
EFEKTIFITAS KEGIATAN MEDIA RELATIONS 

MELALUI HUMAS DI BANK INDONESIA 

 
 
 
 
 
 
 

TUGAS AKHIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
ANDRIANA NORO ISWARI 

D.1607002 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM D III KOMUNIKASI TERAPAN PUBLIC RELATION 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA 

2010 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Tatkala Indonesia kembali memasuki era kebebasan pers dan berkembangnya 

media baru yang lahir dari rahim kemajuan teknologi, muncul berbagai perubahan dalam 

dunia komunikasi di Indonesia. Media cetak lahir dan mati di berbagai tempat di 

Indonesia. Mediascape di Indonesia mengalami perubahan penting. Perubahan tersebut 

ditandai dengan semakin banyaknya media massa yang berkembang di Indonesia, 

sehingga sekarang informasi tidak hanya disampaikan secara tertulis, namun informasi 

juga dapat disampaikan secara audio atau audiovisual. Contoh nyatanya adalah 

banyaknya tasiun televisi lokal bermunculan di berbagai daerah Stasiun – stasiun radio 

diperbolehkan memproduksi sendiri siaran berita-nya. Lahirnya media – media baru 

menjadikan semakin beragam dan pentingnya peran media dalam kegiatan komunikasi. 

Sekarangpun banyak sekali terdapat media cetak maupun media televisi lokal yang 

bermunculan di kabupaten / kota – kota kecil di daerah seperti stasiun televisi lokal di 

Solo yaitu Terang Abadi Televisi, Sangatta TV milik pemerintah Kabupaten Kutai Timur 

kalimantan Timur, dan muara Taweh TV di Kabupaten Barito Utara. Hal tersebut 

menandai semakin berkembangnya mediascape di Indonesia yang diakibatkan adanya 

otonomi daerah sehingga hal itupun mendorong terjadinya perubahan dalam lanskap 

media massa di Indonesia. Tentu saja perubahan tersebut berdampak pada dunia dan 

praktik Public Relations di Indonesia, khususnya praktik media relations. 

Salah satu cara yang diterapkan dalam kegiatan kehumasan adalah media 

relations, dimana pada masa sekarang media massa memegang peranan penting dalam 
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pembentukan opini publik serta pencitraan dari suatu organisasi. Istilah pers / media 

massa sendiri sering diindentikkan dengan media cetak. Oleh sebab itu, banyak kegiatan 

dalam media relations menekankan betul pada penjalinan hubungan baik dengan media 

cetak.  

Hal ini tidak terlalu mengherankan, mengingat media cetak merupakan media 

massa pertama dalam peradaban manusia. Sekarang informasi tidak hanya disampaikan 

secara tertulis. Informasi juga disampaikan secara auditif atau audiovisual.Kita yang 

hidup dalam masyarakat komunikasi massa seperti saat ini ,mengantungkan kebutuhan 

informasi pada media massa. 

Disamping itu, kini di Indonesia beroperasi 11 stasiun televisi yang mengudara 

secara nasional 10 buah diantaranya milik swasta dan 1 buah dimiliki negara yakni TVRI. 

Kesepuluh stasiun televisi swasta yang mengudara secara nasional itu antara lain adalah 

RCTI , SCTV, TPI , INDOSIAR , METRO TV, TVONE , ANTV , GLOBAL TV, 

TRANS TV , TV 7. Belum termasuk stasiun televisi lokal baik milik swasta maupun 

pemerintah kota/ kabupaten. Sedangkan menurut data tahun 1998 untuk radio penyiaran 

jumlahnya ada 803 stasiun penyiaran milik swasta dan negara. Dan jumlah media cetak 

dalam bentuk koran harian , tabloid, dan majalah tidak bisa diketahui dengan pasti. 

Fenomena seperti yang dialami  Indonesia saat ini yang dinamakan dunia sesak - media ( 

media saturated world ). Artinya berbagai media komunikasi terus menerpa kehidupan 

manusia dari waktu ke waktu. Kenyataan inilah yang kemudian dalam konteks kegiatan 

PR lebih tepat dinamakan sebagai media relations.   

Saat ini, sulit atau bahkan mustahil menyelenggarakan kegiatan PR tanpa 

melibatkan media massa. Media massa sudah menjadi bagian dari hidup banyak orang. 
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Nyaris tidak ada kegiatan yang tak melibatkan media massa dalam kehidupan banyak 

organisasi di Indonesia. Itu sebabnya media relations menjadi bagian penting dalam 

program dan kegiatan PR dimana pun. Tak ada PR tanpa media relations. Menjalin 

hubungan baik dengan media merupakan salah satu cara untuk menjaga dan 

meningkatkan citra atau reputasi organisasi di mata stakeholder-nya. Dalam menjalankan 

kegiatan media relations , satu tugas yang harus dikerjakan adalah menjalin hubungan 

baik dengan wartawan. 

Hubungan baik dengan media tentunya disertai harapan agar berbagai kegiatan 

yang dihalankan organisasi diliput media secara jujur ,akurat dan berimbang. Untuk 

mencapai maksud tersebut maka organisasi wajib mengembangkan hubungan yang 

kokoh dan erat dengan media cetak,media penyiaran dan tak kalah pentingnya,menjalin 

hubungan dengan media on-line. Tujuannya agar citra positif organisasi di mata para 

stakeholder-nya bisa terus terjaga dengan baik. 

Media massa menjadi sangat penting bagi kegiatan dan program PR lantaran 

media massa memamng memiliki kekuatan Sebagai salah satu stakeholders eksternal, 

media massa tau pers memgang peranan penting. Bukan hanya sekedar mampu 

menyampaikan pesan keada jutaan khalayak, tetai media massa juga memiliki fungsi 

mendidik, mempengaruhi,menghibur dan menginformasikan sesuatu. Dengan fungsi 

media massa yang sedemikian rupa, media mampu membangkitkan ksedaran, mengubah 

sikap, pendapat dan perilaku,mendorong tindakan dan ada juga yang menybutkan bahwa 

media massa juga dapat membantu kita untuk merumuskan cara memandang dunia. 

Dengan menyadari dan mengetahui pentingnya posisi media dalam program dan 

kegiatan PR itu, maka menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan media massa 
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menjadi keniscayaan. Hubungan baik dengan media itu menjadi salah satu roh penting 

dalam berbagai kegiatan PR. Tanpa jalinan hubungan yang baik dengan media, bisa jadi 

satu kegiatan PR tak akan mencapai tujuan. Hubungan dengan media itu bukan hanya 

dijalin demi menjalankan peran PR sebagai “pemadam kebakaran” atau solusi setelah 

masalah terjadi, akan tetapi harus tetap dipelihara sepanjang organisasi itu ada. 

Perkembangan zaman serta kemajuan teknologi khususnya dalam bidang 

informasi dan komunikasi dalam prosesnya juga turut serta pula mempengaruhi 

perkembangan dalam dunia kerja. Seperti pada bidang komunikasi, setiap perusahaan 

atau instansi cukup bergantung pada komunikasi yang terjalin baik dengan publik atau 

stakeholder . Dan sudah menjadi tugas bagi seorang PRO (Public Relation Officer ) 

dalam membina hubungan yang baik dengan public organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi  Akan tetapi bukan hanya sekedar menjalin hubungan baik saja , melainkan 

bagaimana hubungan tersebut memiliki makna bagi pencapaian tujuan organisasi.  

Di era global seperti sekarang ini, persaingan usaha semakin ketat. Siapa yang 

bisa bertahan, maka ialah yang akan jadi pemenangnya. Oleh karena itu, perusahaan- 

perusahaan melakukan berbagai taktik dan strategi agar dapat memperoleh kepercayaan 

pasar sehingga kelak akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.  

Informasi merupakan sebuah aset yang sangat berharga dalam menentukan 

sebuah kebijakan. Dengan mengetahui informasi yang tepat pada saat yang tepat dan 

informasi tersebut dikelola dengan baik, maka kebijakan yang dibuat oleh sebuah 

organisasi akan lebih efektif. Hal itu dikarenakan kebijakan yang dibuat tersebut telah 

dibuat berdasarkan informasi yang lebih banyak dan lebih luas. 
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 Dalam hal ini, public relations dianggap strategi yang ampuh untuk 

memenangkan kepercayaan publik (konsumen). Maka tak heran bila kini perkembangan 

public relations sangatlah pesat mengingat perannya yang sangat besar dalam 

mempercapat pencapaian tujuan perusahaan, baik perusahaan yang komersil maupun 

instansi pemerintahan. Oleh karena itu, kini telah banyak perusahaan yang memiliki 

divisi PR sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan baik dengan stakehoders baik 

internal maupun eksternal.  

Publik atau stakeholder organisasi itu bisa beraneka ragam. Namun,biasanya 

dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, publik internal yang ada di dalam organisasi. 

Kedua, publik eksternal yakni publik diluar organisasi maupun memiliki kepentingan 

pada organisasi.  Baik publik internal maupun publik eksternal sama – sama penting bagi 

satu organisasi untuk mencapai tujuannya. Karena itu, membangun hubungan yang baik 

dengan publik dipandang sangat perlu. Bahkan , hubungan baik organisasi dengan 

publiknya merupakan aset yang sangat pentung bagi organisasi. Ada juga yang menyebut 

hubungan baik itu merupakan salah satu kapital sosial organisasi. 

