyak 

komunitas donaturnya saja komunikasi kurang lebih donaturnya 

adalah 132000 ribu masih jaaaauh dari harapan kita diangka jutaan 

saat ini masih.
130

  

 

 Menurut narasumber 6 meskipun fundraising dominan dilakukan 

secara retail tetapi Yatim Mandiri juga punya CSR yang diharapkan bisa 

berkembang karena sangat berpengaruh terhadap hasil fundraising. Semakin 

banyak donatur semakin baik untuk lembaga sosial. Dengan banyak CSR 

diharapkan akan semakin banyak yang tahu keberadaan Yatim Mandiri 

karena harapan donatur Yatim Mandiri masih jauh dari yang sudah ada  

sekarang. Berikut hasil wawancara yang juga mendukung di atas: 

keuangan dengan cara mereka sendiri mungkin kalau dikeuangan kan 

tidak bisa setiap hari keluar dia bisa fundraising melalui jaringan 

sosial ya bisa melalui ... media sosial mungkin lewat WA atau 

mungkin sama kaya yang di staff admin tapi ketika di staff program 

mungkin bisa fundraising sambil menyampaikan program-program 

yang ada karena dia terfokus pada pemberdayaan dan program 

pendidikan kepada adik-adik yatim dan bunda-bunda yatim jadi 

intinya ketika fundraising ini kita dilakukan oleh semuuua orang yang 

                                                           
130

 Hasil Wawancara Dengan Narasumber 6 (N6), Kamis 07 Desember 2016, pukul 0915-10.00 

WIB Di Kantor Yayasan Yatim Mandiri cabang  Surabaya (Ruang kerja Branch Officer Manager) 



 

63 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 
 

ada di yatim mandiri tetapi lebih fokus ini misalnya ini disampaikan 

oleh Zisco dan kepala cabang.
131

 

 

        Cara fundraising karyawan dalam seperti divisi keuangan bisa 

dilakukan melalui media sosial dan bagian divisi program dengan 

menyampaikan program-program Yatim Mandiri ketika event. Berikut hasil 

wawancara dengan narasumber lainnya: 

..., kadang iklan, ... pernah iklan di radioo dari bc medsos facebook 

instagram WA tapi juga tergantung insiatifnya Zisco si mb kalau 

misalkan mereka punya inovasi sendiri ya biasanya ...
132

 

 

Menurut narasumber 2 fundraising di Yatim Mandiri dilakukan 

dengan cara melalui iklan di radio dan dari BC media sosial seperti 

facebook, instagram, dan what app tergantung inovasi Zisco.  

Adapun dari hasil wawancara dan observasi ada cara lain dalam 

fundraising yaitu dengan melakukan program Odot (One day One 

Thousand). Toolsnya adalah kaleng berlebel One Day One Thousand Yatim 

sesuai dengan perjanjian sebelumnya kepada setiap pemegang kaleng 

Odot.
133

 Yang disebar oleh para karyawan Yatim Mandiri ke mahasiswa dan 

masyarakat umum lainnya yang hasilnya disetorkan setiap satu bulan sekali 

dan untuk waktu pasti setorannya sesuai dengan perjanjian kepada setiap 

pemegang kaleng. 
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2. Efektitas Metode Fundraising  

Bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya), manjur atau mujarab  dan  dapat  membawa  hasil.
134

 Efektivitas 

adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan 

sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan  operasional.
135

 Berikut hasil 

wawancara tentang efektifitas metode fundraising: 

Yang paling efektif itu memang kita langsung datang misalkan kita 

kebetulan lewat satu intansi kita mampir la bentar untuk 

menyampaikan kita dari yatim mandiri kita mau nitipin apa nitip 

majalah atau selembaran program-program yatim mandiri bahwa 

disitu juga ada formnya jadi ketika ada jangan lupa kalau kita ngasih 

contac ngasih nomor contac dan minta nomor contac mereka itu lebih 

lebih memudahkan kita untuk menggali fundraising.
136

  

 

Paling efektif fundraising dilakukan dengan datang langsung. 

Misalnya, sedang lewat satu instansi kemudian mampir untuk 

menyampaikan kalau dari Yatim Mandiri mau nitipkan majalah atau 

selembaran program-program disertai adanya form dan tukar no telefon 

untuk menghubungi selanjutnya. Berikut hasil wawancara selanjutnya 

dengan narasumber lainnya:  

...,yang paliing efektif dilakukan yaitu ... ketika sebuah instansi atau ...   

udah ada orang yang menjadi donatur di Yatim Mandiri terus kita 

prospek ke temen-temennya ... itu lebih efektif dan lebih efesien juga 

soalnya kan kita uda ada seseorang yang dikenal jadi untuk merekrut 
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temen-temennya yang belum itu lebih mudah masuknya tapi ada kita 

door to door langsung ketemu orang langsung kita tawari ... itu 

memang perlu perjuangan.
137

  

 

Paling efektif fundraising dilakukan kepada seseorang yang sudah 

mempunyai saudara atau teman yang sudah menjadi donatur di Yatim 

Mandiri. Dari pada door to door kepada orang baru yang tidak mempunyai 

saudara atau teman yang menjadi donatur Yatim Mandiri. Berikut hasil 

wawancaranya dengan narasumber lainnya: 

Cara yang paling efektif ya ... beda-beda tapi yang kalau secara 

langsung nggak butuh tenaga itu ya lewat facebook.
138

  

 

Paling efektif fundraising dilakukan dengan cara facebook dan itu 

tidak butuh tenaga. Berikut hasil wawancara yang juga mendukung diatas: 

Biasanya pertama itu datang langsung datang ke ... donatur yang 

kedua itu walaupun belum kenal ya itu tapi kalau yang kedua ini ... 

sangat efektif itu melalui referensi jadi donatur itu mereferensikan 

donatur lainnya calon donatur lainnya.
139

  

 

Fundraising dilakukan dengan cara datang langsung walaupun belum 

kenal dan melalui referensi donatur. Berikut hasil wawancara yang juga 

mendukung diatas: 

... jadi misalkan dari donatur A pak saya apakah ada teman yang bisa 

didatangi bisa barangkali ikut gabung ya kadang ini alamatnya ini 

dikasih no telefon alamat kayak gitu itu yang efektif biasanya 80-90%. 

Iya mungkin misalkan kalau kita datang ke ruko atau kantor A 

misalnya kita belum kenal sama sekali ehh kemungkinan ininya 50 

50.
140
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Bahwa fundraising dapat juga dilakukan dengan cara mendatangi 

donatur kedua yaitu calon donatur yang direkomendasikan oleh donatur 

yang sudah rutin menjadi donatur di Yatim Mandiri. Dengan bekal no 

telefon beserta alamat calon donatur yang diberikan oleh perekomendasi, 

petugas fundraising mendatangi calon donatur tersebut. Hasilnya 80-90% 

berhasil daripada fundraising dilakukan secara langsung dengan datang ke 

ruko atau kantor yang sama sekali tidak ada orang yang dikenal hasilnya 50 

50.  

