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Pengantar Penulis

Buku “Membangun Akuntabilitas Filantropi di media Massa” ini 
merupakan rekaman proses pelaksanaan program penguatan akuntabilitas 
pengelolaan filantropi di media massa yang dilakukan oleh PFI (Perhim-
punan Filantropi Media Massa) dan PIRAC (Public Interest Research and 
Advocacy Center) dengan dukungan Yayasan TIFA. Buku ini berisi proses 
dan dinamika penyusunan Kode Etik Filantropi Mediamassa sebagai in-
strument untuk meningkatkan akuntabilitas media dalam mengelola sum-
bangan masyarakat. Sebagian besar isi buku ini bercerita mengenai hasil 
penelitian PFI dan PIRAC mengenai profil media massa pengelola filantropi 
masyarakat dan berbagai tantangan serta problem akuntabilitas yang 
dihadapi dalam penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumbangan 
masyarakat. Hasil penelitian ini kemudian menjadi basis informasi dalam 
penyusunan kode etik filantropi mediamassa.

Buku ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pemberian 
apresiasi dan dukungan PFI dan PIRAC terhadap Dewan Pers, Pengelola 
Filantropi di media massa dan pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam 
penyusunan kode etik dan berkomitmen untuk menjalankannya. Inisiatif 
penyusunan Kode Etik Filantropi Media Mssa dilakukan sebagai jawaban 
terhadap problem akuntabilitas media massa dalam mengelola sumbangan 
masyarakat. Problem ini muncul ditengah kegairahan masyarakat untuk 
menyumbang dan sebagian disalurkan melalui media massa. Media muncul 
sebagai pemain penting dalam kegiatan filantropi dengan memerankan 
diri sebagai ‘mesin pengumpul sumbangan” yang efektif, di luar tugas 
utamanya sebagai pengumpul dan penyebar berita. Peran baru media 
ini memerlukan aturan main, pedoman dan pengawasan karena dalam 
prakteknya dinilai kurang transparan dan akuntabel. Kode Etik Filantropi 
Mediamassa menjadi salah satu altenatif pemecahan masalah sekaligus 
instrument dalam meningkatkan akuntabilitas.

 89
 94
 98
101
104
108
109
110
114

123
125
128
131

135

149



8

Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Massa

Pengantar Penulis

Buku ini bisa hadir di tangan anda berkat adanya dukungan, bantuan 
dan kontribusi dari banyak pihak. Penulis berterima kasih kepada Dewan 
Pers, Tim perumus Kode Etik Filantropi Media Massa, pengelola media 
massa yang bersedia menjadi informan penelitian, serta pihak-pihak lain 
yang membentu memberikan dana dan kontribusi pemikiran. Ucapan teri-
ma kasih dan apresiasi juga ditujukan kepada Yayasan TIFA yang bersedia 
mendanai berbagai aktivitas untuk mendukung inisiatif perumusan Kode 
Etik filantropi Mediamassa.

Semoga buku ini bisa bermanfaat dalam mendukung upaya penguatan 
akuntabilitas dan profesionalisme media massa dalam mengelola sumbangan 
sehingga berdampak pada kemajuan filantropi Indonesia dan perbaikan kondisi 
sosial ekonomi masyarakat. 

Selamat membaca

Depok, September 2013

Tim Penulis
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1.1 Filantropi: Peran baru Media massa di Indonesia 

“Pemirsa…kami masih menunggu sumbangan dan bantuan anda 
bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah…Salurkan ban-
tuan anda lewat nomor rekening……!”

Dalam beberapa tahun terakhir kita sering menyimak ajakan ini di 
televisi. Ajakan untuk berderma yang disampaikan oleh penyiar berita 
atau presenter program ini gencar dilakukan pada saat terjadi musibah 
atau bencana. Ajakan untuk menyumbang ini juga banyak ditemui di me-
dia massa cetak, radio dan atau media on line. Selain himbauan kepada  
masyarakat untuk menyumbang, media massa juga membuat iklan khusus 
penggalangan sumbangan yang berisi gambar-gambar seputar bencana. 
Beberapa media massa bahkan menyelenggarakan acara khusus peng-
galangan dana dengan menghadirkan artis, selebriti, tokoh masyarakat 
untuk menarik empati dan kepedulian masyarakat. Merekapun tak segan 
untuk merayu dan “memberi bonus” kepada donatur yang menyalurkan 
sumbangannya dengan memasang foto, menayangkan gambar atau 
mengumumkan nama-nama mereka. Kiat ini terbukti cukup efektif dalam 
mengumpulkan sumbangan milyaran rupiah dari ribuan orang penyumbang. 

Penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumbangan merupa-
kan peran baru yang banyak diemban oleh media massa di Indonesia 
lima belas tahun terakhir. Peran ini mulai banyak dilakukan pasca 
bencana gempa dan tsunami melanda Aceh dan kepulauan Sumatera 
akhir tahun 2004. Media massa tak cukup memberitakan dan men-
dorong kepedulian serta solidaritas masyarakat, tapi juga mengambil 
peran sebagai “lembaga amal”. Hampir semua media massa saat itu 

Lembaga Derma Baru 
Bernama “Media massa”

BAB 1
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membuka “dompet” atau program “peduli” dengan menerima dan 
menyalurkan sumbangan masyarakat. Mereka kemudian menjadi al-
ternatif bagi penyaluran sumbangan masyarakat. Tak heran jika media 
massa kemudian tampil sebagai penggalang sumbangan terbesar dan 
sukses mengumpulkan donasi masyarakat dalam jumlah  milyaran 
rupiah dalam waktu yang singkat.

Media massa sudah menjelma menjadi “pemain kunci” dan                  
mengambil peran penting dalam kegiatan filantropi (kedermawanan sosial) 
di Indonesia, terutama pada saat terjadi bencana. Beberapa dari mereka 
kemudian mengembangkan ‘misi baru’ ini dengan mendirikan yayasan 
dan memperluas cakupan program.  Dalam perkembangannya beberapa 
media massa tak lagi hanya mengumpulkan sumbangan saat bencana, 
tapi juga menggalang kepedulian dan kedermawanan masyarakat secara 
rutin untuk membantu mengatasi beragam problem sosial, seperti pendi-
dikan, kesehatan, sampai persoalan ekonomi masyarakat. Media massa 
mencoba membantu dan memberikan solusi untuk mengatasi beragam 
persoalan itu melalui program penyantunan, bea siswa, biaya kesehatan, 
modal usaha, sampai pendirian sarana dan infrastruktur sosial (rumah, 
sekolah, puskesmas, rumah ibadah, dll) yang dibiayai dari sumbangan 
masyarakat. Media massa berkembang menjadi ‘lembaga derma’ yang 
menjadi mitra sekaligus ‘kompetitor’ bagi yayasan amal dan LSM dalam 
menggalang dukungan masyarakat. Ratusan media massa baik cetak mau-
pun elektronik berlomba-lomba meraih dukungan massa melalui program 
amal yang mereka publikasikan melalui media massanya masing-masing. 

Dibandingkan dengan negara-negara yang lain, peran media massa 
Indonesia dalam kegiatan filantropi terbilang cukup unik. Di negara-negara 
lain di kawasan Eropa, Amerika, Afika maupun Asia, media massa umumnya 
tidak mengelola dan menyalurkan sumbangan secara mandiri. Media massa 
hanya menjadi bagian dari program penggalangan sumbangan yang dilaku-
kan oleh berbagai LSM atau organisasi sosial. Mereka lebih banyak terlibat 
dalam kegiatan kampanye dan promosi program sosial atau kampanye 
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penggalangan sumbangan bagi korban bencana. Sementara pengelolaan 
sumbangannya diserahkan kepada yayasan sosial, lembaga kemanusiaan 
atau lembaga filantropi yang dipercaya dan dianggap kredibel dan profes-
sional. Media massa juga aktif melakukan pengawasan dan memberitakan 
berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan sumbangan. Namun di Indoneia, 
media massa lah yang justru aktif menggalang sumbangan masyarakat, 
mengelola dan menyalurkannya kepada korban bencana atau pihak yang 
dianggap berhak dan membutuhkan. Media massa tak lagi hanya sekedar 
memfungsikan diri sebagai sarana promosi kegiatan filantropi sekaligus 
mengawasi penggalangan, pengelolaan dan penyalurannya, tapi juga me-
merankan diri sebagai “lembaga sedekah” yang menggalang, mengelola 
dan menyalurkan sumbangan. 

Media massa berkembang menjadi institusi yang dipercaya masyarakat 
untuk penggalangan dana masyarakat. Dalam hal penggalangan dana, 
media massa itu bisa berada di garis depan karena langsung berhadapan 
dengan masalah dan mempunyai kemampuan menjangkau masyarakat 
secara luas. Menonjolnya peran media massa tersebut disebabkan oleh 
beberapa hal yang menjadi kelebihan media massa. Pertama, daerah 
reaching out media massa lebih luas dibandingkan dengan organisasi-or-
ganisasi sosial yang bekerja sendiri-sendiri. Kedua, media massa dapat 
memberikan aspek emosional bagi permirsa/pembaca dengan memberi 
sentuhan gambar yang sedih dengan narasi yang menyentuh. Inilah yang 
menyebabkan media massa lebih mendapatkan perhatian untuk peng-
galangan dananya, karena memang salah satu fungsi media massa yaitu 
yaitu to inform, to entertain, to educate, dan social control (surveillance). 

Media massa berkembang menjadi 
‘lembaga derma’ yang menjadi mitra 
sekaligus ‘kompetitor’ bagi yayasan 
amal dan LSM dalam menggalang 
dukungan masyarakat.
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1.2 “Filantropi Media Massa” dan Perdebatan Definisinya 

Kata atau terminologi Filantropi (Philanthropy) berasal dari 2 kata 
bahasa Yunani, yaitu  ‘philos’  yang berarti cinta dan anthropos yang artinya 
manusia. Gabungan dari kedua kata tersebut menghasilkan kata Philan-
thropy yang bermakna “ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia”. 
Kamus Webster (2002) mendefiniskan filantropi sebagai “pekerjaan atau 
upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta pada sesama 
dan kemanusiaan”. Filantropi bisa dimaknai sebagai tindakan sukarela yang 
didorong rasa cinta kasih kepada sesama dan bertujuan untuk memajukan 
kepentingan umum, membantu mengatasi persoalan yang dihadapi umat 
manusasia atau memperbaiki kondisi kehidupannya. 

Dalam praktiknya, filantropi (dalam bahasa Indonesia sering diter-
jemahkan menjadi “kedermawanan” atau “kedermawanan sosial”. Istilah 
ini selalu dikaitkan dengan kegiatan berderma secara terorganisir dan 
berorientasi jangka panjang. Ini untuk membedakannya dengan karitas 
(charity) yang lebih bersifat personal dan jangka pendek. Hal Ini juga 
tergambar dari definisi yang disampaikan oleh Robert L. Payton yang 
menitikberatkan filantropi sebagai gagasan organisasi dalam penger-
tian “kegiatan kolektif”1.  Filantropi tidak diartikan sebagai kegiatan 
individual, tetapi suatu kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh atau 
melalui organisasi atau lembaga. Filantropi berkaitan dengan aktivitas 
penggalangan , pengelolaan, dan distribusi sumber daya yang kom-
pleks yang dilakukan oleh swasta atau masyarakat sipil dalam mem-
pengaruhi perubahan masyarakat tanpa mengandalkan mekanisme 
birokratik pemerintah2.  Filantropi lebih dilihat sebagai investasi sosial 
yang ditujukan untuk penguatan masyarakat daripada derma karitas 
individual untuk membantu kebutuhan mendadak.

1 Lihat “Philanthropy as Moral Discourse,” Bagian 1 dari 3, http://www.paytonpapers.
org. 
2 http://wikiwhat.com/encyclopedia/p/ph/philanthropy.html 
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Keterlibatan media massa dalam kegiatan filantropi di Indonesia dalam 
perkembangannya kemudian memunculkan kata atau istilah “filantropi 
media massa” atau “filantropi media”. Istilah ini mengacu pada kegiatan 
filantropi yang dilaksanakan oleh kalangan media massa di Indonesia, khu-
susnya pada saat terjadi musibah atau bencana. Namun, dalam berbagai 
diskusi, terminology “filantropi media” ini selalu memunculkan perdebatan. 
Pertanyaan yang selalu mengemuka adalah, “Apakah kegiatan pengelolaan 
sumbangan masyarakat yang dilaksanakan oleh media massa itu bisa 
disebut atau dikatagorikan sebagai “Filantropi Media massa”? Beberapa 
akademisi dan praktisi filantropi melihat sumbangan yang dikelola media 
massa berasal dari masyarakat, bukan dari perusahaan media massa 
sehingga penyebutan “filantropi media massa” dinilai kurang tepat. Be-
berapa penggugat mengusulkan terminologi yang lebih netral dan dinilai 
lebih tepat, yakni “Filantropi melalui media massa”.  

Pertanyaan kritis lainnya yang muncul adalah, Apakah kegiatan ini 
juga bisa disebut atau dikatagorikan sebagai “Filantropi Perusahaan media 
massa”?  Karena, jika mengacu pada definisi filantropi perusahaan sebagai 
“kegiatan-kegiatan perusahaan yang memberikan sebagian keuntungan 
atau sumber daya mereka kepada berbagai organisasi nirlaba yang disalur-
kan langsung oleh perusahaan atau melalui suatu yayasan perusahaan.” 3, 
penyebutan “filantropi perusahaan media massa” juga dinilai kurang tepat.  
Filantropi yang dilakukan oleh beberapa media massa di Indonesia belum 
bisa diklasifikasikan ke dalam filantropi perusahaan karena sumbangan 
yang mereka galang dan distribusikan tidak berasal dari keuntungan atau 
sumber daya perusahaan, tetapi dari individu atau kelompok masyarakat 

Mengacu pada perdebatan di atas dan belum adanya kesepakatan 
mengenai definisi “filantropi media massa”, maka penggunaan terminologi 
“Filantropi Media Massa” pada penelitian ini lebih mengacu pada kegia-
tan filantropi atau kedermawanan yang dilakukan masyarakat melalui 
media massa dalam bentuk penggalangan, pengelolaan dan penyaluran/ 
3 Jodie Rykse, “Corporations as Philanthrophic Citizens,” http://www.learningtogive.
org
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pendayagunaan sumbangan masyarakat yang disampaikan dalam bentuk 
dana dan inkind (barang, jasa, keahlian dan jaringan).

1.3 Filantropi Indonesia & Peranan Media Massa dalam Pengembangannya

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, “Filantropi” mungkin 
tergolong kata atau istilah baru yang belum banyak dipahami dan digu-
nakan. Namun, kegiatan filantropi sendiri sebenarnya bukanlah aktivitas 
yang asing bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan kedermawanan (menyum-
bang, memberi, berderma, bersedekah) merupakan bagian dari tradisi 
masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak 
menemukan prakteknya di berbagai daerah dan suku di Indonesia dengan 
beragam nama dan bentuk, seperti “jimpitan’, “sinoman’, “parelek’, “buah 
bungaran”, “ngayah”, ‘julo-julo” dan sebagainya. Tujuan dan maknanya 
sama: berbagi sumber daya yang dimiliki (uang, barang, tenaga, pikiran, 
dan sebagainya) untuk membantu memenuhi kebutuhan dan mengatasi 
persoalan yang dihadapi orang lain.

Kegiatan kedermawanan juga menjadi bagian dari ajaran dan ke-
giatan keagamaan di Indonesia. Sebagian dari kegiatan kedermawanan 
keagamaan ini bersifat wajib (obligatory) dan sebagian lainnya bersifat 
pemberian suka rela (voluntary) yang didorong dan dianjurkan dalam 
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rangka tolong-menolong, kerjasama, muamalah, hubungan antarmanusia. 
Ajaran dan praktek kedermawanan ditemui dalam ajaran Islam dalam 
bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan jenis pemberian lainnya.  Konsep 
serupa juga ditemukan dalam ajaran Kristen, Katolik maupun protestan, 
dalam bentuk Kolekte, Persepuluhan, Dana Puasa Pembangunan, dan 
lain-lain. Sedangkan dalam ajaran agama Hindu dan Budha dikenal dan 
dipraktekkan Dana Punia, Dharma, dan sebagainya.

Kegiatan kedermawanan mulai berkembang dengan pesat dan 
terorganis serta menemukan momentum pada awal dasawarsa 1990an. 
Momentum perkembangan itu terjadi manakala Indonesia mengalami 
krisis ekonomi yang kemudian diikuti dengan krisis politik dan berujung 
pada tumbangnnya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden 
Soeharto. Pada saat yang sama bencana alam dalam bentuk gempa 
bumi, kebakaran hutan, tanah longsor, dan tsunami, terjadi secara be-
runtun di beberapa wilayah di tanah air. Krisis ekonomi dan bencana di 
mana-mana ini telah mendorong kepedulian dan solidaritas masyarakat 
untuk membantu sesamanya. Kondisi politik dan hukum yang kondusif 
pasca tumbangnya rezim Orde Baru juga mendorong perkembangan ke-
giatan kedermawanan berikut organisasi yang menaunginya. Kemunculan 
berbagai yayasan yang diinisiasi keluarga kaya, perusahaan, media massa, 
anggota ormas keagamaan dan akktivis LSM sejak permulaan dasawarsa 
1990an menunjukkan bahwa filantropi memang mengalami masa subur. 

Berkembangnya kegiatan filantropi ini tergambar dalam pemberitaan 
media massa dan berbagai hasil penelitian. Salah satunya adalah survei 
rumah tangga yang dilakukan PIRAC (Public Interest Research and Advo-
cacy Center) mengenai potensi dan perilaku menyumbang masyarakat 
di sepuluh kota di Indonesia pada tahun 2000, 2004 dan 2007.4  Hasil 
Survei menunjukkan bahwa jumlah rata-rata sumbangan masyarakat 
untuk program-program yang sifatnya umum mengalami kenaikan dari 
Rp.301,515/orang/ tahun pada tahun 2004 menjadi Rp.325.775/orang/tahun 
4  Hamid Abidin dan Kurniawati, Berbagi untuk Negeri: Pola perilaku Masyarakat 
Indonesia dalam Berderma,  Piramedia, Jakarta, 2005
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pada tahun 2007. Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat juga bisa 
dilihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang menyisihkan dana untuk 
sumbangan, serta besaran dana yang disisihkan. Jika pada dua survei 
sebelumnya (2000 dan 2004) hanya ada sekitar 16% masyarakat yang 
menyisihkan dana untuk sumbangan, pada tahun 2007 terjadi peningka-
tan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 43.7% responden. Sementara 
dana yang disisihkan juga meningkat dari 663.661 pada 2004 menjadi Rp 
767.272 pada 2007 (PIRAC, 2008).

Meningkatnya sumbangan masyarakat ini telah memberikan mo-
mentum bagi berkembangnya kegiatan penggalangan dan penyaluran 
sumbangan dan bentuk-bentuk dukungan lainnya dari masyarakat. Upa-
ya-upaya penggalangan sumber daya dan dukungan masyarakat dilakukan di 
berbagai tempat oleh berbagai macam organisasi, terutama di waktu-waktu 
tertentu, seperti ketika terjadi bencana alam. Metode penggalangannya pun 
tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional, tapi sudah mengarah 
pada filantropisme modern. Beberapa yayasan sosial dan lembaga amal 
mulai menggunakan metode-metode fundraising baru, seperti direct mail/
email, special event, membership, internet fundraising, SMS Charity, Ring 
Back Tone (RBT) Donasi, dan strategi modern lainnya dalam menggalang 
dana dan dukungan masyarakat. 

Dari segi program, perkembangan filantropi Indonesia juga diwarnai 
dengan perluasan program yang ditawarkan kepada masyarakat untuk 
didukung dan disumbang. Di tengah maraknya kegiatan penggalangan 
dana untuk kegiatan keagamaan dan bencana, yang menjadi main-
stream utama filantropi Indonesia, beberapa organisasi mulai mencoba 
mengarahkan kegiatan filantropi untuk mendukung-isu-isu yang sifatnya 
strategis dan bersifat jangka panjang. Upaya ini dilakukan dengan me-
mobilisasi dana dan daya dari masyarakat untuk program-program yang 
sifatnya non charity dan emergency. Hal ini bisa dilihat dari maraknya 
kampanye penggalangan sumbangan untuk program perlindungan kon-
sumen, program anti korupsi, bantuan hukum bagi masyarakat miskin 
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dan perlindungan buruh migran, dan program-program lainnya yang 
belum pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya 

Perkembangan filantropi di era 1990-an juga ditandai dengan muncul-
nya “pemain-pemain baru” yang ikut mewarnai dan mendorong pengem-
bangan filantropi. Setidaknya ada dua pemain baru yang menonjol dan 
berperan besar dalam pengembangan filantropi di Indonesia, yakni OPZ 
(Organisasi Pengelola Zakat) dan media massa. OPZ yang dikenal sebagai 
LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat) banyak mengem-
bangkan cara-cara baru dalam berkampanye dan menggalang sumbangan 
masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq, sedekah, maupun Wakaf. Sementara 
Media massa muncul sebagai lembaga yang memanfaatkan kecepatan 
dan keluasan jangkauan informasinya dalam menggugah masyarakat 
untuk peduli dan berbagi untuk membantu sesama.

Media massa muncul sebagai institusi efektif dalam menggerak-
kan kepedulian dan kedermawanan masyarakat. Di samping memainkan    
peran utama mereka sebagai pembuat berita dan stasiun penyiaran, 
media massa di Indonesia menemukan kesempatan luas untuk mempro-
mosikan kegiatan filantropis atau kedermawanan sebagai dampak dari 
bencana. Selain mengulas berita, mereka mulai berkampanye membantu 
para korban bencana, di antaranya dengan mengerahkan para relawan, 
menyatukan kembali keluarga yang terpisah dan mendorong semangat 
untuk memberi pada sesama. 
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Kegiatan paling sukses yang berhasil dilakukan adalah kapasitas mereka 
dalam memobilisasi dana dari masyarakat. Mereka tidak hanya mendorong 
orang-orang untuk menyumbang ke organisasi-organisasi sosial, namun 
juga memerankan diri sebagai pengumpul dan pendistribusi sumbangan. 
Televisi, radio, dan surat kabar, dan media massa online tidak lagi hanya 
berperan sebagai media informasi dan hiburan, tapi mulai memperluas 
kiprahnya sebagai penggalang dan penyalur dana sosial melalui program 
“dompet” dan “peduli”. Program-program ini tidak hanya bermunculan pada 
saat terjadi bencana alam maupun sosial, tapi sebagian sudah menjadi 
program tetap dan reguler. Distribusi dan pemanfaatan dananya, meski 
sebagian besar masih untuk hal-hal yang sifatnya emergency, juga sudah 
meluas ke masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi produktif. 

Program penggalangan kedermawanan oleh media massa ini 
mendapatkan dukungan oleh masyarakat. Hal ini tergambar dari be-
sarnya perolehan dana yang mereka galang dari masyarakat. Pada saat 
bencana Tsunami di Aceh, misalnya, PIRAC mencatat lebih dari Rp.367 
milyar sumbangan berhasil  digalang oleh 35 media massa,  dengan 
perolehan dari televisi mencapai Rp 72,6 milyar dan media cetak sebe-
sar Rp 72,5 milyar. Sementara jumlah media massa yang menggalang 
tercatat lebih dari 150 media massa. Perolehan sumbangan yang dimo-
bilisasi media massa untuk korban bencana lainnnya, seperti Gempa 
Padang dan Gempa Jogja juga lebih besar dibanding lembaga pengumpul 
sumbangan lainnya, meski jumlahnya tidak sebesar sumbangan untuk 
korban tsunami Aceh. 

Upaya-upaya penggalangan dana media massa untuk suatu pro-
gram bantuan bencana selanjutnya difasilitasi oleh sifat alami ben-
cana itu sendiri. Suatu bencana, apapun itu, merupakan berita yang 
berharga dan media massa memiliki suatu kewajiban mengumpulkan 
dan mendesiminasikan berita tersebut kepada masyarakat. Pada saat 
yang sama, para pemirsa dan pembaca media massa begitu ingin 
tahu dan tekun menyimak berita bencana alam yang disajikan tanpa 
usaha-usaha media massa untuk menjualnya. Timbal balik ini mencip-
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takan suatu efek ganda terhadap pemenuhan akan pasokan bantuan 
dan sebaliknya, sampai profil bencana itu sendiri sedemikian besar 
sehingga tidak mungkin untuk diabaikan. Kenyataan bahwa perusa-
haan media massa masih harus bersaing dengan perusahaan media 
massa yang lain dalam meraih perhatian pemirsa/pembaca, bahkan 
pada saat terjadinya bencana, menambah intensitas pelaporan berita 
lebih gencar.

1.4 Tantangan Media Massa dalam Mengelola Filantropi

Namun, di tengah potensi dan peran penting yang dijalaninya da-
lam kegiatan filantropi atau kedermawanan, juga muncul persoalan yang 
bisa mengganggu independensi dan peran utamanya sebagai penyebar 
berita, serta efektivitasnya dalam mengelola sumbangan masyarakat. 
Harus diakui bahwa tampilnya media massa sebagai “pemain” dalam 
kegiatan kedermawanan juga berpengaruh terhadap tugas mereka se-
bagai “pengontrol” dan “pengawas”kegiatan penyaluran sumbangan. Hal 
ini ditandai dengan semakin minimnya pemberitaan mengenai berbagai 
ketidakefektifan atau bahkan penyimpangan penyaluran sumbangan yang 
dilakukan oleh lembaga sosial, termasuk media massa. Media massa dinilai 
tak lagi kritis terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesama media 
massa serta lembaga sosial yang menggalang sumbangan karena mereka 
sendiri adalah “pemain” dalam kegiatan yang sama. Beberapa pegiat sosial 
juga mengeluhkan minimnya dukungan pemberitaan dan promosi dalam 
bentuk ILM (iklan layanan masyarakat) yang sebelumnya mudah didapat 



22

Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Massa

Lembaga Derma Baru bernama “Media massa”

dari media massa karena media massa sibuk mempromosikan program 
filantropi yang dilakukannya.

Persoalan lain yang mengemuka adalah profesionalisme dan akuntabilitas 
media massa dalam penyaluran sumbangan. Konsep Akuntabilitas di sini dimaknai 
sebagai Kewajiban dari individu maupun lembaga yang mengelola sumbangan 
untuk mempertanggungjawabkan secara fiskal, manajerial dan kegiatan program 
pemberian sumbangan, baik berupa dana, logistik atau material, tenaga dan 
bentuk-bentuk sumbangan lainnya. Media massa dinilai belum memenuhi aspek 
akuntabilitas dalam penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumbangan. Dalam 
berbagai kegiatan penggalangan sumbangan yang dilakukan media massa, khu-
susnya pada saat bencana, masih banyak ditemukan kasus penyaluran bantuan 
yang tidak tepat sasaran, penggunaan rekening yang perusahaan yang tercampur 
dengan transaksi lainnya, minimnya akses dan keterlibatan donatur maupun korban 
penerima manfaat, bahkan sampai pemanfaatan sumbangan untuk kepentingan 
CSR perusahaan media massa

Persoalan akuntabilitas di dalam pengelolaan sumbangan masyarakat 
yang dilakukan oleh media massa jutru menjadi beban ganda bagi media 
massa sendiri. Di satu sisi media massa dituntut untuk berperan besar dalam 
menjaga terlaksanakannya transparansi publik dari semua lini. Namun di sisi 
lain, seperti yang banyak kasus yang ditemukan di lapangan, justru media 
massa belum menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas 
dalam hal pengelolaan sumbangan masyarakat untuk program sosial dan 
kemanusiaan. 

Berkembangnya kegiatan filantropi di media massa juga belum 
didukung oleh aturan main atau kode etik penggalangan dan pendistribu-
sian dana masyarakat. Kalaupun ada, pengaturannya sangat umum dan 
tidak terperinci, seperti yang diatur dalam standar penyiaran dan pedoman  
perilaku penyiaran yang dikeluarkan KPI (Komisi Penyiaran Indinesia). Be-
lum adanya kode etik yang mengatur program penggalangan lewat media 
massa bisa membuka peluang terjadinya penyelewengan dana. Media 
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massa tidak punya pedoman yang bisa digunakan sebagai acuan dalam 
proses penggalangan, pengelolaan maupun distribusi dana sosial tersebut. 
Di negara lain penyelenggaraan program ini sudah diatur dengan baik. Di 
Inggris misalnya, Komisi Televisi Independen (ITC) dan Radio Authority 
(RA) yang mengatur program siaran radio dan televisi di negara itu juga 
memasukkan mekanisme penyelenggaraan program penggalangan dana 
sosial masyarakat dalam kode etik programnya.

Kontrol terhadap media massa ini juga penting untuk dikedapankan 
terutama karena media massa yang berperan sebagai “watch dog” harusnya 
menjadi contoh dan berada di garda depan dalam penegakan akuntabilitas. 
Jika tidak ada kontrol dan pada saat yang sama media massa melakukan 
kesalahan atau senjaga melakukan penyelewengan, maka ini sangat ber-
bahaya karena akses informasi justru dipeganng oleh media massa. Apalagi 
bila sesama media massa yang mengelola sumbangan kemudian saling 
menutupi praktek penyelewengan dana publik ini. 

