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ABSTRAK 

 

Nama  :  Yogi Andriansyah Panjaitan 

Jurusan  :  Ilmu Komunikasi 

Judul  :  Aktivitas Media Relations Bank  Indonesia Provinsi Riau 

Dalam Menyampaikan Informasi Kebijakan Gerbang 

Pembayaran Nasional (G`PN)  

 

Bank Indonesia menjadi lembaga yang membutuhkan peran penting humas dalam 

membina hubungan baik dengan media agar tujuan-tujuan lembaga dapat tercapai 

karena media merupakan perpanjangan tangan humas dengan melakukan aktivitas 

media relations. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Media 

Relations Bank Indonesia Provinsi Riau dalam menyampaikan informasi 

kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Penelitian ini menggunakan 

metode Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data 

yaitu data sekunder dan data data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa aktivitas media relations yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Riau 

dalam menyampaikan informasi kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) 

meliputi Resepsi Pers, Acara Khusus (GPN RUN, Sosialiasi GPN dan BI 

Mengajar Kuliah Umum), Radio Talkshow, Press Release, Public Service 

Announcements dan juga Electronics Communications. 

 

Kata Kunci : Media Relations, Bank Indonesia, Informasi dan GPN 
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ABSTRACT 

 

Name  :   Yogi Andriansyah Panjaitan 

Department  :   Communication 

Title :  Media Relations Activities of the Bank  Indonesia of Riau 

Branch in Providing Information about the  Gerbang 

Pembayaran Nasional (GPN) Policy  

 

The Bank Indonesia is an institution that requires an important role for public 

relations in fostering good relations with the media so that the goals of the 

institution can be achieved. This is because the media is an extension of public 

relations by conducting media relations activities. This study aims to know how is 

the Media Relations of Bank Indonesia Riau Province in delivering information 

on the National Payment Gate (GPN) policy. This study uses a descriptive 

qualitative method. This study uses two data sources namely secondary data and 

primary data. Data collection is done through observation, interview and 

documentation. This study finds that the media relations activities carried out by 

Bank Indonesia in Riau Province in delivering information on the National 

Payment Gate (GPN) policy include Press Reception, Special Events (GPN RUN, 

GPN Socialization and BI Teaching Public Lectures), Radio Talkshow, Press 

Release, Public Service Announcements and Electronics Communications. 

 

Keywords: Media Relations, Bank Indonesia, Information and GPN 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia untuk menjalin hubungan 

dengan sesamanya, sehingga setiap kegiatan dalam kehidupan manusia tidak 

terlepas dari aktivitas komunikasi. Sederhananya komunikasi dapat diartikan 

sebagai sebuah proses pertukaran pesan verbal atau non verbal dari satu pihak ke 

pihak lainnya untuk mengubah tingkah laku
1
.    

Aktivitas komunikasi tidak hanya terjadi antar individu manusia saja, 

tetapi juga dilakukan dalam suatu organisasi dengan khalayaknya. Kegiatan 

komunikasi sangat penting dilakukan dalam menjalankan fungsi dan tujuan  

organisasi. Khalayak akan melihat keberadaan sebuah organisasi dari informasi 

yang diberikan sehingga tumbuh sikap dan gambaran yang positif sekaligus 

mempererat hubungan antara keduanya. 

Organisasi diharuskan mampu mengemas informasi dengan baik. Karena 

informasi baru dapat dikatakan penting apabila memang dibutuhkan oleh yang 

bersangkutan (khalayak)
2

. Serangkaian kegiatan dalam pembuatan hingga 

penyampaian informasi organisasi haruslah menjadi perhatian utama sehingga 

sangat perlu dibentuknya suatu bagian dari organisasi yang mempunyai peran 

untuk mengatur dan mengelola kegiatan komunikasi yaitu Hubungan masyarakat 

(Humas) atau Public Relations. Dalam menyampaikan informasi, humas 

membutuhkan sebuah fungsi publisitas yang diperankan oleh media massa. 

Media massa memiliki jaringan yang luas dan bersifat massal sehingga 

mampu dengan cepat mempengaruhi dan merubah pola tingkah laku penggunanya 

dalam pengembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni 

dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tatacara, mode, gaya 

                                                             
1
 Muhammad Arni,Komunikasi Organisasi, (Jakarta:Bumi Aksara, 2014), 20. 

2
 Nur Afifah, “Sistem Informasi Keuangan Kegiatan Kemahasiswaan”. (Skripsi Strata 1 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014), 1. 
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hidup dan norma-norma. Oleh karena itu kedudukan media massa dalam 

masyarakat sangat penting
3
.  

Atas dasar ini, kegiatan humas atau Public Relations selalu berhubungan 

dengan media massa, Dalam buku Making It In Public Relations, Mogel 

menyatakan bahwa kegiatan Public Relations berupa media relations dengan 

khalayak sasarannya menempati posisi pertama. Hal ini dilatar belakangi oleh 

awal mula munculnya praktik Public Relations sebagai bagian dari usaha 

organisasi dalam menghadapi dan merespon media (pers) yang kritis terhadap 

organisasi
4
. Oleh karena itu, menjalin hubungan dengan media massa (media 

relations) menjadi bidang penting dalam dunia perhumasan.  

Bank Indonesia menjadi salah satu organisasi lembaga yang memiliki 

fungsi komunikasi. Tiap negara hanya memiliki satu Bank Sentral dan 

mempunyai cabang hampir di setiap daerah bagian atau Provinsi. Fungsi utama 

Bank Sentral adalah memanajemen masalah-masalah yang berhubungan dengan 

keuangan di suatu daerah secara luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Sebagai bank sentralnya Indonesia, BI memiliki tujuan utama yaitu memelihara 

kestabilan nilai rupiah dengan menjalankan tiga pilar atau tiga tugas utama BI 

yaitu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi 

stabilitas sistem keuangan serta menjaga kelancaran sistem pembayaran
5
. 

Permasalahan yang saat ini dihadapi dalam sistem pembayaran Indonesia 

ialah kartu industri perbankan yang hanya dapat diakses oleh mesin atau 

perangkat dari bank yang sama. Selain itu, nasabah dapat melakukan transaksi 

antar bank akan tetapi dibebani biaya administrasi yang relatif tinggi sekitar 2-3 

persen per nilai transaksi
6
. Belum lagi sistem pembuatan dan penerbitan kartu alat 

                                                             
3

 Aria Aditya Setiawan,“Peran Media Massa Dalam Meningkatkan Kualitas 

Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security Di Kota Jayapura”.Politika: Jurnal Ilmu Politik. 

Vol.2 No2, 2011, 1. 
4
 Mogel, Lexy j, Making It Public Relation. (New York : Macmillan Publicing Company. 

1993), 61. 
5
www.bi.go.id, “Tujuan dan Tugas ”, diakses dari https://www.bi.go.id/id/tentang-

bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspxpada 11 Januari 2019 pukul 19.39 WIB 
6

Andri Donnal Putera, "GPN dan Masa Depan Sistem Pembayaran di 

Indonesia",Kompas.com,Terbit 4 Mei 2018, 06:15 

WIB.https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/04/061500826/gpn-dan-masa-depan-sistem-

pembayaran-di-indonesia.  

http://www.bi.go.id/
https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx
https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/04/061500826/gpn-dan-masa-depan-sistem-pembayaran-di-indonesia
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/04/061500826/gpn-dan-masa-depan-sistem-pembayaran-di-indonesia
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pembayaran (Debit/Kredit) yang masih menggunakan jasa provider luar negeri 

berlogo Visa dan Mastercard, tentu hal ini menjadi ladang keuntungan bagi pihak 

asing karen Indonesia belum memiliki Provider sendiri untuk melakukan 

pembuatan dan penerbitan kartu tersebut. ditambah keikut sertaan pihak luar 

dalam sistem ini menyangkut keamanan data nasabah Indonesia dan informasi 

penting di era cyber crime seperti sekarang.  

Oleh karena itu, dalam upaya menjaga kelancaran sistem pembayaran 

yang efisien, aman dan handal dengan memperhatikan perluasan akses dan 

perlindungan konsumen, maka BI mengeluarkan kebijakan Gerbang Pembayaran 

Nasionl (GPN). Dengan GPN, masyarakat yang bertransaksi secara non tunai 

tidak lagi dibebani biaya administrasi transaksi yang relatif tinggi karena berbeda 

mesin kanal atau device, bebas menggunakan mesin kanal EDC jenis bank apapun 

dengan kartu berlogo GPN, lalu dengan adanya transaksi pembayaran yang 

terkontrol, proses pendataan nasabah dilakukan secara domestik di dalam negeri 

menjadikan lebih aman. Sehingga pada akhirnya GPN dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat indonesia dalam bertransaksi elektronik berbasis non tunai 

(elektonifikasi) yang aman, berkualitas dan efisien. 

Dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya, saat ini Bank 

Indonesia memiliki 5 kantor perwakilan di luar negeri dan 46 kantor perwakilan 

daerah (Kpw) dalam negeri. Salah satunya ialah Kpw BI Provinsi Riau yang ada 

di kota Pekanbaru.  

Bank Indonesia Provinsi Riau memiliki peran Public Relations atau 

Humas pada Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan (UK3). Sesuai dengan 

julukannya, selain menjalankan tugas dan fungsi kehumasan, unit ini juga sebagai 

pemegang alih koordinasi Bank Indonesia dalam menyampaikan informasi 

kebijakan yang dikeluarkan oleh kantor Bank Indonesia pusat termasuk informasi 

GPN kepada masyarakat Riau. Dalam menyampaikan informasi tersebut, UK3 

Bank Indonesia Provinsi Riau bekerja sama dengan media, agar informasi 

terkemas dengan baik dan dapat diterima oleh khalayak dan tepat sasaran.  

Terdapat beberapa aktivitas media relations yang dapat dilakukan praktisi 

humas yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau mensosialisasikan 
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kebijakan. Maka penelitian ini ditujukan untuk mencari tahu lalu mengungkapkan 

dan menjelaskan apa saja aktivitas media relations yang dilakukan Bank 

Indonesia Provinsi Riau dalam menyampaikan informasi Gerbang Pembayaran 

Nasional. Penelitian ini pun berjudul “Aktivitas Media Relations Bank 

Indonesia Provinsi Riau Dalam Menyampaikan Informasi Kebijakan 

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)”.  