Kalau yang selama ini masih di Yatim mandiri masih face to face dan 

yang pasti dibantu dengan marketing tool lain seperti majalah, brosur 

dan lain-lain. Karena apa, petugas Zisco adalah menyampaikan dan 

mengajak jadi seperti dakwah yang kadang butuh pendekatan dan 

kepercayaan.
141

 

 

Menurut narasumber 2 fundraising yang efektif dilakukan dengan cara 

face to face karena fundraising sebagai salah satu dakwah yaitu butuh 

pendekatan dan kepercayaan. 

Berdasarkan hasil observasi juga menunjukkan kalau fundraising 

lebih efektif dilakukan dengan cara datang langsung menemui donatur dan 

calon donatur. Dikatakan efektif karena dapat secara langsung 

menyampaikan keberadaan lembaga dengan luas juga dilihat dari jumlah 

perolehannya yang banyak. 
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3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Melakukan Fundraising  

Dalam garis besarnya, seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya 

insani dikelompokkan dalam tiga kegiatan utama yang secara sekuensial 

adalah pertama, pengadaan (rekrutmen dan semua kegiatan pendahulunya, 

seleksi, dan penempatan awal), kedua, pemeliharaan (pemberian motivasi 

dalam arti luas, latihan, dan pengembangan, evaluasi kinerja, promosi, 

demosi, dan mutasi), dan ketiga separasi.
142

 

Pertama, dalam pengadaan sumber daya manusia disini ada beberapa 

aspek yang dilihat: 

a. Pengadaan tenaga kerja dalam sejarah, yang dimaksud disini adalah 

bagaimana cara memperoleh tenaga kerja. Intinya pada pengadaan 

sumber daya manusia adalah menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan 

suatu organisasi secara kualitatif dan kuantitatif.
143

 Berikut hasil 

wawancaranya: 

Kita di Yatim Mandiri sebenarnya sudah ada batasan dari GM 

berapa jumlah Zisco-Zisco yang ada yang harus dipenuhi oleh 

cabang karena kalau kita mengejar ... tingkat target saja tanpa 

mempertimbangkan berapa jumlah yang ada di setiap cabang 

pasti nantinya untuk costnya ... akan lebih besar dari 

pemasukannya ...  makanya efektifitas itu menyesuaikan dengan 

berapa jumlah pengambilan yang ada di cabang itu sehingga kita 

pembatasan untuk penerimaan Zisco walaupun disitu ada target 

yang besar seandainya Surabaya dengan target pengambilan 

setiap bulannya ... ke donatur rutinnya inii kurang lebih sekitar 

740 juta 740 juta itu kan targetnya pasti besar ketika target kita 

besar terus ... nanti .. membuka lowongan sebanyak-banyaknya 

nanti pasti otomatis untuk cashflownya pengeluarannya pasti akan 

jauh lebih besar efektifitasnya adalah seharusnya semakin sedikit 

karyawan walaupun dengan jumlah pengambilan yang besar tapi 
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prestasinya pengembangan itu jauh lebih tinggi itu lebih na itu 

karena nantinya ... untuk apa untuk rasio pengeluarannya nanti 

ndak seimbang lebih lebih besar yang dikeluarkan ketimbang 

pemasukannya.
144

  

Menurut narasumber 6 pengadaan tentang tenaga kerja sudah ada 

batasan dari pusat. Yaitu berapa jumlah Zisco yang harus dipenuhi setiap 

cabang. Karena, jika hanya mengejar target tanpa mempertimbangkan 

berapa jumlah Zisco akan berdampak pada costnya yang akan lebih besar 

dari pemasukan. Berikut hasil wawancara dengan narasumber lainnya: 

Jadi itu lihat kebutuhan ... setiap cabang mempunyai kebijakan 

masing-masing ... misalkan kayak Surabaya ini iya emang 

membutuhkan ... SDM maksudnya Zisco itu ...  yang memang ... 

banyak soalnya memang yang diambil juga banyak ... donatur 

juga ... kita nggak bisa maksain semua transfer misalkan 

kayaknya kita meminimalisir SDM karena masih kira-kira masih 

80% dana itu diambil sama petugas jadi ada petugas yang  

ngambil itu kayak Zisco ... dan cuma beberapa saja yang 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kantor misalkan 

kayak transfer atau apa M-banking itu juga beberapa saja jadi 

masih apa kebutuhan untuk Zisco itu masih sangat besar sekali 

juga untuk pengembangan itu kalau langsung transfer saja tidak 

bisa mengembangkan donasi jadi butuh Zisco untuk bisa 

menyampaikan ini kan namanya juga dakwah dakwahnya itu 

selain dari medsos itu itu membutuhkan istilahnya itu butuh face 

to face istilahnya itu agar maksudnya seperti kayaknya 

kepercayaan donatur itu juga bertambah.
145

  

 

Menurut narasumber 2 pengadaan akan tenaga kerja disesuaikan 

dengan kebutuhan dan tergantung pada kebijakan kepala cabang masing-

masing. Contohnya, Surabaya yang membutuhnya banyak sumber daya 

manusia. Karena, beberapa hal yaitu memang banyak yang harus di 
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ambil dan tidak bisa memaksakan semua donatur harus transfer. Untuk 

saat ini sekitar 80% dana diambil oleh Zisco, hanya beberapa saja yang 

memanfaatkan fasilitas lain seperti transfer, M-Banking, dan dari Zisco 

bisa terjadi pengembangan donasi yang selain bisa melalui media sosial 

dibutuhkan juga face to face agar kepercayaan donatur bertambah. 

Adapun berdasarkan hasil observasi pengadaan sumber daya 

manusia di Yatim Mandiri juga dilakukan dengan menerima relawan 

pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Ramadhan dan Muharram yang 

memang membutuhkan banyak tenaga kerja. Berikut adalah penjelasan 

dan hasil wawancara tentang program penarikan, seleksi, dan 

penempatan tenaga kerja. 

b. Rekrutmen yaitu proses menemukan dan menarik pelamar-pelamar yang 

mampu untuk dipekerjakan. Berikut hasil wawancaranya: 

mereka juga dari MEC dari anak yatim juga apalagi selama ini 

banyak sdmnya kurang karena banyak yang baru banyak belajar 

juga kan seperti dulu kayak si A dulu kan itu OB dikasih itu dikasih 

kesempatan jadi Zisco si E itu dulu OB si F itu juga OB jadi data 

maksudnya kita ya cari dari dalam dulu baru nanti dari luar gitu 

kalau memang tidak ada.
146

  

 

Menurut narasumber 1 rektutmen Zisco diperoleh dari MEC dan 

OB Yatim Mandiri setelah itu baru dicari dari luar Yatim Mandiri kalau 

di dalam sudah tidak ada. Berikut menurut narasumber lainnya: 

kita merekrut membuka lowongan.
147
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Menurut narasumber 6 rekrutmen Zisco dengan membuka 

lowongan. Adapun berdasarkan hasil observasi rekrutmen sumber daya 

manusia dilakukan melalui referensi dari karyawan Yatim Mandiri. 