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga 

kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung dua aspek yakni kestabilan nilai mata uang 

rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi; serta kestabilan nilai 

mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan 

nilai tukar. Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, Bank Indonesia menerapkan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat 

luas secara terbuka melalui media massa setiap awal tahun mengenai evaluasi 

pelaksanaan kebijakan moneter, dan serta rencana kebijakan moneter dan penetapan 
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sasaran-sasaran moneter pada tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga 

disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR sesuai dengan amanat Undang-

Undang. 

 Sistem akuntabilitas dan transaparansi tersebut menurut penulis merupakan salah 

satu bentuk pertanggungjawaban Bank Indonesia yang merupakan milik seluruh rakyat 

Indonesia. Diharapkan dengan pemberitahuan laporan keuangan yang rutin dalam jangka 

waktu tertentu, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui hasil kinerja Bank 

Indonesia dan didapat memberi penilaian positif terhadap Bank Indonesia. 

Dalam melaksanakan KKM ( Kuliah Kerja Media ), penulis memutuskan untuk 

memilih Bank Indonesia sebagai tempat pelaksanaan KKM ( Kuliah Kerja Media ) . 

Penulis ingin mengeetahui bagaimana Humas sebuah Bank sentral seperti Bank Indonesia 

yang tentu saja sistemnya sangat berbeda dengan bank-bank pada umumnya dalam 

melaksanakan kegiatan humasnya. Pada bank-bank nasional maupun bank-bank swasta di 

Indonesia dalam praktek kerjanya berhadapan langsung dengan nasabah, sementara pada 

Bank Indonesia yang sebenarnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia tapi mereka tidak 

langsung berhadapan dengan nasabah, namun kebijakan yang diambil akan sangat 

berdampak pada masyarakat Indonesia.  

 Misalnya saja kebijakan Bank Indonesia tentang suku bunga acuan (BI rate). Pada 

beberapa bulan belakangan ini Gubernur Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan 

untuk menurunkan BI rate. Kebijakan ini di sambut positif oleh kalangan perbankan 

karena mereka akan dapat segera menurunkan suku bunga kredit sehingga akan berimbas 

pada kelancaran pengusaha kecil menengah berkaitan dengan kredit untuk peminjaman 

modal mereka. Hal ini juga akan memajukan sektor riil yang pada akhirnya memacu 
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pertumbuhan ekonomi yang positif yang tentu saja akan dirasakan manfaatnya bagi 

seluruh rakyat Indonesia.  

B.   Fokus Penulisan Tugas 

 Melalui tugas akhir ini, penulis ingin memfokuskan penulisan mengenai kegiatan 

media relations yang dilakukan oleh humas Bank Indonesia. Dalam Tugas Akhir ini 

penulis mengambil judul ” Efektifitas Kegiatan Media Relations Melalui Humas di Bank 

Indonesia ”.  

 Media massa bukan hanya memberitakan manusia dan peristiwa. Organisasi pun 

menjadi salah satu sumber pemberitaan media massa. Kita bisa menyaksikan bagaimana 

para awak televisi mengikuti kegiatan para anggota DPR dalam membahas masalah Bank 

Century dan kegiatan lain sebagai tayangannya . Mengapa organisasi menjadi bahan 

pemberitaan ? alasannya sederhana, karena organisasi tersebut sudah menjadi bagian dari 

publik dan kepentingan publik. Publik ingin mengetahui apa yang terjadi pada organisasi, 

baik barang maupun jasa kesehariannya. Organisasi tersebut bisa menjadi selebritis yang 

ingin diketahui oleh publik.  

Orang sering menyebut kegiatan PR merupakan kegiatan media. Hal itu 

disebabkan sulit bagi suatu organisasi untuk mengembangkan relasinya dengan publiknya 

tanpa menggunakan media komunikasi. Karena itu membangun hubungan baik dengan 

media massa menjadi penting. Dengan hubungan baik tersebut, maka media massa dapat 

dijadikan mitra untuk memaksimalkan pengkomunikasian informasi kepada publiknya. 

Jadi, melalui kegiatan media relations pun dapat diartikan membangun relasi strategis 

organisasi dengan publik – publiknya.  
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Dibalik semua itu, media relations sebagai fungsi khusus kampanye PR bukan 

hanya memublikasikan kegiatan yang diselenggarakan satu organisasi , melainkan juga 

bagaimana publikasi itu menopang dan memperkokoh citra organisasi dimata publiknya. 

Bukan juga kegiatan organisasi yang diliput media massa , melainkan bagaimana 

peliputan media massa itu menunjang pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, 

media relations merupakan kegiatan yang terencana , dengan perencanaan yang 

didasarkan oleh hasil riset dan ditetapkan untuk mencapai tujuan.  

Oleh karena pengertian tersebut,maka penulis pun mengambil fokus penulisan 

pada kegiatan media relations dari Bank Indonesia. Selain karena selama melakukan 

Kuliah Kerja Media ( KKM ) penulis kerap terlibat dalam kegiatan media relations yang 

dilakukan oleh humas Bank Indonesia. Kegiatan media relations yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia seperti konferensi pers, membuat siaran pers, interview dan liputan 

media, media sharing, door stop  dan juga menyertakan media dalam berbagai kegiatan di 

Bank Indonesia. Selain itu, dikarenakan Bank Indonesia sebagai Bank Central yang 

dimana merupakan pusat dari bank – bank di Indonesia, juga sebagai salah satu penentu 

dari kestabilan perekonomian di Indonesia kerap kali berhubungan dengan media juga 

menjadi sorotan banyak media, baik melalui media cetak maupun media televisi   Bank 

Indonesia pun selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan media dalam 

segala aktivitasnya. Tujuannya tidak lain adalah supaya Bank Indonesia dan media dapat 

menjadi rekan / mitra yang baik sehingga bisa dapat saling mendukung satu sama lain 

dalam segala pemberitaan terkait Bank Indonesia maupun dalam memaksimalkan 

pengkomunikasian informasi kepada publiknya. Selain itu , melalui media relation yang 
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dilakukan oleh Bank Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi terkait 

Bank Indonesia yang dibutuhkan oleh awak media.s 

C. Tujuan 

Adapun tujuan penulis membahas kegiatan humas Bank Indonesia adalah: 

1. Untuk mengetahui berbagai kegiatan internal yang dilakukan oleh direktorat 

perencanaan strategis dan hubungan masyarakat  (DPSHM) Bank Indonesia dalam 

menciptakan hubungan baik antara low,middle dan top management sehingga 

terciptalah kondisi kerja yang kondusif. Keadaan seperti ini juga dinilai mampu 

memotivasi karyawan untuk bekerja lebih optimal demi mewujudkan tujuan 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui berbagai kegiatan eksternal yang dilakukan oleh DPSHM Bank 

Indonesia dalam membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal, 

baik pemerintah, kalangan perbankan, kalangan dunia usaha, opinion 

leader,masyarakat umum dan sebagainya. Hal ini dapat terlihat salah satunya dari 

kecenderungan pemberitaan tentang Bank Indonesia di berbagai media. 

3. Mengetahui secara lebih detail mengenai kegiatan media relations dan media 

monitoring dari Bank Indonesia 

4. Mengetahui proses analisis terhadap keseimbangan pemberitaan tentang dunia 

perbankan di Indonesia 

5. Untuk memenuhi syarat kelulusan D III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu 

Sosial  dan Ilmu Politik Jurusan Publik Relation 
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6. Untuk mengetahui apa saja hambatan- hambatan yang dihadapi oleh tim humas 

Bank Indonesia dalam menghadapi permasalahan seputar Bank Indonesia, baik yang 

sudah maupun sedang dihadapi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Public Relations 

Cutlip mendefinisikan Public Relations sebagai fungsi manajemen yang 

membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan 

masyarakat yang menjadi sandaran keberhasilan atau kegagalan (Cutlip,Alih bahasa 

Pohan 2005: 5) 

 Pada pertemuan asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus 1978 

ditetapkan definisi humas sebagai berikut: 

 Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang mmenganalisa 

berbagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap 

kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi dan 

mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani 

kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya.1 

 Frasa “ menganalisis kecenderungan” mengisyaratkan bahwa dalam humas, kita 

perlu juga menerapkan teknik-teknik penelitian ilmu sosial dalam meencanakan suatu 

program atau kampanye kehumasan. Definisi tersebut juga menyejajarkan aspek-aspek 

kehumasan dengan aspek-aspek ilmu sosial dari suatu organisasi, yakni menonjolkan 

tanggung jawab organisasi kepada kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas. 

Setiap organisasi dinilai berdasarkan sepak terjangnya. Humas itu jelas berkaitan dengan 

niat baik dan reputasi. 