Penting bagi media massa yang menjalankan peran menghimpun 
dan menyalurkan dana publik untuk membuat aturan main atau pedoman 
dalam menjalankan filantropi. Kehadiran pedoman dalam bentuk Kode etik 
ini dinilai sudah cukup mendesak mengingat media massa belum memiliki 
pedoman atau aturan main yang  bisa menjadi acuan dalam pengelolaan 
sumbangan masyarakat di media massa.  Dalam menjalankan fungsi 
jurnalistik media massa telah punya satu acuan bersama yaitu Kode Etik 
Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3SPS). Sementara dalam menangani kedermawanan sosial masyarakat 
ini belum ada pedoman atau aturan main yang bisa menjadi acuan dan 
dihormati oleh semua pengelola sumbangan masyarakat di media massa. 
Aturan main, pedoman atau kode etik ini nantinya mengatur mengenai 
prinsip-prinsip akuntabilitas yang harus ditaati dan ditegakkan dalam 
penggalangan, pengelolaan dan penyaluran dana masyarakat, Aturan 
main atau kode etik ini dapat menjadi panduan pelaksanaan bagi media 
massa ketika mengelola dana publik untuk program sosial kemanusiaan.
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Akuntabilitas merupakan kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh 
setiap lembaga yang menggalang, mengelola dan menyalurkan sumbangan, 
baik pihak pemerintah maupun swasta, dalam hal ini adalah yayasan sosial, 
LSM, maupun dan media massa. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung 
jawaban yang dilakukan tidak hanya kepada donatur maupun pemerin-
tah, akan tetapi masyarakat umum dan penerima manfaat. Mereka juga 
berhak untuk turut serta dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program yang didanai oleh sumbangan.

1.5 Sebuah Kajian untuk Peningkatan Akuntabilitas Filantropi Media 
Massa

Buku ini disusun berdasarkan penelitian mengenai pengelolaan 
sumbangan masyarakat di media massa. Penelitian ini secara khusus 
mengkaji profesionalisme dan akuntabilitas media massa dalam pengelo-
laan sumbangan masyarakat. Secara umum, penelitian ini dititiktekankan 
untuk menjawab 2 pertanyaan utama penelitian (granteur question), yakni: 
Pertama, bagaimana profil dan kinerja media massa dalam pengumpulan, 
pengelolaan dan pendistribusian sumbangan masyarakat, baik untuk pro-
gram bencana maupun program sosial lainnya  Kedua, Bagaimana praktek 
baik dan persoalan akuntabilitas yang dihadapi media massa dalam dalam 
penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumbangan masyarakat untuk 
program bencana maupun program sosial lainnya. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena peneliti 
ingin mendeskripsikan fenomena sosial tentang praktek pengelolaan dana 
sosial masyarakat oleh media massa.  Pembahasan lebih dititiktekankan 
pada praktek akuntabilitas yang dilakukan media massa dalam mengelola 
dana sosial tersebut, berbagai problem yang muncul dan upaya penga-
tasannya, serta rumusan sejumlah rekomendasi dalam upaya mengop-
timalkan pengelolaan sumbangan masyarakat oleh media massa. Dilihat 
dari tujuan akhirnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian terapan 
(applied reserach) karena hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan 
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dan diterapkan dalam usaha mendorong akuntabilitas dan profesionalitas 
media massa dalam menggalang, mengelola dan mendayagunakan dana 
sosial masyarakat.5   

Subjek penelitian ini adalah media massa yang mengelola program 
pengumpulan sumbangan masyarakat, baik bersifat rutin maupun tem-
porer atau insidentil. Ruang lingkup penelitian ini mencakup profil dan 
praktek kegiatan filantropi yang dilakukan media massa, serta persoalan 
akuntabilitas yang dihadapi dalam kegiatan penggalangan, pengelolaan 
dan penyaluran sumbangan, khususnya yag terkait dengan isu-isu atau 
program kebencanaan.

Identifikasi dan pemetaan profil media massa pengelola sumbangan 
dilakukan terhadap berbagai media massa di seluruh wilayah Indonesia. 
Namun, untuk kajian mendalam melalui wawancara dan FGD dilakukan 
terhadap beberapa media massa dengan cakupan nasional dan berbasis 
di Jakarta. Media yang dilibatkan dalam wawancara mendalam dan FGD 
dipilih berdasarkan jenis dan katagori media massa, yakni media massa 
audio visual (Televisi), Audio (Radio), dan Cetak (Koran harian). Mereka 
juga diplih berdasarkan karakter pengelola media massa, seperti media 
massa yang menggalang sumbangan dalam jumlah besar dan kecil, media 
5  W. Lawrence Neuman. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Ap-
proaches. Fouth edition. Needam Heights: Allyn & Bacon, 2002. hal. 21-25
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massa yang mengelola sumbangan dalam wadah yayasan dan kepanitiaan, 
media massa yang menggalang sumbangan secara tetap/ rutin dan tem-
porer/ adhoc, media massa yang menggalang sumbangan  dalam bentuk 
uang dan barang, dan karakter lainnya. Penelitian juga melibatkan media 
massa yang pemiliknya terafiliasi atau menjadi pimpinan parpol tertentu 
untuk melihat pengaruhnya terhadap praktek akuntabilitas.

Pengelola media massa yang menjadi informan dalam FGD maupun 
wawancara mendalam berasal dari Yayasan Dana kemanusiaan Kompas, 
Pundi Amal SCTV,  Yayasan satu untuk Negeri TV One, Pos Kota Peduli, 
RCTI Peduli, MNC Peduli, Global TV Peduli, , Radio Elshinta Peduli, Bens 
Radio Peduli, Pos Kota Peduli, dan DAAI TV.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai 
bahan analisis. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawan-
cara secara langsung dan FGD (focused goup dicusion) dengan informan 
berdasarkan daftar pertanyaan yang disiapkan untuk mempertajam analisis 
kualitatif. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lapo-
ran dan publikasi sumbangan media massa, hasil penelitian sebelumnya, 
pendapat pakar, ataupun buku-buku referensi yang relevan dengan tema 
penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan melalui proses dan tahapan sebagai berikut: 

1. Tim peneliti menggunakan mesin pencari google untuk mengumpul-
kan data awal mengenai jumlah dan profil media massa pengelola 
sumbangan.

2. Penelusuran mengenai profil media massa mengelola sumbangan 
juga dilakukan dengan mengakses web atau situs media massa.

3. Tim peneliti mengontak media massa yang teridentifikas melalui 
penulusuran via google dan website media massa untuk meng-
konfirmasi apakah program yang dijalankan masih eksis atau 
berjalan hingga saat ini. Tim peneliti juga menanyakan beberapa 
pertanyaan kunci seputar profil media massa pengelola sumbangan 



27

Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Massa

Lembaga Derma Baru bernama “Media massa” Lembaga Derma Baru bernama “Media massa”

yang tidak diperoleh dari penelusuran tersebut.
4. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam 

bentuk data kuantitatif dan kualitatif.
5. Tim peneliti melakukan wawancara mendalam dengan bebera-

pa media massa pengelola sumbangan yang berasal dari media 
massa cetak (harian dan majalah) , elektronik (televisi dan radio) 
dan media massa online. Wawancara difokuskan pada praktek 
pengelolaan sumbangan dan akuntabilitas berikut berbagai tan-
tangan dan problem yang dihadapi, yang tidak didapatkan dari 
penelusuran via google maupun website media massa.

6. Peneliti melakukan beberapa FGD (Focussed Group Discusion) 
yang melibatkan media massa pengelola filantropi dan stake 
holder lainnya, seperti kementerian sosial,  dewan pers dan KPI 
(Komisi Penyiaran). FGD lebih dititik tekankan pada penggalian 
data seputar praktek akuntabilitas dalam pengelolaan sumbangan 
dan problem-problem yang dihadapi di lapangan.

Dari tahapan di atas tergambar bahwa pengumpulan data untuk 
menjawab dua pertanyaan penelitian ini dilakukan dengan metode yang 
berbeda. Pengumpulan data untuk mengetahui profil dan kinerja media 
massa dalam pengelolaan sumbangan dilakukan melalui penelusuran 
dan kajian dokumen yang dilengkapi dengan wawancara untuk meng-
konfirmasi, memperjelas dan melengkapi data awal yang berhasil di-
kumpulkan. Sementara Pemetaan mengenai problem transparansi dan                      
akuntabilitas media massa dalam pengelolaan sumbangan dilakukan melalui  
wawancara mendalam dan FGD yang melibatkan pengelola filantropi di 
beberapa media massa. Kajian pemetaan ini juga dilengkapi dengan kajian 
dokumen hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh PIRAC. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian saling me-
lengkapi dan menyempurnakan. Beberapa temuan dari kajian pustaka bisa            
diklarifikasi, dipertajam dan dikembangkan melalui wawancara mendalam 
dan FGD dengan pengelola filantropi di media massa.
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Sementara teknik analisis data dilakukan secara bersamaan pada saat 
pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan laporan. Teknik analisis 
ini dipilih karena data kualitatif bersifat cair dan terus berkembang. Karena 
itu, peneliti perlu memberikan ruang terhadap perkembangan data yang 
terjadi di lapangan. Selain itu, teknik analisis ini memungkinkan  analisis 
yang dilakukan peneliti lebih bersifat dinamis dan berkembang sejalan 
dengan proses penelitian. Peneliti bisa terus melakukan pengecekan dan 
kontekstualisasi antara data yang didapat sebelumnya dengan data-data 
lainnya yang diperoleh setelahnya.    
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2.1 Bermula dari Kepedulian Perusahaan dan Karyawan 

Kegiatan filantropi bukanlah sesuatu yang baru bagi media massa 
di Indonesia. Keterlibatan mereka dalam penerimaan atau penggalangan 
dan penyaluran sumbangan masyarakat sudah dimulai pada tahun 1970-
an. Hal ini tergambar dari sejarah Yayasan Sekkar Mlatti yang didirikan 
oleh Kelompok majalah Femina Group pada tahun 1979. Kelompok media 
massa yang menyasar perempuan sebagai segmen utama ini mendirikan 
yayasan sosial sebagai wadah kepedulian perusahaan dan karyawan untuk 
membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, terutama 
yang berasal dari kalangan tidak mampu. Sumber dana yang digunakan 
untuk menjalankan program-program sosial yayasan tersebut berasal 
dari perusahaan dan sumbangan karyawan. Namun, lambat laun banyak 
pembaca yang tertarik untuk ikut membantu dan menyalurkan dananya 
melalui yayasan tersebut. Yayasan Sekar Mlatti bisa disebut sebagai 
yayasan media massa yang tertua dan menjadi pelopor dalam kegiatan 
filantropi melalui media massa.

Media massa yang juga menjadi pelopor kegiatan filantropi melalui 
media massa adalah Harian Kompas. Harian nasional ini mengawali ke-
giatan filantropinya pada 5 April 1982 dengan membantu korban bencana 
letusan gunung Galunggung di Tasikmalaya. Aktivitas sosial yang dilakukan 
perusahaan dan karyawan ini rupanya dilihat dan menarik perhatian para 
pembacanya. Mereka kemudian secara spontan datang ke Kompas untuk 
menitipkan sumbangannya agar disalurkan kepada korban letusan gunung 
Galunggung. Kompas selanjutnya membuat wadah untuk mengumpulkan 
sumbangan para pembacanya itu yang diberi nama Dompet Bencana 
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Galunggung. Dana yang terkumpul selanjutnya disalurkan dalam bentuk 
bantuan tanggap darurat, pengadaan 4 mobil tangki air lengkap dengan 
pompa, serta 2 mobil operasional untuk membantu korban bencana. Ban-
tuan tersebut diserahkan secara langsung kepada perwakilan warga dan 
disaksikan oleh anggota DPRD Tasikmalaya di gedung DPRD Tasikmalaya.

“Kami awalnya berencana menyalurkan bantuan tersebut melalui 
Deaprtemen Sosial, namun tidak diterima. Pembaca yang menyalurkan 
juga keberatan jika diserahkan kepada Departemen tersebut karena 
ada faktor trust atau ketidakpercayaan. Mereka lebih suka jika Kompas              
menyalurkan secara langsung bantuan tersebut karena bisa dikontrol dan 
dipastikan sumbangan sampai dan diterima langsung oleh masyarakat 
yang membutuhkan,” kata Antonius Eddy Sutedja, pengelola Yayasan 
Dana Kemanusiaan Kompas.

Bencana Galunggung menjadi langkah awal Kompas dalam menge-
lola sumbangan dari masyarakat. Kompas tercatat menerima, mengelola 
dan menyalurkan sumbangan masyarakat untuk korban bencana dalam 
kurun waktu lebih dari 20 tahun terakhir. Mereka mewadahi pengelolaan 
sumbangannya dalam program Dompet yang ditambahkan dengan nama 
bencana, daerah atau kejadian yang sedang dibantu. Program ini dikelola 
secara ad hoc atau dalam kepanitiaan oleh karyawan Kompas yang diberi 
mandat oleh perusahaan. Nama “Dompet” kemudian berubah menjadi 
“Dana Kemanusiaan” dengan pengelolaan yang masih bersifat kepanitiaan. 
Pada tahun 2010, Kompas kemudian membentuk Yayasan Dana Kemanu-
siaan agar bisa mengelola dana masyarakat ini secara professional untuk 
program-program yang berorientasi jangka panjang.

Cerita tentang kepedulian perusahaan dan karyawan yang kemudian 
berkembang menjadi pengelolaan filantropi masyarakat ini juga terjadi di 
Harian Republika yang menginisiasi pendirian Yayasan Dompet Dhuafa 
Republika. Pendirian yayasan sosial ini bermula dari kepedulian karyawan 
Harian Republika terhadap kemiskinan yang terjadi di suatu daerah di 
Yogyakarta. Awalnya mereka hanya menggalang dana dalam bentuk ZIS 



33Filantropi Media Massa : Profil Institusi, Program & Skema Pengelolaannya

Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Massa

(Zakat, Infaq, Sedekah) dari para karyawan yang hasilnya diberitakan di 
Harian Republika. Inisiatif ini kemudian menarik perhatian pembacanya 
untuk ikut menyumbang. Dana dari karyawan dan pembaca itu dikelola 
oleh sebuah kepanitiaan yang beranggotakan karyawan Republika. Pe-
rusahaan menyediakan sebuah ruang khusus untuk pengelola ZIS dan 
membantu publikasinya di Harian Republika. Karena dana yang terkumpul 
cukup banyak dan terus mengalir, dibuatlah satu lembaga khusus untuk 
mengelolanya yang diberi nama Dompet Dhuafa. Setahun kemudian, 
pengelola sumbangan dikukuhkan menjadi sebuah yayasan yang inde-
penden dan lepas dari Republika, dengan nama Yayasan Dompet Dhuafa 
Republika. Yayasan ini dikelola secara otonom dan terpisah Republika. 
Dengan pengelolaan yang profesional, Yayasan Dompet Dhuafa kemudian 
berkembang sebagai lembaga filantropi modern dalam mengelola dana 
ZIS dan sumbangan umum dari masyarakat maupun perusahaan. 

Dari 3 cerita di atas tergambar bahwa kegiatan filantropi melalui media 
massa berawal dari inisiatif dan kepedulian karyawan dan perusahaan media 
massa. Hal ini juga diperkuat pengakuan beberapa pengelola filantropi di 
media massa yang menjadi informan penelitian. Dana awal atau bantuan 
yang disumbangkan juga berawal dari perusahaan dan karyawan sendiri. 
Inisiatif ini kemudian berkembang dengan masuknya dukungan pembaca, 
pendengar dan pemirsa yang ikut menyalurkan sumbangannya. Beberapa 
pengelola media massa menegaskan bahwa pengembangan program ini 
pada awalnya dilakukan untuk merespon keingian pembaca, pendengar 
atau pemirsa. Mereka membuka ”dompet” ”pundi” atau ”program peduli” 
karena merespon keinginan masyarakat yang ingin membantu. ”Tidak 
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ada upaya penggalangan atau mobilisasi sumbangan dengan meminta 
atau mengajak masyarakat menyumbang, seperti yang saat ini banyak 
dilakukan oleh sebagian media massa. Kita membuka atau menjalankan 
program karena diminta oleh masyarakat,” kata Eddy Sutedja.   

Keterlibatan media massa secara aktif dalam kegiatan filantropi 
mulai berkembang dan marak  dilakukan saat bencana Tsunami melanda 
Aceh pada akhir tahun 2004. Pada saat itu hampir semua media massa 
menunjukkan empati dan kepeduliannya dengan membuka ”dompet” atau 
posko bencana. Media massa juga secara aktif melakukan penggalangan 
atau mobilisasi sumbangan dari masyarakat. Cara yang dilakukan sangat 
beragam, mulai dari ajakan atau seruan oleh presenter berita saat akan 
mengakhiri siaran, membuat iklan khusus, menampilkan testimoni atau 
ajakan tokoh atau artis, running teks, sampai membuat event khusus 
penggalangan dana. Sumbangan yang digalang juga jumlahnya sangat 
fantastis. Penelitian PIRAC mencatat lebih dari Rp. 367 Milyar berhasil 
digalang oleh 35 media massa dalam kurun waktu 7 bulan. Jumlah ini 
tercatat sebagai jumlah sumbangan terbesar dalam sejarah pengumpulan 
sumbangan di Indonesia. Sementara sumbangan yang tergalang oleh 17 
media massa yang untuk korban Gempa Jogja dalam jangka waktu 27 
Mei – 30 Juni 2006 sebesar Rp 59 Milyar.

2.2 Menjelma Menjadi Lembaga Filantropi

Kegiatan filantropi melibatkan media massa terus berkembang 
hingga saat ini. Jumlah media massa yang terlibat dan berpartisipasi da-
lam pengelolaan sumbangan juga terus bertambah. Berapa jumlah media 
massa yang menggalang sumbangan masyarakat? Tak ada data resmi 
mengenai hal ini. Kementerian Sosial yang menangani dan mengatur pro-
gram pengumpulan sumbangan masyarakat juga tak punya data karena 
sebagian besar dari program tersebut tidak melapor atau mengajukan 
ijin. Namun, Hasil identifikasi dan pemetaan yang dilakukan oleh tim 
peneliti PIRAC dan PFI menunjukkan ada 147 media massa yang menge-
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lola program filantropi atau kedermawanan masyarakat.1.1 Media massa 
pengelola program filantropi tersebut tersebar di 28 propinsi di Indonesia 
dan sebagian besar (20,4%) berupakan media massa yang berdomisili di 
Jakarta. Sementara dilihat dari jenis media massanya, media massa cetak 
(Koran dan majalah) merupakan pengelola sumbangan terbanyak (106 
media massa) dibandingkan dengan televisi (16 media massa) dan radio 
(16 media massa) maupun media online (9 media massa).

PIRAC memperkirakan jumlah media massa yang mengelola sum-
bangan masyarakat  jauh lebih banyak dari jumlah yang teridentifikasi 
karena ada banyak media massa yang saat dikonfirmasi tidak mengakui 
memiliki program pengumpulan sumbangan. Padahal penelusuran dokumen 
dan pemberitaan menunjukkan bahwa mereka melakukan penggalangan 
sumbangan pada saat bencana nasional yang terakhir terjadi di Indonesia, 
yakni letusan gunung Merapi dan hujan abu vulkanik pada November 2010 
lalu. Mereka beralasan tidak lagi mengelola program tersebut dengan 
beragam alasan. Namun, mereka tidak memastikan apakah akan mem-
bukanya pada saat terjadi bencana di masa mendatang. 

1.1 Identifikasi dan pemetaan diawali dengan mencari data media pengelola sumban-
gan melalui mesin pencari google dan penelusuran ke sejumlah website media mas-
sa. Tim peneliti selanjutnya mengontak pengelola sumbangan di media massa untuk 
melakukan konfirmasi dan menggali informasi tambahan yang tidak didapatkan dari 
website internal 
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Dilihat dari rutinitas program, sebagian besar (77,5%) program 
filantropi yang dikelola media massa merupakan program yang bersifat 
insedentil atau temporer. Media massa akan menjalankan program 
tersebut bila terjadi bencana atau musibah yang berskala nasional atau 
bencana di daerah/ lokasi di mana media massa tersebut beroperasi. 
Penerimaan atau penggalangan sumbangan juga dilakukan jika ada 
permintaan dari masyarakat yang menjadi pembaca, pendengar atau 
pemirsanya. Permintaan masyarakat ini umumnya merespon terhadap 
suatu pemberitaan yang ditampilkan oleh media massa, Misalnya, media 
massa memberitakan kondisi seseorang yang tertimpa  musibah,  sakit 
atau berjuang untuk mengatasi suatu masalah. Berita yang menyentuh 
hati ini kemudian memunculkan empati dan kepedulian banyak pihak. 
Sebagian dari mereka kemudian meminta media massa untuk mem-
bantu menyalurkan sumbangan kepada orang-orang yang diberitakan 
dengan membuka program dompet penerimaan sumbangan.2.1  

2.1 Wawancara dan FGD dengan beberapa pengelola filantropi di media 
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Di luar program filantropi yang bersifat insidentil, beberapa media 
massa (22,5%) sudah mengelola program filantropi sebagai program tetap 
dan rutin. Program filantropi tetap dilakukan meski tidak ada musibah atau 
bencana.  Media massa juga mempromosikan program-program secara 
aktif dan regular melalui pengumuman pemirsa, running text, spot iklan, 
atau diselipkan di pemberitaan. Program filantropi yang bersifat tetap dan 
rutin ini umumnya dikelola sebuah yayasan yang dibentuk manajemen 
media massa. Sementara program yang didukungan tak terbatas pada 
program kedaruratan atau kebencanaan, tapi sudah berkembang pada 
program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hasil identifikasi dan pemetaan yang dilakukan Tim Peneliti PIRAC 
dan PFI juga menunjukkan bahwa media massa menggunakan nama yang 
beragam sebagai identitas program filantropi yang dikelolanya. Namun, 
Ada beberapa pilihan kata atau nama yang banyak digunakan oleh media 
massa dalam mengenalkan programnya ke masyarakat. Dari 174 media 
massa yang teridentifikasi, nama “peduli” dan “dompet” atau gabungan 
dari keduanya (“dompet Peduli”) merupakan nama yang banyak dipilih 
dan digunakan. Ketiga kata itu kemudian dilekatkan dengan bencana atau 
musibah yang tengah disumbang. Misal, “Dompet Merapi”, “Dompet Wasi-
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or”, “Peduli Jogja Jateng”, “Peduli Gempa Padang”, atau “Dompet peduli 
Tsunami Mentawai” dan lain-lain. Beberapa media massa juga melekatkan 
nama program dengan nama media massa. Misalnya, “Radar Bogor Peduli 
Gempa Jogja” atau “Dompet Peduli Tribun Timur untuk Korban Merapi”, 
dan sebagainya. 

Beberapa media massa mengunakan nama yang berbeda-beda 
untuk beberapa program sumbangan yang dijalankan. Kadang media 
massa tersebut menggunakan nama “Peduli”, namun untuk kesempatan 
yang berbeda mengganti nama programnya menjadi “dompet’. Kondi-
si ini terjadi khususnya di media massa yang menjalankan program 
pengumpulan sumbangan secara insidentil atau temporer. Sementara 
untuk media massa yang sudah menetapkan program pengelolaan 
sumbangan sebagai program rutin atau tetap, mereka umumnya tidak 
merubah nama program dan hanya melekatkan nama bencana atau 
daerah yang disumbang. Misal, “RCTI Peduli Gempa Jogja” atau “Dana 
Kemanusiaan Kompas untuk Wasior”, dan sebagainya.

Selain dilekatkan atau dikaitkan dengan nama media massa, nama 
program penggalangan sumbangan dengan embel-embel “peduli” juga 
sering dikaitkan dengan nama program atau acara di media massa. Prak-
tek semacam ini umumnya dilakukan oleh pengelola filantropi di televisi 
atau radio. Misalnya, “Dahsyat Peduli”, “Inbox Peduli”, “OVJ Peduli’, “Obsesi 
Peduli”, dan sebagainya. Program ini tidak diselenggarakan oleh pengelola 
filantropi media, namun oleh penanggungjawab atau produser acara atau 
program tersebut. Hasil penggalangan sumbangannya kemudian disalurkan 
melalui program filantropi di media massa. Namun, di beberapa media 
hasil penggalangan sumbangannya dikelola atau disalurkan sendiri oleh 
produser atau penanggungjawab program dengan melibatkan artis atau 
pengisi acara. Pertanggung jawaban sumbangan yang disalurkan oleh 
penanggungjawab/ produser program ini umumnya susah dilacak karena 
tidak dialkukan pencatatan atau pengarsipan laporan kegiatannya. Laporan 
pertanggungjawaban sumbangannya juga sulit diakses karena terpisah 
atau tidak terintegrasi dengan laporan filantropi atau dompet media.  
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Pemilihan nama “peduli”, “dompet” atau “dana kemanusiaan’ bukanlah 
tanpa alasan. Kata “Peduli” dipilih karena menggambarkan bentuk solidaritas 
dari masyarakat dan media massa untuk membantu korban bencana atau 
musibah. Kata “Peduli” juga dimaksudkan untuk menggugah kesadaran, 
kepekaan dan kepedulian mayarakat untuk turut membantu meringankan 
beban saudara-saudaranya yang terkena musibah. Banyak media mas-
sa juga menggunakan “Dompet” sebagai nama programnya. Pemilihan 
nama “Dompet” dimaksudkan untuk mengokohkan imej media massa 
sebagai tempat/wadah yang tepat untuk menyalurkan dana kepedulian 
masyarakat terhadap saudaranya yang terkena musibah. “Dompet” juga 
ingin mengesankan media massa sebagai alat untuk menyimpan atau 
menabung dana sosial bagi masyarakat penyumbang atau sebagai tempat 
tabungan amal di akhirat kelak.3.1  

     

 

3.1 Wawancara dengan beberapa pengelola sumbangan di media massa 
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2.3 Dari Kepanitiaan sampai Yayasan

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa program filantropi di media 
massa umumnya dikelola oleh sebuah organisasi yang berbentuk kepani-
tiaan atau yayasan. Dari dua bentuk organisasi tersebut, pengelolaan 
filantropi melalui kepanitiaan (87%) lebih banyak dipilih oleh media massa 
dibandingkan melalui yayasan (13%). Beberapa pengelola media massa 
beralasan pengelolaan melalui kepanitiaan lebih praktis, taktis dan tidak 
membutuhkan SDM atau dana operasional yang besar. Apalagi jumlah 
sumbangan yang dikelola juga relatif kecil dan program yang dikelola 
bukan tergolong program yang kontinyu serta hanya dijalankan pada saat 
bencana saja. Dengan model pengelolaan yang simpel ini media massa 
bisa menanggung dana operasional program tanpa harus mengambilnya 
dana dari sumbangan yang masuk. 

 

 Di beberapa media massa pengelola sumbangan, Kepanitiaan ini 
dibentuk dan diberi mandat untuk mengelola sumbangan dalam jangka 
waktu yang panjang, misalnya 1 sampai 2 tahun. Namun, ada juga yang 
dibentuk dan diberi mandat untuk mengelola sumbangan untuk jangka 
waktu yang pendek atau hanya untuk momen tertentu. Misalnya, kepani-
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tiaan dibentuk untuk menggalang, mengelola dan menyalurkan sumbangan 
bagi korban bencana gempa bumi di Padang. Kepanitiaan akan berubah 
pada penggalangan sumbangan untuk peristiwa bencana yang lain karena 
pemilik atau manajen membentuk kepanitiaan baru dengan personil yang 
baru dan berbeda dari kepanitiaan sebelumnya. 

Sementara beberapa media massa yang menjadikan program penge-
lolaan filantropi sebagai program tetap sudah mengelolanya dalam badan 
hukum yayasan. Beberapa media massa mengembangkan kelembagaan 
program dari kepanitiaan menjadi yayasan karena ingin serius dan pro-
fesional dalam mengelola sumbangan. Apalagi jumlah sumbangan yang 
masuk dari tahun ke tahun terus meningkat yang berkonskuensi pada 
penanganan yang lebih intensif dan professional. Penangangan secara 
intensif baru bisa dilakukan jika manajemen media massa membentuk 
organisasi khusus yang bersifat independen dan terpisah dari pengelola 
media massa. 

Pendirian yayasan sebagai pengelola sumbangan ini memang 
berkonskuensi pada penyediaan dana operasional untuk operasional 
yayasan. Beberapa media massa bersedia menanggung biaya opera-
sional itu melalui sumbangan dari manajemen atau pemilik, sebagian 
lainnya menyisihkan atau mengambilnya dari sumbangan. Meski banyak 
konsekuensi yang harus ditanggung, beberapa media massa mengakui 
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bahwa program pengelolaan filantropi di medianya lebih berkembang dan 
dipercaya masyarakat setelah dikelola oleh yayasan. Hal ini bisa dilihat 
dari meningkatnya jumlah sumbangan yang digalang dan disalurkan. 
Program yang dikelola juga bertambah banyak dan lebih berkembang. 
Pengelolaan melalui yayasan juga membuka peluang untuk melakukan 
kerja sama dengan perusahaan dan mitra potensial lainnya.