Contohnya, kepala cabang meminta dicarikan seseorang yang mau 

menjadi Zis Consultans kepala salah satu karyawan divisi landing. Selain 

itu, perekrutan Zis Consultans juga diperoleh dari alumni peserta PPL 

Yatim Mandiri yang mengajukan diri. Untuk rekrutmen sumber daya 

manusia relawan, di Yatim Mandiri relawan langsung mengajukan diri 

dengan datang langsung ke kantor. 

c. Menyaring atau seleksi, proses seleksi dimulai ketika rekrutmen berakhir. 

Ketika perusahaan telah memiliki sejumlah besar calon karyawan. 

Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk 

memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak sesuai dengan 

kualifikasi yang ada dalam uraian jabatan.
148

 Berikut hasil 

wawancaranya: 

Jadi SDM itu misalkan kita ngambil  SDM sepuluh dari sepuluh itu 

... ndak semua ... lolos paling sekitar lima atau empat yang lolos ya 

nggak lolos itu minder atau apa ya seperti itu.
149

  

 

Menurut narasumber 5 adapun proses seleksinya, contohnya dari 

10 sumber daya manusia yang ada tidak semua lolos, sekitar 5 sampai 4 

saja dikarenakan minder dan lain sebagainya. Berikut hasil wawancara 

narasumber lainnya: 
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seperti si A itu waktu mau jadi Zisco, ya kemungkinan kadang satu 

minggu keluar satu bulan di dalam ya mungkin mentalnya karena 

butuh mental kalau di tolak orang terus kecewa kan kayak itu 

nggak boleh kecil gitu ya dulu ummi juga gitu kalau ikut... apa ... 

ikut ... jungut nawari itu juga kita ditolak ya ndak masalah yang 

penting apalagi nyumbang sudah ya diambil majalah saja sudah 

bersyukur gitu...
150

  

 

Menurut narasumber 1 untuk proses seleksi calon sumber daya 

manusia dari dalam kantor sendiri dengan memberi waktu untuk 

mencoba pekerjaan baru. Dengan cara membagi jam kerja, misalkan satu 

minggu melakukan pekerjaan barunya satu bulan di dalam melakukan 

pekerjaan utamanya, untuk mengetes mental calon Zisco yang butuh 

mental kuat.  

d. Menempatkan, penempatan kerja pelamar untuk memegang suatu jabatan 

dalam organisasi melalui proses orientasi (induksi), yakni mengenalkan 

karyawan kepada perusahaan tentang pekerjaannya.
151

 Berikut hasil 

wawancara tentang penempatan kerja: 

Kalau Zisco sudah direkrut itu tidak ada yang namanya freeland 

kan gini orang marketing Zisco anggap aja orang marketing 

marketing itu harus pintar harus cerdas ibaratkan kalau diluar sana 

itu harus kuat semangat di diluar sana sehingga hasil ya memang 

marketing itu dibutuhkan bisa berbicara dengan baik tidak ada rasa 

minder dan juga diluar sana harus siapa dengan ejean kan pasti 

gitu. Kan ada seperti itu tapi kan bagaimana kita yang penting 

punya strategi punya cara punya tujuan jangan sampai kalau orang 

marketing itu nggak punya cara caranya adalah yakinkan orang 

bisa ikut program yang ada terus tujuannya kemana kalau orang 

marketing nggak punya tujuan akan habis dijalan ya muter ae 

nggak ada tujuanne ada kekuatan untuk disampaikan ada tujuan 

nggak ada rasa sungkan ketika ketemu sama orang menyampaikan 

karena orang marketing itu dikatakan berhasil ketika berhasil 
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melawan itu  semua saya juga dulu nggak jiwa marketing jurusan 

marketing tapi karena kekuatan untuk anak-anak yatim akhirnya 

saya kuatkan diri saya memberanikan diri saya saya keliling 

tujuannya kemana punya tujuan karena kalau kita nggak punya 

tujuan kita akan keliter sendiri nggak ada hasil padahal disamping 

aktivitas kita yang kita temui berapa orang yang kita temui tapi ada 

hasilnya ada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan prestasi saya 

dulu ditarget 4 juta 5 juta bisa diawal saya lampui karena saya 

keluarkan potensi yang ada potensi temen-temen yang ada diluar 

sana kita gabungkan dan kita minta mintain bantuan yang penting 

kita menyampaikan ada hasilnya cuma menyampaiakn saja tidak 

bisa menyakinkan cuma keliling aja tapi tidak ada hasilnya seperti 

itu.
152

. 

 

Menurut narasumber 6 bahwa Zisco yang sudah direkrut itu bukan 

freeland, tetapi sudah dianggap sebagai marketingnya Yatim Mandiri jadi 

harus pintar, kuat, semangat, mampu berkomunikasi dengan baik, 

percaya diri, punya tujuan yang jelas seperti yang dulu dilakukan oleh 

kepala cabang sewaktu menjadi Zisco yang dapat melampaui target 

dengan latar belakang bukan jiwa marketing. 

Kedua, pemeliharaan meliputi pemberian motivasi dalam arti luas, 

latihan, dan pengembangan, evaluasi kinerja, promosi, demosi, dan mutasi. 

a. Motivasi, secara sederhana adalah faktor-faktor yang mendorong 

seseorang untuk berperilaku tertentu ke arah tujuan yang akan 

dicapainya.
153

 Motivasi adalah kemauan untuk meningkatkan upaya ke 

arah pencapaian tujuan organisasi dengan syarat hasil upaya tadi akan 

memuaskan sebagian kebutuhan individu.
154

 Tujuannya bermula dari 
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adanya kebutuhan/keinginan sebagai pembangkit motivasi.
155

 Berikut 

hasil wawancaranya: 

Ya curhat ke ,... ya sabar besok coba lagii ya dibarengi dengan doa 

yaa ... kadang ummik begitu ya misalkan satu contoh sekarang 

Muharram ayo beli ayo beli gitu sama donatur nyuru beli tapi 

orangnya nggak beli ayo sini-sini gitu ini saya sudah beli kadang 

gitu kita kan memberi ya kan wajar ya kita kan nyuru orang beli 

tapi kita sendiri nggak beli kan gitu katanya kan kita beli dulu baru 

kita menyampaikan ke orang kan gitu ya, ... gitu pokoknya 

bermacam-macam cara motivasinya gitu sekenanya saya gitu yang 

positif,...
156

  