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti mengambil pengertian istilah-

istilah sebagai berikut: 

1. Aktivitas Media Relations 

Merupakan kegiatan yang mencakup upaya-upaya untuk mencapai 

publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi 

humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi 

khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.
7
 

2. Bank Indonesia  

Merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk 

mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi 

sebagai lender of the resort.
8
 

3. Informasi  

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan 

yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan 

dari pesan atau kumpulan pesan
9
. Merupakan kegiatan menceritakan kembali 

peristiwa yang telah terjadi baik bersumber dari hal yang kita lihat, baca, 

maupun kita dengar.  

 

                                                             
7
 Nina Yuliana, Media relationss (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). Ed. I. 89. 

8
www.bi.go.id, 2004. Tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia. 
9
 J.S. Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

(Bali Pustaka, Jakarta:1994), 34 
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4. Gerbang Pembayaran Nasional 

GPN adalah sebuah sistem jaringan antarbank di Indonesia yang 

diinisiasi oleh Bank Indonesia. Sistem ini diluncurkan pada 4 Desember 

2017 di Jakarta melalui Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 dan 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang 

Pembayaran Nasional. GPN melokalisasi sistem pembayaran perbankan di 

Indonesia yang sebelumnya terkonsentrasi pada produk internasional 

seperti Visa dan Mastercard.
10

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “apa saja aktivitas media relations Bank Indonesia 

Provinsi Riau dalam menyampaikan informasi kebijakan Gerbang Pembayaran 

Nasional (GPN) ?” 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja 

Aktivitas Media Relations Bank Indonesia Provinsi Riau Dalam 

Menyampaikan Informasi Kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). 

Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Secara Akademis   

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

informasi tentang perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang 

Public Relations dalam konsep media relations.   

b. Bagi peneliti lain juga dapat bermanfaat sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian di bidang komunikasi.  

                                                             
10

www.wikipedia.com, “Gerbang Pembayaran Nasional”Diakses 

darihttps://id.wikipedia.org/wiki/Gerbang_Pembayaran_Nasionalpada 11 Januari 2019 Pukul 

20:13 WIB. 

http://www.wikipedia.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerbang_Pembayaran_Nasional
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2. Secara Praktis  

a. Diharapkan dapat berguna untuk mengetahui dan menganalisa kembali 

bagaimana pentingnya media relations bagi suatu perusahaan, serta 

untuk menganalisa dan mengevaluasi cara, proses, dan hasil dari kinerja 

praktisi-praktisi Public Relations dalam dunia kerja profesional pada 

realitanya. 

b. Dapat menjadi referensi bagi praktisi Public Relations jika menangani 

masalah yang sejenis, yaitu tentang aktivitas media relations. 

c. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan 

Ilmu Komunikasi di UIN Suska Riau.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan agar dapat mengetahui lebih jelas, 

penyusunan skripsi berjalan tepat waktudan sesuai, berikut dijabarkan susunan 

sistematika penulisan : 

BAB I :PENDAHULUAN  

Menjelaskan mengenai latar belakang, alasan memilih judul, 

penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II:KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

Dalam bab ini akan mengemukakan teori-teori yang mendukung, 

kajian terdahulu, dan kerangka pikir.  

BAB III:METODOLOGI PENELITIAN  

Berisikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, 

Sumber Data, Informaan Peneliti, TeknikPengumpulan Data, Validitas 

Data, serta Teknik Analisis Data.  

BAB IV   : DESKRIPSI UMUM 

Pada bab ini membahas tentang sejarah, visi, misi, letak dan struktur 

organisasi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau 
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BAB V    : LAPORAN PENELITIAN 

Pada bab ini membahas gambaran penelitian dan hasil pembahasan 

dari penelitian yang telah dilakukan  

BAB VI   : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 

kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi pembaca dan penelitian-

penelitianselanjutnya sebagai masukan ataupun pertimbangan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Kerangka teoritis adalah sebuah model konseptual mengenai bagaimana 

seseorang berteori mengenai hubungan-hubungan antara beberapa faktor atau 

konsep untuk menjawab masalah penelitian.
11

 

1. Aktivitas Media Relation 

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan 

tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem
12

. Dalam kehidupan sehari-hari 

banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau kesibukan yang dilakukan manusia. 

Namun, berarti atau tidaknya kegiatan tersebut bergantung pada individu itu 

sendiri. Karena sebenarnya, aktivitas bukan hanya sekedar kegiatan, namun 

bisa dipandang sebagai usaha mencapai atau memenuhi kebutuhan. 

Sedangkan Media relations merupakan aktivitas komunikasi Public 

Relations atau Humas untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan 

media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal 

serta berimbang (balance)
13

. Dengan kata lain, media relation merupakan 

bentuk relasi atau hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan 

publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi.
14

 

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan, bahwa aktivitas media 

relation adalah rangkaian kegiatan bersama media komunikasi yang dilakukan 

oleh individu atau organisasi atau perusahaan untuk menjangkau publik dalam 

hal publisitas demi tercapainya suatu tujuan atau kepentingan. Dengan kata 

lain, pihak terkait menggunakan media massa sebagai medium penyampai 

pesan kepada publik. 

                                                             
11

Zulganef. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). H. 46. 
12

 Rosady Ruslan, Metodologi Public Relations Dan Komunikasi, (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2003), 12 
13

Diah Wardhani, Media Relations: Sarana Membangun Reputasi Organisasi, (Jakarta 

Barat: Graha Ilmu, 2013), 9. 
14

Lesly, Philip, Public Relations And Communications, (Chikago: Probus Pub, 1991), 7  
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Sebelum sekarang, istilah press relation dianggap sebagai sebutan 

aktivitas Public Relations dalam menjalin hubungan dengan para pers media 

(wartawan). Saat ini Dunia mengalami sebuah fenomena yang dinamakan 

sebagai dunia sesak media (media satured world) artinya, berbagai media 

komunikasi terus menerpa kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Kenyataan 

inilah yang kemudian dalam konteks kegiatan Public relations lebih tepat 

dinamakan sebagai media relations dibandingkan dengan press relations. 

Kedua istilah ini sering digunkan secara bergantian, dengan makna yang 

kurang lebih sama. Di Indonesia sendiri, istilah media relations mulai 

menggantikan press relations mengingat perkembang media massa di 

Indonesia yang begitu pesat.   

Tujuan Media Relations bagi organisasi Secara rinci adalah:
15

 

a) Memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah 

lembaga/organisasi yang baik untuk diketahui umum. 

b) Memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, ulasan, 

tajuk yang wajar, objektif dan seimbang) mengenai hal-hal yang 

menguntungkan lembaga/organisasi. 

c) Memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan 

lembaga/organisasi. 

d) Melengkapi data/informasi bagi pimpinan lembaga/organisasi bagi 

keperluan pembuatan penilaian (assessment) secara tepat mengenai situasi 

atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan lembaga/ 

organisasi. 

e) Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh 

rasa saling percaya dan menghormati.  

Untuk mencapai tujuan media relations tersebut perlu adanya sebuah 

kegiatan komunikasi yang secara tidak langsung melibatkan peran publik 

dalam prosesnya. Sederhananya, arus komunikasi dalam praktik media 

relations dapat digambarkan sebagai berikut:
16

 

 

                                                             
15

Diah Wardhani, Op. Cit. 13. 
16

Yosal iriantara,“Manajemen stragtegi public relations”. (Jakarta : Ghalia 

Indonesia.2004), 31 
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Gambar 2.1 Arus Komunikasi Dalam Media Relations 

Sumber : Yosal Irianta (2005:31) 

Gambar tersebut menunjukkan bagaimana komunikasi yang terjadi 

pada organisasi, media massa dan publik. Organisasi menyampaikan pesan 

atau informasi melalui media massa ke publik. Sedangkan publik 

menyampaikan aspirasi, harapan, keinginan atau informasi kepada organisasi 

melalui media massa terlebih dahulu. Namun publik juga dapat menyampaikan 

secara langsung melalui saluran komunikasi lain yang tersedia antara publik 

dengan organisasi.  

Saluran tersebut dapat berupa saluran komunikasi formal seperti 

layanan call center bebas pulsa yang disediakan customer service organisasi, 

atau juga dalam bentuk komunikasi informal melalui kontak komunikasi 

langsung dengan staf organisasi dalam kesempatan yang infromal pula
17

. 

Praktik komunikasi seperti ini merupakan hal yang biasa bagi banyak 

organisasi atau lembaga yang secara nyata memiliki hubungan dengan rakyat 

baik dalam hal layanan jasa dan kebijakan. 

Rini Darmastuti membagi aktivitas media relations dalam dua bentuk, 

yaitu kegiatan dalam bentuk acara (event) dan kegiatan dalam bentuk 

tulisan.Berikut ini adalah kegiatan media relations dalam bentuk acara-acara 

(event):
18

 

                                                             
17

Dadang Supriadi, “Strategi Media Relations Unit Komunikasi dan Koordinasi 

Kebijakan (UK3) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau (Kpw BI Riau) dalam 

mensosialisasikan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI)”. (Skripsi Strata 1 Program Studi Ilmu 

Komunikasi UIN Suska Riau, 2017), 14. 
18

Rini Darmastuti. Media Relations Konsep, Strategi, dan Aplikasi. (Yogyakarta: Andi, 

2012) Ed. I.180. 

Media Massa 

Publik Organisasi 



11 

 

 

1)  Konferensi Pers (Press Conferences) merupakan sebuah pertemuan para 

jurnalistik yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi yang 

berhubungan dengan topik-topik yang sedang hangat dibicarakan.  

2) Resepsi Pers (Press Reception) merupakan acara kumpul-kumpul para 

jurnalis dalam kondisi yang santai dan menyenangkan. Acaraini biasanya 

dilakukan secara informal dalam satu acara yang sudah direncanakan dan 

lebih terorganisasi. Dalam acara resepsi pers ini, para pemburu berita 

diundang untuk meliput suatu acara, mendengarkan keterangan-keterangan 

resmi, atau sekedar bercakap-cakap dengan tujuan supaya terbangun 

kedekatan antara pemburu berita ini dengan pihak perusahaan atau 

organisasi yang berperan sebagai penyelenggara acara ini.  

3)  Kunjungan Pers (Facility Pers) adalah kegiatan untuk memperjelas berita 

yang dibuat, sering kali sebuah perusahaan atau organisasi mengundang 

wartawan atau pekerja media untuk mengunjungi perusahaan atau 

organisasi mereka.  

4)  Press Calls adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang praktisi Public 

Relations dari suatu perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan 

suatu informasi atau berita kepada pekerja media dengan menggunakan 

telepon. 

5)  Media Briefing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang Public 

Relations untuk memberikan penjelasan singkat kepada para jurnalis 

sebelum suatu kegiatan dilakukan.  