Personil yang terlibat dalam pengelolaan sumbangan di yayasan 
maupun kepanitiaan umumnya berasal dari karyawan media massa. 
Mereka berasal dari divisi humas, redaksi, wartawan ataupun bagian 
umum yang direkrut berdasarkan penunjukan, penugasan ataupun 
kerelaan dari yang bersangkutan untuk terlibat dalam kegiatan itu. 
Mereka menjadi semacam staf “part time” karena mengelola program 
sebagai pekerjaan sampingan ini di sela-sela kesibukan sehari-hari 
sebagai staf media massa. Mereka bekerja secara suka rela untuk 
mengelola program ini dan tidak mendapatkan honor tambahan dari 
pemilik atau pengelola media massa. Namun, beberapa media mas-
sa lainnya menugaskan stafnya untuk menjadi pengelola yayasan 
secara penuh dan membayar tetap gajinya sebagai karyawan media 
massa.  Selama menjalankan tugas sebagai pengelola yayasan atau 
program filantropi, mereka dibebaskan dari tugas atau pekerjaannya 
di media massa. Sebagian media massa lainnya merekrut tenaga pro-
fesional sebagai karyawan full time yayasan dan menggajinya secara 
profesional pula. Rekrutmen tenaga professional dimaksudkan agar 
pengelolaan filantropi di media massa ini bisa ditangani secara baik 
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dan tidak mengganggu kerja wartawan, redaksi maupun staf lainnya.

 2.4 Dari Penyaluran Langsung hingga Kemitraan

Salah satu aspek atau tahapan yang banyak disorot dalam mengelolaan 
sumbangan di media massa adalah penyaluran sumbangan. Aspek penyaluran 
ini disorot karena dinilai banyak terjadi inefisiensi pengelolaan sumbangan, 
tidak transparan dan tidak akuntabel, bahkan indikasi penyalahgunaan 
sumbangan. Sorotan ini muncul karena banyak media massa yang tidak 
mempublikasikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangannya 
secara lengkap dan terbuka kepada masyarakat. Meski demikian, harus 
diakui pula ada banyak media massa yang membuat dan menyampaikan 
laporan pertangujawaban secara lengkap dan transparan melalui tayangan, 
liputan, atau website internal. Beberapa media massa bahkan menyampaikan 
laporan keuangan dan programnya secara rutin kepada kementerian sosial 
sebagai regulator pengelolaan sumbangan.

Selain itu, aspek penyaluran sumbangan ini mendapatkan soro-
tan karena menjadi pembeda keterlibatan media massa di Indonesia 
dibandingkan dengan Negara-negara lainnya. Media massa di nega-
ra-negara lain umumnya lebih fokus membantu fundraising organisasi 
masyarakat sosial dan kemanusiaan dengan cara mempromosikan 
program-programnya. Kalaupun terlibat langsung dalam kegiatan filan-
tropi, keterlibatan mereka hanya sebatas menerima sumbangan yang 
disalurkan oleh masyarakat yang kemudian disalurkan ke LSM atau 
yayasan sosial  yang kredibel dan dipercaya untuk mengelolanya.  
Sementara keterlibatan media massa di Indonesia dalam kegiatan 
filantropi tidak hanya pada aspek promosi dan penggalangan, namun 
sampai pada tahapan penyaluran sumbangan. 

Dalam kegiatan filantropi, kegiatan penyaluran sumbangan biasanya 
dilakukan lembaga pengelola sumbangan dengan tiga cara. Pertama, 
penyaluran dilakukan sendiri oleh lembaga pengumpul sumbangan 
langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Kedua, penyaluran 
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sumbangan dilakukan bekerja sama dengan lembaga lain yang di-
anggap kredibel. Ketiga, kombinasi dari keduanya. Kadangkala lem-
baga pengelola menyalurkan sendiri sumbangannya secara langsung 
ke masyarakat penerima manfaat, kadangkala bekerja sama dengan 
lembaga lainnya. Tentu ketiga pola tersebut dipilih dengan alasan atau 
pertimbangan tertentu.

Dalam kegiatan penyaluran sumbangan di media massa, Hasil kaji-
an PIRAC dan PFI menunjukkan bahwa media massa pengelola filantropi 
mempraktikkan ketiga pola penyaluran sumbangan tersebut. Dari 147 
media massa yang dikaji, hampir separuhnya (43%) memilih menyalurkan 
sendiri sumbangan yang digalangnya secara langsung kepada masyarakat 
penerima manfaat. Mereka beralasan bahwa penyaluran secara langsung 
dilakukan untuk memastikan bahwa sumbangan tepat sasaran dan betul-betul 
sampai kepada pihak yang membutuhkan. Penyaluran ini dipilih dengan 
pertimbangan lebih efisien dan efektif, khususnya untuk kegiatan tanggap 
darurat atau program jangka pendek. “Jika disalurkan lewat pihak lain, 
kami harus menanggung biaya operasional lembaga tersebut atau mereka 
mengambilnya dari sumbangan. Itu berarti sumbangan yang sampai tidak 
utuh,” kata salah satu pengelola sumbangan di sebuah televisi nasional. 
Selain itu, faktor “kepercayaan” terhadap Ormas, Yayasan atau LSM juga 
menjadi pertimbangan lainnya. Beberapa  pengelola filantropi di media massa 
secara terus terang menyatakan ketidakpercayaannya terhadap yayasan 
atau LSM sebagai pihak bisa dipercaya untuk menyalurkan sumbangan. 
“Ketidakpercayaan” muncul itu dikarenakan “trauma” oleh pengalaman 
sebelumnya dalam bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut yang 
dianggap tidak amanah atau tidak bekerja sesuai kesepakatan. Sebagian 
lainnya tidak percaya hanya lebih karena informasi miring seputar kiprah 
lembaga-lembaga sosial tersebut yang diterima dari pihak lain.  

Dari 147 media massa pengelola sumbangan yang teridentifikasi, 
hanya 20% yang tidak menyalurkan sendiri sumbangan yang digalangnya 
dan memilih menyalurkannya melalui pihak lain. Dengan pola penyaluran 
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semacam ini, mereka hanya fokus menggalang atau menerima sumbangan 
dan menyerahkan penyaluran sumbangan melalui kemitraan dengan LSM 
atau yayasan. Beberapa pengelola sumbangan di media massa beralasan 
bahwa mekanisme penyaluran ini dipilih karena mereka sadar tidak memiliki 
kapasitas dan kompetensi dalam menyalurkan sumbangan. “Tugas utama 
kami adalah mencari dan menyiarkan berita. Tugas penyaluran sumbangan 
menjadi mandat atau tugasnya LSM, Ormas atau yayasan,” jelas salah 
satu pengelola sumbangan di media massa yang menjadi informan. Pola 
penyaluran melalui pihak lain ini juga dipilih agar mereka lebih fokus dalam 
menjalankan tugas utamanya dan tidak terganggu oleh kegiatan penyaluran 
sumbangan. Selain itu, mereka juga bisa menjaga independensi dan tetap 
bisa melakukan fungsi pengawasan, termasuk kepada kegiatan filantropi 
yang dilakukan oleh media massa atau pihak lain.

Sementara 37% media massa lainnya memilih kombinasi me-
kanisme penyaluran sumbangan secara langsung maupun bermitra 
atau melalui pihak lain. Kedua mekanisme penyaluran ini dilakukan 
berdasarkan jenis sumbangan yang digalang dan kondisi di lapangan. 
Mekanisme penyaluran dengan bermitra atau melalui organisasi lain 
dipilih terutama sumbangan dalam jumlah besar. Pengelola media 
massa sadar tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelola sum-
bangan dalam jumlah besar sehingga sebagian dari sumbangan itu 
disalurkan melalui pihak lain. Kemitraan juga dipilih untuk penyaluran 
sumbangan yang dialokasikan untuk program-program jangka panjang, 
seperti pemberdayaan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Pola 
kemitraan dengan pihak lain ini juga dilakukan untuk penyaluran di 
daerah-daerah yang memang tidak bisa dijangkau oleh media massa 

Tugas utama kami adalah mencari dan 
menyiarkan berita. Tugas penyaluran 
sumbangan menjadi mandat atau tu-
gasnya LSM, Ormas atau yayasan,
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dan hanya bisa dilakukan oleh LSM, Yayasan, Ormas atau pemerintah 
lokal yang ada di daerah itu. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyaluran 
sumbangan juga dilakukan untuk daerah konflik dengan menggandeng 
organisasi yang bisa masuk atau diterima di daerah konflik tersebut.

Penelitian ini juga mengidentifikasi instusi atau lembaga yang di-
jadikan mitra oleh media massa, khususnya mereka yang menyalurkan 
sumbangan melalui pihak atau lembaga lain. Hasil kajian menunjukkan ada 
2 institusi yang paling banyak dipilih dan diajak kerja sama oleh media 
massa dalam penyaluran sumbangan, yakni pemerintah daerah dan OPZ 
(Organisasi Pengelola Zakat). Di luar dua lembaga tersebut, media massa 
juga bekerja sama dengan LSM, organisasi masyarakat (Ormas) dan per-
guruan tinggi (PT) dalam menyalurkan sumbangan. 

Beberapa pengelola media massa mengaku bahwa kerja sama 
dengan pemerintah daerah dalam penyaluran sumbangan dilakukan 
karena mereka memiliki otoritas, bisa berkoordinasi dengan pihak 
lain dan memahami kondisi, persoalan serta kebutuhan wilayah. Na-
mun, sebagian pengelola sumbangan di media massa mengaku bahwa 
penyaluran sumbangan melalui pemda dilakukan lebih karena keter-
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paksaan. “Kadangkala saat datang ke daerah untuk koordinasi, kita 
sudah langsung diminta dan ditodong untuk menyalurkan sumbangan 
melalui mereka atau membantu membiayai program-program yang 
akan mereka jalankan. Kita tak punya banyak pilihan karena mereka 
yang punya otoritas dan mengatur koordinasi dengan pihak lain. Yang 
bisa kita lakukan adalah menyalurkan sebagian sumbangan melalui 
mereka, sementara sebagian sumbangan lainnya disalurkan kepada 
LSM, ormas atau yayasan lain yang dianggap punya kompeten dan 
memahami kondisi lapangan,” jelas seorang pengelola sumbangan 
di media massa.

Sementara OPZ (organisasi pengelola zakat) dipilih karena mere-
ka secara intens menjalin hubungan dan komunikasi dengan pengelola 
sumbangan di media massa. Mereka juga secara pro aktif menawarkan 
program untuk digarap bersama. Selain itu, OPZ juga dianggap memiliki 
tenaga professional dan lebih akuntabel karena menyampaikan laporan 
secara lengkap, rutin dan terbuka kepada masyarakat. Dengan kerja sama 
ini, diharapkan penyaluran sumbangan yang digalangnya juga bisa optimal 
dan akuntabel. 
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2.5 Dari Program Penyantunan sampai Pemberdayaan

Seperti dijelaskan di atas, kegiatan filantropi di media massa berawal 
dari kepedulian perusahaan atau karyawan media massa terhadap bencana 
yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Kegiatan ini kemudian 
mendapatkan perhatian dari pembaca, pemirsa dan pendengar yang kemu-
dian ikut membantu dan menyalurkan sumbangan melalui media massa. 
Tak heran jika sebagian besar sumbangan disalurkan atau didayagunakan 
untuk membiayai program penyantunan dan pelayanan sosial untuk korban 
bencana atau masyarakat yang mendapatkan musibah. 

Dalam perkembangannya program penyantunan, pelayanan sosial 
masih menjadi program utama yang banyak mendapatkan dukungan dari 
pengelola filantropi media massa. Hal ini tergambar dari hasil identikasi PIRAC 
terhadap program-program yang didukung oleh 147 media massa pengelola 
filantropi. Hampir separuh (40%) dari media massa pengelola sumbangan  
yang teridentifikasi mengaku mendukung atau menyalurkan sumbangannya 
utuk penanganan bencana. Pilihan ini terkait dengan banyaknya bencana, 
baik alam maupun sosial, yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, 
mulai dari banjir, gempa bumi, tanah longsor, sampai kebakaran hutan. Media 
massa kemudian merespon kondisi ini dengan menggalang atau menerima 
sumbangan dari masyarakat untuk membantu meringankan beban dan 
penderitaan korban bencana. Selain penanganan bencana, sebagian media 
massa (22%) mendukung atau menyalurkan sumbangannya untuk program 
penyantunan atau pelayanan sosial. Penyaluran sumbangan untuk program 



49Filantropi Media Massa : Profil Institusi, Program & Skema Pengelolaannya

Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Massa

penanganan bencana dan penyantunan ini umumnya dilakukan oleh media 
massa yang mengelola program filantropi secara tentative atau temporer. 
Media-media ini akan menjalankan program penggalangan dan penyaluran 
sumbangan jika terjadi bencana atau diminta pembaca, pendengar atau 
pemirsanya membantu orang atau pihak tertentu yang terkena musibah 
yang diberitakan di media massa tersebut.

Namun dalam perkembangannya beberapa media massa pengelola 
filantropi mulai memperluas cakupan penyaluran atau pendayagunaan 
sumbangan yang diterimanya. Selain mendukung atau menyalurkan sum-
bangan untuk program penanganan bencana, beberapa media massa 
mulai menyalurkan sumbangan yang digalang atau diterimanya untuk pro-
gram-program lainnya. Beberapa program yang mulai mendapat dukungan 
diantaranya kesehatan (14%), pendidikan (10%), pembangunan infrastruktur 
(6%) dan kegiatan keagamaan (6%).  Beberapa media massa bahkan 
mulai mendukung program pemberdayaan ekonomi, meski jumlahnya 
belum signifikan. Dukungan untuk program-program di luar penanganan 
bencana dan penyantunan ini umumnya dilakukan oleh media massa yang 
mengelola program filantropi yang bersifat tetap atau rutin dan dikelola 
melalui badan hukum yayasan. Pengembangan program dimungkinkan 
karena sumbangan dikelola oleh lembaga independen dan terpisah serta 
didukung jumlah staf yang memadai dan professional. 
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Jika dilihat dari cakupan atau wilayah program, daerah program 
atau areal penyaluran sumbangan di media massa ada yang bersifat lo-
kal, nasional atau kombinasi dari keduanya. Sebagian besar media massa 
pengelola filantropi yang teridentifikasi dalam kajian ini memilih untuk 
mengumpulkan dan menyalurkan sumbangan tidak hanya untuk men-
dukung program atau mengatasi persoalan di wilayahnya, namun juga di 
wilayah lainnya di Indonesia. Dengan kata lain, mereka memiliki cakupan 
wilayah program yang sifatnya lokal maupun nasional. Untuk konteks 
bencana, misalnya, mereka tidak hanya membantu upaya penanganan 
bencana yang sifatnya lokal, tapi juga membantu korban bencana yang 
sifatnya nasional dan terjadi di wilayah lain. Cakupan wilayah program 
yang bersifat lokal dan nasional ini umumnya dilakukan untuk media 
massa yang program filantropinya bersifat tetap atau rutin.

Sementara beberapa media massa (16%) memilih untuk menggalang 
atau menerima sumbangan hanya untuk membantu korban bencana yang 
besar atau bencana yang sifatnya nasional. Cakupan program ini terutama 
dilakukan oleh media massa yang mengelola program filantropi yang si-
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fatya tidak rutin atau tidak tetap. Media massa memilih tidak melakukan 
penggalangan sumbangan jika ada musibah atau bencana yang sifatnya 
lokal dan tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang sifatnya 
massif. Mereka beralasan bahwa musibah atau bencana yang berskala 
kecil itu bisa diatasi oleh masyarakat, lembaga sosial atau pemerintah 
setempat sehingga tidak dibutuhkan sumbangan dari daerah lain.

Sementara beberapa media massa lainnya (28%) mengkhususkan 
penggalangan sumbangan masyarakat untuk program yang sifatnya lokal. 
Ini umumnya dilakukan oleh media-media lokal yang punya keterikatan 
atau membangun hubungan yang cukup erat dengan masyarakat lokal 
yang menjadi pembaca, pendengar atau pemirsanya. Mereka melakukan 
pengumpulan sumbangan untuk merespon permintaan masyarakat yang 
tertarik pada persoalan lokal yang mereka beritakan. Mereka juga akan 
memfasilitasi pengumpulan sumbangan untuk korban kebakaran, tanah 
longsor, banjir atau bencana lainnya yang terjadi di wilayahnya. Sebaliknya, 
mereka memilih untuk tidak melakukan pengumpulan atau penerimaan 
untuk bencana yang sifatnya nasional dengan alasan bahwa sudah banyak 
media massa yang membantu atau mengumpulkan sumbangan.
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2.6 Model/ Skema Lain Filantropi di Media Massa

Kajian yang dilakukan oleh PIRAC dan PFI menunjukan bahwa seba-
gian besar media massa yang terlibat dalam kegiatan filantropi umumnya 
berperan sebagai “penggalang, pengelola dan penyalur sumbangan”. Tiga 
peran itu yang umumnya dijalankan media massa dalam kegiatan filantropi, 
baik yang bersifat tetap/rutin atau adhoc maupun program filantropi yang 
dikelola dalam bentuk yayasan maupun kepanitiaan. Tak heran jika model 
keterlibatan semacam ini membuat media massa berperan dan berfungsi 
seperti layaknya lembaga filantropi atau yayasan amal.

Namun, di luar model atau skema keterlibatan yang dijalankan 
oleh sebagian besar media massa tersebut, kajian ini juga menemukan 
beberapa model lain dari keterlibatan media massa dalam kegiatan filan-
tropi. Skema atau model keterlibatannya sedikit berbeda dengan model 
keterlibatan media massa pada umumnya, yang mencakup penggalangan, 
pengelolaan sampai tahapan penyaluran sumbangan. Dalam skema ini, 
media massa hanya terlibat dalam proses penggalangan sumbangan atau 
bahkan tidak terlibat secara langsung dalam penggalang, pengelolaan 
maupun penyaluran. Model atau skema keterlibatan ini perlu dielaborasi 
karena bisa menjadi model alternatif yang bisa dipilih oleh media massa 
yang ingin terlibat dalam kegiatan filantropi. 

Berikut beberapa model atau skema alternatif keterlibatan media 
massa dalam kegiatan filantropi yang dianalisis berdasarkan wawancara 
dengan beberapa informan dan kajian dokumen.

•	Menjadi	Sarana	Promosi	Filantropi

Beberapa media massa terlibat dalam kegiatan filantropi dengan 
menjadikan dirinya sebagai sarana promosi atau sosialisasi pro-
gram atau persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.. Tak cukup 
sekedar memberitakan persoalan tersebut, media massa tersebut 
juga menggugah kesadaran, empati, solidaritas dan kedermawa-
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nan masyarakat. Media massa itu ikut membantu dan mencari 
solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, media massa 
membatasi peran dan fungsinya hanya sebagai sarana promosi dan 
penggugah empati dan solidaritas publik. Mereka tidak memfasilitasi 
kegiatan penggalangan dukungan dan bantuan bagi masyarakat 
yang menjadi korban. Media massa menyerahkan sepenuhnya 
kepada masyarakat untuk mengambil inisiatif dan upaya untuk 
membantu musibah atau kesulitan yang dihadapi orang atau 
kelompok masyarakat yang diberitakan.

Peran semacam ini banyak dimainkan oleh beberapa radio, media 
massa cetak dan media online. Situs berita detik.com, misalnya, 
banyak memberitakan berbagai bencana, musibah atau problematika 
yang dihadapi masyarakat. Tak hanya memberitakan, detik.com juga 
menggugah empati pembaca dengan mendorong mereka untuk 
membantu mengatasi problem tersebut. Gugahan itu terlihat dari 
pemilihan judul (misalnya, “Tolong! Bayi Miskin Kena Tumor Butuh 
Dioperasi” atau “Ayo bantu! Korban Kebakaran Butuh Makanan”). 
Gugahan itu juga terlihat di narasi beritanya yang berisi himbauan 
untuk membantu disertai informasi lengkap mengenai kontak person, 
alamat, dan nomor telpon yang bisa dihubungi untuk membantu si 
korban. Beberapa media massa bahkan secara aktif menguhubung-
kan korban yang diberitakan itu dengan yayasan sosial, perusahaan, 
instansi pemerintah atau pihak-pihak yang bisa membantu. Namun, 
media massa ini tidak mengelola sumbangan yang diberikan dan 
menyerahkan sepenuhnya kepada calon donatur untuk menyalurkan 
sendiri sumbangannya atau menangani dan membantu korban atau 
pihak yang membutuhkan pertolongan.

Beberapa pengelola media massa yang menjadi informan men-
jelaskan, mereka memilih model keterlibatan semacam ini karena 
core competence atau kemampuan utama yang dimiliki oleh 
media massanya adalah memberitakan dan menggugah kesada-
ran. Mereka mengaku tak punya kapasitas untuk mengelola dan 
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menyalurkan sumbangan. Karena itu, mereka lebih membatasi diri 
pada kegiatan filantropi hanya sebatas pada pemberitaan semata. 
Paling jauh membantu menghubungkan atau mencarikan donatur. 
Dengan peran semacam ini mereka tetap menjaga khittahnya 
sebagai pencari dan penyebar berita. Mereka juga merasa lebih 
bebas dan independen dalam melakukan kontrol dan pengawasan 
terhadap kegiatan penggalangan, pengelolaan dan penyaluran 
sumbangan karena tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dan 
penyaluran sumbangan.

•	Menjadi	intermediary/	perantara

Beberapa media massa memilih terlibat dalam kegiatan filantropi 
dengan menjalankan peran sebagai intermediary atau perantara. 
Mereka terlibat dalam kegiatan penggalangan sumbangan dengan 
menerima sumbangan dari masyarakat. Namun, mereka tidak 
mengelola dan menyalurkan sumbangan tersebut, melainkan 
menyalurkannya melalui lembaga-lembaga sosial yang dianggap 
kredidibel dan kompeten. Peran media massa sebagai intermediary 
ini, misalnya, dijalankankan oleh group Tempo atau Harian Sore 
Sinar Harapan. Tempo hanya membantu menggalang dan menerima 
sumbangan masyarakat dan  menyalurkan sumbangannya melalui 
PMI (Palang Merah Indonesia). Sementara Harian Sinar Harapan 
menyalurkan sumbangan yang diterimanya dari donatur melalui 
YOBI (Yayasan Obor Berkat Indonesia).

Media massa yang memilih peran intermediary ini beralasan bahwa 
keterlibatannya dalam kegiatan penggalangan lebih dikarenakan 
permintaan dan desakan dari pemirsa, pembaca atau pendengarnya. 
Mereka kemudian membuka rekening untuk memfasilitasi keinginan 
para penyumbang tersebut. Namun, mereka tidak menyalurkan 
sendiri sumbangan yang diterimanya karena merasa tidak memiliki 
kemampuan untuk menyalurkan sumbangan. Selain itu, mereka 
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merasa bahwa penyaluran bantuan merupakan tugas yayasan 
sosial atau LSM, bukan menjadi tugas media massa. Mereka juga 
tidak masuk pada tahapan penyaluran karena khawatir tugas 
jurnalistik dan indepensinya akan terganggu.  

•	Menjadi	Mitra	Yayasan	dalam	Penggalangan	Sumbangan	

Model atau skema keterlibatan lainnya yang juga dijalankan media 
massa dalam kegiatan filantropi adalah dengan menjadi mitra 
lembaga sosial dalam penggalangan sumbangan. Dalam skema 
ini, Media massa tidak membuat program filantropi atau pengga-
langan sumbangan, tapi menjadi mitra dan membantu yayasan 
sosial lainnya dalam menggalang sumbangan masyarakat. Berbeda 
dengan model sebelumnya, inisiatif penggalangan sumbangan 
masyarakat ini tidak berasal dari media massa, tapi datang dari 
lembaga sosial yang menjadi mitra, yakni LSM, yayasan sosial 
atau OPZ (organsasi pengelola zakat). 

Dalam skema ini Media massa hanya terlibat dalam promosi peng-
galangan program dan penggalangan sumbangan, sementara 
penyaluran dan pendayagunaan sumbangannya dilakukan oleh 
yayasan sosial yang menjadi mitranya. Penyediaan halaman media 
massa sebagai sarana promosi ini diberikan secara gratis atau 
diskon besar. Program filantropi tersebut umumnya dipromosikan 
sebagai program bersama dengan menempatkan nama yayasan 
dan media massa sebagai nama program kepedulian. Sementara 
program filantropi yang dipromosikan umumnya bersifat tidak 
tetap dan dilakukan dalam momen-memen khusus, seperti saat 
terjadi bencana, menjelang lebaran, atau dalam rangka peringatan 
hari besar keagamaan.
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Model keterlibatan semacam ini dilakukan oleh beberapa media 
massa, seperti Indo Pos, Rakyat Merdeka, Lombok Pos, Monitor 
Depok, Radar Tangsel, Radar Jogja, Radio Dahlia FM Bandung, 
Sumatera Post, dan media massa lainnya. Rakyat Merdeka, Radar 
Tangsel, dan Monitor Depok misalnya, menjadi mitra LKC (Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma) dalam menggalang sumbangan bagi 
pelayanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Ketiga 
media massa membantu menyediakan halaman bagi promosi 
program dalam bentuk iklan atau rubrik konsultasi kesehatan 
bagi pembaca. Sementara Indo Pos dan Lombok Pos ( Jawa Pos 
Group) bekerja sama dengan PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) 
menggalang sumbangan bagi korban banjir Bandang di Lombok 
Timur tahun 2006 lalu. Indo Pos dan Lombok Pos hanya mem-
bantu PKPU dalam menggalang sumbangan dengan menyediakan 
space di halaman korannya untuk promosi program dan kegiatan 
fundraising, sementara penyaluran sumbangannya dilakukan oleh 
PKPU. Pola serupa dilakukan oleh harian Joglo Semar yang bekerja 
sama dengan LAZISMU (Lazis Muhammadiyah), sementara Lazis 
NU bekerjasama dengan harian Sindo program pemberian bantuan 
rehabilitasi bencana di Bengkulu

 Beberapa pengelola media massa mengaku memilih model keter-
libatan semacam ini karena peran yang dijalankan sesuai dengan 
core competence institusinya sebagai penyebar berita. Mereka juga 
bisa melakukan kegiatan filantropi tanpa harus direpotkan dengan 
penyediaan SDM dan sumber daya lainnya untuk penyaluran sum-
bangan. Mereka juga bisa memaksimalkan pemanfaatan ILM yang 
memang harus dihibahkan untuk kepentingan publik. Selain itu, 
mereka bisa membantu lembaga sosial yang dianggap kredibel dan 
memiliki program-program sosial yang inovatif untuk mendapatkan 
dukungan dari publik 
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•	Mendirikan	&	Mendukung	Yayasan	Sosial	

Salah satu model atau skema keterlibatan lainnya yang dipilih 
media massa dalam kegiatan filantropi adalah bermitra dengan 
tokoh, pengusaha dan organisasi sosial untuk mendirikan dan 
mengembangkan sebuah yayasan sosial. Pemilik atau pimpinan 
media massa bersama tokoh atau pimpinan lembaga sosial lain 
menjadi inisiator atau pendiri sebuah yayasan sosial. Media massa 
kemudian mendukung pengembangan yayasan sosial itu dengan 
membantu promosi program yang dijalankan yayasan. Media massa 
menyediakan space khusus secara gratis atau dengan diskon besar 
untuk menggalang sumbangan dari masyarakat untuk membiayai 
program-program sosial yayasan tersebut.  

Model atau keterlibatan semacam ini dilakukan oleh Harian Lampung 
Pos (lampung), Harian Radar Banjar (Banjarmasin), Harian Banjar-
masin Post (Banjarmasin) Harian Singgalang (Padang), dan Harian 
Waspada (Medan).  Harian Banjarmasin Post, misalnya, bersama 
tokoh dan pengusaha di Banjarmasin mendirikan yayasan Suaka 
Ananda yang fokus pada program kesejahteraan anak. Yayasan 
ini tidak dimiliki atau dikelola langsung pemillik atau pimpinan 
Banjarmasin Post. Mereka hanya terlibat dalam kepengurusan 
yayasan dan membantu promosi program dan penggalangan 
sumbangan bagi yayasan dengan menyediakan space di media 
massanya secara gratis. 
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Sementara Harian Lampung Post juga berperan dalam pendirian 
Yayasan Lampung Peduli yang didirikan bersama tokoh-tokoh 
masyarakat di Lampung dan Yayasan Dompet Dhuafa Republika. 
Lampung Post terlibat dalam kepengurusan yayasan dan banyak 
membantu promosi program dan kegiatan fundraising yayasan 
dengan menyediakan space halaman di media massanya. Se-
mentara pengelolaan dan penyaluran sumbangan dilakukan oleh 
pengelola yayasan. Pola yang sama juga dilakukan oleh Singgalang, 
Radar Banjar mendirikan yayasan Radar Banjar Peduli, Harian 
Singgalang yang mendirikan mendirikan Yayasan Dompet Dhuafa 
Singgalang,  dan Harian Waspada yang mendirikan mendirikan 
Yayasan Waspada Peduli .