Menurut narasumber 1 jika ada curhat keluhan, maka motivasinya 

dengan disarankan untuk mencoba lagi serta doa. Selain itu 

mengingatkan untuk memulai dari diri sendiri baru ke orang lain. Berikut 

hasil wawancara narasumber lainnya: 

Satu ya memang kita banyak relasi kita banyak teman banyak 

kenalan kita banyak keluarga juga kalau dari segi waktu kalau 

menurut saya kalau segi waktu juga enak dibandingkan staff 

lainnya itu lebih enak karena kita kerja di luar kita ... kita tatap 

muka langsung dengan orang-orang ngobrol bisa berbagi cerita 

disana itu yang membuat motivasi saya menjadi seorang 

fundraising di Yatim Mandiri. Yang pasti motivasi hampir tiap hari 

evaluasi tiap hari tiap minggu itu, ....
157

  

Menurut narasumber 3 dari petugas fundraising juga memiliki 

motivasi dari diri sendiri, dengan bekerja sebagai fundraiser bisa banyak 

relasi, banyak teman, banyak kenalan, dan dari segi waktu juga lebih 

enak dibanding staff dalam, dan bisa bertatap muka langsung dan ngobrol 

berbagi cerita. Selain motivasi dari atasan yang hampir tiap hari dan juga 
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waktu evaluasi setiap minggunya. Berikut hasil wawancara yang juga 

mendukung: 

Yang pasti motivasi hampir tiap hari evaluasi tiap hari tiap 

minggu.
158

 

 

Motivasi juga di berikan oleh atasan hampir setiap hari dan waktu 

evaluasi setiap minggunya. Berikut hasil wawancara narasumber lainnya: 

..., dari niat ya emang kalau ... di lembaga sosial itu emang niat itu 

dari niatnya sendiri ... itu tidak difokuskan untuk bekerja saja tapi 

ada semangat lain yang tumbuh faktor lain, ... dari diri dalam hati 

sendiri yaitu rasa kemanusiaan kita dan kita bener-bener pengen 

membantu saudara-saudara kita yang belum mampu yang disini 

memfokuskan kepada adik-adik yatim.
159

 

 

Menurut narasumber 4 motivasi dari dalam diri sendiri adalah 

dengan niat untuk bekerja di lembaga sosial yang tidak hanya fokus 

bekerja tetapi ada semangat lain yang tumbuh berupa rasa kemanusiaan 

untuk membantu sesama. 

b. Latihan dan pengembangan, Ada dua tujuan latihan dan pengembangan 

karyawan. Yaitu, untuk menutup “gap” antara kecakapan atau 

kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan dan program-program 

tersebut yaitu latihan dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran 

kerja yang telah ditetapkan.
160

 Berikut hasil wawancaranya terkait latihan 

dan pengembangan di Yatim Mandiri cabang Surabaya: 

                                                           
158

 Hasil Wawancara Dengan Narasumber 3 (N3), Sabtu 03 Desember 2016, pukul 20.00-20.30 

WIB di Kedai Bakso Gang Lebar Wonocolo Surabaya. 
159

 Hasil Wawancara Dengan Narasumber 4 (N4), Kamis 01 Desember 2016, Pukul 20.32-21.00 

WIB Di Kedai Bakso Gang Lebar Wonocolo Surabaya. 
160

 T. Hani Handoko. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Bpfe. 1989. 

Hal. 105 



 

75 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 
 

Iya ada pelatihannya untuk sementara disini juga ada dilatih, ....apa 

mungkin secara global ya tapi servive excellentnya ada dibreafing 

juga dengan ikut temen- ikut temennya juga langsung kelapangan 

gitu ya. Ya diajak langsung terjun ke lapangan di breafing langsung 

dari pimpinan juga ada ya pokokanya service excellentnya ada 

sendiri nanti kalau kepala cabang kepala cabang Surabaya Zisconya 

... ini dilatih ya jadi intinya ada gitu .... Iiya ... ada pelatihannya 

sendiri khusus untuk tahun 2015 2016 ini sudah dilakukan sudah 

termanaj sudah pelatihan kemarin khusus keuangan juga ada 

pelatihan. Tiap tahun ya tiap tahun sekali ada meskipun nggak 

semuanya plek nggak semuanya ... an ya apa ya ... apa ya nggak 

semuanya per apa ya perkelompok kelompok la katakan Zisco 

nggak gitu. Mungkin staff dalam sudah ya enggak tiap tahun ada 

ganti Zisco gitu ya dua tahun atau tiap tahun ada.
161

  

Menurut narasumber 1 ada 2 macam pelatihan yaitu secara global 

satu tahun sekali dan dilakukan secara bergiliran kadang untuk Zisco, 

staff dalam, dan kadang umum perwakilan dan service excellent. Dan 

untuk Zisco baru dengan cara di breafing ikut teman-teman langsung ke 

lapangan. Berikut hasil wawancara narasumber lainnya: 

Kalau Zisco sendiri itu untuk menjadi seorang Zisco itu ... emang 

ada ... istilahnya itu ditraining dulu jadi nggak sembarang  ...  orang 

bisa menjadi Zisco. ...  kalau di forum itu langsung tatap muka ke 

kepala cabang bagaimana ... rute mekanismenya ... jadi seorang 

Zisco terus apa namanya ... untuk merekrut donatur itu gimana 

caranya itu ada terus dari situ dia kan diarahkan ke langsung terjun 

lapangan baik itu terjun secara personal maupun secara tim.
162

  

 

Menurut narasumber 4 pelatihannya dilakukan dengan tatap muka 

langsung dengan kepala cabang yaitu untuk dijelaskan bagaimana rute 

mekanisme menjadi seorang Zisco setelah itu baru diarahkan untuk terjun 

langsung ke lapangan baik secara personal maupun tim. Berikut hasil 

wawancara narasumber lainnya: 

                                                           
161

 Hasil Wawancara Dengan Narasumber 1 N1, Kamis, 01 Desember 2016, pukul, 12.20-13.05 

WIB. di Kantor Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya (Ruang Kemandirian). 
162

 Hasil Wawancara Dengan Narasumber 4 (N4), Kamis 01 Desember 2016, Pukul 20.32-21.00 

WIB Di Kedai Bakso Gang Lebar Wonocolo Surabaya. 



 

76 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 
 

Ada biasanya sejawa timur, ... semua cabang setahun sekali ... ya 

diluar cuman sampai tiga hari.
163

  

 

Menurut narasumber 5 pelatihan dilakukan secara global sejawa 

timur. Diadakan setahun sekali dalam waktu 3 hari setiap tahunnya. 