6)  Special event adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengundang media 

massa (baik cetak maupun elektronik) ketika perusahaan itu menjadi 

sponsor dalam lounching suatu produk.  

7)  Radio, Televisi, Newspaper, danMagazineInterviews adalah menjadi 

narasumber media massa. Media massa tersebut melakukian interview 

dengan beberapa narasumber (dari perusahaan tersebut) tentang suatu 

topik atau permasalahan yang sedang hangat pada saat ini.  
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8)  Radio dan Television Talk Shows merupakan diskusi interaktif yang 

diadakan antara pihak radio atau televisi dengan narasumber dari 

perusahaan atau organisasi tertentu.  

9)  Development of your Organization’s Own Radio or Television Program 

adalah Kegiatan yang dilakukan dengancara mengembangkan 

programprogram televisi atau program radio dari organisasi atau 

perusahaan itu sendiri.  

10)  Meeting with Editor adalah melakukan pertemuan dengan editor.  

Sedangkan kegiatan media relations dalam bentuk tulisan adalah 

sebagai berikut:
19

 

1)  Press Release adalah bentuk komunikasi yang diterima antara institusi dan 

reporter. Release ini menjadi satu kesempatan untuk menyalurkan fakta 

dan pandagan sebuah organisasi terhadap suatu permasalahan.  

2)  Placing Opinion Pieces in the Local Newspaper merupakan kegiatan yang 

dilakukan dengan menempatkan opini-opini yang dimiliki oleh perusahaan 

atau orgaisasi yang menjadi bagian dari kegiatan media relations pada 

surat kabar lokal yang ada di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk 

membangun opini masyarakat tentang organisasi atau perusahaan tersebut 

sesuai yang dikehendaki oleh perusahaan atau organisasi itu. 

3)  Letters to the Editor of the Local Newspaper adalah membuat surat atau 

tulisan-tulisan yang dikirim kepada editor merupakan satu kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh Public Relations. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

yang dapat digunakan sebagai peluang bagi Public Relations untuk 

membuat publisitas.  

4) Public Service Announcements adalah pemberitahuan-pemberitahuan 

layanan publik. Pemeberitahuan-pemberitahuan layanan publik ini 

merupakan bentuk tanggungjawab sosial suatu perusahaan kepada 

masyarakat.  

5)  In-house Publications, Newsletters adalah kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh seorang Public Relations sebagai komunikasi internal. Oleh 

                                                             
19

Ibid., 183. 
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karena itu, kegiatan dalam penulisan untuk pers bukan hanya dilakukan 

untuk pihak eksternal, tetapi juga untuk pihak internal. Komunikasi untuk 

pihak internal dapat dilakukan dengan membuat in-house publications 

seperti house journal maupun dengan membuat newsletters.  

6)  Electronic Communications adalah kegiatan media relations yang 

dilakukan dengan menggunakan media elektronik, termasuk 

internet.Komunikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan e-mail 

maupun melakukan publisitas dengan menggunakan media internet. Sebut 

misalnya membuat iklan pada media internet, maupun berkomunikasi 

dengan menggunakan media sosial. Dengan cara seperti ini, khalayak yang 

dapat dijangkau oleh Public Relations akan semakin banyak dan semakin 

luas. Disisi lain, pekerjaan Public Relations juga menjadi semakin ringan.  

7)  Banners merupakan media komunikasi tertulis yang dapat dilakukan oleh 

Public Relations untuk mempublikasikan perusahaan atau organisasi 

tempat Public Relations itu berada.  

8)  Website adalah salah satu media komunikasi tulis yang paling efektif yang 

dapat digunakan oleh praktisi Public Relations dalam menyampaikan 

informasi tentang perusahaan tempat PR itu berada. Website yang menarik 

akan membuat pengunjung web menyukai web tersebut dan semakin 

dalam mengakses informasi yang disajikan oleh perusahaan tersebut. 

2.  Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan (UK3) 

Fungsi Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan (UK3) merupakan 

suatu unit dibawah jajaran Tim Ekonomi dan Keuangan, dalam satuan kerja 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau yang secara fungsional 

menjalankan tugas Public Relations atau Humas. Unit ini dibentuk pada tahun 

2014 untuk membidangi kegiatan Public Relations atau Humas di Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia yang ada di daerah. Pada awalnya di lembaga 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau tidak memiliki divisi atau 

unit tersendiri yang menangani bidang Public Relations atau Humas, karena 
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segala aktivitas komunikasi langsung ditangani atau diambil alih oleh 

Departemen Komunikasi Bank Indonesia Pusat
20

. 

Fungsi Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan dikatakan berfungsi 

dalam suatu organisasi atau lembaga apabila praktisi tersebut telah 

menunjukkan suatu kegiatan yang jelas dan dapat dibedakan dari kegiatan 

lainnya. Menurut Effendy
21

, fungsi Unit Komunikasi dan Koordinasi 

Kebijakan adalah sebagai berikut: 

a. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi 

b. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan 

publik eksternal 

c. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari 

organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada 

organisasi 

d. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum 

e. Operasional dan organisasi Public Relations adalah bagaimana membina 

hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk mencegah 

terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak 

organisasi maupun dari pihak publiknya  

Secara garis besar, tujuan Fungsi Komunikasi dan Koordinasi 

Kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu
22

: 

1) Reputasi dan citra. Tugas UK3 tidak dapat lepas dari reputasi dan citra, 

dengan asumsi bahwa citra yang positif akan berkaitan dengan semakin 

tingginya akses publik terhadap output dari perusahaan tersebut.  

2) Jembatan komunikasi, UK3 menjadi komunikator dan mediator organisasi 

dengan lingkungannya. 

                                                             
20

Hasil wawancara pra riset dengan Murdianto manajer Unit Komunikasi dan Koordinasi 

Kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, 22 Januari 2019 Pekanbaru 
21

Rosady Ruslan, Kampanye Public Relations, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2005), 

9-10. 
22

Dadang Supriadi, Op. Cit., 15 
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3) Mutual Benefit Relationship, yaitu UK3 harus menjamin kepada publik 

bahwa perusahaan berada di dalam operasinya memiliki niat baik dalam 

berbisnis yang diwujudkan dalam tanggung jawab sosial dan diekspresikan 

melalui hubungan yang saling menguntungkan diantara perusahaan dan 

publiknya.  

3.  Informasi  

Informasi adalah benda abstrak yang dapat dipergunakan untuk 

mencapai tujuan positif dan/atau sebaliknya. Informasi dapat mempercepat 

atau memperlambat pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi 

memiliki kekuatan, baik yang membangun maupun merusak
23

. Informasi 

adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau juga berubah putusan-

putusan  yang dibuat seseorang
24

. Informasi dapat disebut pesan. Terjadi 

informasi membuat terjalinya hubungan antara penyampaian pesan dan 

penerima pesan. 

Informasi dapat disajikan dalam bentuk lisan, tercetak,audio, maupun 

audio-visual gerak yang masing-masing yang memiliki ciri khas, kelebihan dan 

kelemahan. Manusia sebagai pengguna informasi harus pandai-pandai 

memanfaatkan informasi dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

Informasi merupakan pesan (ekspresi atau ucapan) yang terdiri dari 

order sekuens dari simbol, atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau 

kumpulan pesan
25

. Informasi bisa di katakan sebagai pengetahuan yang 

didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun, istilah ini 

memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum 

berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, persepsi, kebenaran, 

representasi, negentropy, stimulus, komunikasi dan rangangan mental.  

Berdasarkan defenisi diatas, dapat ditarik sebuah makna bahwa 

informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk 

data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa 

                                                             
23

Wahyudi, Teknologi Informasi Dan Produksi Citra Bergerak (Jakarta: PT. Gramedia 

pustaka utama, 1992),11 
24

Pawati, Ilmu Informasi Komunkasi dan perpustakaan (Jakarta: Bumi Aksara,2008),11 
25

J.S Badudu. Op. Cit., 34 
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saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Untuk dapat menyajikan informasi yang terpilih, maka harus diketahui 

sifat-sifat informasi sebagai berikut: 

a) Informasi yang relevan dan tidak relevan 

Yang dimaksud dengan informasi yang relevan adalah informasi yang 

ada hubungannya bagi si penerima, sedangkan informasi yang tidak 

relevan adalah informasi yang tidak ada kepentingan bagi si penerima. 

b) Informasi dapat berguna dan kurang berharga 

c) Informasi dapattepat waktunya dapat pula tidak tepat waktunya 

d) Informasi dapat valid dan tidak valid
26

 

Informasi memiliki jenis-jenis yang dibedakan berdasarkan tiga hal, 

yaitu: 

a) Berdasarkan Persyaratan 

1. Informasi yang tepat waktu 

2. Informasi yang relevan 

3. Informasi yang bernilai 

4. Informasi yang dapat dipercaya 

b) Berdasarkan dimensi waktu 

1. Informasi masa lalu 

2. Informasi masa lalu 

c) Berdasarkan sasaran 

1. Informasi individual 

2. Informasi komunitas 

4. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) 

Pada dasarnya GPN merupakan sebuah sistem yang menyatukan 

bank-bank nasional dalam melayani nasabah dan memfasilitasi pembayaran 

secara elektronik. GPN hadir sebagai solusi dari Bank Indonesia dalam 

menyikapi proses transaksi sistem pembayaran ritel domestik secara 

interkoneksi dan interoperabilitas di Indonesia. Interkoneksi yaitu kondisi 

dimana antar sistem, teknis dan infrastruktur dapat saling terhubung,saling 
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Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta:Bumi Aksara, 2008),30 
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bicara dan dapat saling memproses. Sedangkan interoperabilitas ialah kondisi 

dimana instrumen dapat diterima atau diproses di berbagai kanal atau device 

pembayaran seperti ATM, Mesin EDC atau gerbang pembayaran lainnya.  

Masih banyaknya masyarakat unbanked (tak memiliki rekening bank) 

dan preferensi masyarakat yang bertransaksi secara tunai menjadi latar 

belakang keluarnya kebijakan GPN, Bank Indonesia membuat program 

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan pada 14 Agustus 

2014. Program ini bekerja sama dengan stakeholders BI (Pemerintah, Bank 

Komersial, dll) untuk mendorong masyarakat mengubah sistem pembayaran 

yang manual menjadi digital online dan instrumen pembayaran yang 

sebelumnya tunai berupa uang kertas dan logam menjadi non tunai berupa 

uang elektronik (e-money) ataupun kartu seperti kartu ATM, kartu debit dan 

kartu kredit.  