Meski tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan filantropi atau 
hanya terlibat dalam sebagian tahapan kegiatan filantropi (misalnya 
hanya di tahapan penggalangan), media massa yang memilih model 
atau skema ini juga dituntut untuk professional dan akuntabel. Misalnya, 
Prinsip akuntabilitas harus diterapkan dan ditegakkan pada saat mereka 
menjadikan dirinya sebagai sarana pemberitaan atau promosi bagi ben-
cana, musibah, persoalan tertentu yang dihadapi masyarakat. Penerapan 
prinsip akuntabilitas itu dilakukan dengan memberikan informasi yang 
benar dan lengkap, tidak menggunakan gambar-gambar atau tayangan 
mengeksploitasi korban, serta memastikan sumbangan yang berhasil 
digalang tidak disalahgunakan. Begitupun media massa yang terlibat 
hanya dalam tahapan penggalangan, menjadi mitra bagi lembaga sosial 
atau menjadi pendiri yayasan sosial. Mereka harus tetap menerapkan 
dan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan memastikan proses 
penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumbangannya dilakukan 
secara etis, profesional dan akuntabel.
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Problem & Tantangan 
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Media Massa
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Problem & Tantangan
Akuntabilitas Filantropi
Media Massa

BAB 3

Antusiasisme masyarakat untuk menjadikan media massa sebagai 
pengelola dan penyalur sumbangan harus diikuti dengan upaya para 
pengelolanya untuk mengembangan profesionalisme dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan sumbangan. Beberapa media massa sudah berikhtiar 
untuk menjawab kebutuhan itu dengan membentuk lembaga khusus 
untuk mengelola sumbangan, baik yang berbentuk divisi khusus maupun 
yayasan. Tenaga profesional juga direkrut untuk menjalankan divisi atau 
yayasan tersebut dalam mengelola sumbangan masyarakat. Kemitraan 
dan kerja sama dengan berbagai yayasan, LSM dan perguruan tinggi juga 
dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan sumbangan. 
Mereka juga mulai melengkapi dan memenuhi kewajiban dan ketentuan 
pengelolaan sumbangan yang diatur dalam beberapa kebijakan hukum 
dan perundang-undangan.

Namun, sebagian lainnya belum mengelola sumbangan secara 
profesional dan akuntabel. Sebagian media massa masih mendasarkan 
keinginan untuk mengelola sumbangan masyarakat pada niat baik untuk 
membantu sesama yang tertimpa musibah. Niat baik yang mulia ini tentu 
harus diapresiasi dan dihargai. Namun, niat baik saja tidak cukup dalam 
mengelola sumbangan masyarakat. Apakagi jumlah sumbangan yang 
dikelola cukup besar, yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Diperlukan 
komitmen dan kapasitas agar sumbangan yang digalang bisa didayagu-
nakan secara efektif, tepat sasaran, serta bisa dipertanggungjawabkan. 
Pengelolaan sumbangan yang hanya dilandasi niat baik semata justru 
membuat pengelolaan sumbangan menjadi tidak efektif dan optimal, 
yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat yang menjadi penerima 
sumbangan maupun donaturnya.
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Salah satu aspek yang dikaji dalam penelitian PIRAC dan PFI adalah 
problem transparansi dan akuntabilitas yang dihadapi media massa dalam 
mengelola sumbangan masyarakat. Pemetaan mengenai problem trans-
paransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumbangan kemanusiaan ini 
banyak dialaborasi melalui pengamatan, wawancara mendalam dan FGD yang 
melibatkan pengelola filantropi di beberapa media massa. Kajian pemetaan 
ini juga dilengkapi dengan kajian dokumen hasil-hasil penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh PIRAC. Metode-metode pengumpulan data tersebut 
saling melengkapi dan menyempurnakan. Data yang terkumpul kemudian 
dianalisis dan dikatagorisasikan berdasarkan 4 (empat) tahapan kegiatan 
filantropi, yakni penggalangan atau penerimaan sumbangan, pengelolaan 
sumbangan, penyaluran sumbangan dan pertanggungjawaban sumbangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (apply research) yang 
ditujukan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai persoalan 
dan tantangan yang dihadapi media massa dalam mengelola sumbangan 
masyarakat. Hasil kajian kemudian digunakan sebagai bahan untuk meru-
muskan aturan main dalam pengelolaan sumbangan masyarakat melalui 
media massa.  Kajian ini dilakukan tidak untuk melakukan justifikasi, meng-
hakimi, atau menyalahkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
sumbangan di media massa. Karena itu, Dalam penulisan laporan, penulis 
sengaja menyamarkan atau tidak mencantumkan identitas informan atau 
media massa yang dikaji agar tidak menimbulkan polemik, kontroversi 



63Problem & Tantangan Akuntabilitas Filantropi Media Massa

Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Massa

dan perdebatan yang tidak produktif yang bisa mengganggu misi utama 
penelitian, yakni mendorong terciptanya aturan main dalam pengelolaan 
sumbangan di media massa agar lebih professional dan akuntabel.

Berikut hasil kajian pemetaan problem dan tantangan akuntabilitas 
yang disajikan berdasarkan empat tahapan di atas:

3.1 Problem Penggalangan/ Penerimaan Sumbangan

Penggalangan atau penerimaan sumbangan merupakan tahap awal 
dari kegiatan filantropi, termasuk yang dilakukan oleh media massa.  
Dalam tahapan ini beberapa media massa lebih bersifat pasif dengan 
hanya menerima sumbangan dan tidak meminta, menggalang atau me-
mobilisasi sumbanngan dari masyarakat. Kegiatan filantropi dilakukan 
karena masyarakat merasa tersentuh oleh suaru berita yang ditulis atau 
disiarkan dan kemudian meminta media massa untuk membuka ”dom-
pet” atau menerima dan menyalurkan sumbangan dari masyarakat. 

Namun sebagian media massa lainnya melakukan penggalangan 
secara aktif dengan mempromosikan program “dompet” atau “dana kema-
nusiaan” secara intensif. Upaya penggalangan sumbangan masyarakat ini 
dilakukan lewat seruan penyiar/presenter berita atau presenter program, 
menampilkan running teks seruan menyumbang, membuat iklan khusus 
permintaan sumbangan, atau bahkan menggelar event khusus pengga-
langan dana dalam bentuk panggung musik, dan sebagainya.

Dalam fase atau tahapan penggalangan/penerimaan ini, ada 
beberapa problem transparansi dan akuntabilitas yang berhasil di-
identifikasi dan dipetakan dalam penelitian ini:

a. Ekslpoitasi Gambar dan Tayangan Bencana dan Korbannya

Pada saat terjadi musibah atau bencana, media massa dipuji karena 
berhasil memerankan diri sebagai pembangun solidaritas dan em-
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pati masyarakat. Media massa tidak hanya memberitakan kondisi 
dan perkembangan bencana berikut korban dan kerusakan yang 
ditimbulkan, tapi juga terjun langsung dalam kegiatan penanganan 
bencana. Media massa memberitakan posko-posko bencana yang 
bisa dihubungi, informasi orang hilang, bahkan sampai kebutuhan 
korban bencana yang belum terpenuhi di daerah tertentu. Lebih 
dari itu, media massa juga memerankan diri sebagai penggalang 
sumbangan dengan membuat dan menayangkan iklan program 
filantropi di media massanya yang berisi kondisi wilayah dan 
korban bencana yang diikuti ajakan untuk menyumbang sampai 
aktivitas penyaluran sumbangan.

Namun, di sisi yang lain, media massa juga dikritik karena dinilai 
telah mengeksploitasi bencana, mendramatisir keadaan, serta 
terlalu banyak menampilkan “melodrama” bencana dalam gaya 
pemberitaan. Media massa, khususnya televisi, juga dinilai me-
manfaatkan gambar-gambar dan tayangan bencana dan para 
korbannya untuk kepentingan promosi program filantropi yang 
dikelolanya tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban 
dan keluarganya. Penayangan gambar-gambar dan tayangan 
bencana serta kondisi korbannya secara berulang-ulang dinilai bisa 
membangkitkan kembali trauma korban dan keluarganya Belum 
lagi persoalan mengenai etika dan aturan seputar ijin penayangan 
gambar korban untuk promosi penggalangan sumbangan yang 
kurang diindahkan.
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b.	Tidak	Menggunakan	Rekening	Khusus

Salah satu masalah yang banyak ditemui di lapangan dalam fase 
penggalangan adalah tidak digunakannya rekening yang terpisah 
dan khusus menampung sumbangan. Ketentuan mengenai peng-
gunaan rekening khusus ini memang diatur dalam beberapa UU 
dan peraturan mengenai pengumpulan sumbangan. Bahkan, dalam 
peraturan tersebut diatur agar pengelola sumbangan menggunakan 
rekening yang berbeda untuk kasus atau program yang berbeda 
agar transparansi dan akuntabilitasnya lebih terjamin. 

Sayangnya, ketentuan ini belum mendapatkan perhatian dan di-
patuhi oleh sebagian media massa yang mengelola sumbangan 
masyarakat. Beberapa media massa masih menggunakan rekening 
perusahaan sebagai penampung sumbangan yang menyatu atau 
tercampur transaksi bisnis lainnya. Bahkan, ada beberapa media 
massa memanfaatkan rekening dari karyawan atau pengelola 
sumbangan untuk menampung sumbangan masyarakat. Dalam 
banyak kasus juga ditemukan rekening yang digunakan untuk 
penggalangan dana bagi program tertentu juga digunakan untuk 
menampung sumbangan dari program yang lain. Hal ini membuat 
masyarakat sulit membedakan mana dana untuk program atau 
kasus tertentu dengan dana-dana untuk program lainnya. Tentu 
praktek semacam ini menciptakan peluang penyalahgunaan.

c.	Informasi	Rekening	tidak	Lengkap

Selain penyediaan rekening khusus, pengelola sumbangan juga 
diwajibkan untuk memberikan informasi secara lengkap dan 
transparan mengenai rekening yang digunakannya. Penyampaian 
informasi secara lengkap ini dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum bagi penyumbang. Mereka tidak lagi merasa 
was-was menyalurkan sumbangan kepada rekening yang tak 
jelas kepemilikan dan peruntukannya.
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Namun, dalam prakteknya masih banyak ditemui informasi yang 
tidak jelas dan lengkap mengenai rekening sumbangan di media 
massa. Beberapa media massa tidak menyampaikan informasi dan 
jelas dan lengkap mengenai rekening yang digunakan. Mereka 
hanya meminta dan menghimbau masyarakat untuk menyalurkan 
sumbangan pada sebuah rekening bank tertentu tanpa menjelaskan 
rekening tersebut atas nama siapa. Ketidakjelasan info rekening 
ini membuat masyarakat was-was dalam menyumbang. Selain 
itu, ketidaklengkapan ini juga membuka peluang penyalahgunaan 
sumbangan karena masyarakat tidak bisa mengontrol dan me-
mastikan apakah rekening tersebut merupakan rekening khusus 
atau rekening perusahaan yang juga digunakan untuk keperluan 
transaksi lainnya.

d.	Informasi	Program	tidak	Jelas	dan	Lengkap

Problem lainnya yang ditemukan pada tahapan penggalangan 
adalah informasi yang tidak jelas dan lengkap mengenai program 
yang ditawarkan media massa. Banyak materi promosi atau sosial-
isasi program filantropi di media massa yang berisi informasi yang 
tidak lengkap. Misalnya, media massa hanya menjelaskan bahwa 
program dilakukan untuk membantu korban bencana, tanpa ada 
penjelasan bencana apa dan di daerah mana. Pengelola program 
filantropi di media massa juga banyak  yang tidak menjelaskan 
periodisasi program sehingga memunculkan pertanyaan menge-
nai kapan program dimulai dan berakhir. Sosilisasi dan promosi 
program pengumpulan sumbangan selayaknya dilakukan dengan 
memberikan informasi yang benar dan lengkap sehingga mem-
berikan kepastian kepada masyarakat dan menghilangkan rasa 
was-was dan prasangka yang tidak perlu.
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e. Tidak Ada Info Pengelola Program

Salah satu kewajiban dari lembaga pengelola sumbangan adalah 
menjelaskan dan mencantumkan struktur dan personil pengelola 
sumbangan. Penjelasan dan pencantuman struktur dan personel 
pengelola sumbangan ini dimaksudkan agar masyarakat, donatur 
atau pemerintah selaku orotitas yang mengatur kegiatan sum-
bangan bisa mengetahui pihak-pihak yang bertanggungjawab 
terhadap pengelolaan sumbangan. Penjelasan dan pencantuman 
struktur dan personil pengelola program ini juga memudahkan 
masyarakat, donatur atau pihak-pihak lainnya yang ingin meminta 
informasi, mengajukan pertanyaan atau menyampaikan komplain 
atau keluhan. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan ke-
pastian kepada masyarakat bahwa sumbangannya dikelola oleh 
sebuah tim yang kompeten dan kredibel.

Ketentuan ini nampaknya belum dipahami dan dipatuhi oleh me-
dia massa pengelola sumbangan. Selain info program yang tidak 
lengkap, beberapa media massa pengelola sumbangan juga tidak 
mencantumkan struktur dan personil pengelola sumbangan. Info 
mengenai pengelola ini tidak ditemukan di materi promosi program 
maupun di website internal media massa. Kalaupun ada, informasinya 
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juga tidak lengkap. Misalnya, info mengenai pengelola program 
sumbangan hanya mencantumkan penanggungjawab program 
dan tanpa dilengkapi informasi struktur dan personil pengelola 
lainnya. Hal ini menyulitkan bagi donatur maupun masyarakat 
umum yang ingin menyanyakan, meminta penjelasan lebih detail, 
atau melakukan klarifikasi terkait program yang dilakukan. 

	f.	Tidak	Ada	Ijin	Penggalangan	Sumbangan

Salah satu temuan menarik dalam pemetaan masalah akuntabilitas 
media massa adalah minimnya jumlah media massa yang mengan-
tongi ijin pengumpulan sumbangan. Kementerian Sosial sebagai insti-
tusi yang mengatur pengelolaan sumbangan mewajibkan pengelola 
sumbangan, termasuk di media masa, untuk mengantongi ijin dan 
mempemperpanjang ijin penggalangan dana jika masa berlakunya 
sudah habis. Ketentuan ini diatur dalam UU PUB (pengumpulan 
Uang dan Barang) UU No.9/1961  dan beberapa peraturan yang 
menjadi turunannya. Ketentuan ini juga digariskan dalam Peraturan 
KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) No. 01/P/KPI/03/2012 Tentang 
Pedoman Perilaku Penyiaran.

Sebagian pengelola filantropi media massa mengaku tidak tahu 
dan tidak paham mengenai ketentuan perijinan sumbangan. Se-
bagian lainnya mengaku tidak mengurus ijin karena khawatir 
akan dipersulit dalam proses pengurusan perijinan.”Kami pernah 
mengurus ijin, tapi prosesnya rumit karena melibatkan lembaga 
lain dan memakan waktu lama,” jelas seorang pengelola sum-
bangan di sebuah televisi nasional. Sebagian lainnya menga-
ku sengaja tidak mengurus ijin karena kebijakan perijinan yang   
diterapkan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi kekinian dan 
sulit dilaksanakan. “Bayangkan, kami harus mengurus ijin untuk 
sumbangan penangangan bencana yang butuh waktu cepat, se-
mentara proses ijinnya panjang dan lama. Kalau harus menunggu 
ijin turun, korban bencana keburu meninggal karena tak dapat 
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bantuan dan penanganan,” jelas seorang pengelola sumbangan 
di sebuah Koran nasional. Para pengelola sumbangan di media 
massa juga keberatan dengan ketentuan untuk memperpanjang 
perijinan setiap tiga bulan sekali dan ketentuan penyerahan laporan 
sumbangan yang dianggap rumit dan merepotkan. 

Beberapa pengelola filantropi media massa berpendapat bahwa 
ketentuan dan prosedur perijinan sumbangan sudah tidak relevan 
dengan kondisi saat ini. Mereka mengusulkan agar ketentuan 
perijinan pengelolaan sumbangan seharusnya mulai direformasi 
dan diganti dengan proses pemberitahuan saja. “Sekarang ini 
untuk demonstrasi atau menerbitkan surat kabar hanya butuh 
pemberitahuan, bukan ijin. Masak membantu sesama harus ijin 
dulu.” Kata salah seorang pengelola filantropi media massa yang 
menjadi informan. Mereka juga mengusulkan agar pemerintah 
tidak hanya mengatur pengelolaan sumbangan, tapi juga melaku-
kan pengawasan secara ketat serta memberikan insentif dalam 
bentuk pengurangan pajak atau tax deduction.

3.2. Problem Pengelolaan Sumbangan

Pengelolaan sumbangan adalah tahapan di mana pengelola melakukan 
pencatatan dan pengadministrasian sumbangan yang diterimanya. Pada 
tahapan ini juga dilakukan perencanaan program atau kegiatan yang akan 
didukung atau dibiayai dari sumbangan. Pengelolaan sumbangan juga 
dikaitkan dengan penentuan anggaran untuk operasional program atau 
penyaluran sumbangan. Semua aktivitas itu dilakukan agar sumbangan bisa 
disalurkan cepat dan tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan 
kepada donatur, mitra maupun masyarakat luas.

Dalam fase atau tahapan pengelolaan sumbangan ini, ada beberapa 
problem transparansi dan akuntabilitas yang berhasil diidentifikasi dan 
dipetakan:
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a.	Kesenjangan	antara	Jumlah	Sumbangan	dan	Jumlah	Pengelola

Salah satu masalah utama yang ditemui dalam tahapan pengelolaan 
sumbangan di media massa adalah kesenjangan antara jumlah 
pengelola program filantropi dengan jumlah sumbangan. Banyak 
media yang kurang memperhatikan kapasitas pengelolanya dalam 
mengelola sumbangan. Mereka memaksakan diri untuk menerima 
sumbangan dalam jumlah besar, sementara jumlah pengelolanya 
sangat terbatas. Misalnya, ada media massa yang menerima 
sumbangan masyarakat dalam jumlah puluhan milyar, sementara 
jumlah pengelola programnya hanya 2 sampai 3 orang staf. 

Mereka juga memaksakan diri untuk mengelola sendiri dana 
yang besar itu dan tidak mau melakukan kemitraan atau kerja 
sama dengan pihak lain yang sebenarnya bisa membantu proses 
penyaluran sumbangan. Akibatnya, sumbangan menjadi tidak 
optimal karena pengelola sumbangan hanya punya kapasitas 
yang terbatas dalam menyalurkan sumbangan. Yang terjadi 
kemudian adalah pola penyaluran sumbangan model sinterklas, 
yang hanya berorientasi untuk menghabiskan sumbangan yang 
digalang, tanpa perencanaan yang matang, apalagi monitoring 
dan evaluasi dampaknya.

b.	Minimnya	Kapasitas	Pengelolaan	Sumbangan

Selain jumlah pengelola yang minim, beberapa pengelola                            
sumbangan di media massa juga tidak dibekali dengan pengeta-
huan dan keterampilan yang diperlukan pengelolaan sumbangan, 
khususnya pengelolaan bantuan untuk bencana. Mereka umumnya 
dicomot dari bagian redaksi, humas atau bagian umum yang kemudi-
an diperbantukan untuk mengelola bantuan. Dalam wawancara dan 
FGD dengan pengelola sumbangan, beberapa informan mengakui 
bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 
memadai seputar pengelolaan sumbangan. Mereka hanya punya 
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niat baik untuk membantu masyarakat yang terkena musibah atau 
bencana dengan menyalurkan sumbangan yang diterima media 
massa. Sayangnya, manajemen dan pemilik media massa juga tidak 
berupaya menutupi atau mengatasi kelemahan ini dengan mengikut-
sertakan mereka dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 
pengelolaan sumbangan dan penanganan bencana. 

Beberapa pengeloa filantropi di media massa berusaha menu-
tupi kelemahan ini dengan mengikuti training, lokakarya atau 
terlibat dalam jaringan lembaga kemanusiaan dan penanga-
nan bencana. Sebagian lainnya mencoba mengatasi minimnya 
kapasitas ini dengan melakukan kemitraan atau bekerjasama 
dengan pihak lain yang dianggap memiliki kompetensi dalam 
pengelolaan sumbangan. Mereka memilih untuk fokus pada 
upaya penggalangan dan menyerahkan proses dan tahapan 
pengelolaan serta penyaluran sumbangan pada yayasan sosial, 
lembaga kemanusiaan atau LSM. Namun, beberapa lainnya tetap 
memaksakan diri untuk menyalurkan sendiri sumbangannya 
meski tidak ditunjang dengan kapasitas staf yang memadai 
dalam pengelolaan sumbangan. 

c. Pencatatan Sumbangan tidak Sesuai Standar Akuntansi

Salah satu indikator prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sum-
bangan adalah pencatatan dan pendokumentasian sumbangan yang 
dilakukan berdasarkan kaidah atau standar akuntansi  yang berlaku. 
Standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh ikatan akuntan 
Indonesia menyebutkan bahwa pencatatan sumbangan diharapkan 
bisa menyediakan informasi yang lengkap yang menyangkut posisi 
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang berman-
faat bagi pengelola sumbangan, donatur maupun masyarakat luas 
dalam proses pengambilan keputusan. Upaya ini dimaksudkan untuk 
mendukung sistem pelaporan sumbangan yang akuntabel kepada 
donatur maupun pihak-pihak lain yang relevan.
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Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelola sumbangan di beberapa 
media massa belum melakukan pencatatan dan pembukuan sum-
bangan dengan baik sesuai dengan kaidah dan standar akuntansi. 
Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 
keuangan tidak bisa dilihat karena pengelola hanya menyajikan data 
mengenai nama donatur dan jumlah sumbangan yang diberikan. 
Sebagian pengelola filantropi di media massa juga tidak melakukan 
rekapitulasi harian, mingguan atau bulanan sumbangan secara ter-
catat. Akibatnya, tidak ada laporan harian atau mingguan dana-dana 
yang terkumpul.  Kondisi ini terjadi karena staf yang mengelola 
sumbangan kurang memahami kaidah pencatatan dan pembukuan 
sumbangan sesuai peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.

d. Transparansi Sumber dan Jumlah Dana Operasional

Salah satu isu yang banyak disorot dan dipertanyakan masyarakat 
berkaitan kegiatan filantropi media massa adalah dana operasional 
untuk penyaluran bantuan dan promosi program. Ada yang curiga dan 
menuding media massa menggunakan sebagian sumbangan yang 
digalang untuk mendanai biaya operasional bantuan dan promosi 
program. Penyisihan sumbangan untuk biaya operasional sebenarnya 
sah dan diperbolehkankan sepanjang disampaikan secara transparan 
mengenai jumlah atau prosentasenya serta peruntukannya. Isu dan 
tudingan di atas muncul karena minimnya informasi dan penjelasan 
dari media massa mengenai dana operasional program filantropi 
yang dikelolanya.

Transparansi seputar dana operasional juga menjadi salah satu perso-
alan teridentifikasi dalam penelitian ini. Sebagian besar media massa 
tidak menjelaskan dan melaporkan mengenai sumber dan prosentase 
dana operasional program filantropi yang dikelolanya. Wawancara 
dan klarifikasi yang dilakukan ke beberapa media massa menunjuk-
kan bahwa sebagian media massa menanggung dan membiayai dana 
operasional program dari dana perusahaan dan tidak mengambilnya 
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dari sembangan. Beberapa media massa membiayai pembuatan iklan 
promosi program dan menghibahkan halaman dan jam tayang, serta 
membiayai operasional pengiriman dan penyaluran bantuan. Mereka 
juga menanggung gaji dan biaya perjalanan staf yang terlibat dalam 
pengelolaan sumbangan. Sayangnya, informasi yang baik ini tidak 
disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebagian lainnya 
mengakui mengambil atau menyisihkan dana  operasional dari 
sumbangan yang dikumpulkan. Namun, mereka tidak menjelaskan 
berapa besar atau berapa prosesntase dana operasional yang diambil 
serta peruntukannya.

e.	Ketidaksiapan	dalam	Memberikan	Informasi	Sumbangan

Salah satu konsekuensi dari pengelolaan dana publik adalah ke-
siapan lembaga pengelola untuk melayani pertanyaan dan per-
mintaan informasi terkait sumbangan yang dikelola. Ketentuan 
ini diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang 
berkaitan dengan pengelolaan sumbangan dan Undang-undang 
KIP (Kebebasan Informasi Publik). Ketentuan ini berlaku bagi setiap 
lembaga yang mengelola dana publik, termasuk media massa 
yang mengelola sumbangan masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa media massa pengelola 
sumbangan tidak siap melayani pertanyaan dan permintaan 
informasi dari masyarakat karena keterbatasan sumber daya, 
serta tidak jelasnya pemahaman dan kebijakan terkait dengan 
publikasi laporan/informasi.  Beberapa media massa menolak 
memberikan informasi sumbangan karena merasa tidak wajib 
untuk menjawab pertanyaan atau menyampaikannya kepada 
masyarakat. Sebagian lainnya terkendala oleh kebijakan pe-
rusahaan yang tidak jelas mengenai boleh tidaknya informasi 
diakses pihak luar, serta jenis informasi apa saja yang boleh 
dan tidak boleh diakses. Beberapa media massa lainnya tidak 
dapat melayani permintaan informasi karena tidak ada orang 
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yang secara khusus ditunjuk untuk menangani dan melayani 
permintaan informasi tersebut. 

f.	Minimnya		akses	Donatur	dan	Penerima	Manfaat	

Salah satu upaya yang bisa dilakukan media massa untuk              
mengoptimalkan pendayagunaan sumbangan dan menghindari 
salah sasaran adalah meminta dan menerima masukan, kritik dan 
komplain. Saran, kritik dan komplain bisa diminta dan ditampung 
dari donatur dan masyarakat penerima manfaat  (benefiacieries) 
yang berkepentingan dan terdampak oleh penyaluran sumbangan. 
Penjaringan dan   penerimaan masukan bisa dilakukan dengan 
menyediakan saluran khusus (hot line) dalam bentuk nomor telpon, 
sms, email atau sosial media massa yang bisa dihubungi masyarakat. 
Melalui upaya ini, pengelola sumbangan bisa memastikan bahwa 
sumbangan yang disalurkan tepat saran serta mengantisipasi dan 
mengatasi persoalan atau dampak yang muncul dari aktivitas 
penyaluran bantuan. 

Hasil kajian menunjukkan sebagian besar media massa penge-
lola sumbangan tidak menyediakan sebuah saluran khusus di 
mana publik bisa menyampaikan masukan, kritik dan komplain 
terkait program filantropi yang dijalankan. Hasil penelusuran 
website media massa dan konfirmasi dengan beberapa pengelola 
menunjukkan bahwa media massa tidak menyediakan nomor 
telepon, SMS, email atau SMS yang bisa berfungsi sebagai 
hotline dan bisa diakses masyarakat yang menjadi donatur 
atau penerima manfaat program. Ketiaadaan saluran khusus 
tersebut membuat masyarakat sulit untuk menyampaikan saran 
atau masukannya, kritik atau komplain terhadap sumbangan 
dan program yang dijalankan.
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3.3  Problem Penyaluran/ Pendayagunaan Sumbangan

Tahapan penyaluran merupakan fase penyerahan, pemanfaatan atau 
pendayagunaan sumbangan yang diterima media massa dari para donatur 
kepada masyarakat yang menjadi target atau beneficieries (penerima 
manfaat). Penyaluran bisa dilakukan secara langsung dengan menyerah-
kan sumbangan yang langsung bisa diterima, digunakan atau dinikmati 
masyarakat, seperti bantuan bahan pangan, pakaian, obat-obatan, dan 
sebagainya. Penyerahan bisa juga dilakukan dalam bentuk aktivitas atau 
kegiatan, seperti pengobatan, evakuasi korban, dan sebagainya. Penday-
agunaan juga dilakukan melalui serangkaian aktivitas dan butuh jangka 
waktu yang lama karena diserahkan dalam bentuk pembangunan infras-
truktur, seperti sekolah, rumah, puskesmas, dan sebagainya.