 Para praktisi public relations sedunia yang terhimpun dalam The International 

Public Relations Assotiation (IPRA) dalam konvensinya tahun 1960, bersepakat untuk 
                                                 
1 Wilcox-Ault-Agee.Public Relations Strategi dan Taktik.Interaksara.2006.hal 16 
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merumuskan sebuah definisi yang diharapkan oleh semua pihak. Definisinya adalah 

sebagai berikut: 

”Public Relations is a management function of continuing and planed character, through 

which public and private organizations and institution seek to win and retain the 

understanding, symmpathy and support of those with whom there are or maybe 

concerned by evaluating public opinion about themselves in order to correlate as far as 

possible, their own policies and procedures to achieves by planned widespread 

information more productive cooperation and more efficient fullfilment of their 

commmon interest.” 

( Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen dddari budi yang dijalankans secara 

berkesinambungan dan terencana dengan nama organisasi-organisasi dan lembaga yang 

bersifat umum ddan pribadi berusaha memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari 

mereka yang ada sangkut pautnya atau yang mungkin ada sangkut pautnya dengan 

menilai pendapat umum diantara mereka dengan tujuan sedapat mungkin 

menghubungkan kebijaksanaan dengan ketaatlaksanaan mereka guna mencapai kerja 

sama yang lebih produktif dan untuk melaksanakan kepentingan bersama yang lebih 

efisien  dengan melancarkan informasi yang terencana dan tersebar luas ). 

 Pada dasarnya, humas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan 

oleh setiap organisasi yang bersifat komersial maupun non-komersial. Mulai dari 

perusahaan multi nasional, swasta, perusahaan negara hingga institusi pendidikan atau 

bahkan yayasan sosial, semuanya memerlukan kehadiran humas. Kebutuhan akan 

kehadiran humas tidak bisa dipungkiri, terlepas dari kita menyukainya atau tidak, karena 

humas merupakan salah sayu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi 
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secara positif. Arti pentimng humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa 

padaera globalisasi dan informasi seperti sekarang ini. Public Relations dapat dikatakan 

sebagai bukan hanya sekedar berfungsi sebagai lips service perusahaanm, tetapi memiliki 

fungsi yang lebih luas, yaitu membantu pimmpinan organisasi sebagai decission making 

(Setyodarmojo, 1997: 53) 

Public Relation adalah upaya  terencana guna mempengaruhi opini publik melalui 

karakter yang baik dan kinerja yang bertanggung jawab , yang didasarkan pada 

komunikasi dua arah yang dapat memuaskan kedua belah pihak (Yosal Iriantara,2004b:5) 

. 

Praktisi PR,Dr. Carter Mc Namara ( 2002:1 ) mendefinisikan PR berdasarkan tujuan 

kegiatan Pryang dirumuskan sebagai “ aktivitas yang berkelanjutan sehingga dapat 

menjamin citra yang baik bagi perusahaan di mata publik “. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya PR merupakan suatu proses 

komunikasi kepada publik untuk mencapai relasi yang baik sehingga tercapai tujuan 

untuk membangun, membina dan menjaga citra positif atau reputasi baik.  

Menurut Rumianti ( 2002 ) , Public Relation ( PR ) merupakan fungsi manajemen 

yang mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi 

dengan interes publik dan melaksanakan program tindakan ( komunikasi ) untuk 

mendapatkan pemahaman dan pengertian publik. 

Definisi lain mengatakan bahwa humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana 

, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya 

dalam rangka menciptakan tujuan – tujuan spesifik yang dilandaskan pada saling 

pengertian ( Jefkins, 2005 ). 
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Hubungan masyarakat atau PR mempunyai dua pengertian yang bisa dikenal 

dengan “ technique of communication “ atau komunikasi sebagai “ method of 

communication “ atau metode komunikasi ( Onong Uchyana Effendi , 1999 : 18 ). 

Hubungan masyarakat  merupakan kegiatan melaksanakan hubungan dengan publik luar  

dan di dalam organisasi dengan jalan komunikasi. Sudah tentu komunikasi yang 

dilakukan tidak sembarangan , melainkan dengan cara – cara disertai seni –seni 

komunikasi. Yang penting dalam pengertian ini ialah bahwa humas merupakan tugas 

semua pimpinan organisasi , apakah organisasi itu berbentuk jawatan , perusahan , dan 

sebagainya, yang memiliki public intern dan public eksternal sebagai sasaran kegiatan. 

Jadi, walaupun sebuah instansi tidak memiliki bagian kehumasan bukan berarti tidak 

melakukan kegiatan kehumasan, biasa yang menjalankan adalah pimpinan ataupun 

pegawai dari instansi tersebut . Yang dilakukan mereka pun adalah kegiatan komunikasi 

.Oleh karena itu, maka humas mempunyai pengertian teknik komunikasi. 

Humas sebagai metode komunikasi sering disebut lembaga ( public relations as 

state of being ) . Humas sebagai lembaga umumnya hanya terdapat pada organisasi – 

organisasi besar karena kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak mungkin dilakukan 

oleh si pemimpin organisasi sendiri. Karena publik yang menjadi sasaran kegiatannya 

terlalu banyak jumlahnya, baik yang berada di dalam maupun diluar organisasi, maka 

dibentuklah suatu bagian khusus untuk melaksanakan kegiatan itu, dengan nama bagian 

humas, seksi humas, biro humas, urusan humas , atau istilah – istilah lain sesuai dengan 

struktur organisasi bersangkutan. Jadi, teknik – teknik komunikasi yang seharusnya 

dilakukan oleh pimpinan organisasi , kini dilembagakan dengan seseorang yang 
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ditugaskan untuk mengepalainya, dan lazim disebut kepala hubungan masyarakat yang 

disingkat sebagai kahumas terjemahan dari public relation officer yang disingkat PRO. 

Menurut Scott M. Cutlip , Allen H. Center dan Glen M. Broom menyatakan 

bahwa “ Public Relations “ adalah fungsi manajemen yang mengidentifikasikan , 

menetapkan dan memelihara hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan 

segala lapisan masyarakat yang menentukan kegagalan atau keberhasilan dari Public 

Relations. 

Organisasi Public Relations nasional dan internasional juga telah menyusun 

definisi yang cukup luas dan diterapkan dimana pun di dunia ini. Definisi itu meliputi 

berikut ini :2  

a. Public Relations adalah usaha sengaja , terencana dan tidak pernah mati untuk 

menetapkan dan memelihara saling pengertian antara sebuah organisasi dengan 

masyarakat ( British institute of Public Opinion,yang definisinya telah diikuti oleh 

sejumlah negara commonwealth / persemakmuran ) 

b. Public Relations adalah usaha sengaja dan sesuai hukum untuk mencapai pemahaman 

dan membina serta memelihara kepercayaan diantara masyarakat umum atas dasar 

riset simpatik  ( Deutsche Public Relations Gessellschaft, Republik Federal Jerman ) 

c. Public relation adalah usaha manajerial secara sistematis dan tidak pernah berhenti 

yang digunakan dalam organisasi swasta maupunpemerintah untuk membina 

pengertian, simpati, dan dukungan dari lingkaran masyarakat yang diperkirakan akan 

berhubungan dengan mereka. ( Dansk Public Relations Club of Denmark )  

Definisi Howard Bonham , Vice Chairman , American National Red Cross 

menyatakan : “ Public Relation is the art of  bringing about better public understanding 
                                                 
2 Wilcox-Ault-Agee.Public Relations Strategi dan Taktik.Interaksara.2006.hal 16  
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which breeds greater public confindence for any individual or organizational” 3, ( Public 

Relation adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian dari publik yang lebih baik, 

yang dapat memperdalam kepercayaan publik kepada seseorang atau suatu organisasi. 

Charles S. Steinberg memberikan pengertian yang jelas mengenai public relations 

sebaiknya harus diterangkan secara fungsi . Ia mengatakan bahwa tujuan dari Public 

Relations adalah : menciptakan opini public yang favourable mengenai kegiatan – 

kegiatan dari badan ataui organisasi yang bersangkutan.4. Jadi Berdasarkan definisi tadi 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan dari Public relations sendiri bertujuan untuk 

menanamkan pengertian, serta good will, penghargaan serta kepercayaan dari public 

terhadap suatu organisasi / badan tersebut.  

Mengenai tujuan dari public relations tersebut banyak menunjukkan secara jelas 

bidang – bidang ini. Untuk mencapai tujuan itu, diantaranya ialah mengembangkan 

goodwill atau menciptakan kerjasama dengan publik sehingga dapat terbentuk suatu opini 

publik yang favorable atau menciptakan hubungan yang harmonis dengan public, maka 

kefiatan public relations sendiri harus dikerahkan melalui kegiatan kedalam ( Intern 

Public Relations) dan keluar ( External Public Relations ). 

Tujuan dari kegiatan Intern Public Relations adalah supaya karyawan dari suatu 

organisasi mempunyai kegairahan kerja  dapat tercapai dalam suatu organisasi . Di dalam 

usaha – usaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan diterapkan melalui 

komunikasi yang bersifat “ two – way communication “ penting sekali dan mutlak harus 

ada, yaitu pimpinan dengan bawahan ataupun bawahan dengan pimpinan , yang 

merupakan “ feed back “ , Yang berdasarkan pada “ good human relations “ sesuai 

                                                 
3  Glenn Griswold , Op.Cit. h.4. 
4  Charles S .Steiberg, The Mass Communicators, Harper Brothers, Publisher , New York , 1958, hl.198  
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dengan prinsip semua public relations.  Oleh karena itu, menjadi tugas seorang PRO ( 

Public Relation Officer ) untuk menyelenggarakan komunikasi yang persuasi dan 

informatif.  