Berikut hasil wawancara narasumber lainnya: 

Ya ada intinya setiap tahun itu ada pelatihan ... istilahnya training-

training untuk mereka seperti public speaking terus leadership terus 

bagaimana cara fundraising yang baik diselenggarakan oleh ... 

pusat. Ya waktunya tentatif ya melihat waktu yang ada kondisii 

yang ada ... tidak berbenturan dengan kegiatan lain biasanya satu 

tahun sekali itu pembinaan-pembinaan yang sifatnya yang 

dilakukan oleh RO di kumpulan oleh kepala cabang itu dilakukan 3 

bulan sekali di tempatkan di suatu tempat dikumpulkan jadi satu 

yang mbina siapa yang mbina bisa dari luar atau dari dalam 

sendiri.
164

  

 

Menurut narasumber 6 setiap tahun ada pelatihannya seperti public 

speaking, leadership, dan bagaimana cara fundraising yang baik khusus 

ini dilakukan oleh pusat. Waktu pelatihannya tentatif melihat waktu dan 

kondisi. Untuk pembinaan langsung dari pusat dilakukan di luar kantor. 

Selanjutnya mengenai kompensasi di Yatim Mandiri ada bonus untuk 

Zisco yang mencapai bahkan melebihi target.  

c. Evaluasi kinerja merupakan salah satu fungsi mendasar personalia, 

terkadang disebut juga dengan review kinerja, penilaian karyawan, atau 

rating personalia.
165

 Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodek yang 
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ditentukan oleh organisasi.
166

 Berikut hasil observasi dari evaluasi kinerja 

di Yatim Mandiri cabang Surabaya, yaitu dilakukan setiap minggu 

tepatnya pada setiap hari jum’at setelah dhuhur. Bertempat di ruang kerja 

kepala cabang atau aula Yatim Mandiri cabang Surabaya dipimpin oleh 

kepala cabang. Selain itu, evaluasi juga dilakukan setiap beberapa bulan 

sekali dengan dipimpin dari bagian pusat. Bertempat di aula Yatim 

Mandiri cabang Surabaya. Berikut hasil dokumentasi yang berkaitan 

dengan evaluasi kinerja: 

 

Gambar 4.2 

Evaluasi mingguan karyawan Yatim mandiri bersama kepala cabang 
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Gambar 4.3 

Evaluasi karyawan Yatim mandiri cabang bersama beberapa pihak pusat 

d. Promosi, demosi, dan mutasi. Promosi, yaitu kegiatan pemindahan 

karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dimana 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya. 

Yang dilakukan demi perkembangan karyawan selatjutnya karena pada 

jabatan sebelumnya telah menunjukkan prestasi yang optimal dan kalau 

tetap berada pada jabatan lama akan menimbulkan kebosanan.
167

 Demosi 

adalah perpindahan karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lainnya yang 

lebih rendah dalam hal gaji, kewajiban, tanggungjawab, dan atau jenjang 

organisasinya.
168

 Mutasi ialah suatu perubahan posisi atau jabatan atau 

tempat atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal atau vertikal 
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(promosi atau demosi) di dalam suatu organisasi.
169

 Berikut hasil 

wawancaranya: 

... seperti dulu kayak si A dulu kan itu OB dikasih itu dikasih 

kesempatan jadi Zisco si E itu dulu OB si F itu juga OB jadi data 

maksudnya kita ya cari dari dalam dulu baru nanti dari luar gitu 

kalau memang tidak ada .....
170

 

 

Menurut narasumber 1 promosi pernah dilakukan di Yatim 

Mandiri, contohnya dari OB menjadi Zisco dan dari OB menjadi salah 

satu bagian divisi data. 

Ketiga, separasi yaitu tahap pemisahan antara tenaga kerja dengan 

organisasi perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti usia 

pensiun, pindah kerja, diberhentikan, minta berhenti ataupun meninggal 

dunia.
171

 Berikut hasil wawancaranya mengenai separasi: 

Kalau cuti kan sudah tanggung jawab mereka sebenarnya kalau 

misalnya ... Zisco itu bener-bener nggak bisa kita temen-temen itu 

mau mau membantu sebenarnya itu sebisa kita apa ya mengambil 

donasi yang sudah menjadi komitmen mereka kepada donatur 

komitmen donatur untuk bisa diberikan kepada Yatim Mandiri.
172

 

Iya bukan dialihkan tapi kita yang membantu.
173

  

 

Menurut narasumber 3 separasi di Yatim Mandiri contohnya adalah 

jika ada petugas fundraising yang cuti maka pengambilannya dibantu untuk 

diambilkan oleh petugas lainnya. Berikut hasil wawancara yang mendukung 

hasil wawancara di atas: 
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Iya atas nama yang sebelumnya misalnya kalau sebelumnya itu nggak 

bisa sembarangan keluar misalkan bulan ini langsung keluar itu nggak 

bisa harus ada rentan waktu untuk apa mengkomunikasikan ke 

donaturnya.
174

 

 

Jika ada yang mau resain maka harus ada rentan waktunya, dan juga 

memberitahu donaturnya selain ke pihak lembaga. Berikut hasil wawancara 

dengan narasumber lainnya: 

Kalau kalau yang cuti biasanya dua hari sebelumnya sudah harus 

ngabari dua hari ... ada yang tiga hari ndak mesti se tinggal inine 

kadang kan harus minta tanda tangan ke kepala cabangnya terus kalau 

yang resain satu bulan sebelumnya sudah harus harus mengajukan 

soalnya nanti harus ada pengganti yang ngambil biasanya kalau sudah 

ada yang resain ehh kemudian nggak tertagih itu juga besar karena 

kesulitan orang dilapangan itu nyari alamat. Kadang alamatnya nggak 

lengkap cuman karena nggak tau lokasi Surabaya kayak gitu jadi jadi 

kesulitannya itu disitu
. 
Biasanya dikasihkan ke Zisco yang sudah ada 

Kalau ke yang baru itu kita nggak berani karena ini yang baru bener-

bener ngambil dari luar lo ya soalnya berkaitan dengan keuangan 

karena sudah pernah dicoba seperti itu cuman dibawa lari
 
.
175

 

 

Ketentuan untuk cuti maka dua hari sampai tiga hari sebelumnya 

sudah konfirmasi serta minta tanda tangan kepada kepala cabang. Untuk 

resain ketentuannya satu bulan sebelumnya konfirmasinya, karena harus ada 

pengganti, penggantinya adalah dari petugas-petugas yang sudah ada 

meskipun petugas baru kesulitan untuk mencari alamat lebih baik daripada 

kepada petugas baru yang pernah terjadi dibawa lari oleh petugas baru. 