Pada fase atau tahapan penyaluran atau pendayagunaan ini, ada 
beberapa problem transparansi dan akuntabilitas yang berhasil diidenti-
fikasi dan dipetakan:

a. Ketidaksesuaian Jenis Bantuan dengan Kebutuhan

Salah satu problem yang banyak ditemui dalam penyaluran 
bantuan adalah ketidaksesuaian antara jenis atau bentuk sum-
bangan yang disalurkan dengan kebutuhan lapangan. Misalnya, 
pengelola filantropi di media massa datang ke lokasi dengan 
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membawa bahan makanan pokok, sementara jenis bantuan 
yang dibutuhkan adalah obat-obatan. Problem ini terjadi karena 
minimnya upaya need asestment dan atau analisis kebutu-
han di lapangan. Pengelola media massa beralasan bahwa 
need asestment tidak sempat dilakukan karena jumlah tena-
ga pengelola bantuan yang terbatas. Minimnya akses bagi            
masyarakat untuk memberikan usul, saran, komplain dan kritik 
terkait sumbangan juga membuat pengelola tidak terbantu 
memahami kondisi riil lapangan yang berujung pada penyaluran 
sumbangan tidak tepat dan sesuai kebutuhan.

b. Penumpukan Sumbangan di Areal Tertentu

Menumpuknya sumbangan atau bantuan bencana di lokasi 
atau daerah tertentu merupakan salah satu problem yang juga 
teridentifikasi pada tahapan penyaluran sumbangan. Pengelola 
sumbangan di media massa lebih suka menyalurkan bantuan 
di lokasi-lokasi yang dianggap “strategis”. Yang dimaksud lo-
kasi “strategis” di sini adalah daerah atau lokasi yang mudah 
diakses publik dan kegiatan penyaluran sumbangannya bisa 
dilihat banyak orang. Misalnya, lokasi-lokasi di dekat jalan 
raya di mana semua orang yang lewat bisa melihat span-
duk atau baliho promosi sumbangan yang disalurkan media 
massa. Beberapa pengelola filantropi media massa mengaku 
sengaja memilih lokasi-lokasi tersebut karena menyesuaikan 
dengan jumlah dan kapasitas pengelola yang terbatas. Selain 
itu, lokasi strategis dipilih agar masyarakat yang menyumbang 
bisa melihat dan tahu bahwa sumbangannya sampai ke pihak 
yang membutuhkan. Kasus ini tidak hanya terjadi pada media 
massa, tapi juga lembaga pengelola sumbangan lainnya yang 
juga cenderung menyalurkan sumbangan di daerah-daerah 
yang dianggap strategis untuk mempromosikan bantuan. 
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Penumpukan sumbangan juga terjadi karena minimnya koor-
dinasi dan komunikasi antar sesama media massa pengelola 
sumbangan dan dengan pengelola sumbangan lainnya yang 
berasal dari yayasan sosial, LSM maupun pemerintah. Bebera-
pa pengelola filantropi media massa mengakui bahwa mereka 
enggan dan sulit untuk melakukan komunikasi dan koordinasi 
dengan media massa atau organisasi lain karena mereka diang-
gap sebagai “kompetitor” dalam penyaluran bantuan. Akibat 
minimnya koordinasi, pengelola media massa tidak tahu bahwa 
lokasi tersebut sudah menerima bantuan dari media massa atau 
organisasi lain. Sementara lokasi atau daerah-daerah bencana 
lainnya yang letaknya lebih terpencil dan susah dijangkau justru 
kekurangan bantuan.

c. Perebutan “Kavling” Wilayah Strategis

Keinginan sebagian media massa untuk menyalurkan sumbangan 
dan menjalankan program penanganan bencana di lokasi-lokasi 
“strategis” kemudian memunculkan persoalan baru. Dalam kasus 
pembangunan infrastruktur, misalnya, beberapa media massa 
berebut untuk mendapatkan lokasi-lokasi strategis dan mengkavling 
lokasi-lokasi yang akan dibangun dengan memasang spanduk, 
papan pengumuman atau baliho rencana program. Tak heran 
jika di beberapa lokasi bencana banyak terpasangan spanduk, 
papan pengumuman atau baliho yang berisi rencana program 
atau pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut. Misalnya, 
“Di sini akan dibangun SD oleh Dompet Media X” atau “Disini 
akan dibangun Puskesmas oleh Media X Peduli”. pemasangan 
spanduk dan baliho ini dimaksudkan agar lokasi tersebut tidak 
“direbut” media massa atau organisasi lain yang memiliki ren-
cana program yang serupa. 
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Namun, dalam perkembangannya beberapa media massa kemu-
dian tidak jadi menyalurkan bantuan, membuat program atau 
membangun infrstruktur di lokasi tersebut dengan berbagai alasan 
dan pertimbangan. Akibatnya, masyarakat yang ada di daerah 
tersebut merasa dirugikan karena sumbangan atau insfrastruktur 
yang dijanjikan tak jadi diterima dan dinikmatinya. Sementara 
media massa atau lembaga sosial lainnya tidak berani masuk 
dan mengambil alih karena media massa tersebut sudah menjalin 
MOU dengan pemerintah setempat. Di beberapa wilayah ben-
cana spanduk-spanduk atau baliho-baliho ini terus berdiri sampai 
fase penanganan bencana selesai tanpa ada aktivitas apapun.

d.	Campur	Aduk	Sumbangan	dengan	Kegiatan	CSR

Program filantropi yang menggunakan dana publik pada prin-
sipnya berbeda dengan program CSR yang dilaksanakan oleh 
perusahaan media massa. Karena itu, pengelolaan program 
ini harus dibedakan dan tidak boleh dicampuradukkan dengan 
program CSR perusahaan. Namun, hasil kajian menunjukkan 
bahwa beberapa media massa masih mencampuradukkan dan 
tidak memisahkan program filantropi yang dikelolanya dengan 
program CSR. Beberapa media massa bahkan mengklaim dan 
mempromosikan program-program yang disumbang masyarakat 
sebagai program CSR perusahaan. Padahal jelas-jelas program 
tersebut dijalankan dengan sumbangan dana masyarakat, bukan 
dengan pembiayaan dari perusahaan media massa. Promosi ini 
terlihat di pemberitaan media massa, website internal perusa-
haan, bahkan di buku laporan tahunan perusahaan. 

Kasus semacam ini terjadi karena pengelola filantropi media 
massa, redaksi, manajemen maupun pemilik media tidak memiliki 
pemahaman yang sama mengenai filantropi dan CSR perusa-
haan. Dalam wawancara dan FGD yang melibatkan pengelola 
filantropi di media massa terungkap bahwa mereka menya-
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maratakan pengertian dan konsep filantropi dari masyarakat 
ini dengan CSR perusahaan. Dalam kasus yang lain, pengelola 
media massa memahami mengenai perbedaan konsep filantropi 
public dengan CSR. Mereka juga sudah memberikan sosialisasi 
pengenai pemahaman ini kepada tim redaksi dan manajemen 
media massa. Namun, dalam pemberitaan atau publikasi kadang 
kala mereka tidak bisa mengontrol materi yang disampaikan oleh 
tim redaksi sehingga berita atau laporan yang muncul berbeda 
dengan pemahaman dan kebijakan yang mereka buat.

Beberapa media beralasan bahwa mereka mengklaim atau mema-
sukkan kegiatan filantropi ini ke dalam program CSR perusahaan 
karena perusahaan juga berkontribusi dalam pelaksanaan program 
filantropi tersebut. Kontribusi tersebut diberikan dalam bentuk 
dana operasional, sumbangan dana, sumbangan space halaman, 
siaran atau tayangan untuk promosi program dan kerelawanan 
dari para pengelolanya. Namun, Kontribusi perusahaan ini tidak 
bisa dijadikan alasan atau justifikasi bagi media massa untuk 
mengklaim memasukkan sumbangan publik sebagai program 
CSR perusahaan. Pengelola sebenarnya bisa menjelaskan dan 
mengumumkan kontribusi tersebut dalam publikasi atau laporan 
pertanggungjawaban sumbangan. 

e.	Pemanfaatan	Sumbangan	untuk	Program	Sosial	Media	Massa

Dalam penelitian juga ditemukan beberapa kasus yang mengin-
dikasikan pemanfaatan sumbangan untuk kegiatan sosial me-
dia massa. Sumbangan yang digalang dari publik diklaim dan 
dimanfaatkan untuk program/kegiatan sosial perusahaan media 
massa. Kasus semacam ini umumnya terjadi pada momentum 
ulang tahun perusahaan media massa.  Misalnya, sebuah media 
massa memberitakan atau meyiarkan adanya kegiatan sosial 
yang dilakukan dalam rangka ulang tahun perusahaannya. Me-
dia massa tersebut secara jelas memberitakan bahwa kegiatan 
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sosial tersebut dilaksanakan oleh perusahaannya dalam rangka 
menyambut HUT media massa tersebut. Namun, di lapangan 
ditemukan fakta bahwa kegiatan sosial tersebut didanai dari 
sumbangan masyarakat yang dihimpun dari program filantropi 
yang dikelolanya. Kasus ini secara jelas menunjukkan peman-
faatan sumbangan masyarakat untuk mendanai program sosial 
yang diklaim sebagai program sosial perusahaan media massa.

f.	Menyamarkan	Identitas	“Masyarakat”	sebagai	Penyumbang

Peran media massa dalam kegiatan filantropi adalah sebagai 
penampung dan penyalur sumbangan dari pembaca, pemirsa 
atau pendengarnya. Meski sumbangan sudah diserahkan ke-
pada media massa, secara hakiki pemilik sumbangan tetaplah                       
masyarakat sebagai donatur program. Karena itulah, identitas mereka 
sebagai penyumbang tidak seharusnya disamarkan, ditutupi, atau 
bahkan dihilangkan. Dukungan dan kontribusi mereka selayaknya 
diapresiasi dan dihargai dengan menampilkan dan menyampaikan 
identitas mereka sebagai donatur pada saat penyerahan bantuan. 
Apresiasi ini ditunjukkan oleh beberapa media massa pengelola 
sumbangan dengan menuliskan secara jelas “Sumbangan Pemirsa”, 
“Bantuan pembaca” atau “Donasi Pendengar’ di berbagai media 
promosi sumbangan.

Namun demikian, masih banyak media massa yang tidak men-
cantumkan identitas pemirsa, pembaca dan donatur secara jelas 
dan proporsional. Hasil penelitian mengidentifikasi upaya yang 
dilakukan beberapa pengelola media massa, baik dilakukan sengaja 
maupun tidak, untuk menyamarkan identitas masyarakat sebagai 
penyumbang. Kasus ini banyak terjadi dalam proses penyerahan 
sumbangan, peresmian bantuan atau promosi program. Beberapa 
media massa memperkecil, menyamarkan, bahkan menghilangkan 
tulisan “pemirsa”, “pembaca” atau “pendengar”, sementara tulisan 
dan logo media massa ditulis dengan ukuran besar. Akibatnya, 
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tulisan pemilik riil sumbangan itu tak terlihat dan tak tampak pada 
saat ditampilkan dalam bentuk foto atau tayangan berita. Dengan 
penyamaran ini, sumbangan yang diserahkan terkesan sebagai 
sumbangan media massa, bukan sumbangan dari masyarakat. 

g.	Mengganti	Nama	Infrastruktur

Penelitian juga menemukan kasus penggantian nama infrastruktur 
yang dibangun dengan sumbangan masyarakat. Beberapa pengelola 
media massa mengubah nama infrastruktur yang dibangun dengan 
menambahkan atau menyematkan nama media massa atau nama 
pemilik media massa. Kasus ini ditemukan pada penyaluran sum-
bangan bencana di Padang dan Yogjakarta. Sebuah tempat ibadah 
yang roboh karena bencana kemudian dibangun kembali oleh sebuah 
media massa dengan dana sumbangan masyarakat dan sebagian 
dana dari pemilik media massa. Setelah rumah ibadah berdiri kem-
bali, Pengelola filantropi media massa kemudian merubah nama 
tempat ibadah pada saat acara peresmian dengan menambahkan 
atau menyematkan nama pemilik media massa. Pengelola filantropi 
media massa tersebut beralasan bahwa penyematan nama pemilik 
media massa itu dilakukan berdasarkan usulan dan persetujuan 
masyarakat. Namun, mereka mengakui bahwa perubahan nama 
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tempat ibadah itu dilakukan tanpa meminta persetujuan masyarakat 
sebagai pemilik sumbangan.

Permintaan atau usulan serupa sebenarnya juga diterima oleh 
beberapa pengelola filantropi lainnya di media massa. Mere-
ka mengaku menerima banyak usulan dari masyarakat untuk 
merubah nama sekolah, puskesmas atau tempat ibadah yang 
dibangun dengan menyisipkan atau menyematkan nama media 
massa atau pemilik media massa. Usulan masyarakat ini terlontar 
sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap bantuan yang 
disalurkan oleh media massa. Namun, mereka menolak usulan itu 
secara halus karena tidak ada relevansi dan urgensi untuk merubah 
nama infrastruktur yang sudah dibangun. Selain itu, Perubahan 
nama insfrastruktur juga akan berdampak dan berkonskuensi 
pada perubahan sertifikat, ijazah, dan perubahan administratif 
lainnya. “kami juga menolak karena tidak etis menyematkan nama 
media massa atau pemilik media massa pada infrastruktur yang 
sebenarnya dibangun dari sumbangan masyarakat,” jelas salah 
seorang pengelola filantropi di sebuah Harian Nasional. 

h. Penyaluran Bantuan untuk Kepentingan Tokoh dan Parpol

Temuan yang mengejutkan ini informasinya justru datang dari in-
ternal pengelola filantropi di media massa. Mereka mengaku gerah 
terhadap tekanan dan intervensi untuk menyalurkan sumbangan 
yang digalangnya bagi kepentingan partai pilitik atau tokoh politik 
tertentu. Mereka bercerita bahwa besarnya jumlah sumbangan 
yang digalang media massa menarik minat dan perhatian beberapa 
parpol dan tokoh politik untuk memanfaatkannya. Mereka me-
nerima banyak proposal dan permintaan secara langsung untuk 
menyalurkan sumbangan di daerah bencana yang menjadi Dapil 
atau daerah pemilihan tokoh parpol tertentu. 
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Beberapa pengelola mengaku menolak tegas permintaan tersebut. 
Namun, parpol atau politikus kemudian melakukan lobi terha-
dap pimpinan atau pemilik media massa untuk mengabulkan 
permintaannya. Permintaan tersebut akhirnya terpaksa dipenuhi 
karena pengelola filantropi tidak bisa menolak perintah dari 
pimpinan atau pemilik media massa. Sumbangan yang disalurkan 
kemudian “dibranding” atau dikemas seolah-olah sumbangan 
dari parpol atau tokoh tertentu dengan menyebarkan bendera 
parpol atau foto tokoh di sekitar lokasi penyerahan bantuan. 

i. Pengalihan Sumbangan untuk program lain

Sumbangan yang digalang oleh media massa atau lembaga mana-
pun seharusnya disalurkan kepada program atau daerah yang 
disebutkan dalam promosi atau publikasi sumbangan. Namun, 
dalam prakteknya beberapa media massa melakukan pengali-
han sumbangan kepada program atau daerah lain yang berbeda      
dengan informasi yang disampaikan sebelumnya. Pengalihan ini 
tentu dilakukan dengan alasan atau pertimbangan tertentu. Misalnya, 
lokasi yang akan disumbang sudah menerima banyak sumbangan 
dari lembaga lain, sementara daerah lain belum tersentuh ban-
tuan. Beberapa pengelola juga mengubah program yang sudah 
direncanakan dan dipromosikan karena dinilai tidak sesuai dengan 
kebutuhan atau masalah yang dihadapi daerah atau masyarakat 
penerima manfaat. Beberapa media massa juga mengalihkan 
sumbangan dalam bentuk pembangunan infrastruktur karena 
sulitnya mendapatkan ijin atau persetujuan untuk membangun 
di daerah tersebut. Pengalihan juga terjadi pada sisa dana untuk 
korban bencana di daerah tertentu yang kemudian dialihkan un-
tuk program lain atau membantu korban bencana di daerah lain.

Perubahan atau pengalihan itu sebenarnya dimungkinkan dalam 
rangka efektivitas dan optimalisasi sumbangan. Namun, yang 
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menjadi masalah dan sorotan banyak pihak adalah tidak dilakukan-
nya ijin atau pemberitahuan kepada masyarakat sebagai donatur. 
Pengelola sumbangan di media massa secara sepihak melakukan 
perubahan dan pengalihan tanpa persetujuan masyarakat pemilik 
sumbangan. Inisiatif yang bagus ini bisa menimbulkan masalah di 
kemudian hari karena donatur yang merasa tidak setuju dengan 
perubahan atau pengalihan tersebut bisa membawa masalah ini 
ke ranah hukum. Kasus semacam ini sudah terjadi pada saat terjadi 
banjir di Jakarta tahun 2002 lalu. Sebuah yayasan dituntut karena 
dinilai mengalihkan secara sepihak pemanfaatan sumbangan yang 
sudah direncanakan dan disepakati sebelumnya. 

3.4  Problem Pelaporan/Pertanggungjawaban Sumbangan

Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, 
pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan mapun 
tertulis, yang berkaitan dengan sumbangan yang diterima dari masyarakat. 
Pelaporan juga menunjukan apa yang telah dilakukan atau pertanggung-
jawaban pengelola sumbangan di media massa atas sumbangan yang 
dipercayakan kepadanya. Pelaporan merupakan instrumen untuk membuat 
budgeting (anggaran), pelaksanaan, pengawasan, pengendalian maupun 
pengambilan keputusan.

Beberapa persoalan akuntabilitas dan transparansi yang teridentifi-
kasi pada fase atau tahapan penyaluran atau pendayagunaan sumbangan, 
antara lain:

a.	Tiadanya	Laporan	Pertanggungjawaban

Salah satu kewajiban lembaga pengelola sumbangan adalah 
membuat laporan tertulis mengenai pertanggungjawaban pro-
gram dan keuangan di akhir program. Kewajiban ini nampaknya 
kurang diperhatikan oleh pengelola filantropi di media massa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian media massa ti-
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dak membuat laporan program maupun keuangan di akhir pro-
gram secara tertulis. Beberapa media massa menyatakan sudah 
membuat laporan, namun tidak mampu menunjukkan dokumen 
atau arsip laporannya. Sebagian media massa berkilah sudah 
mempublikasikan laporannya di website internal media massa. 
Namun, setelah dilacak dan ditelusuri, dokumen laporan tersebut 
tidak ditemukan. Beberapa website program yang diakui memuat 
laporan pertanggungjawaban ternyata tidak pernah diupdate atau 
diperbaharuai, bahkan sudah tidak bisa diakses lagi.

Yang menarik, beberapa pengelola justru bertanya apakah wajib 
dan perlu membuat dan menyampaikan laporan. Mereka berkilah 
bahwa sumbangan yang dikelolanya tergolong kecil sehingga 
tidak diperlukan pembuatan dan penyampaian laporan kepada 
masyarakat. “Yang penting khan sumbangan yang kita terima 
tidak dikurangi sepeserpun dan sampai ke tangan pihak-pihak yang 
membutuhkan,” jelas seorang pengelola filantropi di sebuah radio. 
Pengelolaan sumbangan di radio memang tergolong jenis media 
massa yang tak banyak membuat dan menyampaikan laporan. 
Mereka beralasan sudah menyiarkan laporannya kepada pemirsa, 
namun tidak menyimpan arsip laporannya sehingga menyulitkan 
masyarakat untuk mengecek atau meminta laporan penyaluran 
sumbangan tersebut.

b.	Laporan	tidak	Lengkap

Persoalan lain yang muncul pada tahapan pelaporan adalah lapo-
ran yang tidak lengkap. Dalam kasus ini, media massa pengelola 
sumbangan sebenarnya sudah membuat laporan tertulis, namun 
laporannya tidak lengkap dan tidak memadai. Laporan yang disam-
paikan oleh beberapa media massa pengelola sumbangan hanya 
menyajikan informasi keuangan tanpa dilengkapi laporan program. 
Misalnya, informasi yang disampaikan hanya daftar donatur dan 
jumlah sumbangan yang diberikan serta jumlah total dana yang 
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diterima dan disalurkan. Tidak ada penjelasan memadai kemana 
dan untuk program apa sumbangan itu disalurkan. 

Sebaliknya, beberapa media massa lainnya hanya menyajikan 
informasi program tanpa dilengkapi dengan laporan keuangan 
yang memadai. Yang muncul hanya laporan mengenai program 
apa saja yang sudah didukung dan didanai, sedangkan informasi 
berkenaan dengan transaksi keuangan hanya berupa jumlah total 
sumbangan yang diterima dan disalurkan. Media  massa terkesan 
enggan untuk menyampaikan informasi keuangan secara lengkap 
dan terperinci.

Dalam beberapa kasus, sebagian media massa mengelola sumbangan 
yang mengelola sumbangan dalam jumlah besar juga membuat 
laporan yang “terlalu sederhana”. Laporan hanya berisi informasi 
singkat mengenai jumlah dana yang diterima dan disalurkan, tanpa 
penjelasan yang detil dan komprehensif mengenai program yang 
didanai dari sumbangan tersebut. Laporan semacam ini tentu tidak 
memadai untuk mempertanggungjawabkan sumbangan yang 
diterima yang jumlahnya milyaran rupiah.  
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c.	Tidak	Menyampaikan	Laporan	ke	Publik

Persoalan lain yang teridentifikasi adalah keengganan media massa 
untuk menyampaikan laporannya ke publik atau masyarakat luas. 
Beberapa media massa sebenarnya sudah membuat laporan yang 
cukup lengkap, yang mencakup laporan keuangan dan program. 
Namun, mereka hanya menyimpan laporan itu sebagai arsip dan 
hanya menyampaikannya ke pihak-pihak yang dianggap donatur 
besar. Beberapa media massa juga hanya menyampaikan lapo-
rannya ke kementerian sosial sebagai pihak yang dianggap punya 
otoritas dalam pengumpulan sumbangan. Media massa beralasan 
penyampaian laporan kepada pihak tertentu dan sifatnya terba-
tas ini sudah cukup untuk menerapkan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas.

Sementara media massa yang enggan menyampaikan laporan-
nya secara terbuka khawatir laporan yang dipublikasi digunakan 
pihak-pihak tertentu untuk memojokkan mereka. Sebagian lainnya 
khawatir penyampaian laporan itu bisa menimbulkan persepsi 
masyarakat, khususnya LSM, bawa media massa punya banyak 
uang. “Biasanya setelah dipublish, ada banyak proposal dan per-
mintaan yang masuk ke kami untuk ikut menyalurkan bantuan. 
Padahal, kapasitas dan kredibilitasnya belum teruji,” jelas salah 
satu pengelola filantropi media massa.
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Kode Etik 
Sebagai Instrumen 
Peningkatan Akuntabilitas

BAB 4

Media massa diakui telah memainkan peranan penting dalam kegia-
tan kedermawanan sosial (filantropi) yang berkembang pesat di Indonesia 
dalam 15 tahun terakhir. Selain berperan dalam memberitakan berbagai 
persoalan, musibah dan bencana yang terjadi di masyarakat, media massa 
juga sukses mencetak dirinya sebagai ‘mesin pengumpul sumbangan” yang 
efektif. Televisi, radio, dan surat kabar dan media on-line tidak lagi hanya 
berperan sebagai media informasi dan hiburan, tapi mulai memperluas 
kiprahnya sebagai  penggalang, pengelola dan penyalur sumbangan, sebuah 
peran yang sebelumnya hanya dilakukan oleh lembaga sosial maupun 
lembaga donor. Hebatnya, meski pengelolaan dan pendistribusiannya tidak 
secanggih yang dilakukan oleh LSM, program filantropi di media massa 
ini mendapatkan dukungan masyarakat yang tergambar dari perolehan 
sumbangan yang mencapai milyaran rupiah.

Namun, Di tengah besarnya dukungan masyarakat dan efektifnya 
kampanye dan penggalangan sumbangan oleh media massa, ditemukan 
adanya kesenjangan antara jumlah sumbangan yang sangat besar yang 
diterima dengan kapasitas dan profesionalisme media massa dalam menge-
lola sumbangan. Kenyataan ini merupakan tantangan tersendiri bagi media 
massa sebagai lembaga pengelola sumbangan. Tanpa kapasitas dan profe-
sionalisme yang memadai, media massa tidak saja terhambat dan kesulitan 
dalam mendapat dukungan masyarakat, tapi juga berpotensi menimbulkan 
penyalahgunaan atau setidaknya ketidaefisienan pengelolaan sumbangan. 
Hal ini dapat menurunkan kepercayaan dan pada akhirnya menyurutkan 
minat masyarakat untuk menyumbang. Untuk meningkatkan kepercayaan 
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masyarakat di satu pihak dan memperkuat tranparansi serta akuntabilitas 
pengelolaan sumbangan di pihak lain, media massa perlu didorong untuk 
meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya. Selain itu, media massa 
juga perlu diawasi dan dikontrol dalam sepak terjang “kedermawanannya”. 

Persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumbangan di 
media massa muncul karena tidak adanya aturan main, panduan atau pe-
doman yang disepakati bersama sebagai acuan dalam mengelola sumbangan. 
Masing-masing pengelola filantropi di media massa punya pemahaman yang 
berbeda dalam memaknai akuntabilitas pengelolaan sumbangan. Sebagian 
besar berpendapat bahwa mereka sudah ”akuntabel” bila membuat laporan, 
menayangkan proses penyerahan bantuan, dan laporannya diaudit oleh 
akuntan publik. Padahal, akuntabilitas tidak hanya mengacu pada laporan, 
tapi juga meliputi keterlibatan donatur dan masyarakat beneficieries pada 
perencanaan dan implementasi program, serta kecepatan pengelola dalam 
merespon kebutuhan dan masukan serta komplain dari masyarakat. 
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Untuk mengatasi persoalan ini, PFI (Perhimpunan Filantropi Indonesia) 
dan PIRAC (Public Interest Research and Advocaction) memandang  perlu 
untuk untuk merumuskan sebuah standar, aturan main, pedoman atau 
panduan mengenai penegakan akuntabilitas bagi media massa pengelola 
sumbangan. PFI dan PIRAC kemudian mengajukan usulan program ini ke-
pada Yayasan TIFA yang menyambutnya secara positif dan berkomitmen 
untuk memberikan dukungan pendanaan untuk merelisasikan program 
tersebut. Inisiatif ini juga mendapatkan dukungan dari Dewan Pers yang 
punya concern untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas media 
massa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam 
inisitif ini sepakat bahwa penyusunan aturan main, standar atau pedoman 
itu perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan media massa 
pengelola filantropi. Penyusunannya juga harus mengacu pada pengalaman, 
praktik baik, persoalan dan kondisi riil di lapangan. Upaya ini diharapkan 
mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas media massa 
dalam pengelolaan sumbangan, serta meminimalisir persoalan-persoalan 
akuntabilitas yang selama ini dihadapi media massa dalam menggalang, 
mengelola dan menyalurkan sumbangan masyarakat.

Kemunculan inisiatif ini dipengaruhi situasi dan konteks yang juga 
berpengaruh efektivitas pengelolaan sumbangan di media massa, yaitu:

 Î Makin meningkatnya kesadaran pengelola sumbangan media massa 
terhadap kewajiban akuntabilitas dalam pengelolaan sumbangan 
yang digalangnya. Ini membuat inisiatif penyusunan aturan main 
atau pedoman ini disambut baik dan mendapatkan dukungan.

 Î Meningkatnya pengetahuan dan kontrol masyarakat terhadap me-
dia massa. Masyarakat sangat kritis terhadap media massa berikut 
pemberitaan dan kegiatan lain yang dilakukannya.
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 Î Adanya indikasi dan kecurigaan bahwa dana publik yang digalang 
media massa dimanfaatkan untuk CSR perusahaan, kepentingan 
pemilik media, bahkan untuk pendanaan partai politik yang dipimpin 
pemilik media massa. Kondisi ini memperkuat dukungan masyarakat 
terhadap inisiatif pembuatan aturan main atau pedoman agar bisa 
menghindari penyalagunaan sumbangan oleh media massa untuk 
kepentingan politik.

 Î Kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap pengelolaan sumbangan 
dinilai kurang tepat dan tidak transparan. Hal ini membuat media 
massa lebih suka membuat dan mengkuti aturan yang sifatnya 
internal/ self regulation dibandingkan peraturan Negara yang di-
anggap sangat birokratis dan kooptatif.

4.1 Diawali dengan Kajian Pemetaan Potensi dan Masalah

Inisiatif untuk meningkatkan akuntabilitas media massa dalam 
mengelola filantropi atau sumbangan masyarakat ini diawali oleh PFI  
dan PIRAC dengan melakukan riset atau kajian terhadap praktek filan-
tropi melalui media massa. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifi-
kasi potensi dan praktek penggalangan, pengelolaan dan penyaluran 
sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh media massa. Kajian 
tersebut juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan memetakan 
beragam persoalan dan tantangan yang dihadapi media massa dalam 
pengelolaan sumbangan masyarakat, khususnya yang terkait dengan 
persoalan transparansi dan akuntabilitas. Pengumpulan data untuk 
kajian tersebut dilaksanakan pada bulan Juli – September 2012 melalui 
kajian dokumen, wawancara mendalam dan FGD yang melibatkan 
mediamassa pengelola sumbangan dan stakeholder terkait.

Dari kajian itu PFI dan PIRAC mengidentifikasi ada 147 media massa 
di 28  propinsi yang mengelola sumbangan masyarakat. Sebagian besar 
program filantropi di media massa ini bersifat temporer dan dilakukan 
pada saat bencana atau merespon permintaan pemirsa, pembaca, atau 
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pendengarnya. Namun, sebagian lainnya sudah menjadi program rutin di 
mana media massa melakukan penggalangan dan penyaluran sumbangan 
secara kontinyu. Sebagian program yang awalnya dikelola oleh tim adhoc/ 
kepanitiaan juga sudah menjelma menjadi yayasan sosial dan ditangani 
oleh tenaga professional.

PIRAC juga mencatat bahwa program-program filantropi yang dikelola 
media massa mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat 
yang bisa dilihat dari besarnya dana yang tergalang. Di beberapa media 
massa, sumbangan yang tergalang mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun. Besarnya jumlah sumbangan yang masuk ini tentu membutuhkan 
pengelolaan yang professional dan transparan. Beberapa media massa 
sudah berikhtiar untuk menjawab kebutuhan itu dengan membentuk 
lembaga khusus (yayasan) sebagai pengelola sumbangan. Tenaga pro-
fessional juga direkrut untuk menjalankan yayasan dan mengelola sum-
bangan masyarakat. Kemitraan dan kerja sama dengan berbagai LSM juga 
dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan sumbangan. 
Mereka juga mulai melengkapi dan memenuhi kewajiban dan ketentuan 
pengelolaan sumbangan yang diatur dalam beberapa kebijakan hukum 
dan perundang-undangan.