Menurut Oemi Abdurahman, MA komunikasi yang informatif dan persuasif itu dapat 

dilaksanakan dengan5 : 

a. Tertulis, yaitu menggunakan surat – surat , papers, bulletin, brosur, dll 

b. Lisan : mengadakan briefing , rapat – rapat , diskusi, ceramah ,dan sebagainya. 

c. Conseling : menyediakan beberapa anggota staf yang telah mendapatkan latihan atau 

pendidikan untuk memberikan nasehat – nasehat kepada para karyawan untuk 

memberikan nasehat – nasehat kepada karyawan,turut memecahkan masalh – masalah 

pribadi mereka, atau mendiskusikan bersama – sama  . 

Sedangkan tujuan dari external public relations adalah untuk mengeratkan hubungan 

dengan orang – orang diluar badan / instansi hingga terbentuklah opini publik yang 

favorable terhadap badan itu.  

Komunikasi dengan eksternal publik dapat diselenggarakan diantaranya dengan : 

a. Personal contact ( kontak pribadi ) 

Unsur penting dalam habungan ini adalah tindakan bagi perorangan – perorangan 

yang berhubungan langsung dengan instansi / organisasi tersebut. Dimana para 

karyawan yang berhubungan langsung dengan publik harus bersedia mendengarkan 

apa yang dikatakan dan ditanyakan publik kepadanya, harus  melayani dengan sabar 

dan jangan menangguhkan pelayanan yang dapat dilakukan dengan segara, seperti 

apa yang dikatakan dalam bahasa inggris ” never put until tommorow, what you can 

do today ”. 
                                                 
5 Oemi Abdurrahman , MA., dasar –dasar Public Relations, Penerbit Alumni, 1984, hal 35 
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b. Press release 

Dalam penyiapan press release hendaknya diperhatikan teknik – teknik penulisan dan 

pengenai penyusunan dan pengetikan ” message ” ( teks sambutan, laporan, hasil 

wawancara, rapat , kejadian – kejadian , dll ). Formula 5 W + 1H juga tidak boleh 

dilupakan  

c. Press Conference 

Temu pers atau jumpa pers adalah informasi yang diberikan secara simultan atau 

berbarengan oleh seorang pejabat pemerintah atau swasta kepada sejumlah wartawan 

 

d. Press Briefing 

Yaitu pemberian informasi diselenggarakan secara reguler oleh pejabat PR. Pada 

kesempatan ini informasi – informasi mengenai kegiatan yang baru terjadi 

disampaikan pada para wakil media dan pertanyaan – pertanyaan pun dapat diajukan 

bila para wartawan itu belum merasa puas dan menginginkan keterangan – 

keterangan yang mendetail  

e. Wawancara Pers 

Yaitu wawancara yang sifatnya lebih pribadi atau individu . PR atau top manajemen 

yang diwawancarai hanya berhadapan dengan wartawan atau reporter yang 

bersangkutan 

f. Special events 

Yaitu peristiwa khusus sebagai kegiatan PR yang penting dan memuaskan banyak 

orang untuk ikut serta dalam suatu kesempatan, yang mampu meningkatkan 

pengetahuan dan memenuhi selera publik. 
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g. Publicity 

Publicity adalah satu teknik dalam public relations. Pada hakekatnya publicity itu adalah 

” news ” ( berita ) yang ditulis dalam surat – surat kabar atau majalah atau yang disiarkan 

melalui radio atau televisi , yang penuh dengan ” human interest ” dan menarik perhatian 

publik mengenai kegiatan – kegitan atau pernyataan – pernyataan orang – orang yang ” 

prominently involved ”  .  

B. Ruang Lingkup Public Relations 

Hubungan masyarakat ( Public Relations ) memiliki scope ( ruang lingkup) yang 

sangat luas menyangkut banyak manusia ( publik, masyarakat, khalayak ) , baik di dalam 

( publik intern ) dan diluar ( publik ekstern ). Bahkan ruang lingkup humas sendiri sudah 

merambah ke bidang pemasaran dan keuangan. Praktisi humas turut bertanggung jawab 

dalam mempersiapkan strategi dan dapat menjelaskan seluk beluk perusahaan kepada 

investor dan watawan media keuangan. 

Menurut Cutlip – Center – Broom dalam bukunya effective Public Relations 

ruang lingkup humas mutakhir mencakup tujuh bidang pekerjaan. Sebagaimana 

dikemukakan mereka : The contemporary meaning and practise of public relations 

includes all of the following activities and specialties ( publicity, advertising, press 

agentry,public affair, issues management , lobbying and investor relations ). Dengan 

demikian menurut Cutlip dan rekan , perkembangan mutakhir humas mencangkup 

seluruh kegiatan tersebut, yaitu : punlisitas, iklan , press agentry, public affairs, 

manajemen isu, lobi, dan hubungan investor. 
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Ruang lingkup tugas humas juga tergantung dari karakter organisasi dalam 

menjalankan visi, misi organisasi, serta tujuan yang akan dicapai. Semakin luas 

komponen publik yang berkepentingan terhadap organisasi , maka elemne publiknya juga 

akan semakin luas , semakin beragam dan permasalahnnya pun akan semakin kompleks. 

Ruang lingkup pekerjaan humas yang diungkapkan oleh Cutlip  dan rekan 

sebenarnya masih bisa dipadatkan menjadi lima bagian pekerjaan , yaitu : 

1. Publisitas 

Yaitu suatu kegiatan menempatkan berita mengenai sesorang, organisasi atau 

perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya seseorang atau 

organisasi agar kegiatan yang dilakukannya dapat diliput oleh media.Publisitas bersifat 

satu arah, dan publisitas merupak salah satu unsur penting dalam kegiatan humas, karena 

kegiatan humas tidak dapat berlangsung maksimal tanpa adanya publisitas. 

Informasi yang disampaikan oleh humas kepada media massa dapat dilakukan 

melalui banyak hal, seperti mengirimkan siaran berita ( Press Release ), mengundang 

wartawan pada jumpa press ( Press Conference ) atau mengundang wartawan untuk 

menghadiri acara tertentu yang dibuat oleh humas. 

Dan pada akhirnya publisitas melahirkan bidang kehumasan yang disebut media 

relation. Media relations mengkhususkan khalayaknya pada wartawan ( pers ) dan media 

massa pada umumnya. Organisasi tertentu menjadikan hubungan baiknya dengan media 

massa menjadi sesuatu yang sangat penting menjadi suatu jalan menuju kemajuan 

usahanya. 

2. Public Affairs 
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Public affirs di definisikan sebagai : A specialized part of public relations thats build 

and maintains govermental and local community relations in order to influence public 

policy ( Bidang khusus public relations yang membangun dan mempertahankan 

hubungan dengan pemerintah dan komunitas lokal agar dapat mempengaruhi kebijakan 

publik ). Public affairs bertugas untuk mempemgaruhi kebijakan publik yang dapat 

mendukung tujuan perusahaan.  

Publik affair melahirkan tiga bidang kekhususan yaitu : 

a. Community relation : mengkhususkan hubungan dengan organisasi – organisasi 

atau perusahaan – perusahaan yang berada disekitar organisasinya, diman 

dukungan dan pengertiannya sangat dibutuhkan dalam mencapai dalam tujuan 

perusahaan tersebut 

b. Goverment relation : mengkhususkan hubungan dengan pemerintah atau parlemen 

dengan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah  

c. Industrial relation : mengkhususkan hubungannya dengan karyawan dari 

perusahaan atau organisasi tersebut, sebab tanpa adanya hubungan yang baik 

dengan karyawan ,maka tujuan perusahaan tidak dapat dicapai. 

3. Manajemen Isu 

Manajemen isu merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat isu atau 

kecenderungan opini publik yang muncul ditengah masyarakat dalam upaya organisasi 

atau perusahaan guna memberikan tanggapan atau respon yang sebaik – baiknya. 

Tanggapan yang baik diperlukan agar isu atau opini publik itu tidak berkembang secara 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



negatif sehingga merugikan perusahaan atau isu itu tidak berkembang menjadi konflik 

yang tidak diinginkan.6  

Menurut Howard Chase ( 1997 ) , manajemen isu meliputi tindakan identifikasi isu 

,menganilisisis , menetapkan prioritas , menentukan strategi program, menerpakan 

program tindakan dan komunikasi serta melakukan evaluasi efektifitas kerja.7  

Manajemen isu melahirkan apa yang disebut dengan riset kehumasan yang 

bertujuan untuk mengetahui pandangan dan opini khalayak terhadap organisasi atau 

perusahaan atau untuk mengetahui tingkat kepuasan khlayak terhadap produk yang 

dihasilkan perusahaan.  

4. Lobi 

Menurut Cutlip-Center-Broom lobi dapat di definisikan sebagai bidang khusus humas 

yang membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah utamanya untuk tujuan 

mempengaruhi peraturan dan perundang – perundangan. 