GPN resmi diperkenalkan pada4 Desember 2017 namun baru bisa 

diluncurkan pada 3 Mei 2018di Jakarta melalui Peraturan Bank Indonesia 

No.19/8/PBI/2017dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 

No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Kehadiran GPN 

bisa memperluas layanan akses dan layanan sistem pembayaran melalui 

peningkatan interkoneksi dan interoperabilitas. Selain itu GPN juga bisa 

mendorong perluasan Gerakan Nasional non Tunai (GNNT) dan 

pengembangan perdagangan nasional berbasis elektronik.  

Kepala Departemen Elektronifikasi dan GPN BI, Pungky P Wibowo, 

mengungkapkan sejak diperkenalkan pada Desember 2017, jumlah kartu debit 

berlogo GPN terus bertambah. Hingga 31Mei 2018, tercatat setidaknya sudah 

497 ribu kartu debit berlogo GPN yang sudah terdistribusi. Adapun jumlah 

kartu yang sudah dicetak logo GPN sudah ada sekitar 937 ribu keping. BI 

menargetkan 13,3 juta keping kartu berlogo GPN sudah terdistribusi pada akhir 

tahun 2018. Untuk melakukan akselerasi dalam distribusi kartu berlogo 

nasional, Bank Indonesia memfokuskan kampanye nasional GPN 

denganmemberi tahu manfaat kartu berlogo GPN kepada masyarakat
27

. 

                                                             
27

Yayu Agustini Rahayu, “Mei 2018, 497.000 kartu berlogo GPN terdistribusi ke 

masyarakat”, Merdeka.com, Terbit 12 Juli 2018, 13:45 WIB. https://www.merdeka.com/uang/mei-

2018-497000-kartu-berlogo-gpn-terdistribusi-ke-masyarakat.html 
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Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib mengadopsi sistem 

GPN dan merilis kartu debit GPN berlogo garuda,tercatat hingga akhir Mei 

2018 logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang tercetak pada kartu 

debit telah sebanyak 937 ribu. Sedangkan, jumlah yang telah terdistribusikan 

sebanyak 497 ribu kartu.
28

 

Dikutip dari keterangan tertulis BI, berikut ini lima manfaat yang 

dapat diperoleh masyarakat dengan menggunakan kartudebit GPN:
29

 

1.  Masyarakat dapat mengunakan kartu ATM atau debit berlogo GPN untuk 

melakukan transaksi di semua kanal pembayaran di seluruh Indonesia. 

2.  Masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman karena kartu 

ATM atau debit GPN telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang 

terstandarisasi serta seluruh proses dilakukan di dalam negeri melalui 

jaringan domestik. 

3. Masyarakat tidak dikenakan biaya olehmerchantdikarenakan 

penetapan Merchant Discount Rate (MDR). 

4.  Masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar karena 

seluruh kanal pembayaran sudah saling terkoneksi (interkoneksi) dan 

saling dapat diwujudkan (interoperabilitas). 

5.  Biaya administrasi yang lebih murah karena seluruh pemrosesan dilakukan 

di domestik sehingga lebih efisien. Berikut perbandingan skema harga 

sebelum dan sesudah implementasi GPN  

 

B.   Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dan metode yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

                                                             
28

Fadhly Fauzi Rachman,“Sudah Terbit, Apa Itu Kartu GPN?”, 

https://finance.detik.com/moneter/d-4142735/sudah-terbit-apa-itu-kartu-gpn (diakses pada 03 

Februari 2019, pukul 20:05 WIB) 
29

Arthur Gideon, “5 Manfaat Gunakan Kartu Debit GPN”, 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3605786/5-manfaat-gunakan-kartu-debit-gpn (diakses pada 

03 Februari 2019, pukul 2010 WIB) 
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terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hikmah 

Muftiana,Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada 

tahun 2012 mengenai Aktivitas Media dalam Menyampaikan Informasi 

Program Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Provinsi Riau.Hikmah menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dan menyimpulkan bahwa aktivitas media relations yang dilakukan 

oleh BKKBN Provinsi Riau dalam menyampaikan informasi KB adalah in-

house journal (press release, buletin, majalah dan brosur).  

Hikmah menggunakan teori Difusi Inovasi sebagai dasar penelitian, 

karena pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Riau 

bersifat persuasif dan ajakan bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar 

dalam sebuah tradisi yang kemudian untuk diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Selanjutnya Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh 

Monica Lovenia A.P, Mahasiswi Universitas Indonesia pada tahun 2012 

tentang Aktivitas Media Relations Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif 

Kualilatif. Dalam upaya mencapai publisitas yang memuat pemahaman 

masyarakat untuk berpartisipasi mengunjungi tempat-tempat wisata sebagai 

bentuk dukungan terhadap pariwisata dalam negeri. Dengan dilandasi teori 

Media Monitoring, Monica menjelaskan media memiliki kendali dan peran 

penting sehingga publisitas yang disampaikan sesuai harapan dan bersifat 

positif.  

Ia juga menyimpulkan adanya aktivitas media relations yang bertahap 

yaitu :Press Conference, press release, special treatment, press gathering, 

media visit, special eventdan press tour, serta pemberian sebuah penghargaan 

kepada jurnalis sebagai bentuk Apresiasi Pesona Pariwisata Indonesia dengan 

maksud menciptakan sinergi positif dengan wartawan dan media. 



20 

 

 

Selanjutnya Penelitian oleh Mahendra Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013 dengan judul Aktivitas Media 

Relations Dalam Meningkatkan Publisitas Di PT.Indah Kiat Pulp And Paper 

Product Tbk Perawang. Mahendra menyimpulkan bahwa kegiatan media 

relations yang dilakukan dalam meningkatkan publisitas berupa siaran pers, 

konferensi pers, kunjungan pers, peliputan kegiatan dan wawancara.  

Mahendra juga menambahkan, sebelum melaksanakan aktivitas media 

relations dibutuhkan sebuah strategi guna menjalin hubungan baik dengan 

media berdasarkan penjelasan Darmastuti (2012, h. 156-160), yaituby serving 

the media, by establishing a reputations for reliability, by supplying good copy, 

by cooperations in providing material, by providing facilities, dan by building 

personal relationship with the media. Mahendra mendapati kendala dalam 

melaksanakan aktivitas media relations berupa kurangnya kreativitas pihak PT. 

Indah Pulp and Paper Product Tbk dalam membuat aktivitas media relations 

sehingga wartawan terkesan bosan dan jenuh. 

Dari ketiga kajian terdahulu tersebut, peneliti menemukan perbedaan 

dan persamaan dalam hal subjek, objek dan teori dengan penelitian yang 

peneliti lakukan. Pada Hikmah Muftiana, Subjeknya adalah Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi 

Riau.Terdapat kesamaan padapembahasan tentangAktivitas Media Relations 

dan menggunakan Teori difusi inovasi. Aktivitas Media Relations pada 

penelitian Hikmah dalam bentuk in-house jurnal saja berbeda dengan peneliti 

yang Aktivitas Media Relations dalam bentuk event menurut Rini Darmastuti. 

Sedangkan untuk jenis penelitian sama yaitu Deskriptif Kualitatif.   

Pada penelitian Monica Lovenia berbeda subjek yaitu Kementerian 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Teori yang digunakan 

berbeda pula yaitu menggunakan Media Monitoring. Terdapat persamaan 

dalam Objek penelitian yaitu aktivitas Media Relations. Dalam penelitiannya, 

Monica menggunakan dua metode sekaligus yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

Dan yang terakhir  penelitian oleh mahendra, terdapat perbedaan pada subjek 

penelitian yaitu PT.Indah Kiat Pulp And Paper Product Tbk Perawang. 



21 

 

 

Sedangkan objek yang di teliti sama yaitu Aktivitas Media Relations. Namun 

dalam penelitiannya, mahendra juga tidak mencantumkan teori. Jenis penelitian 

sama yaitu Deskriptif Kualitatif untuk aktivitas Media Relations juga beragam. 

 

C. KerangkaFikir 

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Aktivitas Media Relations Bank 

Indonesia Provinsi Riau Dalam Menyampaikan Informasi Kebijakan Gerbang 

Pembayaran Nasional (GPN)” Aktivitas yang dilakukan terbagi atas dua bagian 

diantaranya ialah : 

a. Event 

1. Konferensi Pers (Press Conferences)  

Pertemuan para jurnalistik yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan 

informasi terkait  topik GPN. 

2. Resepsi Pers (Press Reception)  

Merupakan sebuah acara pertemuan santai dengan bincang-bincang antara para 

jurnalistik dengan pihak Bank Indonesia yang sengaja berkumpul untuk 

mendapatkan informasi Kebijakan GPN dalam kondisi yang santai dan 

menyenangkan 

3. Kunjungan Pers (Facility Pers)  

Kegiatan untuk memperjelas berita yang dibuat, sering kali sebuah perusahaan 

atau organisasi mengundang wartawan atau pekerja media untuk mengunjungi 

perusahaan atau organisasi mereka.  

4. Press Calls  

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang praktisi Public Relations dari suatu 

perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan suatu informasi atau berita 

kepada pekerja media dengan menggunakan telepon. 

5. Media Briefing 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang Public Relations untuk 

memberikan penjelasan singkat kepada para jurnalis sebelum suatu kegiatan 

dilakukan.  
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6. Special Event 

Secara khusus Humas mengundang media dan wawancara untuk meliput 

kegiatan kampanye GPN. 

7. Radio, Television, Newspaper, and Magazine Interviews 

Menjadi narasumber media massa. Media massa tersebut melakukian interview 

dengan beberapa narasumber BI tentang GPN 

8. Radio Talk Shows and Television Talk Shows 

Diskusi interaktif berisi pembahasan tentang kebijakan GPN yang diadakan 

antara pihak radio atau televisi dengan narasumber dari Bank Indonesia. 

9. Development of your Organization’s Own Radio or Television Program 

Kegiatan yang dilakukan dengancara mengembangkan programprogram 

televisi atau program radio dari Bank Indonesia. 

10. Meeting with Editor  

Melakukan pertemuan dengan editor dalam upaya memeriksa dan 

mendiskusikan bahan publikasi atau berita sebelum akhirnya di terbitkan dan 

disebarluaskan ke masyarakat.  

b. Tulisan  

1. Press Release  

Menjadi satu kesempatan untuk menyalurkan fakta dan pandangan sebuah 

organisasi terhadap suatu permasalahan Tulisan.  

2. Placing Opinion Pieces in the Local Newspaper  

Kegiatan yang dilakukan dengan menempatkan opini-opini yang dimiliki oleh 

perusahaan atau organisasi pada surat kabar lokal yang ada di daerah tersebut. 