Namun, sebagian besar media massa lainnya masih belum memenuhi 
tuntutan dan kebutuhan tersebut. Penelitian yang dilakukan PFI dan PIRAC 
menemukan beragam persoalan yang terkait dengan profesionalisme dan 
akuntabillitas dalam pengelolaan sumbangan, dintaranya:

Persoalan	Pelaporan	(Reporting)

 Î Media massa tidak membuat laporan tertulis setelah program 
penyaluran sumbangan selesai dilakukan

 Î Informasi yang disampaikan dalam laporan tidak lengkap dan terlalu 
singkat atau terlalu sederhana 
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 Î Laporan tidak disampaikan ke publik atau hanya didistribuskan 
secara terbatas (donatur besar, pemerintah, dll)

Persoalan	Keterlibatan	(Involving)	

 Î Donatur/ beneficiaries tidak punya akses untuk memberikan ma-
sukan mengenai penyaluran sumbangan 

 Î Minimnya keterlibatan donatur/beneficieries dalam mengontrol dan 
mengawasi pengelolaan sumbangan 

Persoalan kecepatan dan ketepatan merespon kebutuhan, masukan 
dan komplain 

 Î Ketidaksesuaian alokasi sumbangan dengan kebutuhan masyarakat 
karena minimnya upaya need asestment dan akses bagi masyarakat 
untuk memberikan usul, saran, komplain dan kritik 

 Î Media massa tidak siap melayani permintaan informasi dari luar 
karena keterbatasn sumber daya,.kapasitas, serta tidak jelasnya 
pemahaman dan kebijakan terkait dengan publikasi laporan/informasi 

Persoalan Kapasitas

 Î Media massa tidak memperhatikan kapasitas dalam pengelolaan 
sumbangan ( jumlah dan kualifikasi staf) sehingga tidak bisa 
disalurkan secara optimal

 Î Terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga yang menangani proses 
pengelolaan sumbangan 
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Persoalan	Rekening:

 Î Banyak media massa yang belum menggunakan rekening khusus 
dan menampung sumbangan dalam rekening perusahaan/ pribadi 
pengelola 

 Î Banyak lembaga yang tidak menjelaskan apakah rekening yang 
digunakannya adalah rekening khusus, pribadi atau lembaga 

Persoalan Etis dan hukum 

 Î Sebagian besar media massa tidak mengantongi ijin pengumpulan 
sumbangan atau memperpanjang ijinnya 

 Î Tidak adanya pemisahan yang tegas antara kegiatan sosial dengan 
dukungan dana publik dengan kegiatan CSR media massa atau 
kegiatan sosial pemilik media massa

 Î Kurangnya apresiasi terhadap donatur: hanya disebut secara lisan 
atau penulisan tidak proporsional 

 Î Bantuan yang digalang dari publik diklaim dan dimanfaatkan untuk 
kegiatan CSR perusahaan media massa

 Î Bantuan (dipaksa) disalurkan untuk kepentingan partai dan tokoh 
politik tertentu 

 Î Perubahan dan Penyematan nama media massa atau pemilik media 
massa pada infrastruktur yang dibangun dengan sumbangan publik 

 Î Eksploitasi gambar-gambar bencana/ musibah yang berlebihan 
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Hasil kajian ini kemudian digunakan untuk dua keperluan: pertama, 
meyakinkan dewan pers dan pengelola filantropi di media massa mengenai 
perlunya merumuskan aturan main untuk mengatasi persoalan transparasi 
dan akuntabilitas media massa dalam pengelolaan sumbangan. Kedua, hasil 
kajian ini menjadi referensi dalam penyusunan aturan main, pedoman, atau 
kode etik yang nantinya akan dilakukan. Dengan mengetahui praktek di 
lapangan dan peta masalahnya, diharapkan aturan main yang dihasilkan 
bisa applicable, diterima oleh semua pengelola filantropi di media massa, 
serta mampu meningkatkan akuntabilitas mereka.

4.2 Bersinergi dengan Dewan Pers

Inisiatif pembuatan aturan main atau pedoman akuntabilitas 
pengelolaan sumbangan media massa merupakan upaya yang ur-
gent untuk dilakukan mengingat peran media massa dalam kegiatan 
filantropi terus berkembang, sementara praktik in-akuntabilitas dan 
ketidaktransparanan pengelolaan sumbangan juga kerap menyer-
tainya. Namun, upaya ini tak mudah dilakukan karena media massa 
sendiri punya resistensi yang cukup kuat terhadap berbagai upaya 
untuk mengatur atau mengoreksi praktik pengelolaan sumbangan 
yang dilakukannya. Media massa sendiri menyadari kekuatan dan 
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pengaruh yang dimilikinya sehingga memandang sebelah mata pihak 
lain yang menggugat seputar praktek pengelolaan sumbangan terse-
but. “Siapa anda kok ingin tahu dan meneliti program kami.” “Apa hak 
anda mengatur kami dalam pengelolaan sumbangan.” Begitu respon 
dan jawaban sebagian besar pengelola media massa pada saat riset 
awal dilakukan dan inisiatif mengenai perumusan aturan main atau 
pedoman akuntabilitas ini digulirkan.

Sadar tentang kekuatan media massa dan penolakan mereka terhadap 
inisiatif ini, PFI dan PIRAC sebagai pelaksana program mencoba melaku-
kan sejumlah upaya agar media massa bersedia menerima dan terlibat 
dalam kegiatan ini. PFI dan PIRAC juga harus merubah desain program 
yang awalnya banyak melibatkan banyak pihak, menjadi lebih terfokus 
pada media massa sebagai pembuat “self regulation” bagi dirinya sendiri, 
namun tetap mengawal dan memastikan bahwa aturan main yang dibuat 
melindungi kepentingan publik dan meningkatkan akuntabilitas media 
massa sebagai pengelola sumbangan. 

Selain Melakukan penelitian mengenai praktik-praktik in akuntabilitas 
dalam pengelolaan sumbangan di media massa, PFI dan PIRAC juga meng-
gandeng pemegang otoritas yang diakui dan suaranya didengar oleh media 
massa, yakni Dewan Pers. PFI dan PIRAC melakukan pertemuan dan lobi 
kepada dewan pers untuk meyakinkan mereka mengenai urgensi aturan 
main atau pedoman bagi pengelolaan sumbangan masyarakat yang dilaku-
kan oleh media massa. Aturan main atau pedoman itu diperlukan karena 
keterlibatan media massa dalam pengelolaan sumbangan mulai mengganggu 
independensi mereka dalam menjalakan tugas jurnalistik. PFI dan PIRAC juga 
menunjukkan berbagai praktik in-akuntabilitas dan ketidaktransparanan yang 
terjadi di lapangan dalam pengelolaan sumbangan. Dewan Pers juga diminta 
untuk memfasilitasi sosilisasi inisiatif ini sekaligus pembentukan tim perumus. 

Dukungan dewan pers diperoleh dengan melobi ketua dewan pers 
dan beberapa anggota dewan pers dengan tujuan agar inisiatif ini bisa 
menjadi salah satu bagian dari program dan inisiatif dewan pers. Setelah 
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Melalui serangkaian pertemuan dan diskusi dengan Bagir Manan dan be-
berapa anggota Dewan Pers, Dewan Pers akhirnya sepakat dan memberi 
dukungan terhadap inisiatif ini. Prof. Bagir Manan berpendapat  bahwa 
inisiatif untuk membuat aturan main atau pedoman yang berkaitan dengan 
pengelolaan filantropi di media massa memang bukan menjadi mandat dan 
tugas utama dewan pers yang terfokus pada peningkatan profesionalisme 
media massa dalam mencari dan menyiarkan berita. Namun, Dewan pers 
selalu mendukung dan memfasilitasi berbagai upaya dan inisiatif yang 
bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme media massa. Selain itu, 
Dewan Pers berpendapat bahwa meski kegiatan filantropi tidak berkaitan 
langsung dengan pemberitaan yang menjadi tugas utama media massa, 
namun kegiatan ini juga berpengaruh dan berdampak pada tugas dan 
kegiatan utama media massa dalam mencari dan menyiarkan berita. Jika 
tidak diatur dan dipagari, kegiatan filantropi juatru akan menggangu kredi-
bilitas, independensi dan profesionalime media massa dalam menjalankan 
tugas utamanya sebagai pencari dan penyampai berita.

Sebagai langkah awal, Dewan Pers berencana mengundang pimpinan 
redaksi media massa dan para pengelola filantropi di media massa untuk 
mendiskusikan inisiatif ini. Dewan Pers meminta agar PFI dan PIRAC bisa 
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mempresentasikan hasil-hasil penelitian mengenai akuntabilitas program 
filantropi yang dikelola media massa. Dewan Pers juga berkomitmen untuk 
memfasilitasi dan mengawal pembentukan tim perumus untuk menyusun 
aturan main dan pedoman tersebut. Dewan Pers juga bersedia untuk 
mengesahkan aturan main atau pedoman yang nantinya akan dihasilkan 
menjadi sebuah peraturan agar bisa dipatuhi dan dijalankan oleh semua 
media pengelola sumbangan. 

4.3 Bersepakat mengenai Pentingnya Aturan Main

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan komitmen dan dukungan 
media massa terhadap inisiatif penyusunan aturan main pengelolaan 
filantropi di media massa, PFI, PIRAC dan Dewan Pers menginisiasi sebuah 
pertemuan dengan media massa untuk menjajaki dan mendiskusikan 
inisitif ini. Dewan Pers mengundang pimpinan redaksi dan pengelola 
sumbangan di media massa untuk hadir dalam diskusi dan sosialisa-
si hasil penelitian PIRAC dan PFI tentang pengelolaan filantropi media 
massa di Gedung Dewan Pers pada 17 Oktober 2012. Pertemuan itu 
dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Bagir Manan dan dihadiri oleh 
anggota Dewan Pers, ketua PFI Ismid Hadad dan beberapa Pemimpin 
Redaksi Media massa, pengelola filantropi media massa, serta beberapa 
asosiasi media massa di bawah Dewan Pers, seperti PWI, AJI, IJTI, dan 
stakeholder lainnya.

Pada pertemuan tersebut, Direktur PIRAC yang juga pengurus PFI, 
Hamid Abidin,  memaparkan hasil kajian PIRAC mengenai praktek penge-
lolaan filantropi oleh media massa berikut persoalan dan tantangan yang 
dihadapi, khususnya yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. 
Selain pemaparan hasil kajian PFI dan PIRAC, peserta juga mendengarkan 
pemaparan mengenai praktek pengelolaan filantropi di media massa yang 
disampaikan oleh Antonius Eddy Sutedja (Yayasan Dana Kemanusiaan 
Kompas) dan Asri Aditya (Yayasan Sekkar Mlatti Femina Group). Mereka 
memaparkan seluk belum pengelolaan program filantropi di lembaganya 
serta beragam tantangan dan hambatan yang ditemui di lapangan.
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Pemaparan yang dilakukan oleh ketiga pembicara ini selanjutnya 
ditanggapi oleh para peserta diskusi. Sebagian peserta menyoroti rumitnya 
pengelolaan filantropi di media massa serta sorotan dan tudingan yang 
mereka terima dari pihak lain dan masyarakat luas. Sebagian peserta 
melakukan klarifikasi dan penjelasan terhadap temuan-temuan lapangan 
dari penelitian PIRAC dan PFI. Beberapa peserta mengakui bahwa ada 
banyak kelemahan dan praktik in akuntabilitas dalam pengelolaan sum-
bangan masyarakat di beberapa media massa. Kelemahan ini jika tidak 
diperbaiki akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap media massa 
lainnya yang sebenarnya sudah transparan dan akuntabel dalam mengelola 
sumbangan. Beberapa pengelola media massa lainnya mempertanyakan 
pedoman dan aturan main yang bisa dijadikan rujukan agar mereka bisa 
mengelola sumbangan public secara transparan dan akuntabel. Diskusi 
yang dipandu oleh anggota Dewan Pers Uni Zulfiani Lubis ini mengerucut 
pada kesepakatn mengenai pentingnya sebuah aturan main, pedoman atau 
panduan akuntabilitas dalam pengelolaan sumbangan di media massa. 
Aturan main itu harus segera dibuat agar bisa menjadi rujukan bersama 
bagi media massa dalam mengelola sumbangan masyarakat. 

Di akhir pertemuan Dewan Pers kemudian memfasilitasi pemben-
tukan tim perumus dan meminta peserta diskusi untuk bersedia menjadi 
anggotanya. Tim perumus diharapkan bisa mewakili semua jenis media 
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massa yang terlibat kegiatan filantropi, yakni media massa cetak (harian 
dan majalah), televisi, radio dan media massa online/cyber media. Tim 
perumus juga diharapkan berasal dari media massa yang besar (grup)  
dan kecil, serta mewakili pengelola media massa yang berbentuk yayasan 
maupun kepanitiaan. Dengan komposisi tersebut, beragam karakter, di-
namika dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing media massa 
dalam mengelola filantropi bisa dieksplor dan diwadahi. Peneliti PIRAC dan 
PFI juga diminta masuk dalam anggota tim perumus untuk memberikan 
pengayaan dan membantu penyediaan data seputar kegiatan filantropi 
sebagai bahan rujukan dalam perumusan kode etik.

Pertemuan kemudian menyepakati susunan tim perumus yang 
terdiri atas:

1.  Antonius Eddy Sutedja (Harian Kompas)

2. Asri Aditya (Femina Group)

3. Ali Sadikin (Media Group)

4. Firdaus Baderi (Harian Neraca)

5. Risanggono (SCTV)

6. Haryanto (SCTV)

7.  Soraya Perucha (ANTV)

8. Masduki (RRI)

9. Iman Musaman (Bens Radio)

10. Arifin Asydhad (Detik.com)
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11. Hamid Abidin (PFI/ Perhimpunan Filantropi Indonesia)

12. Sukesih Damayanti (PFI/ Perhimpunan Filantropi Indonesia)

13.  Nor Hiqmah (PIRAC/ Public Interest Research and Advocacy 
Center)

14. Ninik Annisah (PIRAC/ Public Interest Research and Advocacy 
Center)

Tim perumus yang sudah terbentuk diminta untuk mulai bekerja mulai 
akhir Oktober 2012 dan diharapkan sudah menghasilkan draft aturan main 
atau pedoman akuntabilitas pengelolaan sumbangan akhir Desember 2012. 
Hasil kerja tim perumus nantinya akan disosialisasikan kepada berbagai 
media massa dan asosiasi profesi pers untuk mendapatkan masukan, 
dukungan dan pengesahan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan 
legitimasi dan dukungan terhadap hasil rumusan yang dihasilkan. Jika 
tenggat tersebut terpenuhi, Dewan Pers berencana mensosialisasikan 
aturan main atau pedoman tersebut di HPN (Hari Pers Nasional) yang jatuh 
pada 11 Februari dan peringatan puncaknya akan dilaksanakan di Manado.

4.4 Merumuskan Aturan Main Bersama 

Tim perumus yang dibentuk Dewan Pers mulai menjalankan tu-
gasnya dengan melakukan rapat penyusunan aturan main atau pedoman 
akuntabilitas pengelolaan sumbangan masyarakat di media massa pada 
7 November 2012. Pertemuan pertama yang digelar di Restoran Bumbu 
Desa, Cikini, Jakarta Pusat ini membahas tiga agenda. Pertama, menen-
tukan struktur, mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian kerja 
tim perumus. Kedua, rencana kerja dan tahapan penyusunan aturan main 
atau pedoman akuntabilitas media massa pengelola sumbangan. Ketiga, 
nama dari pedoman atauran main yang disusun.
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Mengenai struktur tim perumus, tim perumus menyepakati komposisi 
tim perumus yang merupakan representatif dari keragaman serta cakupannya 
dalam mewakili karakter media massa yang mengelola sumbangan (cetak, 
tv, radio, web, harian, mingguan, nasional, local, yayasan, kepanitiaan, tetap/
rutin, tidak tetap, insidentil, dsb). Anggota Tim Perumus merupakan anggota 
yang disepakati dalam pertemuan di Dewan Pers serta beberapa anggota 
tambahan yang sudah menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk 
menjadi tim perumus. Pada pertemuan pertama ini disepakati bahwa tim 
perumus akan dipimpin oleh Antonius Eddy Sutedja dari Kompas sebagai 
ketua tim perumus dan Asri Aditya dari Femina group sebagai sekertaris. 

Pada pertemuan juga dibahas membahas mengenai nama yang 
pas bagi aturan main atau pedoman yang akan disusun. Dengan berbagai 
pertimbangan diputuskan pedoman atau aturan main yang akan disusun 
diberi nama: “Kode Etik Filantropi Mediamassa”. Kode etik ini berlaku di 
tingkat internal media massa dan akan berfungsi sebagai pedoman atau 
panduan dalam pengelolaan sumbangan masyarakat.

Menyangkut masalah jangka waktu perumusan, tim perumus menar-
getkan perumusan kode etik sudah bisa selesai akhir Januari 2013 dan 
disahkan pada awal februari 2013 bersamaan dengan Hari Pers Nasional. 
Oleh karena itu, untuk lebih mengintensifkan dan mengefektifkan peru-
musan, disepakati untuk penyampaian masukan dan usulan melalui email 
yang nantinya akan dibahas dan disepakati pada saat pertemuan bersama 
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tim perumus. Rapat atau pertemuan tim perumus lebih berfungsi sebagai 
forum pengambilan keputusan, mereview dan menyepakati usulan-usulan 
yang disampaikan anggota tim perumus dan finalisasi draft kode etik.

Dalam pertemuan berikutnya tim Perumus juga menyepakati tentang 
struktur atau sistematika “Kode Etik Filantropi Media Massa”, yang terdiri 
dari Penduhuluan/Mukaddimah, Ruang Lingkup dan cakupan, prinsip-prinsip 
atau nilai-nilai yang menjadi payung/pedoman dalam praktek pengelolaan 
sumbangan masyarakat, serta ubstansi dari kode etik. Substansi kode 
etik akan berisi empat hal, diantaranya; Penggalangan & Penerimaan 
Sumbangan, Pengelolaan Sumbangan, Penyaluran dan Pendayagunaan 
Sumbangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam beberapa kali pertemuan, tim perumus juga mendikusikan 
mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik. Tim perumus 
tidak ingin Kode etik yang nantinya dihasilkan hanya menjadi dokumen 
pajangan atau “macan kertas” tanpa diikuti upaya untuk menegakkan dan 
mematuhinya. Setelah melalui perdebatan dan dengan mengacu pada 
praktek di organisasi lain, disepakati penerapan kode etik ini diawasi oleh 
majelis kode etik yang nantinya akan dibentuk yang terdiri dari perwakilan 
dari media massa pengelola sumbangan, perusahaan media massa, Dewan 
Pers, perwakilan dari asosiasi filantropi dan tokoh masyarakat. 

Perumusan dilakukan dengan mengacu pada pengalaman media-
massa dalam dalam pengelolaan sumbangan masyarakat, berbagai praktik 
baik serta kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Dalam rapat perumusasn 
kode etik, tim perumus memulai perumusan pasal dengan mengidentifikasi 
berbagai persoalan akuntabilitas yang mereka temui di lapangan. Sharing 
pengalaman ini melengkapi peta persoalan akuntabilitas media massa 
yang dihasilkan dari pemelitian PIRAC dan PFI. Selain mengidentifikasi dan 
memetakan persoalan, tim perumus juga mengeksplor berbagai praktek 
baik penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang mereka lakukan atau 
yang pernah dilakukan media massa lainnya.  
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Penyusunan Kode Etik Filantropi Mediamassa juga mengacu pada 
Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3SPS), Pedoman Media Siber, Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan 
Bantuan Kemanusiaan di Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan lain 
yang berkaitan dengan penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan 
sumbangan masyarakat. Rujukan ini dimaksudkan agar kode etik yang 
disusun tidak justru bertentangan dengan hukum dan parundang-udangan 
yang yang berlaku, namun memperkuat dan melengkapinya. 

Setelah melakukan rapat secara maraton setiap hari rabu dalam 
jangka waktu 3 bulan, tim berhasil merumuskan draft kode etik yang diberi 
nama “Kode Etik Filantropi Mediamassa”.  Kode Etik Filantropi memuat 
beberapa prinsip dan ketentuan yang harus ditaati media massa dalam 
menggalang, mengelola dan menyalurkan sumbangan masyarakat. Misal-
nya, Penggalangan sumbangan harus dilakukan secara sukarela, terbuka,  
etis, nonpartisan dan sesuai hukum yang berlaku. Media massa pengelola 
sumbangan juga harus menyediakan rekening khusus untuk menampung 
sumbangan masyarakat. Media massa pengelola sumbangan harus mem-
buat sistem dan prosedur  pengelolaan sumbangan secara profesional 
dan menyampaikan laporan program dan keuangannya secara tertulis 
kepada publik. Kode etik juga melarang pemanfaatan dan penyalahgu-
naan sumbangan masyarakat untuk keperluan promosi atau program CSR 
perusahaan atau pemilik perusahaan

Tantangan utama dari penyusunan kode etik ini adalah kesibukan 
pekerja media massa yang menjadi tim perumus.  Selain itu, komitmen, 
pemahaman dan kesadaran mereka terhadap urgensi kode etik juga 
menjadi salah satu tantangan.  Kesibukan tim perumus berhasil diatasi 
dengan kesepakatan untuk melakukan rapat setiap hari Rabu.  Sementara 
komitmen, pemahaman dan kesadaran berhasil dibangun dengan diskusi 
yang cukup intens, keterlibatan media-media besar sebagai tim perumus 
serta legitimasi dari Dewan Pers yang memfasilitasi pembentukan tim 
perumusan dan menjadi salah satu inisiator penyusunan kode etik.
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4.5 Menguji dan Mengkritisi Rancangan Aturan Main

Setelah melakukan diskusi secara rutin setiap hari rabu selama 3 
bulan, Tim Perumus akhirnya bisa menyelesaikan draft kode etik filan-
tropi media massa. Kode etik yang dihasilkan kemudian diserahkan ke-
pada Dewan Pers untuk dilakukan penjaringan masukan dan uji publik. 
Penyerahan kode etik diterima oleh Uni Z. Lubis selaku anggota Dewan 
Pers yang ditunjuk untuk mengawal dan mensupervisi inisiatif ini. Dewan 
pers kemudian melakukan penjaringan masukan dan uji publik terhadap 
Draft kode Etik Filantropi Mediamassa dengan mempublikasikan dokumen 
kode etik di websitenya (www.dewanpers.or.id) mulai 15 Desember 2012. 
Dewan Pers meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan dan 
masukan terhadap Draft Kode Etik Mediamassa tersebut. Tanggapan dan 
masukan diminta untuk dikirim melalui alamat email (surat elektronik) ke 
sekretariat@dewanpers.or.id paling lambat 3 Januari 2013 pukul 12.00 WIB.

Selain melalui Dewan pers, penjaringan masukan dan uji publik juga 
dilakukan oleh PFI dan PIRAC dengan mengirimkan dan menyebarluaskan 
dokumen draft kode etik ke berbagai pihak. File elektronik draft kode etik 
filantropi mediamassa dikirimkan ke milist organisasi masyarakat sipil, 
akademisi, praktisi dan kelompok-kelompok masyarakat yang concern 
dengan perkembangan media massa dan filantropi di Indonesia.  Sementara 
tim perumus mensosialisasikan draft kode etik ke internal organisasinya 
di masing-masing media massa untuk menguji apakah kode etik yang 
dirumuskan sudah sesuai konteks, bisa menjawab kebutuhan dan bisa 
diimplementasikan di lapangan 
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4.6 Bersepakat Menerapkan Kode Etik

Setelah melakukan uji publik dan menjaring masukan dari berbagai 
pihak, pada tanggal 29 januari 2013 Dewan Pers menggelar pertemuan 
dengan mengundang pimpinan redaksi, pengelola program filantropi  di 
media massa, asosiasi profesi media massa (PWI, AJI, IJTI, Forum editor) 
dan beberapa stakeholder lainnya. Pertemuan dimaksudkan untuk meminta 
masukan akhir terhadap draft kode etik yang sudah dirumuskan sekaligus 
mengesahkannya secara bersama-sama.

Pertemuan dibuka dengan membacakan kembali draft kode etik 
yang sudah disusun pasal demi pasal untuk dikritisi dan diberi masukan 
dan persetujuan. Pada pertemuan tersebut peserta pertemuan memberikan 
pendapat dan masukan untuk mengubah, menambah, mengurangi untuk 
menyempurnakan draft yang dihasilkan. Perhatian banyak diberikan kepada 
pasal-pasal yang mengatur seputar penyaluran sumbangan dan pertang-
gungjawaban. Ketentuan mengenai dana operasional juga mendapatkan 
perhatian dan masukan serta menjadi bahan perdebatan diantara peserta. 
Dari perdebatan dan masukan-masukan tersebut, pertemuan yang dipimpin 
anggota dewan pers Wina Armada Soekardi kemudian melakukan finalisasi 
dan penyempurnaan terhadap draft kode etik yang dihasilkan.

Setelah semua pasal dibacakan dan dibahas serta semua masukan 
diakomodasi, Dewan Pers kemudian mengesahkan Kode Etik Filantropi 
Mediamassa sebagai pedoman bagi media massa yang mengelola program 
filantropi atau kedermawanan masyarakat. Kode Etik tersebut ditetapkan 
sebagai salah satu peraturan dewan Pers berdasarkan surat keputusan 
Dewan Pers No. No. 2/Peraturan DP/III/2013. Kode etik ini mengikat dan 
harus ditaati serta dilaksanakan oleh semua media massa yang menge-
lola program filantropi, baik yang program yang bersifat tetap/rutin atau 
yang bersifat tentatif. Kode Etik Filantropi memuat beberapa prinsip dan 
ketentuan yang harus ditaati media massa dalam menggalang, menge-
lola dan menyalurkan sumbangan masyarakat. Misalnya, Penggalangan 
sumbangan harus dilakukan secara sukarela, terbuka,  etis, nonpartisan 
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dan sesuai hukum yang berlaku. Media massa pengelola sumbangan 
juga harus menyediakan rekening khusus untuk menampung sumbangan 
masyarakat. Media massa pengelola sumbangan harus membuat sistem 
dan prosedur  pengelolaan sumbangan secara profesional dan menyam-
paikan laporan program dan keuangannya secara tertulis kepada publik. 
Kode etik juga melarang pemanfaatan dan penyalahgunaan sumbangan 
masyarakat untuk keperluan promosi atau program CSR perusahaan atau 
pemilik perusahaan. (dokumen kode etik bisa dilihat di lampiran buku ini)

4.7 Sosialisasi dan Mempromosikan Kode Etik

Agar Kode Etik Filantropi Mediamassa ini bisa diketahui dan dipa-
hami oleh pengelola filantropi di media massa, upaya selanjutnya adalah 
melakukan sosialisasi secara massif dan luas. Upaya untuk mensosialisasikan 
dan menyebar luaskan kode etik ini dilakukan melalui Dewan Pers, PFI 
dan PIRAC, serta tim perumus.

Dewan Pers mulai mensosilisasikan Kode etik Filantropi Mediamassa 
kepada insan pers pada 9 Februari 2013 dalam rangkaian peringatan 
Hari pers Nasional (HPN) di Grand Kawanua, Manado, Sabtu (9/2.2013). 
Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Uni Zulfiani Lubis, anggota De-
wan Pers, di forum “Sosialisasi Peraturan Dewab Pers” yang dihadiri 
pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan media massa, akademisi 
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dan pemerhati media massa. Selain “Kode Etik Filantropi Media Mas-
sa”, dewan pers juga menyampaikan beberapa peraturan dewan pers 
lainnya kepada peserta forum.

Uni Lubis menjelaskan bahwa sampai saat masih ada debat mengenai 
tepat tidaknya media massa menggalang, mengelola dan menyalurkan 
sumbangan masyarakat. Banyak yang setuju karena dianggap menjadi 
bagian dari peran sosial media, tapi banyak juga yang tidak setuju dengan 
alasan bisa mengganggu independensi dan tugas utama media sebagai 
penyampai berita. Namun, di sisi lain disadari saat ini banyak sekali media 
massa yang terlibat dalam pengelolaan sumbangan, khususnya pada saat 
bencana. Peran baru media massa ini belum diatur dalam aturan main 
bersama dan mulai mendapatkan kritik masyarakat terkait transparansi 
dan akuntabilitasnya. Kehadiran pedoman dalam bentuk kode etik ini dinilai 
sudah cukup mendesak mengingat media massa belum memiliki pedoman 
atau aturan main yang  bisa menjadi acuan dalam pengelolaan sumbangan 
masyarakat di mediamassa.  “Jika pelaksanaan tugas jurnalistik media 
massa diatur Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS), kita belum punya aturan atau pedoman 
dalam menangani kedermawanan sosial masyarakat,” kata Uni Lubis.