5. Hubungan investor 

Definisi hubungan investor menurut Cutlip dan rekan adalah bidang khusus 

darihumas koorporat yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling 

menguntungkan dengan pemegang saham dan pihal lainnya dalam masyarakat keuangan 

untuk memaksimalkan nilai pasar.  

Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu keluar memberikan 

informasi kepada khalayak dan ke dalam menyerap reaksi dari khalayak. Organisasi atau 

instansi memiliki tujuan dan berkehendak untuk mencapai tujuan itu.8 

                                                 
6 Priscilla Murphy, Chaos Theory as a Made for managing Issues and conflict,Public 
7  W. Howard Chase , Public Issue Management : The new Science, Public Relation Jurnal 33, 1997 
8 Drs. A. W . Widjaja, Komunikasi : komunikasi dan Hubungan Masyarakat, PT. Bumi Aksara , 1993, hal 
2 
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Menurut Bertrand R. Canfield yang dikutip oleh Bambang Siswanto ( 1992:7 ) 

public Relations mengemban 3 fungsi :9 

1. Mengabdi kepada kepentingan umum ( it should serve the public’s interest ) 

2. Memelihara komunikasi yang baik ( maintain good communication ) 

3. Menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik ( and stress good moral and 

manners) 

Sedangkan menurut Scott M. Cutlip and Allen Center ( 1982 : 23 ) ada 3 konsep 

fungsional humas, yaitu : 

1. To facilitate and insure an inflow of representative opinions from an organization 

several publics so that its politicies and operations may be kept compatible with the 

diverse needs and views of these public ( memudahkan dan menjamin arus opini yang 

bersifat mewakili dari public suatu organisasi , sehingga kebijaksanaan beserta 

operasionalisasi  organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan 

dan pandangan publik – publik tertentu ) 

2. To counsel managemet on ways and mean on shaping an organization’s policies and 

operations to gain maximum public acceptance. 

( menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan 

operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh public ) 

3. To devise and implement program that gain wide and favourable interpretations of an 

organizations policies and operations. 

( merencanakan dan melaksanakan program – program yang dapat menimbulkan 

penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijakan organisasi ) 

C. Organisasi Humas 
                                                 
9 Bambang Siswanto, Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek, PT Bumi Aksara, 1992, hal 7 
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Public Relations didalam kegiatannya yang didasarkan pada suatu program , yaitu 

melaksanakan kebijakan dan kepemimpinan yang akan membina kepercayaan 

masyarakat dan menambah pengertian mereka , merupakan suatu badan yang terorganisir 

atau merupakan suatu organisasi.   

Jika kita meninjau bagaimana humas dapat terbentuk dalam suatu organisasi atau 

perusahaan , sering kali humas timbul dalam suatu keadaan yang tidak disengaja atau 

tidak direncanakan sebelumnya.Manajemen perusahaan biasanya baru merasakan betapa 

pentingnya keberadaan humas disaat muncul masalah – masalah dinilai serius yang 

membutuhkan penanganan berupa komunikasi yang  intensif dengan pihak – pihak 

eksternal. Perusahaan merasa perlu menggunakan humas saat ada permad\salahan yang 

menarik perhatian publik dan media massa .  

Tugas humas dalam suatu organisasi adalah membina hubungan yang harmonis antar 

karyawan, mempersiapkan laporan tahunan, menangani siaran pers dan liputan media 

massa, mengelola promosi dan acara – acar khusus, menangani kegiatan 

pengumpulandana, menangani hubungan komunitas , melakukan lobi, memberikan saran 

dan pandangan kepada manajemen, hingga menulis pidato untuk pimpinan perusahaan. 

Misis dari bagian humas itu sendiri antara lain memperbaiki komunikasi dan membangun 

hubungan yang lebih baik antara pihak –pihak internal dan eksternal perusahaan. Sering 

dengan pertumbuhan perusahaan, bagian humas juga bertanggung jawab untuk menjaga 

hubungan dengan investor, analis keuangan, kalangan pemerintah dari segala tingkatan, 

kelompok – kelompok masyarakat , pemerhati lingkungan serta karyawan dan pekerja 

yang semakin beragam. Agar dapat terus bertahan sebagai fungsi yang strategis dalam 
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perusahaan , maka humas harus memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan 

perusahaan serta mampu memberikan pertanggungjawaban melalui kinerja yang terukur.  

Menurut Cutlip – Center – Broom , yang mengutip pandangan salah seorang 

eksekutif perusahaan besar di Amerika Serikat mengenai sosok praktisi humas yang ideal 

, mengatakan bahwa praktisi humas haruslah :” honest, trustworthy , discreet with solid 

analytical  skill and a total comprehension and understanding of the core bussines and 

ability to counsel. And ability to help CEO manage competiting priorities .” ( jujur, dan 

dapat dipercaya, bijaksana dengan kemampuan analisis yang kuat serta memiliki 

pemahaman dan pengertian mengenai bisnis inti perusahaan serta memahami khalayak 

perusahaan. Ia harus mampu mendengar , mampu memberikan petimbangan dan mampu 

membantu pimpinan dalam mengelola prioritas ). 10   

Manajemen pada umumnya mengharapkan staf humas memiliki kriteria sebagai  

berikut :11 

a. Memiliki kesetiaan kepada perusahaan 

b. Dapat meberikan nasehat serta pandangan kepada manajemen dalam keputusan 

terkait dengan kehumasan 

c. Dapat mendorong pengrertian publik terhadap organisasi 

d. Dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk melakukan yang 

terbaik 

e. Mencegah karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi 

perusahaan 

                                                 
10 Gary.F.Grates,Why the Coveted top Spot is losing Its Allure, Communication Word 14, no 3 dalam Cutlip 
– Center – Broom , Effective PublicRelations, hal 66. 
11 Scott M. Cutlip , Allen H . Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, Eight edition, Prentice 
Hall International, Inc.2000,hlm 63 
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f. Memiliki sifat jujur , dapat dipercaya serta memiliki kemampuan untuk memberikan 

penilaian terhadap suatu masalah 

D.Struktur Organisasi Humas  

Besar kecilnya departemen humas internal pada suatu organisasi atau perusahaan 

tergantung pada tiga hal yaitu :12 

a. Ukuran organisasi atau perusahaan itu sendiri . Suatu perusahaan yang kecil tidak 

terlalu membutuhkan fungsi dari unit humas. Biasanya mereka menyerahkan tugas 

humas tersebut pada bagian pemasaran atau marketing agar tugasnya dirangkap. 

Namun, untuk perusahaan besar fungsi dari unit humas dirasa sangat penting karena 

perusahaan besar membutuhkan hubungan dengan khalayak luas, sehingga mereka 

membutuhkan unit humas lengkap dengan stafnya. 

b. Nilai atau arti penting dari humas bagi manajemen. Besar kecilnya departemen humas 

terkadang  dipengaruhi oleh kebutuhan pimpinan perusahaan terhadap peran humas 

bagi kepentingan organisasi atau perusahaan. Jika suatu perusahaan itu merupakan 

perusahaan yang bersifat tertutup, maka ia tidak terlalu membutuhkan keberadaan 

dari humas, sedangkan bagi perusahaan yang bersifat go public maka perusahaan 

tersebut akan sangat membutuhkan fungsi dai seorang humas 

c.  Karakterisrik organisasi atau perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki 

kebutuhan sendiri yang idak dapat diseragamkan. Maksudnya disini adalah 

perusahaan pembuat produk konsumen pastilah tidak terlalu membutuhkanfungsi 

humas dikarenakan perusahaan tersebut akn lebih mementingkan pengerahan dana 

untuk keperluan iklan produk, sedangkan untuk perusahaan investasi,reksa dana, dsb 

                                                 
12 Diadaptasi dari Frank Jefkins , Public Relations, Op.cit 
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akan mementingkan kegiatan humas guna mendidik pasar dan tidak hanya semata – 

mata menggunakan iklan sebagai media pendukung. 

Bagian humas mendukung manajemen dan pimpinan dalam mencapai tujuan dari 

perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan tentunya dapat tercapai hanya dengan adanya 

kerjasama yang optimal pula antara humas dan pimpinan. Adanya fungsi manajemen 

utama dan manajemen pendukung seperti humas menghasilkan peran yang berbeda 

dalam hubungan di antara keduanya. Dalam hal ini humas berperan dalam proses 

pengambilan keputusan terkait persoalan yang memiliki dampak terhadap hubungan 

internal dan eksternal organisasi atau perusahaan. Sedangkan dalam manajemen utama 

bertugas untuk menentukan aturan – aturan dasar serta penetapan arah dan tujuan yang 

hendak dicapai oleh perusahaan. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktur organisasi perusahaan  menunjukkan hubungan direktur utama dengan direktur – 

direktur lain sebagai fungsi utama atau line functions perusahaan dan para manajer menjadi 

fungsi pendukung atau staff function. 

( Diadaptasi dari Cutlip – Center – Broom ) 
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Struktur Organisasi departemen humas pada suatu perusahaan besar 

 

E. Humas Profit dan Non Profit 

Setiap organisasi atau perusahaan apapun jenisnya, membutuhkan fungsi humas. 