3. Letters to the Editor of the Local Newspaper  

Mengirimkan surat atau tulisan kepada editor untuk membuat publisitas.  

4. Public Service Announcements 

Pemberitahuan layanan publik ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial 

suatu perusahaan kepada masyarakat.  

5. In-house Publications, Newsletters  
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Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seorang Public Relations sebagai 

komunikasi internal seperti house journal maupun dengan membuat 

newsletters.  

6. Electronic Communications  

Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, termasuk 

internet.  

7. Banners  

Media komunikasi tertulis yang dapat dilakukan oleh Public Relations untuk 

mempublikasikan perusahaan atau organisasi  

8. Website  

adalah salah satu media komunikasi tulis yang paling efektif yang dapat 

digunakan oleh praktisi Public Relations dalam menyampaikan informasi 

tentang perusahaan.  

Maka penulis menggambarkan aktivitas-aktivitas media relations tersebut  

ke dalam suatu kerangka pikir. 
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Gambar. 2.2 Bagan Kerangka Pikir Peneliti 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, yakni menjelaskan dan menjabarkan sebuah fenomena secara 

mendalam, kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan berbagai teori yang 

relevan
30

. Deskriptif diartikan sebaga upaya melukiskan variabel satu demi satu. 

Penelitian tipe deksriptif hanya memaparkan situasi dan peristiwa beserta 

hubungan dan tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi
31

. 

Penulis menggunakan pendekatan ini karena lebih cocok dengan tema 

yang akan diteliti mengingat bahwa masalah yang dirumuskan adalah apa saja 

aktivitas media relations yang dilakukan. Jawaban terhadap pertanyaan ini 

tentunya menggunakan deskripsi yang rinci dan mendalam. Disamping itu, 

penelitian kualitatif berguna untuk mengeksplor hal-hal yang tidak dapat 

dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif, seperti langkah kerja, formula suatu 

resep, berbagai pengertian tentang suatu konsep yang beragam, dan sebagainya
32

. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 464, Pekanbaru, 

Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Januari hingga 

Maret 2019.  

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah diseminarkannya proposal ini 

dan sekitar dalam jangka waktu 3 Bulan, terhitung sejak 6 Maret 2019 sampai 

6 Juni 2019 

                                                             
30

   Burhan Bungin, “Penelitian Kualitatif” (Jakarta: Rosda, 2008), 68. 
31

 Jalaluddin Rahmat, “Metode Penelitian Komunikasi” (Bandung: Pt. Remaja 

Rosdakarya,2004), 24. 
32

 Muhammad Ihsan, “Aktivitas Media Relations Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Pekanbaru Dalam Meningkatkan Citra Positif Sekolah” (Skripsi Strata 1 Program Studi Ilmu 

Komunikasi Uin Suska Riau, 2017), 30 
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C. Sumber dan Jenis Data  

Data menurut sumbernya dan yang dikumpulkan dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data 

yang dikumpulkan oleh lembaga tempat penelitian mengenai kegiatan internal dan 

hasilnya dipergunakan oleh yang bersangkutan, sedangkan data eksternal adalah 

data yang diperoleh dari sumber diluar tempat penelitian. Data eksternal ini, 

biasanya dibagi dalam data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai 

berikut:
33

 

1. Data Primer  

Adalah data yang dihimpunsecara langsung dari sumbernya dan diolah 

sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat 

berbentuk opini subjek secara individual dan kelompok.  

2. Data Sekunder 

Adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang 

bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu 

penelitian tertentu.
34

 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh dari narasumber atau informan 

dengan cara melakukan wawancara dan dipandu melalui pedoman wawancara 

sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Pemilihan informan 

didasarkan pada subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas 

dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Sehingga 

penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling.  

 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, 

mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk 

                                                             
33

Rosady Ruslan, “Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi” (Jakarta: 

Rajawali Pers ,2006), Ed. I. 137 
34

Ibid., Hlm. 138 
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kepada siapa saja, peneliti bisa digali informasi lebih mendalam tentang suatu 

masalah
35

. 

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yakni sebagai informan kunci 

dan sebagai informan pelengkap. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Informan Kunci 

Informasi kunci adalah orang atau narasumber yang dianggap paling 

mengetahui tentang objek penelitian, yaitu: Bapak Murdianto selaku Manajer 

Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan (UK3) Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Riau.  

2. Informan Pelengkap 

Informan pelengkap adalah subjek yang dianggap mengetahui objek yang akan 

diteliti yaitu: Bapak James Okto Irwan selaku staff manajer Unit Komunikasi 

dan Koordinasi Kebijakan (UK3) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Riau, serta seorang staf pada unit yang sama. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penyusunan skripsi ini 

yaitu Field Research yaitu dengan melakukan penelitian dilapangan untuk 

memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden
36

. 

Terdapat 3 langkah yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data, yaitu: 

1. Observasi 

Menurut Indriantoro dan supomo, observasi ialah proses pencatatan 

pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda), atau kejadian yang 

sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti
37

. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung maupun tidak langsung disertai sumber-sumber, 

data-data, fakta-fakta, dan catatan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

                                                             
35

Moh. Kasiram. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. (Malang: UIN Maliki 

Press, 2010). Ed. II. 283. 
36

Rosady Ruslan, Op. Cit. Hlm. 32 
37

Indriatoro, Nur & Bambang Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis”(Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta, 2002), 157 
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2. Wawancara (Interview)  

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui daftar 

pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek)
38

. 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih 

lengkap dan data mendalam dengan melalui teknik tanya jawab langsung 

terhadap responden untuk melengkapi keterangan dalam penelitian ini.  

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif
39

. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Penelitian melalui teknik triangulasi adalah teknik keabsahan data yang 

memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu penggunaan  a) 

sumber, b) metode, c) penyidik dan, d) teori dalam penelitian kualitatif. Artinya, 

teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyatan yang ada dalam konteks pengumpulan data 

tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata 

lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan „check and recheck‟ temuan-

temuannya dengan cara perbandingan.
40
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Rosady Ruslan, Op. Cit. Hlm. 23 
39

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D”(Bandung: 

Alfabeta,2013),240 
40
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Dalam penelitian ini peneliti melakukan perbandingan dengan teknik 

triangulasi melalui sumber, yang berarti membandingkan dan pengecekan balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan 4 langkah sebagai berikut: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa 

yang diucapkan secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakan sepanjang waktu.  

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang yang berpendapat sebagai 

rakyat biasa dengan seseorang yang berpendapat sebagai orang berpendidikan 

atau pejabat pemerintah. 

Pengukuran validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengecek kembali informasi-informasi yang peneliti peroleh dari Kepala Unit 

Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan (UK3) Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Riau, kemudian membandingkannya dengan informasi yang diperoleh 

dari informan lain seperti staff, wartawan atau pegawai lain yang masih 

berhubungan dengan penelitian. Tentunya didukung dengan dokumen-dokumen 

yang berkaitan.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data memegang peran penting dalam penelitian kualitatif, yaitu 

sebagai faktor utama penilaian terhadap baik tidaknya kualitas sebuah riset. 

Bahkan analisis menjadi ciri-ciri sebuah metode kualitatif yang harus 

dilakukansejak awal sampai akhir proses penelitian
41

.  

Terdapat 4 langkah teknik analisis data sebagai berikut:
42

 

1) Pengumpulan Data  

Pengumpulan data (Data Collection) merupakan bagian integral dari kegiatan 

analisis data berupa tahap mengumpulkan yang diperoleh dari hasil 
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42
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wawancara, observasi, dokumentasi, dan data-data lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian.  

2) Reduksi Data  

Reduksi data (Data Reduction) adalah proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang 

diperoleh dilapangan studi. 

3) Penampilan Data 

Penampilan atau penyajian data (Display Data) adalah tahap pendeskripsian 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang kemudian di sajikan 

baik dalam betuk teks naratif atau juga dapat dalam berbentuk matrik, 

diagram, tabel dan bagan. Dengan mencermati penyajian data ini, maka akan 

dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.  

4) Penegasan Kesimpulan dan Vertifikasi 

Atau disebut (Conclution Drawing And Verification) merupakan kegiatan 

akhir dari sebuah analisis data dengan menarik kesimpulan dan melakukan 

verifikasi. Hal ini dilakukan untuk menganalisis dan mencari makna dari 

informasi yang dari awal dikumpulkan seperti mencari tema, pola hubungan, 

permasalahan yang muncul dan pada akhirnya disajikan sehingga terbentuk 

proposisi tertentu yang mendukung teori ataupun penyempurnaan teori. 

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan, analisis data dalam 

penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deksriptif kualitatif dengan 

tujuan mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, 

agar jelas keadaannya ataupun kondisinya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Indonesia  

Keberadaan Bank lndonesia secara historis merupakan hasil nasionalisasi 

Dejavasche Bank NV, sebuah Bank milik Hindia Belanda. Dejavasche Bank NV 

didirikan pada tanggal 24 Januari 1828 sebagai realisasi perintah Raja William I 

melalui surat perintah tanggal 29 Desember 1826. Sejak berdirinya hingga tahun 

1873, Bank ini diberi hak monopoli menerbitkan uang kertas dalam kaitan dengan 

fungsinya sebagai bank sirkulasi.  

Selain itu Dejavasche Bank juga bergerak di bidang usaha Bank 

komersial, yakni dengan menerima deposito, menerbitkan kredit, mengakses 

wesel serta melakukan jual beli emas dan perak batangan. Menjelang abad-20, 

bank ini telah memiliki tujuh kantor cabang yang terbesar di wilayah Hindia 

Belanda, yaitu agentscap Surabaya, Semarang, Padang, Makassar, Cirebon, Solo 

dan Yogyakarta. 

 Berdasarkan keputusan Konfensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag 

tanggal 2 November 1949, maka yang ditugasi sebagai Bank sirkulasi di Republik 

Indonesia Serikat (RIS) adalah De Javasche Bank yang pada waktu itu masih 

milik Belanda. Kemudian, pada tanggal 15 Desember 1951, De Javasche Bank di 

nasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang No. 24 

tahun 1951. Langkah ini ditindak lanjuti dengan pemberlakuan Undang-undang 

No. 11 tahun 1951 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) yang 

berlaku mulai l juli 1953. UUPBI ini melahirkan Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral sebagaimana diciptakan oleh UUD 1945.  

Pada tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi, 

Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara dan Bank 

Tabungan Negara dilebur menjadi satu Bank dengan nama Bank Negara 

Indonesia (Unit 1 s/d Unit V). Berdasarkan UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank 

Sentral, BNI unit dipisahkan kembali dan menjadi Bank Sentral dengan nama 

Bank lndonesia.  