Berikut hasil wawancara berikutnya: 
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Kalau cuti cuti dalam artian dua hari aja nggak akan melimpahkan 

pengambilannya Resain ya baru kita limpahkan ke Zisco.
176

 

 

Ketentuan untuk cuti dua hari tidak ada pengaruh kepada pengalihan 

pengambilan, asalkan target tetap terpenuhi. 

Berdasarkan hasil observasi jika ada yang mau resain maka beberapa 

bulan sebelumnya sudah harus konfirmasi ke pihak lembaga. 

Pengambilannya dialihkan kepada petugas lainnya yang masih kerja disana. 

Contohnya dibagi ke beberapa petugas disana pengambilan donasinya. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)  

1. Metode Fundraising 

Metode fundraising merupakan suatu kegiatan khas yang dilakukan 

oleh nadhir dalam rangka menghimpun dana atau daya dari masyarakat. 

Adapun metode fundraising ada dua yaitu dengan pendekatan secara 

langsung (direct) dan tidak langsung (indirect).  

Metode fundraising dengan pendekatan secara langsung (direct) ialah 

metode yang  menggunakan  teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan 

partisipasi wāqif secara  langsung. Yaitu, bentuk-bentuk fundraising dimana 

proses  interaksi  dan  daya  akomodasi terhadap respons wāqif bisa seketika 

(langsung) dilakukan.  Sebagai contoh dari metode ini adalah: direct mail, 

direct advertising, telefundraising, dan  presentasi  langsung.
177

 Metode 
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fundraising dengan pendekatan secara langsung di Yatim Mandiri dilakukan 

dengan banyak cara: 

a. Mulai dengan menggunakan kupon dimana ada kupon Muharram dan 

kupon Ramadhan.  

b. Melalui penyampaian program ASA untuk bunda yatim.  

c. Melalui pengajian-pengajian, dimana nantinya biasanya akan didapatkan 

insidentil. Jadi, dari Yatim Mandiri bersama suatu kelompok pengajian 

mengadakan pengajian bersama. Dari Yatim Mandiri kadang yang 

mendatangkan Ustadznya dan disanalah didapatkan donasi insidentil 

tersebut. Semacam menjemput bola, mengalir saja mengingat persaingan 

yang semakin banyak juga. Jadi, harus punya trik-trik khusus. Kalau dulu 

tidak seberapa banyak dan ketat apalagi sekarang lembaga Yatim 

Mandiri telah menjadi Laznas yaitu penyampaian donasinya harus benar-

benar merata yang dulu hanya yatim sekarang dhuafa juga meskipun 

yatim itu ya dhuafa istilahnya yang tidak mampu itu yang dibantu.  

Fundraising di Yatim Mandiri dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, 

seperti event Muharram dan Ramadhan dengan dibukanya counter-

counter di suatu tempat yang menjadi magnet masyarakat datang. Magnet 

tesebut bisa tempat pembelanjaan atau di jalan-jalan yang ramai seperti 

waktu car free day. Tetapi, untuk di jalan biasanya dengan membagikan 

langsung atau menawarkan langsung kepada pengunjung yang datang. Di 

Yatim Mandiri sering dilakukan dengan cara mengadakan event yaitu 

dengan secara langsung membagikan majalah kepada masyarakat yang 



 

83 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 
 

datang. Hasilnya nanti ada masyarakat yang menjadi donatur dan secara 

langsung memberikan donasinya dan ada yang datang ke kantor. 

Fundraising dilakukan dengan cara retail penyampaian langsung ke 

donatur dan melalui event program-program yang dilakukan di 

perusahaan dan akademika dengan presentasi.  

d. Fundraising di Yatim Mandiri dilakukan oleh petugas khusus yang 

bertugas langsung mengambil donasi door to door untuk menemui 

donatur yaitu sebagai dakwah secara langsungnya.  

e. Adapun dari hasil observasi ada cara lain dalam fundraising yaitu dengan 

melakukan program Odot (One day One Thousand). Toolsnya adalah 

kaleng berlebel One Day One Thousand Yatim Mandiri yang disebar 

oleh para karyawan Yatim Mandiri ke mahasiswa dan masyarakat umum 

lainnya yang disetorkan setiap satu bulan sekali dan untuk waktu pasti 

setorannya sesuai dengan perjanjian sebelumnya kepada setiap pemegang 

kaleng Odot.  

Metode fundraising dengan pendekatan secara tidak langsung 

(indirect) ialah suatu  metode  yang  menggunakan  teknik-teknik atau cara-

cara yang tidak melibatkan partisipasi wāqif secara langsung. Yaitu bentuk-

bentuk fundraising di mana tidak  dilakukan dengan memberikan daya 

akomodasi langsung terhadap respon wāqif seketika. Metode ini misalnya 

dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan 

citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana wakaf 

pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini  adalah:  advertorial,  image  
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compaign, dan  penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, 

melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lainnya.
178

 Cara fundraising 

dengan pendekatan secara tidak langsung yaitu: 

a. Dalam bentuk kerjasama salah satunya melalui program Kesling atau 

kesehatan keliling yang diselenggarakan di instansi-instansi seperti 

sekolah yang prospek untuk mendapatkan calon donatur-donatur baru. 

Fundraising di Yatim Mandiri dilakukan dengan berbagai cara sesuai 

dengan program kerja seperti menyampaikan program Kesling, Bestari, 

Icm, Wakaf, dan Mec kepada sasarannya yaitu kepada semua masyarakat 

yang ada melalui instansi-instansi perusahaan dengan surat, dan proposal. 

Seperti, bagian divisi program dengan menyampaikan program-program 

Yatim Mandiri ketika event. 

b. Cara fundraising dilakukan dengan cara memberi layanan lebih kepada 

donatur. Contohya, anak donatur ulang tahun kasih kado. Hal tersebut 

dilakukan agar donatur lebih percaya. Selain itu, inovasi juga dilakukan 

seperti yang punya kelebihan edit gambar lalu disebar melalui media 

sosial. Bahwa cara fundraising dilakukan dengan menyakinkan bahwa 

fundraising itu bukan hanya sekedar meminta-minta tapi tujuannya 

adalah untuk mengajak berbagi kepada sesama.  

c. Lewat CSR meskipun yang CSR jarang dilakukan. Karena, mungkin 

untuk lembaga mendapat keuntungan tapi untuk perusahaan apa 

untungnya akhirnya kurang cocok untuk lembaga yatim mandiri yang 
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mempunyai lingkup panti asuhan, kalau lembaga sosial yang untuk 

pembangunan masjid bisa. Fundraising dominan dilakukan secara retail 

tetapi Yatim Mandiri juga punya CSR yang diharapkan bisa berkembang 

karena sangat berpengaruh terhadap hasil fundraising. Semakin banyak 

donatur semakin baik untuk lembaga sosial. Dengan banyak CSR 

diharapkan akan semakin banyak yang tahu keberadaan Yatim Mandiri 

karena harapan donatur Yatim Mandiri masih jauh dari yang sudah ada  

sekarang.  