Walaupun prinsip humas berlaku untuk seluruh jenis organisasi atau perusahaan , namun 

pekerjaan atau tugas praktisi humas dapat bervariasi tergantung pada situasi yaitu jenis 

organisasi atau perusahaan bersangkutan yaitu :  

1. Organisasi Profit 

Organisasi profit adalah organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan. Peran spesifik humas dalam lembaga profit adalah mendukung upaya – 

upaya peningkatan laba perusahaan. Misal dengan public internal, humas dapat 

melakukan program komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga 

karyawan dapat bekerja sesuai dengan standart yang diharapkan perusahaan. Terhadap 

publik eksternal tugas humas pada organisasi profit adalah untuk menyampaikan 

organisasi masyarakat luas sehingga imej,dan reputasi produk, jasa dan perusahaan 

semakin positif di masyarakat.  

Humas pada perusahaan publik memiliki tugas khusus, yaitu menjaga hubungan 

harmonis dengan pemegang saham ( investor ) dan para calon investor.  Bagian dari 

departemen humas yang melayani para investor ini disebut dengan investor relation ( IR ) 
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yang bertanggung jawab untuk membangun citra perusahaan yang baik serta menjaga 

agar pemegang saham tetap senang berinvestasi diperusahaan tersebut.  

2.Organisasi Non Profit 

 Organisasi non profit didirikan untuk mencapai tujuan yang bersifat nonbisnis atau 

tidak mencari keuntungan. Organisasi nonprofit dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

(1) Organisasi non profit pemerintah, yaitu organisasi yang kegiatan operasionalnya 

dibiayai pemerintah atau negara seperti ; lembaga atau badan pemerintah , 

departemen / kementerian, lembaga negara, komisi independen dsb. 

(2) Organisasi nonprofit bukan pemerintah adalah organisasi yang kegiatan 

operasionalnya tidak tergantung pada bantuan pemerintah seperti : partai politik, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi agama,dsb 

 Praktisi humas pada organisasi pemerintah berfungsi untuk membantu menjelaskan 

kegiatan yang dilakukan organisasi bersangkutan kepada masyarakat dan sebaliknya 

menerima umpan balik yang diberikan masyarakat dan sebaliknya menerima umpan balik 

kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada pimpinan organisasi . Sedangkan 

untuk organisasi nonprofit bukan pemerintah menggunakan operasional kegiatannya dari 

sumbangan para donatur.  Dengan demikian , tujuan humas yang terpenting bagi 

organisasi ini adalah  menarik khalayak untuk kegiatan pengumpulan dana atau 

memberikan informasi pada donatur lain mengenai sejauh mana penggunaan dana yang 

sudah terkumpul, atau guna menarik orang untuk menjadi sukarelawan bagi organisasi 

kemanusiaan. Peran humas juga sangat dibutuhkan bagi para calon politisi untuk 

keberhasilan karirnya. Tugas humas dalam hal ini adalah untuk memberikan citra politisi 
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serta berusaha menjawab segala kritikan dari pihak – pihak tertentu terhadap diri 

kliennya. 

F. Humas Dalam Media Relations 

1. Pengertian Media Relations 

 Menyimak pernyataan mantan PRO universitas Winconsin-River Fall, Barbara 

Averill ( 1997 ) , ” Media Relations hanyalah salah satu bagian dari public relations 

,namun ini bisa menjadi perangkat yang sangat penting dan efisien. Begitu kita bisa 

menyusun pesan yang bukan saja diterima tetapi juga dipandang penting oleh media lokal 

, maka kita sudah membuat langkah besar menuju keberhasilan program kita ”. Dalam 

hal ini Barbara Averill sudah menyamakan antara media relations dengan publisitas.  

Media relations merupakan salah satu bagian dari PR yang merupakan sarana yang sangat 

penting dan efisien. Penting karena akan menopang keberhasilan program , dan efisien 

karena tak memerlukan banyak daya dan dana untuk menginformasikan program yang 

hendak dijalankan dengan menggunakan teknik publisitas. 

Menurut Lesly ( 1991 : 7 )  menjelaskan media relations sebagai hubungan dengan 

media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespons kepentingan media 

terhadap organisasi.  

Uraian tentang media relations itu bisa dilihat keterkaitannya untuk membentuk 

pengertian media relations. Pertama, media relations itu berkenaan dengan media 

komunikasi. Media komunikasi itu diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting 

dan efisien dalam berkomunikasi dengan publik. Agar komunikasi dengan publik tersebut 

bisa terpelihara, maka segala kepentingan media massa terhadap organisasi mesti 

direspon organisasi. Tujuannya adalah untuk keberhasilan program. 
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Kedua, media relations itu merupakan fungsi khusus dalam suatu kegiatan atau 

program PR. Letak kekhususannya adalah pada pelibatan media massa yang berada diluar 

kendali organisasi. Media relations selain menggunakan media massa , juga digunakan 

untuk menunjang kegiatan lain.yang diselenggarakan dalam kegiatan community 

relations, customer relations atau investor relations. 

Komunikasi yang dikembangkan dalam praktik PR adalah komunikasi dua arah. 

Komunikasinya bukan hanya dari organisasi kepada publik – publiknya melainkan juga 

sebaliknya. Konsekuensinya, dalam praktik media relations  pun bukan hanya 

memberikan informasi yang diberikan melalui media massa, melainkan juga mengikuti 

dan mengelola informasi yang disampaikan melalui media massa. 

Banyak organisasi yang tmemiliki cabang yang tersebar diberbagai daerah . Jadi, bisa 

saja dengan kondisi tersebut membuat publik internalnya mengetahui informasi yang 

sebenarnya diperuntukkan oleh publik eksternalnya melalui media massa. Informasi 

penting dari pucuk pimpinan puncak kepada para manajer yang tersebar diberbagai 

wilayah biasanya sudah disalurkan melalui saluran komunikasi resmi yang dimiliki 

organisasi bisnis itu. Namun, untuk kebanyakan karyawan, bisa saja informasi tadi justru 

diperolehnya melalui media massa. Hal tersebut memberikan dimensi baru tentang public 

relations yakni bukan hanya menggunakan media untuk berkomunikasi dengan publik. 

Tetapi juga menggunakan media untuk medengarkan atau mengikuti apa yang 

dikomunikasikan publik –publik organisasi kepada organisasi. 

Secara sederhana bila digambarkan arus komunikasi dalam praktik media relations itu 

muncul seperti berikut ini : 

 
Media Massa 

Organisasi Publik 
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Gambar 3 : Arus Komunikasi dalam Media Relations 

 

 

 

Gambar tersebut menunujukkan organisasi menyampaikkan informasi , gagasan, atau 

citra melalui media massa kepada publik. Sedangkan publik, bisa menyampaikan 

aspirasi, harapan, keinginan atau informasi melalui media massa pada organisasi .Namun 

publik juga bisa menyampaikkan secara langsung melalui saluran komunikasi yang 

tersedia antara publik dan organissi.  

Dengan denikian media relations dapat diartikan ” merupakan bagian dari PR 

eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa 

sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan 

organisasi ”. 13 

Dari sisi organisasi , membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media 

massa itu paling tidak berarti memenuhi dan menanggapi kebutuhan dan kepentingan 

media massa terhadap organisasi tersebut. Karena watak komunikasi dalam PR adalah 

dua arah , maka praktik media relations pun bukan hanya mengkomunikasikan keluar 

                                                 
13 Yosal Iriantara, Mediia Relations konsep , pendekatan dean praktik, Simbiosa Rekatama Media, 2008, 
hal. 32 
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organisasi melainkan juga menjadi komunikan yang baik dari apa yang dikomunikasikan 

dari luar organisasi.  

b. Praktik Media Relations 

Media relations sebagai bahan dari PR tentu saja mengikuti langkah – langkah standar 

dalam PR. Proses PR yang standar itu yaitu : 

 

 

1. Pengumpulan fakta 

Pengumpulan fakta dapat dilakukan dengan penelitian, menganalisis, pemberitaan 

media atau membaca kecenderungan ( trend analysis ) 

2. Merumuskan permasalahan 

Berdasarkan hasil kajian atau penelitian  tersebut kemudian dirumuskan 

permasalahan yang dihadapi organisasi.  

3. Perencanaan dan penyusunan program 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan tersebut lalu dibuat perencanaan 

untuk memperbaiki. Misalnya, setelah diketahui citra yng memburuk direncanakan dan 

disusun program pemulihan citra. 

4. Menjalankan rencana itu melalui tindakan dan komunikasi. 

Tindakan tersebut misalnya meluncurkan iklan yang baru atau menyelengarakan 

konferensi pers.  

5. Evaluasi 

Pada umumnya evaluasi tersebut untuk melihat pengaruh jangka pendek ( keluaran 

program / output ) dan pengaruh jangka panjang ( dampak program / outcome ). 
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Perubahan persepsi publik terhadap produk setelah melihat iklan atau komunikasi lain 

yang dilakukan organisasi adalah keluaran program PR. Bila persepsi itu bertahan lama 

dan berubah menjadi keyakinan serta tertanamnya citra baik, maka hal itu adalah dampak 

program atau kegiatan PR organisasi.  