 

 

Sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1999, Bank Indonesia menjadi 

Bank Sentral yang merupakan lembaga Negara dan menjadi bagian dari 

pemerintah. Seiring dengan berjalannya proses reformasi, pada tanggal 17 Mei 

1999 diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 1999, dan sebagaimana diubah 

dalam Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang 

menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang independen, bebas dari 

campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. 

 

B. Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau 

Bank Indonesia Pekanbaru mulai beroperasi pada tanggal 21 Desember 

1964 dengan sebutan Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) Pekanbaru dan 

menempati gedung sementara di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru. 

Setelah gedung permanen di Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru selesai 

dibangun pada tahun 1971, seluruh kegiatan operasional Bank Indonesia pindah 

ke gedung tersebut hingga sekarang. 

Struktur organisasi Kantor Bank Indonesia Pekanbaru telah beberapa kali 

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan organisasi Bank Indonesia. 

Sejak tanggal 1 April tahun 1986 status Kantor Cabang Bank Indonesia 

Pekanbaru masuk dalam kelompok kantor cabang kelas III, yang diikuti dengan 

perubahan sebutan Kuasa Kas/Pemegang Buku menjadi Kepala Seksi.  

Selanjutnya sejak tanggal 5 Juni 1996, sejalan dengan Penyempurnaan 

Organisasi Kantor Bank Indonesia (POKBI) sebutan Kantor Cabang Bank 

Indonesia Pekanbaru berubah menjadi Kantor Bank Indonesia (KBI) Pekanbaru, 

dan dengan status tetap sebagai Kelas III. Hingga Kini, Kantor Bank Indonesia 

lebih dikenal dengan sebutan Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Riau. 

 

C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Bank Indonesia 

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Dari KPw BI Riau yaitu : 

1. Visi 

 Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia di setiap provinsi yang 

kredibel dalam pelaksanaan tugas dan kontributif bagi pembangunan ekonomi 

daerah maupun nasional 
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2. Misi 

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai 

rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) 

dan kehandalan Sistem Pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan 

ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan 

berkesinambungan. 

3. Sasaran Strategi 

Untuk mewujudkan Visi,Misi dan Nilai-nilai Strategi tersebut, Bank 

Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu : 

1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran 

2. Menjaga stabilitas nilai tukar  

3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien  

4. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP  

5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis  

6. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar  

7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel 

8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, 

dan governance 

9. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten  

10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI  

11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke 

OJK 

 

D.   Nilai-Nilai Strategis 

a.  Trust and Integrity adalah membangun kondisi, saling menghormati dan 

mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, 

kehandalan, dan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang 

didasari nilai-nilai moral dan etika.  

b.   Professionalism adalah bekerja dengan tuntas dan bertanggung jawab atas 

dasar kompetensi terbaik yang dilakukan secara independen, antisipatif, 

rasional dan obyektif.  
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c. Excellence adalah senantiasa melakukan yang terbaik dengan 

mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai 

keunggulan yang berkelanjutan menuju kesempurnaan.  

d. Public Interest adalah senantiasa mengutamakan dan melindungi 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan 

dalam melaksanakan mandat dengan penuh dedikasi, adil, dan 

bertanggung jawab.  

e. Coordination and Teamwork adalah membangun sinergi yang 

berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi dan 

komunikasi yang menghasilkan komitnien yang memberikan nilai 

tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai, dan semangat 

interdependensi. 

 

E.   Letak Geografis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau 

 

Gambar. 4.1 Letak Geografis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau 

 

F.   Tujuan Utama dan Tugas Pokok Bank Indonesia 

1. Tujuan Utama 

Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia satu tujuan 

tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Kestabilan 

nilai rupiah ini mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang 

terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai mata uang negara lain. Aspek 

pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua 

tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara 

lain. 
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2. Tugas Pokok  

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia di dukung oleh tiga 

pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya Ketiga bidang tugas ini adalah 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan. Ketiganya 

perlu di integrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tiga Pilar Tugas Pokok BITujuan Utama dan Tugas Pokok Bank Indonesia 

G. Status dan Kedudukan Bank Indonesia  

1. Lembaga Negara yang Independen  

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang 

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika 

sebuah undang-undang baru, yaitu UUD No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, 

dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009. Undang-undang ini 

memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga yang independen 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan 

pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur 

dalam undang-undang ini Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam 

merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana 

ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan 

mecampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan BI juga berkewajiban untuk 

Menjaga Kestabilan 

Nilai Rupiah 

Mengatur Dan 

Menjaga Kelancaran 

Sistem Pembayaran 

Stabilitas Sistem 

Keuangan 

Menetapkan Dan 

Melaksanakan 

Kebijakan Moneter 
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menolak atau mengabaikan intervensi  dalam bentuk apapun dari pihak 

manapun juga. 

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank 

Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter 

secara lebih efektif dan efisien.  

2. Sebagai Lembaga Hukum 

 Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan 

hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum 

publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum 

yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh 

masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenngnya. Sebagai badan hukum 

perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk/dan atas nama sendiri di dalam 

maupun di luar pengadilan.  

3. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara 

 Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI 

sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi 

negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan 

Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena 

kedudukan BI berada diluar kepemerintahan. Meskipun BI berkedudukan 

sebagai lembaga independen, dalammelaksanakan tugasnya BI mempunyai 

hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan 

pihak lainnya. 

 Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI setiap awal tahun 

anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan 

kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus 

kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-

waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan 

realisasi anggaran tahunan kepada pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya 

dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. 
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4. Hubungan BI dengan Pemerintah : Hubungan Keuangan 

Dalam hal hubungan  keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia 

membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna 

membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa 

diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.  

Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang 

menatausahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan 

pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk/dan atas nama 

Pemerintah Indonesia. 

Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar 

terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, 

pemberian kredit kepada pemerintah guna mengatasi deficit spending – yang 

selama ini dilakukan Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama – 

kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.   

5. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah (Independensi dalam 

Interdependensi) 

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, 

tetap diperlakukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, 

sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.  

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada 

sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan 

yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet 

tersebut Pemerintah dapat menerima pendapat Bank Indonesia. 

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat 

serta pertimbangan kepada Pemerintah mengeni Rancangan APBN serta 

kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. 

Di lain pihak, pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur 

Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, 

implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan 

hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan 
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Pemerintah serta lembaga-lembaga terkit lainnya di lain pihak, dengan tetap 

berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. 

6. Kerjasama Bank Indonesia dengan Lembaga lain 

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan 

tugasnya, BI senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai 

lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini 

dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta 

perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan 

pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih 

efektif.  

Beberapa kerjasama dimaksud adalah dengan pihak-pihak sebagai berikut : 

a. Departemen Keuangan (MoU tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, 

Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang BI 

sebagai Proses Agent di bidang pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah, 

SKB tentang penatausahaan Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam 

rangka penyehatan perbankan). 

b. Kejaksaan Agung & Kepolisian Negara: SKB tentang kerjasama 

penanganan tindak pidana di bidang perbankan. 

c. Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara: MoU tentang 

Pemberantasan uang palsu. 

d. Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM: MoU tentang Pemberdayaan 

dan Pengembangan UMKM. 

e. Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun): MoU tentang penyusunan Master 

Repurchase Agreement (MRA). 

f. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia 

tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.   
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H.  Uraian Tugas (Job Description) Unit/Satuan Kerja Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Riau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau 

1. Tugas Pokok Unit Kerja KPwBI Provinsi Riau  

Secara umum, tugas pokok dari Kantor Perwakilan Dalam Negeri 

(KPwDN) BI adalah sebagai perpanjangan tangan BI untuk melaksanakan 

fungsi dan juga tugas pokoknya di daerah yaitu menjaga inflasi dan 

mengembangkan perekonomian daerah. Dalam Surat Edaran No. 18/82/Intern 

tanggal 30 September 2016 tercantum bahwa KPw Provinsi Riau merupakan 

KPw kelas B yang merupakan KPw Provinsi yang secara perhitungan aspek 

kuantitatif dan kualitatif dikategorikan sedang (medium province level). 

2. Tugas Pokok Satuan Kerja 

Tugas pokok Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau: 

a. Melaksanakan fungsi advisory kebijakan kepada Kepala Daerah dalam 

rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi 

dan keuangan daerah. 
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b. Melakukan fungsi Regional Financial Surveillance (RFS) dalam rangka 

mendukung stabilitas sistem keuangan. 

c. Melakukan fungsi statistik ekonomi dan keuangan daerah dalam rangka 

mendukung pengambilan keputusan dan/atau kebijakan di kantor pusat 

maupun daerah. 

d. Melaksanakan fungsi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) meliputi 

perencanaan, pendistribusian dan pengolahan uang, serta layanan kas. 

e. Melaksanakan fungsi Sistem Pembayaran. 

f. Melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran (SP) dan 

pengelolaan uang Rupiah (PUR). 

g. Melaksanakan fungsi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dan Keuangan Inklusif (KI). 

h. Melaksanakan fungsi komunikasi kebijakan Bank Indonesia. 

i. Melaksanakan dan mengelola fungsi enabler (pendukung). 

j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas ke Departemen Regional, 

serta monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN 

Kota/Kab. 

A. Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan 

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan memiliki dua fungsi, pertama 

fungsi data dan statistik Ekonomi dan Keuangan. Kedua, Fungsi Asesmen 

Ekonomi dan Surveilans. Kedua fungsi tersebut bertanggung jawab untuk 

melakukan pendalaman terhadap profil dan permasalahan di wilayah kerja 

secara komprehensif. Kemudian, melakukan analisis dan asesmen terhadap 

perekonomian.  

Guna menghasilkan hasil analisis yang memadai, Tim Advisory 

Ekonomi dan Keuangan juga melaksanakan pengumpulan data-data dan 

membangun kerjasama pertukaran data dengan stakeholder di daerah 

termasuk leading local industries. Data dan informasi yang di kelola juga 

digunakan untuk memantau indikator regional surveillance. Dibawah ini 

merupakan tugas pokok dan fungsi dari Tim Advisory Ekonomi dan 

Keuangan. 
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1. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan (FDSEK) 

a. Mengumpulkan informasi, mengolah dan menyusun statistik ekonomi dan 

keuangan daerah untuk kebutuhan stakeholder internal dan eksternal. 

b. Melaksanakan survei dalam rangka mendukung perumusan kebijakan 

Bank Indonesia dan fungsi advisory. 

c. Melaksanakan kegiatan liaison dalam rangka mendukung perumusan 

kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory. 

d. Mendukung penyusunan Regional Financial Account (RFS) dan/atau 

Regional Balance Sheet (RBS) Provinsi. 

e. Mengelola dan menatausahakan Laporan bank dan non bank (a.l. sandi dan 

hak akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layanan 

helpdesk). 

f. Melaksanakan komunikasi dan klarifikasi terkait pemenuhan GWM bank 

yang berkantor pusat di wilayah KPwDN atas permintaan satuan kerja 

Kantor Pusat terkait. 

2. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilance (FAES) 

a. Melakukan pengumpulan informasi ekonomi strategis serta asesmen 

ekonomi dan keuangan untuk mendukung perumusan rekomendasi 

kebijakan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dan/atau Pemerintah 

Daerah. 

b. Melakukan fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan perekonomian 

daerah yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat. 

c. Melaksanakan RFS. 

d. Menyusun proyeksi makroekonomi daerah. 

e. Menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah 

berdasarkan hasil asesmen dan kajian. 

B. Tim Pengembangan Ekonomi (TPE) 

TPE memiliki dua fungsi utama yaitu Fungsi Koordinasi dan 

Komunikasi Kebijakan dan Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM. 

TPE bertanggung jawab untuk menjadi juru bicara lokal di wilayah kerja 

sejalan dengan perannya sebagai strategic advisor bagi Pemda. Kemudian, 
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inflasi dalam wilayah kerja dan/atau antar wilayah kerja. 

b. Melakukan koordinasi dan program kerjasama dalam rangka 

pengembangan ekonomi daerah. 

c. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi kebijakan dan isu 

strategi BI Wide (One Voice), termasuk memfasilitasi atau 

mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi satuan kerja Kantor Pusat di 

daerah. 

d. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi hasil kajian dan isu 

regional lainnya, termasuk melakukan penyesuaian terhadap 

materi/publikasi eksternal sesuai dengan kebutuhan daerah. 

e. Melaksanakan forum-forum terkait dengan pengembangan dan kerjasama 

ekonomi yang melibatkan stakeholder daerah. 

f. Melakukan kegiatan sosialisasi dan capacity building kepada stakeholders. 

g. Menyediakan layanan informasi publik (termasuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi/PPID daerah). 

h. Mengelola pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), termasuk 

beasiswa. 

i. Melaksanakan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang. 

j. Mengelola perpustakaan Bank Indonesia. 

2.  Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM (FPPU) 

a. Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan 

kapasitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi. 

b. Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM 

a.l. melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitasi program 

pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM. 
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membangun sinergi dan kolaborasi dengan stakeholderutama daerah. TPE 

juga bertanggung jawab untuk melaksanakan program pengembangan 

UMKM guna mendukung upaya pengendalian inflasi dan mendukung 

pemberdayaan ekonomi daerah. Dibawah ini merupakan tugas pokok TPE. 

1. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan (FKKK) 

a. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengendalian 



 

 

c. Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan 

UMKM. 

d. Melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder 

setempat dalam rangka pengembangan UMKM. 

C. Tim SP, PUR Layanan dan Administrasi 

Divisi SP, PUR, Layanan dan Administrasi memiliki 3 unit kerja dan 

2 fungsi, yaitu Unit Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan Unit Operasional 

Sistem Pembayaran (SP), Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR, Fungsi 

Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen, 

serta Satuan Layanan dan Administrasi (SLA). Adapun tugas pokok dari 

setiap unit kerja tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Unit Pengelolaan Uang Rupiah (UPUR) 

a. Menyusun Rencana Distribusi Uang (RDU). 

b. Melaksanakan distribusi uang. 

c. Melakukan pengelolaan khasanah. 

d. Melaksanakan pelayanan kas. 

e. Melakukan pembukuan transaksi layanan kas. 

f. Melakukan administrasi dan analisis uang palsu (upal), termasuk yang 

dilakukan di laboratorium upal : 

i. Klarifikasi keaslian uang Rupiah dari perbankan, masyarakat, dan 

aparat penegak hukum (Kejaksaan, POLRI). 

ii. Analisis dan tata usaha upal (a.l. melalui BI Counterfeit Analysis 

Centre/BI-CAC). 

iii. Pemberian keterangan ahli terkait dengan keaslian uang Rupiah. 

g. Melakukan administrasi dan helpdesk setoran dan penarikan bank : 

i. Fasilitas kegiatan pelaporan posisi likuiditas, Transaksi Uang Kartal 

Antar Bank (TUKAB), dan rencana penyetoran dan penarikan bank. 

ii. Administrasi data penyetoran dan penarikan bank. 

h. Melakukan perencanaan modal kerja dan melaksanakan kegiatan 

pengolahan uang. 
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i. Melakukan pemeliharaan peralatan pengolahan uang dan memantau 

persediaan supplies. (a.l. Mesin Hitung Uang Kertas/MHUK dan Mesin 

HItung Uang Logam/MHUL, MSUK, serta MRUK). 

2. Unit Operasional Sistem Pembayaran (UOSP) 

a. Melakukan penatausahaan dan pengelolaan administrasi SP. 

b. Mengelola pembukuan transaksi internal dan eksternal. 

c. Melakukan fasilitas pertukaran warkat debet (Koordinator Pertukaran 

Warkat Debet/KPWD). 

d. Mengelola Business Continuty Plan (BCP) Sistem Pembayaran. 

e. Mengelola administrasi dan tata usaha Kredit Likuiditas Bank Indonesia 

(KLBI) dan Two Step Loan (TSL). 

3. Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR (FPPSP) 

a. Melaksanakan perizinan (a.l. pembukaan, perpanjangan, dan pencabutan) 

Kegiatan Layanan Uang (KLU). 

b. Melaksanakan pengawasan KLU. 

c. Memberikan rekomendasi pembukuan dan perpanjangan/penutupan, serta 

melaksanakan pengawasan kas titipan. 

4. Fungsi Analis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan 

Konsumen  

a. Mengelola data dan informasi SP dan PUR serta KI. 

b. Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU). 

c. Menyusun analisis/kajian terkait SP dan PUR serta KI. 

d. Merencanakan dan melaksanakan program KI. 

e. Melakukan koordinasi/kerjasama dan/atau implementasi program KI. 

f. Memberikan layanan informasi dan mediasi perlindungan konsumen SP. 

5. Satuan Layanan Administrasi (SLA) 

a. Melakukan administrasi data dan informasi SDM di satuan kerja. 

b. Mengelola SDM non-organik. 

c. Melakukan perencanaan, pemenuhan, penatausahaan dan pemeliharaan, 

pengadaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor, Alat Tulis Kantor 

(ATK) satuan kerja. 
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d. Melakukan fungsi Pelaksana Anggaran (PA) dan administrasi pajak satuan 

kerja. 

e. Melakukan penghitungan, koreksi, penyetoran dan pelaporan pajak Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia. 

f. Mengelola administrasi perjalanan dinas satuan kerja. 

g. Melaksanakan tugas-tugas kesektretariatan satuan kerja. 

h. Mengelola kegiatan protokoler. 

i. Menyediakan akomodasi, transportasi, perizinan, sarana dan prasarana 

dalam rangka kegiatan keprotokolan di wilayah kerjanya. 

j. Melaksanakan kegiatan operasional pengamanan personil, materil, 

lingkungan dan acara kedinasan yang diselenggarakan oleh pihak internal 

dan/atau eksternal, di wilayah kerjanya. 

k. Melaksanakan pengelolaan peralatan pengamanan di wilayah kerjanya. 

D. Internal Control Officer (ICO) 

ICO memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana pemantauan, 

memantau, melaporkan, menindaklanjuti, dan memberikan rekomendasi hasil 

pemantauan pengendalian intern. ICO juga memiliki tanggung jawab atas 

pengelolaan manajemen risiko di Satker. 

Tugas pokok ICO terdiri dari melakukan fungsi review dan koordinasi 

profil risiko, menyusun rencana pemantauan pengendalian intern, memantau, 

melaporkan, menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi pelaksanaan hasil 

pemantauan pengendalian intern secara periodik atau insidental, memantau 

tindak lanjut pengendalian intern, bertanggungjawab akhir (akuntabel) 

memberikan konsultasi dan informasi terkait pengelolaan manajemen risiko 

di BI, dan terakhir bertanggung jawab akhir (akuntabel) atas pelaksanaan 

kegiatan liaison dengan auditor eksternal (BPK) dan internal (DAI). 

E. Performance Manager (PM) 

Performance Manager memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan 

pengelolaan kinerja, PKARI, dan SDM di KPw BI. PM juga bertanggung 

jawab dalam melaksanakan analisis dan koordinasi untuk mengakselerasi dan 

debottlenecking permasalahan terkait pencapaian kinerja KPwBI. Beberapa 
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tugas pokok PM mencakup menyusun usulan/perubahan/penyesuaian dari 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kerja serta mengkoordinasikan 

penyusunan, pemantauan dan evaluasi Program Kerja, Anggaran dan 

Rencana Investasi (PKARI) KPw BI. 

PM juga bertanggung jawab menyusun Evaluasi Kinerja Bulanan 

(EKB) yang meliputi monitoring, updating, koordinasi & evaluasi pencapaian 

kinerja serta program kerja dan anggaran KPw, membantu Line Manager 

dalam penyusunan IKI pegawai yang selaras dengan kontrak kinerja KPw, 

mengkoordinasikan dan menyelaraskan Change Program dengan program 

kerja KPw, bertanggung jawab akhir (akuntabel) dalam mengkoordinasi, 

memonitor dan mengevaluasi pengembangan pegawai, memantau tindak 

lanjut Rapat Dewan Gubernur (RDG) dan berbagai arahan Anggota Dewan 

Gubernur (ADG) dalam forum yang dihadiri DG terkait pelaksanaan tugas 

kantor perwakilan (KPw). 

F. Keterkaitan Antar Divisi  

Dalam menjalankan setiap tugas pokok dan fungsinya, keterkaitan 

antar fungsi maupun unit kerja yang berada di KPw BI Provinsi Riau terjadi 

secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, untuk pemenuhan 

tugas pembuatan Ringkasan Ekonomi Regional (RER) Provinsi Riau, seluruh 

fungsi/unit kerja akan saling berkoordinasi dan bertukar informasi. RER 

merupakan salah satu produk dari FAES, namun laporan RER tidak hanya 

berupa kajian ekonomi dan inflasi, tetapi juga kajian terkait transaksi 

keuangan yang datanya dimiliki oleh Tim SP-PUR.  