Karena itulah, Dewan Pers mendukung inisiatif penyusunan kode 
etik ini sebagai pedoman dalam bagi media dalam mengelola sumbangan 
masyarakat. “Kode etik ini bisa memandu dan menjadi pedoman dalam 
pengelolaan sumbangan,” katanya. Namun, Uni mengingatkan, diperlukan 
kontrol dan pengawasan dari masyarakat agar kode etik ini berlaku efektif 
dan dipatuhi mediamassa pengelola sumbangan. Karena itu, Uni mendorong 
agar kode etik ini disosialisasikan secara luas ke seluruh lapisan masyarakat.

Selain sosialisasi melalui forum diskusi di sela-sela peringatan Hari 
Pers Nasional, Dewan Pers juga melakukan sosialisasi melalui media 
internal yang dimiliki. Dewan pers memuat dan mempromosikan kode 
etik di media berita mengenai pengesahannya di website resmi dewan 
pers (www.dewanpers.or.id). Dewan Pers juga menyampaikan informasi 
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seputar pengesahan kode etik filantropi media memalui news letter yang 
terbit pada bulan Juli 2013. Dokumen kode etik juga dimuat dalam buku 
“Dewan Pers Periode 2013 – 2016: Mengembangkan Kemerdekaan Pers 
dan Meningkatkan Kehidupan” yang diterbitkan oleh Dewan pers. Buku 
ini berisi berbagai peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers periode 2009 
– 2013. Para anggota Dewan Pers juga berperan dengan memposting 
berita pengesahan dan dokumen kode etik ke milist media massa atau 
wartawan yang diikutinya.

Sementara sosialisasi yang dilakukan PFI dan PIRAC ditujukan kepada 
pengelola filantropi media dan masyarakat luas. PIRAC menggelar kegiatan 
sosialisasi yang dikemas dalam bentuk diskusi publik di 5 kota, yakni Jakarta, 
Jogjakarta, Surabaya, Medan dan Banjarmasin. Kota-kota ini dipilih karena 
banyak media yang beroperasi atau berdomisili di kota-kota tersebut dan 
sebagian dari mereka mengelola program filantropi. Kegiatan sosialisasi 
di Yogjakarta (6 Februari 2013) dan Jakarta (25 Februari 2013) dilakukan 
bekerja sama dengan perguruan tinggi (Universitas Al Azhar Indonesia, 
Jakarta) dan Universitas Satya Wacana, Jogjakarta) dan menyasar media, 
akademisi, dan masyarakat luas sebagai target sosialisasi. Sementara sosial-
isasi di Surabaya (20 Maret 2013), Medan (12 April 2013) dan Banjarmasin 
(23 Mei 2013) dilakukan bekerjasama dengan PWI (Persatuan Wartawan 
Indonesia) dan secara khusus ditujukan kepada insan pers atau media 
massa, khususnya media massa yang mengelola sumbangan. Kerja sama 
dengan PWI dilakukan karena sebagian besar pemilik, pimpinan redaksi 
dan jurnalis senior yang dianggap berperan penting dalam pengelolaan 
sumbangan di media massa merupakan anggota dari organisasi ini.

PFI dan PIRAC juga mempromosikan dan menyebarluaskan berita 
perumusan kode etik dan dokumen yang dihasilkan melalui media internal. 
PFI dan PIRAC selalu mengupdate perkembangan perumusan kode etik dan 
berita yang terkait di website atau situs organisasinya (www.pirac.org dan 
www.filantropi.org). PIRAC dan PFI juga memanfaatkan sosial media (face 
book dan twitter) sebagai sarana promosi dan sosialisasi. Selain itu, PFI 
dan PIRAC juga secara khusus mendesain dan mencetak kode etik dalam 
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format buku saku. Pengemasan kode etik dalam bentuk buku saku ini 
dimaksudkan agar dokumen ini bisa dengan mudah disimpan dan dibawa 
ke mana-mana oleh pekerja media yang menjadi pengelola filantropi di 
medianya. Buku saku ini juga sudah didistribusikan ke berbagai media, 
akademisi, praktisi dan pemerhati media dan masyarakat luas. Buku saku 
ini juga bisa diakses dalam bentuk e-book di website PIRAC dan PFI.1

Upaya sosialisasi lainnya dilakukan oleh tim perumus kode etik 
filantropi mediamassa. Tim perumus mengawali sosialisasi di internal 
medianya masing-masing dengan mengundang staf pengelola program 
sumbangan dan redaksi. Tim perumus juga melakukan sosialisasi kepada 
media-media lain dengan melakukan kunjungan, sharing informasi dan 
diskusi. Sosialisasi dilakukan di beberapa media yang mengelola program 
filantropi, seperti RCTI dan Trans Corp (Trans TV, Trans 7 dan detik.com). Tim 
perumus juga menyasar asosiasi profesi media sebagai target sosialisasi. 
Mereka sudah mengawali sosialisasinya kepada PWI sekaligus menjajaki 
kerja sama sosialisasi di beberapa kota. Tim perumus juga sudah menga-
gendakan untuk melakukan sosialisasi kepa anggota IJTI (Ikatan Jurnalis 
Televisi Indonesia), PRSNI (Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia), 
SPS (Serikat Penerbit Suratkabar), dan asosiasi lainnya.

1  Kode etik bisa didownload dalam bentuk e-book di http://pirac.
org/2013/05/08/e-book-kode-etik-filantropi-mediamassa
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4.8 Kode Etik dan Kesadaran Baru Seputar Akuntabilitas

“Kami	ini	bukan	saja	menjadi	tim	perumus,	tapi	orang-orang	yang	
terjerumus….” Candaan ini sering terlontar dari pengelola filantropi di 
media massa yang menjadi tim perumus Kode Etik Filantropi Mediamassa 
saat mereka melakukan sosialisasi. Tentu saja kata “terjerumus” di atas 
dimaknai secara positif. Mereka merasa bahwa keterlibatannya dalam 
inisiatif perumusan kode etik ini membuat mereka menjadi lebih aware 
dan concern terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dalam mengelola sum-
bangan. “Sebagai anggota tim perumus, kami harus  lebih hati-hati dan 
memberikan teladan bagi media massa yang lain dalam penerapan kode 
etik,“ kata Antonius Eddy Sutedja, pengelola Yayasan Dana Kemanusiaan 
Kompas yang juga ketua tim perumus kode etik Filantropi mediamassa.

Harus diakui bahwa Kode Etik Filantropi Mediamassa masih tergolong 
instrumen sangat baru dan belum dikenal secara luas oleh media massa. 
Sosialisasi dan promosi kode etik ini juga belum dilakukan secara luas, 
masif dan optimal karena baru dilakukan di beberapa kota serta belum 
menyentuh semua media dan stakeholder lainnya. Penggunaannya juga 
belum berjalan maksimal di kalangan media karena masih baru pada tahap 
pengenalan. Karena itu, sulit untuk melihat dampak dan perubahan yang 
terjadi secara massif. Selain itu, sulit juga untuk mengukur dan memas-
tikan media sudah berkomitmen untuk melaksanakan transparansi dan 
akuntabilitas menggunakan aturan kode etik tersebut.  

Kendati demikian, kesadaran dan komitmen para pengelola filantropi 
di media sebenarnya sudah terlihat sejak kode etik dirumuskan. Komit-
men itu terlihat dari kesediaan media untuk terlibat sebagai informan 
penelitian dan melakukan pemetaan secara partisipatif mengenai problem 
akuntabilitas dalam pengelolaan filantropi yang dikelolanya. Pengakuan 
atas adanya persoalan-persoalan yang muncul dalam pengelolaan sum-
bangan, yang harus dicari jalan keluarnya, merupakan salah satu faktor 
yang mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan filantropi 
di media untuk melahirkan aturan bersama yang dapat dijadikan acuan 
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akuntabilitas dan transparansi filantropi media. Kesadaran itulah yang 
kemudian mendorong mereka untuk duduk dalam satu tim guna meru-
muskan kode etik yang mengatur dirinya sendiri. Komitmen dan kesadaran 
ini tentu layak diapresiasi. 

Mereka juga sadar bahwa sampai saat ini belum ada aturan main 
yang disepakati bersama dalam pengelolaan sumbangan melalui media 
massa. Dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka bisa mengacu pada 
UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta Standar Penyiaran dan Pedoman 
Perilaku Penyiaran. Sementara untuk kegiatan filantropi mereka tidak 
memiliki aturan main yang bisa dijadikan pedoman dan acuan bersama. 
Para pengelola filantromi media massa ini juga enggan menjadikan Un-
dang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengumpulan sum-
bangan sebagai acuan. Karena, banyak ketentuan dalam undang-undang 
dan peraturan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga 
sulit untuk dijadikan rujukan. 

Para pengelola filantropi di media massa juga punya masalah 
menyangkut kerumitan dan kompleksitas pengelolaan filantropi di me-
dia massa. Selain itu, mereka menghadapi intervensi dan tekanan dari 
banyak pihak, baik dari dalam maupun dari luar media massa yang ingin 
memanfaatkan sumbangan itu untuk kepentingan pribadi atau kelom-
poknya. Kondisi ini juga menjadi faktor lain yang mendorong kesada-
ran dan komitmen mereka untuk terlibat dan mendukung inisiatif ini.  
Karena, jika tidak ada aturan atau pedoman yang mengikat dan diakui 
bersama, maka sulit bagi mereka untuk menghindari adanya intervensi  
dan  tarik-menarik  kepentingan-kepentingan yang   mempengaruhi 
pendistribusian dan pemanfaatan sumbangan tersebut. Dengan adanya 
kode etik, maka pengelola filantropi media punya pedoman yang bisa 
digunakan sebagai pelindung dan lebih punya posisi tawar ketika  ber-
hadapan dengan pemilik media atau intervensi dari pihak luar.  

Komitmen yang kuat dan keseriusan dalam menjalankan akuntabilitas 
ini dibuktikan dengan melakukan sosialisasi di kalangan internal media 
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massanya masing-masing. Beberapa media massa yang terlibat sebagai 
tim perumus, seperti Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, Yayasan Media 
Indonesia Group, Pundi Amal SCTV, Yayasan Sekar Mlatti Femina, ANTV 
Peduli, RRI Peduli dan Bens Radio Peduli sudah melakukan sosialisasi ke-
pada tim pengelola sumbangan dan redaksi di media massanya. Upaya 
sosialisasi ini dianggap penting karena mereka ingin melakukan penyadaran 
yang dimulai dari internal media massanya. Upaya sosialisasi juga mulai 
diperluas dengan mengajak media massa lainnya dan beberapa asosiasi di 
media massa (PWI, IJTI, PRSNI, dll) untuk ikut memahami dan menerapkan 
kode etik dalam mengelola sumbangan masyarakat.

Seperti yang digariskan dalam kode etik, para pengelola sumbangan 
di media massa ini juga mulai memisahkan secara tegas antara program 
sosial yang didanai dari sumbangan publik dengan program social yang 
menjadi bagian dari program CSR perusahaan. Pengelola filantropi di 
media massa harus secara jelas dan transparan menyatakan bahwa 
sumbangan yang mereka salurkan merupakan sumbangan masyarakat, 
bukan sumbangan perusahaan media massa. Menurut beberapa pengelola 
sumbangan di media massa, hal inilah yang sulit untuk dilakukan karena 
minimnya pemahaman di kalangan pengelola sumbangan, redaksi dan 
pemilik media massa mengenai konsep CSR dan filantropi. 

Sebelumnya sebagian pengelola sumbangan maupun manajemen 
perusahaan media massa beranggapan bahwa program sumbangan 
masyarakat ini bagian dari CSR perusahaan. Tak heran jika dalam 
penyaluran maupun publikasi sumbangannya tercampur dengan pro-
gram CSR media massa. Bahkan, ada beberapa yang mengklaim dan 
memanfaatkannya untuk program CSR perusahaan. Kejumbuhan ini 
mulai bisa diatasi dengan adanya kode etik filantropi media massa yang 
mewajibkan media massa untuk memisahkan secara tegas program 
sumbangan masyarakat  dengan CSR dan promosi media massa, serta 
melarang media massa mengunakan dana masyarakat untuk promosi 
perusahaan dan program CSR perusahaan.
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Diskusi dan pembicaraan seputar akuntabilitas pengelolaan sum-
bangan di media massa juga mulai berkembang. Beberapa pengelola 
media massa berinisiatif membuat milist group dan group BBM diantara 
mereka yang isinya khusus mendiskusikan seputar akuntabilitas penge-
lolaan sumbangan. Beberapa media massa mulai berani menanyakan 
berbagai persoalan seputar pengelolaan sumbangan. Misalnya, seorang 
ketua program pengelolaan sumbangan di sebuah stasiun TV menanya-
kan sekaligus meminta saran mengenai ajakan sebuah perusahaan untuk 
bekerja sama namun dengan permintaan promosi yang tidak masuk akal. 
Beberapa media juga memanfaatkan milist untuk melakukan koordinasi 
dan komunikasi dalam penyaluran sumbangan untuk korban bencana di 
daerah tertentu. Manfaat milist dan grup BBM ini akan lebih optimal jika 
pesertanya diperluas dan berasal dari banyak media massa. 

Berbagai perubahan dan perbaikan ini juga dicatat oleh dua lembaga 
(Remotivi dan Tim Peneliti Puskakom UAI) yang melakukan penelitian 
mengenai dampak penerapan kode etik ini bulan Mei 2013. Mereka menilai 
secara umum media massa lebih hati-hati dalam menyalurkan sumbangan 
serta melakukan beberapa perbaikan dalam proses penyalurannya. Meski 
demikian, kedua lembaga ini juga masih menemukan beberapa kelemahan 
dan kasus pelanggaran terhadap ketentuan yang digariskan dalam Kode 
Etik Filantropi Mediamassa.

Meski dampak dan perubahan yang ditimbulkan belum bersifat 
massif dan sistemik, inisiatif ini setidaknya telah menyebar benih komit-
men dan kesadaran mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam 
pengelolaan sumbangan publik di media massa. Benih yang disemai 
tidak hanya berupa dokumen resmi kode etik yang bersifat mengatur 
dan mengikat media. Benih yang disemai itu juga berupa aktor-aktor 
penggerak dari kalangan media sendiri yang selama setahun berkutat 
merumuskan kode etik pengelolaan filantropi dan mempromosikan 
penerapannya.  Aktor-aktor yang terlibat aktif dalam tim perumus 
tersebut tidak hanya paham setiap pasal pengaturan dalam kode etik 
filantropi mediamassa, tapi juga paham tentang filosofi kenapa kode 
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etik tersebut dibutuhkan oleh media pengelola filantropi.  Aktor-ak-
tor tersebut tidak  lagi merupakan sebatas representasi media, tapi 
mereka sudah menjadi kelompok penggerak yang solid, yang memiliki 
pemahaman yang sama.  

Hal ini ditandai salah satunya dengan pertemuan-pertemuan dan 
diskusi informal yang masih berlanjut diantara mereka sekalipun kode 
etik telah selesai dirumuskan.  Dengan kesadaran bahwa kode etik adalah 
dokumen yang harus digerakkan dan bukan dokumen yang bisa bergerak 
sendiri. Bentuk komitmen juga diwujudkan oleh media yang terlibat dalam 
tim perumus kode etik dengan mengembangkan beberapa aktivitas atas 
inisiatif mereka sendiri. Misalnya memperluas wilayah-wilayah sosialisasai 
dengan melakukan pembiayaan sendiri. Bahkan tak jarang melakukan 
pertemuan-pertemuan tim di luar jadwal pembahasan kode etik, untuk 
sharing informasi.  

Tim perumus bahkan sudah berpikir ke depan melampaui pengesahan 
kode etik, dengan menyiapkan dokumen AD/ART bagi lembaga yang nan-
tinya dapat menjadi wadah penggerak kode etik.  Mereka juga menggagas 
perlunya “perhimpunan filantropi mediamassa” sebagai rekomendasi untuk 
menjawab kebutuhan wadah penggerak tersebut. Mereka juga membantu 
melengkapi salah elemen pengawas dan pengontrol yang disebutkan kode 
etik, yakni majelis kode etik. Keberadaan majelis ini dianggap penting 
karena merekalah yang nantinya akan menjadi pengawas dan pengontrol 
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implementasi kode etik. Anggota tim perumus bergerak dan membantu 
proses perekrutan anggota majelis etik ini dengan merekomendasikan to-
koh-tokoh yang bisa dijadikan sebagai anggotanya. Tak hanya itu, mereka 
juga secara aktif membantu menghubungi, memberikan penjelasan dan 
meyakinkan mereka agar bersedia menjadi anggota majelis etik. 

Penerapan dan penegakan Kode etik filantropi mediamassa sebagai 
aturan internal (self regulation) akan lebih efektif dan optimal jika ditopang 
dengan upaya untuk mendorong implementasinya. Salah satunya melalui 
penguatan peran majelis etik yang diberi mandat untuk mengontrol dan 
mengawasi pelaksanaan kode etik. Majelis etik diharapkan tidak bersifat 
pasif dengan hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Majelis 
etik juga perlu didorong untuk aktif melakukan mencari masukan dari 
masyarakat, serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan filantropi 
yang dilakukan media massa. Keaktifan majelis etik ini akan mendorong 
media untuk berhati-hati dalam menjalankan program filantropinya dan 
meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik yang sudah ditetapkan. 

Pemahaman berbagai pihak yang menjadi stakeholder media mas-
sa, seperti akademisi, pakar atau pemerhati media massa, LSM, maupun 
masyarakat umum, terhadap kode etik filantropi mediamassa juga dapat 
mendorong mereka untuk melakukan kontrol dalam pelaksanaannya seka-
ligus mendorong kode etik ini bisa dijalankan secara efektif. Karena itulah, 
Isu perluasan sosilisasi memang menjadi isu yang banyak diperbincangkan 
dalam diskusi setelah kode etik disahkan. Sosialisasi kode etik di pasca 
pengesahan oleh Dewan Pers dinilai belum cukup untuk membangun 
pemahaman dan kesadaran bersama tentang pentingnya kode etik ini.  
Apalagi mengingat ada banyak sekali media di seluruh Indonesia yang 
terlibat dalam kegiatan filantropi dan nantinya akan terikat pada aturan 
kode etik ini.  Perluasam sosialisasi tersebut tentu membutuhkan dukungan 
yang diharapkan tidak hanya datang dari kalangan internal media, juga 
dukungan dari pihak-pihak lain dan masyarakat secara luas. Jika masyarakat 
sadar dan paham terhadap fungsi kode etik, mereka akan ikut mengawasi 
dan mengingatkan jika ada media pengelola filantropi yang melanggar 
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aturan yang tertuang dalam kode etik filantropi mediamassa. 

 ========================================================

Berikut testimoni berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan 
Kode Etik Filantropi Mediamassa:

“Kode etik ini memberikan pedoman kepada media massa untuk 
menarik garis tegas antara dana publik dan dana CSR, sekaligus mengan-
tisipasi pemanfaatan dana masyarakat untuk kepentingan promosi dan 
CSR media massa atau kepentingan politik pemiliknya,” (A. Eddy Sutedja, 
Pengelola Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas)

“Kode etik ini membentengi kami pengelola sumbangan dari tarikan 
kepentingan pemilik media massa maupun pihak luar yang ingin me-
manfaatkan sumbangan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun 
perusahaan. Kami bisa menolak itu dengan tegas dengan menggunakan 
kode etik ini sebagai landasannya,” (Ali Sadikin, Pengurus Yayasan Media 
Group dan Kick Andy Foundation)

 “Menurut kami, lebih baik kami mengatur diri kami sendiri, daripada 
kegiatan filantropi kami diatur oleh Pemerintah melalui Kemensos yang 
menggunakan paradigma yang kurang tepat dalam memandang filantropi 
media, dengan menyamakannya seperti kegiatan pengumpulan dana untuk 
undian” (Asri Aditya, pengelola Yayasan Sekkar Mlatti Femina Group)

“Kami senang terlibat di proses perumusan kode etik ini, yang memberi 
kami banyak pengetahuan dan punya pemahaman yang sama mengenai 
pengelolaan filantropi. Kami juga bisa berkoordinasi dan berjejaring dengan 
media lainnya yang juga mengelola sumbangan. Sesuatu yang sulit kami 
lakukan sebelumnya” (M. Risanggono, pengelola Pundi Amal SCTV)
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“Ketika media massa menerima sumbangan publik, maka saat 
itu pula dia punya kewajiban untuk transparan dan akuntabel terhadap 
sumbangan yang dikelola. Kode etik ini bisa menjadi panduan bagia me-
dia massa dalam menjalankan praktek akuntabilitas dalam pengelolaan 
sumbangan,” (Prof. Dr. Bagir Manan, ketua Dewan Pers)

“Saya kebetulan melakukan penelitian mengenai pengelolaan filan-
tropi media sebelum dan setelah Kode Etik Filantropi Mediamassa disahkan. 
Saya melihat ada perbedaan dan perbaikan dalam penerapan akuntabilitas 
di beberapa media pengelola sumbangan. Mereka banyak melakukan 
perubahan dan perbaikan pada websitenya. Mereka juga cenderung ha-
ti-hati dan mulai memisahkan secara tegas antara kegiatan CSR dengan 
program filantropi yang dananya berasal dari masyarakat,” (Lestari, Peneliti 
Puskakom Universitas Al Azhar Indonesia)
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Kesimpulan dan 
Rekomendasi

BAB 5

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai potensi filantropi di media massa berikut 
tantangan dan problem akuntabillitas yang menyertainya, serta upaya 
upaya untuk mengatasi problem tersebut, beberapa kesimpulan dapat 
ditarik dan dijadikan pembelajaran

1. Sampai saat masih ada perdebatan mengenai tepat tidaknya 
media menggalang, mengelola dan menyalurkan sumbangan 
masyarakat. Namun, di sisi lain disadari saat ini banyak sekali 
media yang terlibat dalam pengelolaan sumbangan, khususnya 
pada saat bencana. Media massa telah membuktikan diri sebagai 
institusi penggalang sumbangan yang efektif. Kehandalan media 
massa bisa dilihat dari jumlah sumbangan yang bisa digalang 
media massa yang jauh lebih besar dibandingkan yayasan sosial 
atau lembaga filantropi lainnya. Efektivitas media massa dalam 
menggalang sumbangan didukung oleh kemampuan media massa 
untuk menyampaikan berita secara cepat dan luas, mengemas 
promosi program secara menarik dan mempublikasikan kaporan 
pertanggungjawabannya secara terbuka. 

2. Peran media massa dalam kegiatan filantropi ini tergolong unik 
dan khas Indonesia. Di negara-negara lain media massa hanya 
berperan dalam mempromosikan problem atau bencana agar 
disumbang masyarakat. Kalaupun terlibat dalam penggalangan 
sumbangan, media massa kemudian menyalurkannya kepada 
yayasan sosial, LSM atau lembaga kemanusiaan yang dinilai 
punya kapasitas dan kredibilitas dalam mengelola sumbangan. 
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3. Besarnya dukungan dan sumbangan berkonsekuensi pada ke-
butuhan dan kewajiban untuk mengelolanya secara transparan, 
profesional dan akuntabel. Tuntutan transparansi juga muncul 
karena dana sosial atau sumbangan yang dikelola media massa 
merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara 
terbuka. Kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban secara 
terbuka itu diatur oleh beberapa peraturan yang berkaitan dengan 
pengelolaan sumbangan masyarakat dan UU KIP (Keterbukaan 
Informasi Publik)

4. Beberapa media massa sudah beriktiar untuk menjawab kebutuhan 
dan kewajiban akuntabilitas itu dengan membentuk kepanitiaan 
atau lembaga khusus (yayasan) sebagai pengelola sumbangan. 
Tenaga professional juga direkrut untuk menjalankan yayasan 
dan mengelola sumbangan masyarakat. Kemitraan dan kerja 
sama dengan berbagai yayasa, LSM dan perguruan tinggi juga 
dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan sum-
bangan. Di akhir program, mereka membuat dan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan terbuka kepada 
masyarakat.

5. Namun, sebagian media massa lainnya belum mengelola dana 
secara profesional dan akuntabel Hasil kejian menemukan be-
ragam persoalan dalam pengelolaan sumbangan di media, mulai 
dari tahapan penggalangan, pengelolaan, penyaluran, sampai 
pelaporan. Beberapa persoalan yang muncul, diantaranya mulai 
dari penggunaan rekening perusahaan dan pribadi untuk menam-
pung sumbangan, tidak membuat dan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban, sampai penyaluran sumbangan yang tidak 
tepat dan salah sasaran. Persoalan-persoalan tersebut terjadi 
karena minimnya SDM, komitmen, dan pemahaman mengenai 
transparansi dan akuntabilitas. 
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6. Tidak adanya aturan main yang disepakati sebagai pedoman 
dan rujukan dalam pengelolaan sumbangan juga berkontribusi 
terhadap munculnya persoalan-persoalan tersebut. Karena tak 
adanya pedoman, pengelola filantropi media massa memaknai 
akuntabilitas secara berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan 
kepentingannya. Misalnya, sebagian besar berpendapat bahwa 
mereka sudah akuntabel bila membuat laporan, menayangkan 
proses penyerahan bantuan, dan laporannya diaudit oleh akuntan 
publik.

7. Besarnya potensi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan 
filantropi media serta beragam persoalan akuntabilitas yang     
mengiringinya telah mendorong inisiatif perumusan kode etik 
filantropi mediamassa. Kode etik yang disusun secara partisipatif 
oleh media massa ini telah mendapatkan masukan dari masyarakat 
luas dan disahkan oleh Dewan Pers sebagai peraturan yang wajib 
dipatuhi media massa dalam mengelola sumbangan masyarakat. 
Kode Etik Filantropi memuat beberapa prinsip dan ketentuan 
yang harus  ditaati  media  dalam  menggalang, mengelola dan 
menyalurkan sumbangan masyarakat.  

8. Di tengah minimnya aturan main yang disepakati dan menjadi 
rujukan bersama dalam pengelolaan sumbangan, Kode Etik Filan-
tropi Mediamassa bisa menjadi regulasi  internal dan pedoman 
dalam pengelolaan sumbangan masyarakat. Namun, Efektivitas 
penerapan kode etik sangat bergantung pada pemahaman penge-
lola media massa dan kelompok stakeholder lainnya. Karena itu, 
sosialisasi dan internalisasi kode etik menjadi kunci bagi efektivitas 
penerapan dan penegakan kode etik tersebut
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5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi untuk   
peningkatan akuntabilitas pengelolaan filantropi di media massa dapat 
disampaikan di akhir buku ini

Pertama, Inisiatif media massa untuk terlibat dalam kegiatan filan-
tropi patut dihargai dan diapresiasi. Namun, pengelola media perlu 
menyadari posisinya yang sulit dan dilematis pada saat memerankan 
diri sebagai penggalang sekaligus pengelola sumbangan. Selain 
karena kapasitasnya yang terbatas yang berpotensi membuatnya 
menjadi tidak profesional dan akuntabel, fungsi utama media sebagai 
pencari dan penyebar berita kemungkinan juga akan terganggu dan 
terpengaruh oleh keterlibatannya dalam kegiatan filantropi. Mereka 
juga harus siap menghadapi dan mengantisipasi beragam persoalan 
yang muncul, seperti hilangnya fungsi watch dog, dramatisasi berita 
bencana, pemanfaatan sumbangan, dan beragam persoalan lainnya. 

Kedua, jika media massa tidak bisa menghindar dari tugas tambah-
an tersebut, misalnya karena permintaan dan desakan masyarakat 
yang menjadi pembaca, pendengar dan pemirsanya, media perlu 
memahami dan menyadari betul kapasitas yang dimilikinya da-
lam pengelolaan sumbangan, serta tidak memaksakan diri untuk     
mengelola sumbangan di luar kemampuannya. Media bisa menu-
tupi dan mengatasi kapasitasnya yang terbatas dalam mengelola 
sumbangan dengan melakukan kerja sama dan kemitraan dengan 
lembaga-lembaga sosial kemanusiaan yang dianggap kredibel dan 
akuntabel dalam mengelola sumbangan. Melalui kemitraan ini pen-
dayagunaan sumbangan bisa dilakukan secara optimal dan media 
tetap bisa menjalankan tugasnya untuk memberitakan dan mengawasi 
praktek penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumbangan
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Ketiga, pembuatan kode etik filantropi mediamassa yang menjadi 
semacam aturan internal (self regulation) tidak akan efektif jika tidak 
ditopang dengan upaya untuk mendorong implementasinya. Salah 
satunya melalui penguatan peran majelis etik yang diberi mandat 
untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kode etik. Majelis 
etik diharapkan tidak bersifat pasif dengan hanya menindaklanjuti 
laporan dari masyarakat, namun juga aktif melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap kegiatan filantropi yang dilakukan media massa.