Praktik media relations dapat saja dijalankan sebagai salah satu strategi komunikasi 

yang dijalankan organisasi. Artinya, setelah kita merumuskan permasalahan, menganilisis 

kemungkinan penyelesaiannya, dan merumuskan kebijakan yang akan diambil, di 

dalamnya sudah diperhitungkan dimensi media relations.Dalam merencanakan program 

atau kegiatan PR secara keseluruhan , media relations termasuk salah satu bentuk 

kegiatan yang hendak dijalankan. Dalam lingkup bidang kerja media relations, tentu saja 

ada kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk menunjang bidang kerja lain. Misalnya, 

kegiatan media relations dimaksudkan untuk menopang dan menunjang kegiatan untuk 

mencapai sasaran communit relations, customer relations, atau investor relations.  

Lebih dari sekedar menunjukkan menunjang kegiatan PR lainnya, media relations 

yang menopang atau membantu kegiatan penjalinan hubungan dengan publik – publik 

organisasi itu, merupakan wujud dari keterpaduan program atau kegiatan PR.  

Bagaimana media relations menunjang bidang kerja lain dalam PR dan bagaimana 

bidang kerja lain juga menopang media relations bisa dilihat melalui gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Community 
relations 

Government 
relations 

Supplier relations 

Investor relations Customer relations 

Employee 
relations 

Stockholder 
Relations 

Dealer 
Relations 

Media Relations 
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Dalam gambar, media relations ditempatkan di tengah karena seingkali PR ditafsirkan 

sebagai kegiatan media sehingga media relations menjadi roh kegiatan PR secara 

keseluruhan. Publik mengetahui apa yang dilakukan organisasi sebagian besar melalui 

media massa.  

Sedangkan fungsi menyelengarakan media relations dengan sendirinya mengacu dan 

diacukan pada fungsi PR secara keseluruhan. Fungsi PR : 14 

a. Menilai sikap publik terhadap organisasi 

b. Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individu atau organisasi terhadap 

kepentingan publik 

c. Menjalankan program tindakan untuk meraih pengertian dan pengakuan publik 

Bila fungsi PR tersebut adalah seperti disebutkan diatas, maka begitu jugalah dengan 

fungsi media relations dan fungsi relations lain dalam PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 Oemi Abdurrachman,dasar-dasar Public Relations, 1979:25-26  
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BAB III 
DESKRIPSI LEMBAGA BANK INDONESIA 

 
A. Sejarah Bank Indonesia 

1. Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara 

Jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat 

perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa, merkantilisme telah berkembang 

menjadi revolusi industri dan menyebabkan pesatnya kegiatan dagang Eropa. Pada saat 

itulah muncul lembaga perbankan sederhana, seperti Bank van Leening di negeri 

Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi 

nusantara pada waktu yang sama. VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van 

Leening yang kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. 

Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan 

pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan 

bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun bank 

tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan 

Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.  

Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan 

Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda 

mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche 

Indische Civil Administrative (NICA). Perbankan pun terbagi dua, DJB dan bank-bank 

Belanda di wilayah NICA sedangkan "Jajasan Poesat Bank Indonesia" dan Bank Negara 

Indonesia di wilayah RI. Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik 

Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik 
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Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam 

negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, RI 

menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank 

Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.  

2. Nusantara sampai dengan Awal Abad ke 19 

Sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah berkembang menjadi wilayah 

perdagangan internasional. Pada saat itu terdapat dua jalur perniagaan internasional yang 

digunakan oleh para pedagang, jalur darat dan jalur laut. Pada masa itu telah terdapat dua 

kerajaan utama di nusantara yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan 

internasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dalam maraknya perniagaan tersebut belum 

ada mata uang baku yang dijadikan nilai standar. Meskipun masyarakat telah mengenal 

mata uang dalam bentuk sederhana.  

Sementara itu pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa sedang berupaya 

memperluas wilayah penjelajahannya di berbagai belahan dunia, termasuk Asia dan 

Nusantara. sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani (1453), 

penjelajahan tersebut dipelopori oleh Spanyol dan Portugis yang kemudian diikuti oleh 

Belanda, Inggris, dan Perancis. Kegiatan penjelajahan tersebut telah mendorong 

munculnya paham merkantilisme di Eropa pada abad ke 16–17.  

Selanjutnya pada akhir abad ke-18 revolusi industri telah berlangsung di Eropa. 

Kegiatan industri berkembang dan hasil produksi meningkat sehingga mendorong 

kegiatan ekspor ke wilayah Asia dan Amerika. Pesatnya perdagangan di Eropa memicu 
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tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang merupakan cikal-bakal lembaga 

perbankan modern, antara lain seperti Bank van Leening di Belanda. Kemudian secara 

bertahap bank-bank tertentu di wilayah Eropa seperti Bank of England (1773), Riskbank 

(1809), Bank of France (1800) berkembang menjadi bank sentral.  

Munculnya Malaka sebagai emporium perdagangan telah menarik perhatian 

bangsa Portugis yang akhirnya pada 1511 berhasil menguasai Malaka. Mereka terus 

bergerak ke arah timur menuju sumber rempah-rempah di Maluku. Di sana Portugis 

menghadapi bangsa Spanyol yang datang melalui Filipina. Beberapa saat kemudian 

bangsa Belanda juga berusaha menguasai sumber-sumber komoditi perdagangan di Jawa 

dan Nusantara. Dengan mengibarkan bendera VOC yaitu perusahaan induk penghimpun 

perusahaan-perusahaan dagang Belanda, mereka mengukuhkan kekuasaanya di Batavia 

pada 1619. Untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di 

Nusantara, pada 1746 didirikan De Bank van Leening dan kemudian berubah menjadi De 

Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank van Leening merupakan bank 

pertama yang beroperasi di Nusantara. Pada akhir abad ke-18, VOC telah mengalami 

kemunduran, bahkan kebangkrutan. Maka kekuasaan VOC di nusantara diambil alih oleh 

pemerintah Kerajaan Belanda. Setelah masa pemerintahan Herman William Daendels dan 

Janssen, Hindia Timur akhirnya jatuh ke tangan Inggris.  

Ratu Inggris mengutus Sir Thomas Stamford Raffles untuk memerintah Hindia 

Timur. Tetapi pemerintahan Raffles tidak bertahan lama, karena setelah usainya perang 

melawan Perancis (Napoleon) di Eropa, Inggris dan Belanda membuat kesepakatan 

bahwa semua wilayah Hindia Timur diserahkan kembali kepada Belanda. Sejak saat itu 
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Hindia Timur disebut sebagai Hindia Belanda (Nederland Indie) dan diperintah oleh 

Komisaris Jenderal (1815–1819) yang terdiri dari Elout, Buyskes, dan van der Capellen. 

Pada periode inilah berbagai perbaikan ekonomi mulai dilaksanakan di Hindia Belanda. 

Hingga nantinya Du Bus menyiapkan beberapa kebijakan yang mempersiapkan 

didirikannya De Javasche Bank pada 1828. 

3. DJB berdasarkan Oktroi 1 s.d. 8 

Gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dicetuskan menjelang 

keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C.T. Elout ke Hindia Belanda. 

Kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap telah memerlukan penertiban dan 

pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Pada saat yang sama 

kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda, telah mendesak didirikannya lembaga 

bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Meskipun demikian gagasan tersebut 

baru mulai diwujudkan ketika Raja Willem I menerbitkan Surat Kuasa kepada Komisaris 

Jenderal Hindia Belanda pada 9 Desember 1826. Surat tersebut memberikan wewenang 

kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang 

khusus berjangka waktu, atau lazim disebut oktroi. 

Dengan surat kuasa tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mempersiapkan 

berdirinya DJB. Pada 11 Desember 1827, Komisaris Jenderal Hindia Belanda Leonard 

Pierre Joseph Burggraaf Du Bus de Gisignies mengeluarkan Surat Keputusan No. 28 

tentang oktroi dan ketentuan-ketentuan mengenai DJB. Kemudian pada 24 Januari 1828 

dengan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda No. 25 ditetapkan akte 
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pendirian De Javasche Bank (DJB). Pada saat yang sama juga diangkat Mr. C. de Haan 

sebagai Presiden DJB dan C.J. Smulders sebagai sekretaris DJB.  

Oktroi merupakan ketentuan dan pedoman bagi DJB dalam menjalankan 

usahanya. Oktroi DJB pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828 sampai 31 

Desember 1837 dan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1838. Pada periode oktroi 

keenam, DJB melakukan pembaharuan akte pendiriannya di hadapan notaris Derk Bodde 

di Jakarta pada 22 Maret 1881. Sesuai dengan akte baru DJB, status bank diubah menjadi 

Naamlooze Vennootschap (N.V.). Dengan perubahan akte tersebut, DJB dianggap 

sebagai perusahaan baru. Oktroi kedelapan adalah oktroi DJB terakhir hingga berlakunya 

DJB Wet pada 1922. Pada periode oktroi terakhir ini, DJB banyak mengeluarkan 

ketentuan baru dalam bidang sistem pembayaran yang mengarah kepada perbaikan bagi 

lalu lintas pembayaran di Hindia Belanda. Oktroi kedelapan berakhir hingga 31 Maret 

1921 dan hanya diperpanjang selama satu tahun sampai dengan 31 Maret 1922.  