d. Namun, ada kemudahan lain yang diberikan oleh pihak Yatim Mandiri 

yaitu donatur bisa berdonasi via transfer dan juga bisa datang langsung 

ke kantor.  

e. Fundraising dengan cara melalui iklan di radio  

2. Efektivitas Metode Fundraising 

Bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya), manjur atau mujarab  dan  dapat  membawa  hasil.
179

 Efektivitas 

adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan 

sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan  operasional.
180

 Efektifitas 

metode fundraising di Yatim Mandiri cabang surabaya ialah: 
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a. Paling efektif fundraising dilakukan dengan datang langsung. Misalnya, 

sedang lewat satu instansi kemudian mampir untuk menyampaikan kalau 

dari Yatim Mandiri mau nitipkan majalah atau selembaran program-

program disertai adanya form dan tukar no telefon untuk menghubungi 

selanjutnya. 

b. Paling efektif fundraising dilakukan kepada seseorang yang sudah 

mempunyai saudara atau teman yang sudah menjadi donatur di Yatim 

Mandiri yaitu melalui referensi donatur. Dari pada door to door kepada 

orang baru yang tidak mempunyai saudara atau teman yang menjadi 

donatur Yatim Mandiri. 

c. Paling efektif fundraising dilakukan dengan cara facebook dan itu tidak 

butuh tenaga. 

d. Fundraising yang efektif dilakukan dengan cara face to face karena 

fundraising sebagai salah satu dakwah yaitu butuh pendekatan dan 

kepercayaan. 

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Melakukan Fundraising 

Dalam garis besarnya, seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya 

insani dikelompokkan dalam tiga kegiatan utama yang secara sekuensial 

adalah pertama, pengadaan (rekrutmen dan semua kegiatan pendahulunya, 

seleksi, dan penempatan awal), kedua, pemeliharaan (pemberian motivasi 

dalam arti luas, latihan, dan pengembangan, evaluasi kinerja, promosi, 

demosi, dan mutasi), dan ketiga separasi.
181
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Pertama, dalam pengadaan sumber daya manusia disini ada beberapa 

aspek yang dilihat: 

a. Pengadaan tenaga kerja dalam sejarah yang dimaksud disini adalah 

bagaimana cara memperoleh tenaga kerja. Intinya pada pengadaan 

sumber daya manusia adalah menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan 

suatu organisasi secara kualitatif dan kuantitatif.
182

 Di Yatim Mandiri 

pengadaannya dilakukan dengan cara: 

1) Pengadaan tentang tenaga kerja sudah ada batasan dari pusat. Yaitu 

berapa jumlah Zisco yang harus dipenuhi setiap cabang. Karena, jika 

hanya mengejar target tanpa mempertimbangkan berapa jumlah Zisco 

akan berdampak pada costnya yang akan lebih besar dari pemasukan.  

2) Pengadaan akan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan 

tergantung pada kebijakan kepala cabang masing-masing. Contohnya, 

Surabaya yang membutuhnya banyak sumber daya manusia. Karena, 

beberapa hal yaitu memang banyak yang harus di ambil dan tidak bisa 

memaksakan semua donatur harus transfer. Untuk saat ini sekitar 80% 

dana diambil oleh Zisco, hanya beberapa saja yang memanfaatkan 

fasilitas lain seperti transfer, M-Banking, dan dari Zisco bisa terjadi 

pengembangan donasi yang selain bisa melalui media sosial 

dibutuhkan juga face to face agar kepercayaan donatur bertambah. 

3) Pengadaan sumber daya manusia di Yatim Mandiri juga dilakukan 

dengan menerima relawan pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan 
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Ramadhan dan Muharram yang memang membutuhkan banyak tenaga 

kerja. Berikut adalah penjelasan dan hasil wawancara tentang program 

penarikan, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. 

b. Rekrutmen yaitu proses menemukan dan menarik pelamar-pelamar yang 

mampu untuk dipekerjakan. Di Yatim Mandiri penarikan sumber daya 

dilakukan dengan cara: 

1) Rekrutmen Zisco diperoleh dari MEC dan OB Yatim Mandiri setelah 

itu baru dicari dari luar Yatim Mandiri kalau di dalam sudah tidak ada.  

2) Rekrutmen Zisco dengan membuka lowongan. Adapun berdasarkan 

hasil observasi pengadaan sumber daya manusia dilakukan melalui 

referensi dari karyawan Yatim Mandiri. Contohnya, kepala cabang 

meminta dicarikan seseorang yang mau menjadi Zis Consultans 

kepala salah satu karyawan divisi landing.  

3) Selain itu, perekrutan Zis Consultans juga diperoleh dari alumni 

peserta PPL Yatim Mandiri yang mengajukan diri. Untuk rekrutmen 

sumber daya manusia relawan, di Yatim Mandiri relawan langsung 

mengajukan diri dengan datang langsung ke kantor. 

c. Menyaring atau seleksi, proses seleksi dimulai ketika rekrutmen berakhir. 

Ketika perusahaan telah memiliki sejumlah besar calon karyawan. 

Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk 

memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak sesuai dengan 
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kualifikasi yang ada dalam uraian jabatan.
183

 Di Yatim Mandiri 

penyeleksian sumber daya dilakukan dengan cara: 

1) Proses seleksinya, contohnya dari 10 sumber daya manusia yang ada 

tidak semua lolos, sekitar 5 sampai 4 saja dikarenakan minder dan lain 

sebagainya.  

2) Proses seleksi calon sumber daya manusia dari dalam kantor sendiri 

dengan memberi waktu untuk mencoba pekerjaan baru. Dengan cara 

membagi jam kerja, misalkan satu minggu melakukan pekerjaan 

barunya satu bulan di dalam melakukan pekerjaan utamanya, untuk 

mengetes mental calon Zisco yang butuh mental kuat.  

d. Menempatkan, penempatan kerja pelamar untuk memegang suatu jabatan 

dalam organisasi melalui proses orientasi (induksi), yakni mengenalkan 

karyawan kepada perusahaan tentang pekerjaannya.
184

 Di Yatim Mandiri 

penempatan kerja sumber daya dilakukan dengan cara: Zisco yang sudah 

direkrut itu bukan freeland, tetapi sudah dianggap sebagai marketingnya 

Yatim Mandiri jadi harus pintar, kuat, semangat, mampu berkomunikasi 

dengan baik, percaya diri, punya tujuan yang jelas seperti yang dulu 

dilakukan oleh kepala cabang sewaktu menjadi Zisco yang dapat 

melampaui target dengan latar belakang bukan jiwa marketing. 