Dalam menyusun RER tersebut, FAES membutuhkan data-data yang 

sebagian besar diperoleh dari FDSK. Di samping itu, FDSK dalam hal untuk 

melengkapi data uang yang masuk dan uang yang keluar, serta data mengenai 

uang palsu yang ada di KPw BI Provinsi Riaumembutuhkan data dari Unit 

PUR.  Salah satu topik pembahasan terkait implementasi Gerakan Nasional 

Non Tunai yang terkadang dibahas dalam RER juga membutuhkan data dari 

Unit SP.  
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Selain itu, fungsi-fungsi yang terdapat dalam Tim Advisory dan 

Pengembangan Ekonomi dalam pelaksanaan tugasnya sangat terkait satu 

sama lainnya. FAES melakukan asesmen ekonomi dan keuangan baik terkait 

solusi masalah perekonomian, proyeksi makroekonomi dan penyusunan 

rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah dimana data yang 

dibutuhkan untuk melakukan hal itu berasal dari FDSK.  

Rekomendasi dan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah tersebut 

nantinya akan dikomunikasikan oleh FKKK akan melakukan koordinasi 

terkait masukan, rekomendasi atau isu strategis ekonomi dan keuangan 

daerah kepada stakeholder terutama Pemerintah Kota dalam rangka 

mendukung kestabilan harga dan inflasi daerah. Selain itu, hasil asesmen 

yang dilakukan FAES, contohnya komoditas utama penyumbang inflasi, 

nantinya akan ditangkap oleh FPPU dalam bentuk pengembangan ekonomi 

seperti pengembangan klaster, dan local economic development. 

Secara garis besar keterkaitan antar fungsi dan unit yang ada di KPw 

BI Provinsi Riau dapat digambarkan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4Keterkaitan antar fungsi dan unit Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis selanjutnya akan 

menyajikan kesimpulan dari hasil analisi data yang telah peneliti jabarkan 

pada Bab V. Kesimpulan disini berisi tentang aktivitas media relations Bank 

Indonesia Provinsi Riau dalam menyampaikan informasi kebijakan Gerbang 

Pembayaran Nasional (GPN). Dapat disimpulkan bahwa aktivitas media 

relations sudah baik dalam upaya menyampaikan informasi kebijakan 

Gerbang Pembayaran Nasional kepada masyarakat. Hal ini diukur dari 

kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Riau 

diantaranya yaitu Resepsi Pers, Acara Khusus (GPN RUN, Sosialiasi GPN 

dan BI Mengajar Kuliah Umum), Radio Talkshow, Press Release, Public 

Service Announcements dan juga Electronics Communications. Melalui 

aktivitas media relations tersebut, Unit Komunikasi dan Koordinasi 

Kebijakan sudah menyampaikan informasi GPN dengan cara sosialisasi. 

Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi awak media dan wartawan dahulu, lalu 

disusul kepada masyarakat Riau agar lebih mengetahui program dan 

kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian untuk 

menjelaskan apa fungsi dan tugas pokok dari Bank Indonesia itu sendiri. 

Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan Bank Indonesia Provinsi 

Riau juga turut menyampaikan informasi GPN dengan mempublish kegiatan 

dan poster informasi yang disalurkan melalui Media Sosial Instagram milik 

Bank Indonesi Provinsi Riau. Tentunya penyebaran informasi GPN yang 

dilakukan oleh Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan Bank Indonesia 

Provinsi Riau tidak lepas dari bantuan stakeholder BI yaitu para media. Baik 

dari media cetak, televisi, radio dan online yang turut meliput dan 

mewawancarai kegiatan BI sehinggainformasi GPN dapat tersebar kepada 

masyarakat Riau.  
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah 

peneliti dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa saran dan masukan, 

mudah-mudahan dapat berguna untuk kemajuan Bank Indonesi Provinsi Riau 

terkhusus untuk Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan dalam 

menyampaikan kebijakan-kebijakan terbaru Bank Indonesia kedepannya. 

1. Dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 

tiada henti pada zaman sekarang ini, Unit Komunikasi dan Koordinasi 

Kebijakan Bank Indonesia diharapkan dapat terus berinovasi dan semakin 

kreatif dalam melaksanakan aktivitas media relations sehingga tidak 

ketinggalan zaman guna mewujudkan Bank Indonesia yang Informatif dan 

Faktual. 

2. Diharapkan pula kepada Bank Indonesia Provinsi Riau untuk semakin 

variatif melaksanakan aktivitas media relations yang ada. Ini berpengaruh 

padahubungan baik dengan media massa agar semakin erat. Hubungan erat 

tersebut menciptakan sebuah tanggung jawab dalam proses publikasi 

informasi, media massa pun akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. 

Sehingga masyarakat yang menerima informasi dapat memahami apa yang 

disampaikan Bank Indonesia. 

3. Penelitian ini hanya berbicara tentang aktivitas media relations Unit 

Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan di Bank Indonesia Provinsi Riau, 

alangkah baiknya untuk penelitian selanjutnya lebih mendalam kepada 

setiap sub kegiatan yang dilakukan Unit Komunikasi dan Koordinasi 

Kebijakan. Salah satunya yaitu membuat kerjasama membuat 

Development of your Organization’s Own  Television Program, dimana 

Bank Indonesia memiliki wadah pasti pada media televisi untuk 

menyampaikan segala pesan dan kebijakan kepada masyarakat mlalui 

program khusus tersebut.  
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DAFTAR WAWANCARA 

1.  Bagaimana Bank Indonesia Menjalin Hubungan Baik Dengan Media Massa ?  

2. Apakah Fungsi Komunikasi Dan Koordinasi Kebijakan Ada Meminta Media 

Massa Untuk Meliput Kegiatan Bank Indonesia ?  

3. Apa Saja Kegiatan Bank Indonesia Yang Turut Mengundang Media Massa ? 

4. Bagaimana Kerjasama Bank Indonesia Provinsi Riau Dengan Media Massa 

Dalam Memperkenalkan Kebij kan GPN Kepada Masyarakat ?  

5. Apa saja kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia dalam menyampaikan 

informasi GPN ? 

6. Apa saja kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjalin hubungan 

dengan media ? 

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia bersama media dalam 

menyampaikan informasi GPN ? 

8. Event seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam 

menyampaikan informasi GPN ? 

9. Komunikasi seperti apa yang terjalin antara Bank Indonesia dengan media 

dalam menyampaikan informasi GPN ? 

10. Kapan Fungsi Komunikasi Dan Koordinasi Kebijakan Melakukan Kegiatan 

Atau Event Dalam Upaya Mensosialisasikan Kebijakan GPN ?  

11. Bagaimana Cara Fungsi Komunikasi Dan Koordinasi Kebijakan Menghubungi 

Media Massa Untuk Peliputan Kegiatan ?  

12. Apa Fasilitas Yang Diberikan Bank Indonesia Provinsi Riau Kepada Media 

Massa Dalam Upaya Memperoleh Informasi Mengenai GPN ? 

13. Siapakah Narasumber Atau Juru Bicara Saat Media Massa Melakukan 

Wawancara Terkait Infonnasi Tentang GPN? 

14. Informasi Seperti Apa Yang Diberikan Kepada Media Massa Tentang GPN ?  

15.  Apakah Bank Indonesia ada mengadakan diskusi dengan media tentang 

kebijakan GPN ?  



 

 

 

16.  Apakah Fungsi Komunikasi Dan Koordinasi Kebijakan Pemah Memberikan 

Informasi GPN Dalam Bentuk Soft Copy Atau Melalui Komunkasi Via 

Telepon ?  

17. Apakah Media Massa pemah membuat janji dengan Bank Indonesia untuk 

melakukan wawancara terkait GPN ?  

18. Apakah Bank Indonesia Ada Memberikan Informasi Kebijakan GPN Kepada 

Media Massa Melalui Newsclipping Atau Press Release ? 

19. Apakah Media Massa menayangkan secara langsung proses wawancara 

bersama Bank Indonesia tentang kebijakan GPN ? 

20. Apa Kemudahan dan Kesulitan yang dirasakan Bank Indonesia dalam 

menyampaikan Kebijakan GPN kepada masyarakat ? 

21. Bagaimana Hasil Yang Didapat Setelah Bank Indonesia Mensososialisasikan 

GPN kepada masyarakat melalui media massa ?  

22. Bagaimana Cara Bank Indonesia Mengembangkan Kegiatan Yang 

Berhubungan Dengan media massa ? 
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Gambar 1 : Dokumentasi Penulis dengan Bapak Murdianto sebagai 

Manager  Unit Komunikasi dan Koordinasi  

Sumber     : Dokumentasi Peneliti 



 

 

 

 

 

Gambar 2 : Dokumentasi Penulis dengan Bapak James Tampubolon sebagai  

         Asisten Manager Unit Komunikasi dan Koordinasi  

Sumber     : Dokumentasi Peneliti 



 

 

 

 

 

Gambar 3 : Dokumentasi Penulis dengan Bapak Fahmi Irsyad sebagai Staff  

         Pegawai Unit Komunikasi dan Koordinasi  

Sumber     : Dokumentasi Peneliti 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau di Jalan  

         Sudirman No. 464, Kota Pekanbaru  

Sumber     : Dokumentasi Peneliti 

    



 

 

 

                
            Akun Twitter : @BI_Riau          Akun Instagram : @bi_riau 

 

 

 

 
Channel Youtube : BI Riau Channel 

 

Gambar 4 : Akun Media Sosial Milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia  

         Provinsi Riau (Twitter, Instagram dan Channel Yotube) 

Sumber     : Dokumentasi Peneliti 

 



 

 

 

 
Sumber : Bertuahpos.com 

 
Sumber : Tribun Pekanbaru 

Gambar 5 : Kegiatan Bincang Media Bank Indonesia Provinsi Riau dalam 

dua        Kesempatan yang berbeda 

 

 



 

 

 

 
Sumber : Cakaplah.com 

 
Sumber : rri.co.id 

 

Gambar 6 : Kegiatan GPN Run di Halaman Kantor Bank Indonesia Provinsi  

         Riau  

          



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Kegiatan Sosialisasi GPN di Ruang Aula Besar Lantai 3 Kantor  

         Bank Indonesia Provinsi Riau  

Sumber     : Dokumentasi Peneliti 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Kegiatan Kuliah Umum “BI Mengajar” dengan Materi GPN di  

         Universitas Muhammadiyah Riau 

Sumber     : Dokumentasi Peneliti 



 

 

 

     

 

Gambar 9 : Banner dan Pusat Informasi Publik Bank Indonesia Provinsi 

Riau  

Sumber     : Dokumentasi Peneliti 
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