Keempat, Kode Etik Filantropi Mediamassa perlu disosialisasikan 
secara luas kepada berbagai pihak yang menjadi stakeholder media 
massa, seperti akademisi, pakar atau pemerhati media massa, LSM, 
maupun masyarakat umum. Pemahaman stakeholder media terhadap 
kode etik filantropi mediamassa itu diharapkan dapat mendorong 
mereka untuk melakukan kontrol dalam pelaksanaannya sekaligus 
mendorong kode etik ini bisa dijalankan secara efektif

Kelima, Media massa juga perlu didorong untuk saling mengoreksi 
dan mengontrol praktek pengelolaan sumbangan yang dilakukan 
media massa lainnya dalam wadah forum komunikasi atau asosi-
asi. Asosiasi ini juga bisa berperan sebagai sarana komunikasi dan 
koordinasi dalam penyaluran sumbangan agar sumbangan yang 
disalurkan bisa dimanfaatkan secara optimal tidak terjadi tumpang 
tindih dalam proses penyaluran sumbangan.

Keenam, Diperlukan pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik 
filantropi mediamassa agar kode etik ini tidak menjadi dokumen 
atau arsip semata. Pemantauan dan evaluasi bisa dilakukan secara 
regular pasca terjadinya bencana di mana media banyak melakukan 
penggalangan sumbangan. Evaluasi ini juga mendorong media untuk 
terus meningkatkan kapasitas dan akuntabilitasnya karena merasa 
terus dimonitor dan dievaluasi.
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Lampiran 1

KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA

PENDAHULUAN

Aktivitas mediamassa dalam menjembatani serta menggalang ‘keder-
mawanan sosial masyarakat’ –populer dengan istilah filantropi- merupakan  
perwujudan dari kepedulian sosial mediamassa serta bagian dari fungsi dan 
peran sosial  mediamassa yang bersangkutan.  Karena hal ini berkaitan 
dengan kredibilitas mediamassa yang bersangkutan di mata masyarakat, 
maka aktivitas ini harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, 
transparan, akuntabel, serta penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, mediamassa telah punya 
satu acuan bersama yaitu Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).  Sementara dalam 
menangani kedermawanan sosial masyarakat ini belum ada aturan 
main yang baku, yang  bisa menjadi acuan dan dihormati oleh semua 
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.   Padahal kebutu-
han itu sudah cukup mendesak mengingat dalam praktek sehari-hari, 
sering ditemukan hal-hal yang bisa mengganggu kredibilitas Pengelola 
Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dirumuskan dan disepa-
katilah suatu kode etik sebagai perwujudan tanggung jawab kepada 
masyarakat, penyumbang, mitra dan diri sendiri.  Kode etik itu disebut 
Kode Etik Filantropi Mediamassa.

Kode Etik Filantropi Mediamassa ini mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pedoman 
Media Siber, Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di 
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Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan 
penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat. 

BAGIAN SATU

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI KODE ETIK

 Kode Etik Filantropi Mediamassa ini berlaku dan harus ditaati oleh 
semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa, baik yang 
berbentuk yayasan maupun kepanitiaan.

 Fungsi utama kode etik ini adalah pedoman umum, rujukan, dan 
instrumen edukasi bagi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Media-
massa dalam penggalangan/penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran 
sumbangan masyarakat.   Selain itu, kode etik ini juga berfungsi sebagai 
regulasi internal yang mengikat bagi praktisi media saat menjalankan 
kegiatan filantropi.

BAGIAN DUA

PRINSIP-PRINSIP DALAM KODE ETIK

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa melakukan peng-
galangan, pengelolaan, dan penyaluran sumbangan masyarakat dengan 
dilandasi nilai, prinsip, dan semangat:

1.  Kesukarelaan
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, 
mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan 
dilandasi keikhlasan, tanpa paksaan/ ancaman, atau iming-iming 
tertentu.
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2. Independensi
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, 
mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara 
otonom, bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pe-
merintah, partai politik, penyumbang, bisnis, dan siapa pun yang 
dapat menghilangkan independensi pengelola sumbangan dalam 
bertindak untuk kepentingan umum.

3. Profesionalisme
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa memiliki dan 
mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan sum-
bangan masyarakat sesuai standar kompetensi atau keterampilan 
yang diperlukan dalam praktik di lapangan.

4. Nondiskriminasi
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, 
mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan 
tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kelompok, 
dan aliran politik.

5. Tepat-Guna dan Tepat-Sasaran 
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, 
mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara cermat, 
dengan mengedepankan prinsip tepat-guna dan tepat-sasaran.

6. Komitmen Organisasi
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, 
mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat melalui 
penerapan kebijaksanaan yang jelas dan tegas.
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7.  Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, 
mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan 
mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

 

BAGIAN TIGA

KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA

BAB I
PENGGALANGAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 1
Sifat Penggalangan Dana

1. Penggalangan sumbangan masyarakat di mediamassa dilakukan secara: 

a. Sukarela.
b. Terbuka. 
c.  Etis.
d. Independen
e. Sesuai Hukum.

2. Setiap penyelenggaraan penggalangan sumbangan masyarakat harus 
mencantumkan nama dan tujuan kegiatan tersebut sepanjang kegiatan 
berlangsung.
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Pasal 2
Penggunaan Rekening

1. Untuk menampung seluruh sumbangan dari masyarakat, Pengelola 
Sumbangan Masyarakat di Mediamassa wajib membuka rekening bank 
tersendiri (khusus), yang terpisah dari rekening perusahaan.

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mempublikasikan 
nomor rekening yang digunakan secara lengkap. 

3. Rekening yang digunakan dalam penggalangan sumbangan masyarakat 
di mediamassa harus terbuka untuk keperluan pemeriksaan keuangan 
oleh lembaga yang berkompeten. 

Pasal 3
Sosialisasi Program

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak diperboleh-
kan menggunakan gambar/tayangan yang mengandung hal-hal yang 
bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan tentang isi 
mediamassa dan hukum positif yang berlaku.

2. Penggunaan gambar, tayangan dan atau suara yang berasal dari korban 
atau keluarganya yang dengan sengaja diproduksi untuk keperluan so-
sialisasi dan publikasi kegiatan penggalangan dana, harus dengan izin  
yang sesuai dengan hukum yang berlaku dari korban atau keluarganya.

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa juga harus memper-
timbangkan frekuensi atau jumlah penayangan, guna menghindari kesan 
mengekploitasi korban.
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BAB II
PENGELOLAAN SUMBANGAN

Pasal 4
Pengelola Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa adalah organisasi, 
baik yang bersifat tetap atau ad-hoc, yang dibentuk atau ditunjuk oleh 
perusahaan mediamassa bersangkutan untuk melakukan pencatatan 
atau pengadministrasian sumbangan, pengembangan program, serta 
penyaluran atau pendayagunaan sumbangan. 

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa mencantumkan dan 
mempublikasikan organisasi secara terbuka kepada masyarakat.

3. Kepengurusan Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa ditetap-
kan dalam sebuah surat keputusan  perusahaan atau yayasan yang 
dibentuk mediamassa. 

Pasal 5
Komitmen Organisasi 

1. Dalam mengelola dana masyarakat, setiap perusahaan mediamassa 
harus memiliki tata aturan tertulis yang jelas dan tegas.

2. Menempatkan personilnya dalam jumlah dan kapasitas yang memadai 
untuk mengelola kegiatan.

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus memperhatikan 
kapasitas pengelolaan sumbangan. 
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4. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menyediakan akses 
bagi penyumbang atau masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, 
dan komplain dalam bentuk hotline (nomor telepon langsung), emai 
(surat elektronik), atau SMS (pesan singkat).

5. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu secara berkala 
mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan mening-
katkan kualitas, kapabiltas, dan kredibilitasnya.

6. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak menyalahgunakan 
program atau kegiatannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi.

7. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu mengikutsertakan 
personilnya dalam program asuransi jiwa selama menjalankan program.

Pasal 6
Pengelolaan Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mencatat dan 
mendokumentasikan dengan baik dan cermat data/informasi menge-
nai penyumbang (nama, alamat, bentuk, dan jumlah sumbangan yang 
mereka berikan). 

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menerapkan sistem 
dan prosedur pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan standar akun-
tansi yang berlaku.

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghormati 
hak penyumbang yang menolak nama dan indentitasnya dipublikasikan. 

4. Informasi atau data base mengenai penyumbang tidak boleh dialihkan 
atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga, baik perorangan atau organ-
isasi.
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Pasal 7
Dana Operasional 

1. Dana operasional adalah dana yang disisihkan atau diambil dari sum-
bangan   masyarakat untuk keperluan pengadministrasian, sosialisasi 
program, penyaluran, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat.  

2. Penggunaan sumbangan untuk biaya operasional program harus               
disampaikan secara transparan pada laporan keuangan sesuai dengan 
peraturan dan perundang-undangan.

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dilarang menggunakan 
sumbangan masyarakat untuk membiayai sosialisasi di mediamassanya 
sendiri.

4. Penggunaan dana masyarakat untuk keperluan biaya operasional mengi-
kuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Komunikasi dan Koordinasi

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus:

a. Membentuk forum bersama sebagai sarana komunikasi dan koordinasi 
antarsesama Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.

b. Menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan sesama 
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.

c. Menghormati dan menghargai sesama pengelola sumbangan, serta 
menghindari terjadinya konflik di antara Pengelola Sumbangan 
Masyarakat di Mediamassa dalam bentuk apa pun.
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BAB III
PENYALURAN & PENDAYAGUNAAN SUMBANGAN

Pasal 9
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat pe-
rencanaan program penyaluran dana sumbangan tersebut, baik untuk 
jangka pendek, menengah, dan panjang.

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus melakukan 
pengkajian (assessment) lapangan secara akurat mengenai kebutuhan, 
baik jumlah maupun jenis sumbangan yang dibutuhkan penerima man-
faat. 

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam pembangunan 
infrastruktur, harus memastikan kelayakan, otentitas, dan kelengkapan do-
kumen kepemilikan lahan, peruntukan lahan, dan perizinan pembangunan 
dalam penyaluran sumbangan untuk pembangunan infrastruktur.

4. Penyaluran sumbangan benar-benar ditujukan ke obyek yang jelas, 
terukur, dan terjangkau oleh Pengelola Sumbangan Masyarakat di Me-
diamassa. 

5. Pengalihan sumbangan untuk keperluan di luar tujuan program yang 
telah ditetapkan harus diinformasikan secara terbuka.

6. Jika ada sisa sumbangan masyarakat, Pengelola Sumbangan Masyarakat 
di Mediamassa harus memberitahukan penggunaannya kepada penyum-
bang melalui mediamassa yang bersangkutan.  
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Pasal 10
Publikasi Kegiatan Penyaluran Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyebutkan 
secara jelas dalam bentuk lisan dan tertulis, bahwa sumbangan yang 
diserahkan berasal dari pemirsa/pendengar/pembaca.

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh meng-
hilangkan, menyamarkan, atau menyembunyikan identitas pemirsa, 
pembaca, dan pendengar sebagai penyumbang program.        

3. Publikasi sumbangan dalam prasasti atau dalam bentuk lain, harus 
menyatakan/menuliskan bahwa ‘Bantuan/Sumbangan Ini Berasal dari 
Pembaca/Pemirsa/Pendengar’ (nama mediamassa). Bukan bantuan dari 
mediamassa yang bersangkutan. 

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11
Pelaporan Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat sistem 
dan prosedur pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan sumbangan 
secara profesional dan mudah dimengerti masyarakat umum.

2. Pelaporan penyaluran sumbangan masyarakat sekurang-kurangnya 
meliputi:

a. Bentuk dan jumlah sumbangan terkumpul di akhir kegiatan.
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b. Distribusi penggunaan sumbangan (sumbangan yang sudah dan 
belum disalurkan)

c. Deskripsi program atau kegiatan yang dibiayai dari sumbangan

Pasal 12
Pertanggungjawaban Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyampaikan 
laporan program dan keuangannya secara tertulis kepada publik melalui 
mediamassa yang bersangkutan.  

2. Laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan adalah laporan yang 
sudah diaudit oleh auditor publik atau sekurang-kurangnya auditor in-
ternal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 Pasal 13
Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghindari 
terjadinya konflik kepentingan dengan perusahaan mediamassa dalam 
pengelolaan sumbangan masyarakat.

2.  Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh meman-
faatkan kegiatan penyaluran sumbangan masyarakat untuk keperluan 
program CSR dari perusahaan atau group perusahaan yang bersangkutan.  

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh mengganti 
nama sekolah, mesjid, puskesmas, dan infrastruktur sosial lainnya yang 
sebagian atau seluruhnya dibangun dari sumbangan masyarakat, dengan 
nama mediamassa,  perusahaan atau nama pemiliknya atau nama yang 
terasosiasi dengannya.    
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BAGIAN EMPAT
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

1. Untuk mengawasi pelaksanaan dan menegakkan Kode Etik ini, diben-
tuk Majelis Etik Filantropi yang beranggotakan 5 orang dan merupa-
kan perwakilan dari Dewan Pers, Perwakilan  Pengelola Sumbangan di 
Mediamassa, Perusahaan Mediamassa, Asosiasi Filantropi dan Tokoh 
Masyarakat yang independen,  yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

2. Pemilihan anggota Majelis Etik Filantropi Mediamassa dilakukan oleh 
Perwakilan  Pengelola Sumbangan di Mediamassa, Perusahaan Media-
massa, Asosiasi Filantropi yang difasilitasi oleh Dewan Pers.  

3. Unsur anggota dari Dewan Pers dipilih oleh Dewan Pers.

4. Masa bakti Majelis Etik adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih 
kembali.

5. Majelis Etik Filantropi menerima, memeriksa dan memutuskan       
pengaduan, dugaan pelanggaran kode etik filantropi mediamassa. 

6. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat atau derajat pelanggaran yang 
dilakukan, mulai dari teguran tertulis sampai rekomendasi pemberhentian 
program.

7.  Majelis Etik Filantropi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang 
mengawasi penegakan Kode Etik ini.
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PENUTUP

Kode Etik Filantropi Mediamassa ini berlaku dan mengikat semua 
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa sejak disyahkan.



148 Lampiran 1

Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Massa

TIM PERUMUS
 

Ketua :
Antonius Eddy Sutedja (Harian Kompas)

Sekretaris :
Asri Aditya (Femina Group)

Anggota :
Firdaus Baderi (Harian Neraca)

Ali Sadikin (Media Group)
Haryanto (SCTV)

M. Risanggono (SCTV)
Arifin Asydhad (Detik.com)

Masduki (RRI)
Iman Musaman (Bens Radio)

Zoraya Perucha (ANTV)
 

Hamid Abidin (Perhimpunan Filantropi Indonesia) 
Sukesi Damayanti (Perhimpunan Filantropi Indonesia)

Ninik Annisah (Public Interest Research and Advocacy Centre )
Noor Hikmah (Public Interest Research and Advocacy Centre)

Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya  kepada Bapak 
Ismid Hadad (Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia) 
yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk, serta kritik 
hingga terwujudnya Kode Etik Filantropi Mediamassa ini.
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No    

1.

Kebijakan

UU No.9/1961 ten-
tang Pengumpulan 
Uang dan Barang

Isi

 9 Untuk menggalang sumbanngan masyarakat 
(uang dan barang diperlukan ijin, kecuali 
Pengumpulan uang atau barang yang di-
wajibkan oleh hukum agama, hukum adat 
dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan 
dalam, lingkungan terbatas

 9 Ijin penggalangan sumbangan yang berskala 
nasional diajukan ke Kemensos, di wilayah 
tingkat I (propinsi) diajukan ke gubernur, 
sedangka di wilayah tingkat II (kabupaten) 
diajukan ke bupati

 9 Penggalangan sumbangan tidak berijin dan 
melanggar ketentuan dipidana dengan pi-
dana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

 9 Uang atau barang yang diperoleh karena 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
pasal ini disita dan dipergunakan sedapat 
mungkin untuk membiayai usaha-usaha 
kesejahteraan.

Lampiran 2

Rangkuman Undang-undang & Peraturan yang Berkaitan 
Penggalangan dan Pengelolaan Sumbangan oleh Media Massa
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 9 Pengumpulan sumbangan adalah setiap 
usaha mendapatkan uang atau barang 
untuk pembangunan dalam bidang kes-
ejahteraan sosial, mental/agama/kero-
hanian, kejasmanian, pendidikan dan 
bidang kebudayaan (pasal 1)

 9 Pengumpulan sumbangan dilaksanakan 
berdasarkan izin dari Pejabat yang ber-
wenang (pasal 2)

 9 Pembiayaan usaha pengumpulan sum-
bangan sebanyak-banyaknya 10% (sep-
uluh persen) dari hasil pengumpulan 
sumbangan yang bersangkutan (pasal 
6 ayat 1) 

 9 Hasil pendapatan pengumpulan sum-
bangan tersebut dalam Pasal 5 demikian 
pula dengan jumlah uang yang disum-
bangkan, dengan izin Menteri Keuangan. 
dapat dibebaskan dari pajak dan pung-
utan-pungutan lainnya (Pasal 6 ayat 2)

 9 Surat ijin pengumpulan sumbangan dia-
jukan ke menteri sosial untuk cakupan 
wilayah nasional, gubernur untuk propinsi 
dan bupati untuk kabupaten (pasal 7)

 9 Izin pengumpulan sumbangan diberikan 
dalam bentuk Surat Keputusan dan untuk 
jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) 
kali untuk jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan (pasal 11)

 9 Penyelenggara pengumpulan sumban-
gan, wajib mempertanggungjawabkan 
usahanya serta penggunaannya kepada 
pemberi izin (pasal 14)

PP No 29/1980 ten-
tang pelaksanaan 
pengumpulan sum-
bangan

2.
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 9 Pengumpulan sumbangan yang diwajib-
kan oleh Hukum Agama, Hukum Adat, 
Adat Kebiasaan, atau yang diseleng-
garakan dalam lingkungan terbatas ti-
dak memerlukan izin penyelenggaraan 
(pasal 21)

 9 Pengumpulan sumbangan oleh mas-
yarakat hanya dapat dilaksanakan oleh 
organisasi yang telah mendapat izin dan 
pejabat yang berwenang memberi izin 
(pasal 3)

 9 Izin oleh Pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 diberikan kepada pemohon setelah 
memenuhi persyaratan (pasal 4)

 9 Pengumpulan sumbangan harus dilak-
sanakan secara terang-terangan den-
gan sukarela, tidak dengan paksaan, 
ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara 
yang dapat menimbulkan kegelisahan 
di lingkungan masyarakat baik langsung 
maupun tidak langsung (pasal 5)

 9 Hasil pengumpulan sumbangan dan 
jumlah uang yang disumbangkan dapat 
dibebaskan dari pajak dan pungutan 
lainnya dengan mengajukan permohonan 
kepada Menteri Keuangan

 9 Penyelenggaraan pengumpulan sumban-
gan yang menyimpang dari ketentuan 
dikenakan sanksi sesuai dengan pera-
turan perundangundangan yang berlaku;

 9 Uang atau barang yang diperoleh neg-
ara disita dan dipergunakan sedapat 

Keputusan Men-
ter i  Sos ia l  R I 
No.56/huk/1996 
tentang Pelak-
sanaan Pengum-
pulan Sumbangan 
oleh Masyarakat

3.
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mungkin untuk membiayai usaha-usaha 
kesejahteraan sosial.

 9 Pengumpulan sumbangan untuk korban 
bencana hanya dapat dilakukan den-
gan ijin pejabat berwenang, kecuali yang 
dilakukan dalam lingkungan terbatas

 9 Ijin diberikan dalam bentuk surat kepu-
tusan pejabat berwenang untuk jangka 
waktu 3 bulan

 9 Dalam keadaan yang mendesak, mas-
yarakat dapat mengumpulkan sumban-
gan sebelum mendapatkan ijin pejabat 
berwenang, dengan ketentuan:

	 •	ijin	harus	diajukan	segera	setelah	peng-
umpulan sumbangan dimulai

	 •	selambat-lambatnya	sebulan	setelah	
pengumpulan sumbangan, penyeleng-
gara wajib melaporkan hasil, penyera-
han dan penyalurannya kepada pejabat 
berwenang

 9 Pengumpulan sumbangan untuk korban 
bencana hanya dapat dilakukan oleh or-
ganisasi dan/atau kepanitiaan

 9 Pengumpulan sumbangan harus dilak-
sanakan secara sukarela dan tanpa pak-
saan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung

 9 Pembiayaan untuk Pengumpulan sumban-
gan untuk korban bencana dan penyalu-
rannya tidak diperbolehkan menggunakan 
dana sumbangan 

 9 Penyerahan sumbangan dilakukan melalui 

Keputusan Men-
teri Sosial No.1/
HUK/1995 tentang 
Pengumpulan Sum-
bangan untuk Kor-
ban Bencana

4.
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BNPB, kementerian sosial, gubernur 
dan bupati/walikota sekalu ketua satu-
an pelaksana penanggulangan bencana

 9 Dalam keadaan tertentu, sumbangan 
bisa diserahkan secara langsung kepada 
korban bencana setelah mendapatkan 
petunjuk dari bupati/walikota selaku 
ketua satuan pelaksana penanggu-
langan bencana

 9 Hasil pengumpulan sumbangan ha-
rus diserahkan selambat-lambatnya 1 
(satu) bulan sejak berakhirnya kegiatan 
pengumpulan sumbangan

 9 Pemegang ijin atau penyelenggara 
pengumpulan sumbangan bencana 
berkewajiban memberikan laporan 
mengenai penerimaan, penyerahan 
dan penyaluran sumbangan kepada 
pejabat yang berwenang sesuai lingkup 
pengumpulan sumbangan. 

 9 Pengumpulan sumbangan yang dilaku-
kan tanpa ijin dan menyalahi ketentuan 
dikenakan sangsi pidana, sesuai UU 
no 9/1961 

 9 Organisasi nonpemerintah yang seba-
gian atau seluruh dananya bersumber 
dari APBN/APBD, sumbangan mas-
yarakat, dan/atau luar negeri dikatago-
rikan sebagai badan public

 9 Badan Publik wajib menyediakan, 
memberikan dan/atau menerbitkan 
Informasi Publik yang akurat, benar, 

UU No. 14/ 2008 ten-
tang keterbukaan in-
formasi publik

5.
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dan tidak menyesatkan kepada Pemohon 
Informasi Publik, selain informasi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 
(pasal 7)

 9 Badan Publik harus membangun dan 
mengembangkan sistem informasi dan 
dokumentasi untuk mengelola Informasi 
Publik secara baik dan efisien sehingga 
dapat diakses dengan mudah (pasal 7)

 9 Program siaran yang memuat penggalan-
gan dana dan bantuan wajib mengikuti 
ketentuan sebagai berikut: 
•	kegiatan pengumpulan dana kemanu-
siaan atau bencana alam dari khlayak 
luas harus terlebih dahulu memperoleh 
izin dari lembaga yang berwenang; 
•	dana yang dikumpulkan dari masyarakat 
tidak boleh diakui sebagai dana lembaga 
penyiaran ketika diserahkan
•	hasil dari kegiatan penggalangan dana 
kemanusiaan atau bencana alam yang 
dilakukan oleh lembaga penyiaran wajib 
dipertanggungjawabkan kepada publik 
secara transparan setelah diaudit

 9 Program siaran yang bermuatan peng-
galangan dana dan bantuan tidak boleh 
menggunakan gambar, suara korban-kor-
ban bencana dan/atau keluarga korban 
untuk trailer atau filler program peng-
galangan dana bencana

 9 Dana yang dikumpulkan dari khalayak 
harus dinyatakan sumbangan masyarakat

Peraturan KPI No. 
01/P/KPI/03/2012 
Tentang Pedoman 
Perilaku Penyiaran

6.

Peraturan KPI No. 
02/P/KPI/03/2012 
Standar Program 
Siaran

7.
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 9 Sumbangan masyarakat tidak dapat di-
gunakan dalam tanggung jawab sosial 
lembaga penyiaran atau CSR (Corporate 
social Responsibility) pengumpul dan 
pengelola sumbangan

 9 Sumbangan dan/atau biaya yang dapat 
dikurangkan sampai jumlah tertentu dari 
penghasilan bruto dalam rangka peng-
hitungan penghasilan kena pajak bagi 
wajib pajak terdiri atas:
1. Sumbangan dalam rangka penang-

gulangan bencana nasional, yang 
merupakan sumbangan untuk korban 
bencana nasional yang  disampaikan 
secara langsung melalui badan penang-
gulangan bencana atau disampaikan 
secara tidak langsung melalui lembaga 
atau pihak yang telah mendapat izin 
dari instansi/lembaga yang berwenang 
untuk pengumpulan dana penanggu-
langan bencana;

2. Sumbangan dalam rangka penelitian 
dan pengembangan, yang merupa-
kan sumbangan untuk penelitian 
dan pengembangan yang dilakukan 
di wilayah Republik Indonesia yang 
disampaikan melalui lembaga pene-
litian dan pengembangan;

3. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang 
merupakan sumbangan berupa fasilitas

4. pendidikan yang disampaikan melalui 
lembaga pendidikan;

PP No.93 tahun 2010 
tentang Sumbangan 
Yang dapat diku-
rangkan dari Peng-
hasilan Bruto 

8.
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5. Sumbangan dalam rangka pembinaan 
olahraga, yang merupakan sumban-
gan untuk membina, mengembang-
kan dan  mengoordinasikan suatu 
atau gabungan organisasi cabang/
jenis olahraga prestasi yang disam-
paikan melalui lembaga pembinaan 
olah raga; 

6. Biaya pembangunan infrastruktur 
sosial merupakan biaya yang dikel-
uarkan untuk keperluan membangun 
sarana dan prasarana untuk kepent-
ingan umum dan bersifat nirlaba.

 9 Sumbangan dan/atau biaya sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 1 dapat diku-
rangkan dari penghasilan bruto dengan 
syarat:
a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan 

neto fiskal berdasarkan Surat Pem-
beritahuan

b. Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 
Pajak sebelumnya;

c.  pemberian sumbangan dan/atau 
biaya tidak menyebabkan rugi pada 
Tahun Pajak sumbangan diberikan;

d. didukung oleh bukti yang sah; dan
e. lembaga yang menerima sumban-

gan dan/atau biaya memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak, kecuali badan 
yang dikecualikan sebagai subjek 
pajak sebagaimana diatur dalam Un-
dang-Undang tentang Pajak Peng-
hasilan.

 9 Besarnya nilai sumbangan dan/atau 
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biaya pembangunan infrastruktur sosial 
yang dapat dikurangkan dari penghasilan 
bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 
5% (lima persen) dari penghasilan neto 
fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

 9 Sumbangan dan/atau biaya sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto bagi 
pihak pemberi apabila sumbangan dan/atau 
biaya diberikan kepada pihak yang mem-
punyai hubungan istimewa sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang tentang Pajak 
Penghasilan.

 9 Pemerintah dan pemerintah daerah men-
dorong partisipasi masyarakat dalam 
penyediaan dana yang bersumber dari 
masyarakat .

 9 Dana yang bersumber dari masyarakat 
yang diterima oleh Pemerintah dicatat 
dalam APBN.

 9 Dana yang bersumber dari masyarakat 
yang diterima oleh pemerintah daerah 
dicatat dalam APBD.

 9 Dalam mendorong partisipasi masyarakat, 
Pemerintah atau pemerintah daerah dapat:
1. memfasilitasi masyarakat yang akan 

memberikan bantuan dana penanggu-
langan bencana;

2. memfasilitasi masyarakat yang akan 
melakukan pengumpulan dana penang-
gulangan bencana; dan

3. meningkatkan kepedulian masyarakat 

PP No 22/2008 ten-
tang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan 
Bencana

9.
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untuk berpartisipasi dalam penyediaan 
dana.

 9 Setiap pengumpulan dana penanggu-
langan bencana, wajib mendapat izin 
dari instansi/lembaga yang berwenang.

 9 Setiap izin yang diberikan oleh instansi/
lembaga, salinannya disampaikan kepada 
BNPB atau BPBD.

 9 Sistem akuntansi dana penanggulangan 
bencana yang bersumber dari masyarakat 
dilakukan sesuai pedoman yang ditetap-
kan oleh Menteri Keuangan.

 9 Semua laporan pertanggungjawaban 
penanggulangan bencana, baik keuan-
gan maupun kinerjanya, diaudit sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.

 9 Yayasan mempunyai organ yang terdiri 
atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

 9 Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diu-
mumkan pada papan pengumuman di 
kantor Yayasan.

 9 Ikhtisar laporan keuangan yang mer-
upakan bagian dari ikhtisar laporan ta-
hunan wajib diumumkan dalam surat 
kabar harian berbahasa Indonesia bagi 
Yayasan yang 
1. memperoleh bantuan Negara, ban-

tuan luar negeri, dan/atau pihak lain 
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) 
tahun buku; 

2. mempunyai kekayaan di luar harta 

UU No.16/2001 ten-
tang Yayasan dan 
UU No. 28/2004 ten-
tang perubahan UU 
Yayasan

10.
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wakaf sebesar Rp20. miliar atau lebih.
 9 Laporan keuangan Yayasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh 
Akuntan Publik.

 9 Hasil audit terhadap laporan keuangan 
Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), disampaikan kepada Pembina Yayasan 
yang bersangkutan dan tembusannya ke-
pada Menteri dan instansi terkait.

 9 Yayasan yang sebagian kekayaannya be-
rasal dari bantuan Negara, bantuan luar  
negeri, dan/atau sumbangan masyarakat 
yang diperolehnya sebagai akibat  ber-
lakunya suatu peraturan perundangundan-
gan wajib mengumumkan ikhtisar laporan 
keuangan mencakup kekayaannya selama 
10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-un-
dang ini diundangkan.