Kedua, pemeliharaan meliputi pemberian motivasi dalam arti luas, 

latihan, dan pengembangan, evaluasi kinerja, promosi, demosi, dan mutasi. 
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a. Motivasi, secara sederhana adalah faktor-faktor yang mendorong 

seseorang untuk berperilaku tertentu ke arah tujuan yang akan 

dicapainya.
185

 Motivasi adalah kemauan untuk meningkatkan upaya ke 

arah pencapaian tujuan organisasi dengan syarat hasil upaya tadi akan 

memuaskan sebagian kebutuhan individu.
186

 Tujuannya bermula dari 

adanya kebutuhan/keinginan sebagai pembangkit motivasi.
187

 Di Yatim 

Mandiri motivasi sumber daya dilakukan dengan cara: 

1) Jika ada curhat keluhan, maka motivasinya dengan disarankan untuk 

mencoba lagi serta doa. Selain itu mengingatkan untuk memulai dari 

diri sendiri baru ke orang lain.  

2) Fundraising juga memiliki motivasi dari diri sendiri, dengan bekerja 

sebagai fundraiser bisa banyak relasi, banyak teman, banyak kenalan, 

dan dari segi waktu juga lebih enak dibanding staff dalam, dan bisa 

bertatap muka langsung dan ngobrol berbagi cerita. Selain motivasi 

dari atasan yang hampir tiap hari dan juga waktu evaluasi setiap 

minggunya.  

3) Motivasi juga di berikan oleh atasan hampir setiap hari dan waktu 

evaluasi setiap minggunya.  

4) Motivasi dari dalam diri sendiri adalah dengan niat untuk bekerja di 

lembaga sosial yang tidak hanya fokus bekerja tetapi ada semangat 

lain yang tumbuh berupa rasa kemanusiaan untuk membantu sesama. 
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b. Latihan dan pengembangan, Ada dua tujuan latihan dan pengembangan 

karyawan. Yaitu, untuk menutup “gap” antara kecakapan atau 

kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan dan program-program 

tersebut yaitu latihan dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran 

kerja yang telah ditetapkan.
188

 Di Yatim Mandiri Latihan dan 

pengembangan sumber daya dilakukan dengan cara: 

1) Secara global satu tahun sekali dan dilakukan secara bergiliran kadang 

untuk Zisco, staff dalam, dan kadang umum perwakilan dan service 

excellent. Dan untuk Zisco baru dengan cara di breafing ikut teman-

teman langsung ke lapangan.  

2) Pelatihannya dilakukan dengan tatap muka langsung dengan kepala 

cabang yaitu untuk dijelaskan bagaimana rute mekanisme menjadi 

seorang Zisco setelah itu baru diarahkan untuk terjun langsung ke 

lapangan baik secara personal maupun tim.  

3) Pelatihan dilakukan secara global sejawa timur. Diadakan setahun 

sekali dalam waktu 3 hari setiap tahunnya.  

4) Pelatihannya seperti public speaking, leadership, dan bagaimana cara 

fundraising yang baik khusus ini dilakukan oleh pusat. Waktu 

pelatihannya tentatif melihat waktu dan kondisi. Untuk pembinaan 

langsung dari pusat dilakukan di luar kantor. Selanjutnya mengenai 
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kompensasi di Yatim Mandiri ada bonus untuk Zisco yang mencapai 

bahkan melebihi target.  

c. Evaluasi kinerja merupakan salah satu fungsi mendasar personalia, 

terkadang disebut juga dengan review kinerja, penilaian karyawan, atau 

rating personalia.
189

 Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodek yang 

ditentukan oleh organisasi.
190

  Dan hasil observasi dari evaluasi kinerja di 

Yatim Mandiri cabang Surabaya dilakukan setiap minggu tepatnya pada 

setiap hari jum’at setelah dhuhur. Bertempat di ruang kerja kepala cabang 

atau aula Yatim Mandiri cabang Surabaya dipimpin oleh kepala cabang. 

Selain itu, evaluasi juga dilakukan setiap beberapa bulan sekali dengan 

dipimpin dari bagian pusat. Bertempat di aula Yatim Mandiri cabang 

Surabaya.  

d. Promosi, demosi, dan mutasi. Promosi, yaitu kegiatan pemindahan 

karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dimana 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya. 

Yang dilakukan demi perkembangan karyawan selatjutnya karena pada 

jabatan sebelumnya telah menunjukkan prestasi yang optimal dan kalau 

tetap berada pada jabatan lama akan menimbulkan kebosanan.
191

 Demosi 

adalah perpindahan karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lainnya yang 

lebih rendah dalam hal gaji, kewajiban, tanggungjawab, dan atau jenjang 
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organisasinya.
192

 Mutasi ialah suatu perubahan posisi atau jabatan atau 

tempat atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal atau vertikal 

(promosi atau demosi) di dalam suatu organisasi.
193

 Di Yatim Mandiri 

mengenai promosi, demosi, dan mutasi diperoleh data sebagi berikut, 

bahwa promosi pernah dilakukan di Yatim Mandiri, contohnya dari OB 

menjadi Zisco dan dari OB menjadi salah satu bagian divisi data. 

Ketiga, separasi yaitu tahap pemisahan antara tenaga kerja dengan 

organisasi perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti 

usia pensiun, pindah kerja, diberhentikan, minta berhenti ataupun 

meninggal dunia.
194

 Separasi di Yatim Mandiri contohnya adalah jika ada 

petugas fundraising yang cuti maka pengambilannya dibantu untuk 

diambilkan oleh petugas lainnya. Jika ada yang mau resain maka harus 

ada rentan waktunya, dan juga memberitahu donaturnya selain ke pihak 

lembaga. Ketentuan untuk cuti maka dua hari sampai tiga hari 

sebelumnya sudah konfirmasi serta minta tanda tangan kepada kepala 

cabang. Untuk resain ketentuannya satu bulan sebelumnya 

konfirmasinya, karena harus ada pengganti, penggantinya adalah dari 

petugas-petugas yang sudah ada meskipun petugas baru kesulitan untuk 

mencari alamat lebih baik daripada kepada petugas baru yang pernah 

terjadi dibawa lari oleh petugas baru. Ketentuan untuk cuti dua hari tidak 

ada pengaruh kepada pengalihan pengambilan, asalkan target tetap 
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terpenuhi. Berdasarkan hasil observasi jika ada yang mau resain maka 

beberapa bulan sebelumnya sudah harus konfirmasi ke pihak lembaga. 

Pengambilannya dialihkan kepada petugas lainnya yang masih kerja 

disana. Contohnya dibagi ke beberapa petugas disana pengambilan 

donasinya. 

 

 