4. DJB Berdasarkan DJB Wet 

Pada 31 Maret 1922 diundangkan De Javasche Bankwet 1922 (DJB Wet). 

Bankwet 1922 ini kemudian diubah dan ditambah dengan UU tanggal 30 April 1927 serta 

UU 13 November 1930. Pada dasarnya De Javasche Bankwet 1922 adalah perpanjangan 

dari oktroi kedelapan DJB yang berlaku sebelumnya. Masa berlaku Bankwet 1922 adalah 

15 tahun ditambah dengan perpanjangan otomatis satu tahun, selama tidak ada 

pembatalan oleh gubernur jenderal atau pihak direksi. Pimpinan DJB pada periode DJB 

Wet adalah direksi yang terdiri dari seorang presiden dan sekurang-kurangnya dua 

direktur, satu di antaranya adalah sekretaris. Selain itu terdapat jabatan presiden 
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pengganti I, presiden pengganti II, direktur pengganti I, dan direktur pengganti II. 

Penetapan jumlah direktur ditentukan oleh rapat bersama antara direksi dan dewan 

komisaris. Pada periode ini DJB terdiri atas tujuh bagian, di antaranya bagian ekonomi 

statistik, sekretaris, bagian wesel, bagian produksi, dan bagian efek-efek.  

Pada periode ini DJB berkembang pesat dengan 16 kantor cabang, antara lain: 

Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, 

Kutaraja, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan Manado, 

serta kantor perwakilan di Amsterdam, dan New York. DJB Wet ini terus berlaku sebagai 

landasan operasional DJB hingga lahirnya Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1 Juli 

1953.  

5. DJB pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) 

Pecahnya Perang Dunia II di Eropa terus menjalar hingga ke wilayah Asia 

Pasifik. Militer Jepang segera melebarkan wilayah invasinya dari daratan Asia menuju 

Asia Tenggara. Menjelang kedatangan Jepang di Pulau Jawa, Presiden DJB, Dr. G.G. van 

Buttingha Wichers, berhasil memindahkan semua cadangan emasnya ke Australia dan 

Afrika Selatan. Pemindahan tersebut dilakukan lewat pelabuhan Cilacap. Setelah 

menduduki Pulau Jawa pada bulan Februari-Maret 1942, tentara Jepang memaksa 

penyerahan seluruh aset bank kepada mereka. Selanjutnya, pada bulan April 1942, 

diumumkan suatu banking-moratorium tentang adanya penangguhan pembayaran 

kewajiban-kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian, pimpinan tentara Jepang untuk 

Pulau Jawa, yang berada di Jakarta, mengeluarkan ordonansi berupa perintah likuidasi 

untuk seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina. Ordonansi serupa juga 
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dikeluarkan oleh komando militer Jepang di Singapura untuk bank-bank di Sumatera, 

sedangkan kewenangan likuidasi bank-bank di Kalimantan dan Great East diberikan 

kepada Navy Ministry di Tokyo.  

Fungsi dan tugas bank-bank yang dilikuidasi tersebut, kemudian diambil alih oleh 

bank-bank Jepang, seperti Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank, yang 

pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Sebagai 

bank sirkulasi di Pulau Jawa, dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang melanjutkan tugas 

tentara pendudukan Jepang dalam mengedarkan invansion money yang dicetak di Jepang 

dalam tujuh denominasi, mulai dari satu hingga sepuluh gulden. Sampai pertengahan 

bulan Agustus 1945, telah diedarkan invansion money senilai 2,4 milyar gulden di Pulau 

Jawa, 1,4 milyar gulden di Sumatera, serta dalam nilai yang lebih kecil di Kalimantan 

dan Sulawesi. Sejak tanggal 15 Agustus 1945, juga masuk dalam peredaran senilai 2 

milyar gulden, yang sebagian berasal dari uang yang ditarik dari bank-bank Jepang di 

Sumatera serta sebagian lagi dicuri dari De Javasche Bank Surabaya dan beberapa tempat 

lainnya. Hingga bulan Maret 1946, jumlah uang yang beredar di wilayah Hindia Belanda 

berjumlah sekitar delapan milyar gulden. Hal tersebut menimbulkan hancurnya nilai mata 

uang dan memperberat beban ekonomi wilayah Hindia Belanda.  

6. DJB Masa Revolusi 

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera 

memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada 18 

Agustus 1945 telah disusun Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 

Bab VIII pasal 23 Hal Keuangan yang menyatakan cita-cita membentuk bank sentral 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dengan nama Bank Indonesia untuk memperkuat adanya kesatuan wilayah dan kesatuan 

ekonomi-moneter. Sementara itu dengan membonceng tentara Sekutu, Belanda kembali 

mencoba menduduki wilayah yang pernah dijajahnya. Maka dalam wilayah Indonesia 

terdapat dua pemerintahan yaitu: pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan 

Belanda atau Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA). Selanjutnya NICA 

membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang di Jakarta dan menugaskan DJB 

menjadi bank sirkulasi mengambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko. Tidak lama 

kemudian DJB berhasil membuka sembilan cabangnya di wilayah-wilayah yang dikuasai 

oleh NICA. Pembukaan cabang-cabang DJB terus berlanjut seiring dengan dua agresi 

militer yang dilancarkan Belanda kepada Indonesia. Sementara itu di wilayah yang 

dikuasai oleh Republik Indonesia, dibentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (Yayasan 

Bank Indonesia) yang kemudian melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank 

sirkulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/1946. 

Namun demikian situasi perang kemerdekaan dan terbatasnya pengakuan dunia sangat 

menghambat peran BNI sebagai bank sirkulasi. Namun demikian pada 30 Oktober 1946, 

pemerintah dapat menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai uang pertama 

Republik Indonesia. Periode ini ditutup dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 

yang memutuskan DJB sebagai bank sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat (RIS) 

dan Bank Negara Indonesia sebagai bank pembangunan. 

7. Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d. Nasionalisasi DJB 

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai 

bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan 

Konferensi Meja Bundar (KMB), fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada De 
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Javasche Bank (DJB). Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 

Agustus 1950, pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu, kedudukan DJB tetap sebagai bank 

sirkulasi. Berakhirnya kesepakatan KMB ternyata telah mengobarkan semangat 

kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. 

Nasionalisasi pertama dilaksanakan terhadap DJB sebagai bank sirkulasi yang 

mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Sejak 

berlakunya Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, bangsa 

Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia.  

Sebelum berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter, perbankan, dan sistem 

pembayaran berada di tangan pemerintah. Dengan menanggung beban berat 

perekonomian negara pasca perang, kebijakan moneter Indonesia ditekankan pada 

peningkatan posisi cadangan devisa dan menahan laju inflasi. Sementara itu, pada 

periode ini, pemerintah terus berusaha memperkuat sistem perbankan Indonesia melalui 

pendirian bank-bank baru. Sebagai bank sirkulasi, DJB turut berperan aktif dalam 

mengembangkan sistem perbankan nasional terutama dalam penyediaan dana kegiatan 

perbankan. Banyaknya jenis mata uang yang beredar memaksa pemerintah melakukan 

penyeragaman mata uang. Maka, meski hanya untuk waktu yang singkat, pemerintah 

mengeluarkan uang kertas RIS yang menggantikan Oeang Republik Indonesia dan 

berbagai jenis uang lainnya. Akhirnya, setelah sekian lama berlaku sebagai acuan hukum 

pengedaran uang di Indonesia, Indische Muntwet 1912 diganti dengan aturan baru yang 

dikenal dengan Undang-undang Mata Uang 1951.  
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Bank Indonesia merupakan bank sentral di negara Indonesia yang berlokasi pusat di 

Jalan M.H Thamrin no 02 Jakarta. Bank Indonesia ini memiliki satu tujuan tunggal yakni 

mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah ( kestabilan nilai mata uang terhadap 

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

Sejarah Bank Indonesia dimulai ketika sebuah UU No.23/1999 tentang Bank 

Indonesia dinyatakan berlaku tanggal 17 Mei 1999 ( terdapat 13 bab dan 79 pasal ) dan 

telah diubah dengan UU No.3/2004 tanggal 15 Januari 2004, dimana undang - undang 

tersebut memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang 

independen dan bebas dari cari tangan pemerintah ataupun pihak lain 

Status bank Indonesia sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata 

ditetapkan dengan Undang - undang. Sebagai bana hukum publik maka bank Indonesia 

berwenang menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang - 

undang yang mengikat seluruh masyarakat dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai 

badan hukum perdata maka bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri 

di dalam maupun di luar pengadilan. 

B. Status dan Kedudukan Bank Indonesia 

a. Lembaga Negara yang Independen 

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen 

dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, 

dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan UU. 

No 3/2004 tanggal 15 Januari 2004. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan 
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sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah 

ataupun pihak lainnya. 

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai 

otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya 

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan 

mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban 

untuk 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. 

b. Sebagai Badan 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 

wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan 

atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. 

C. Visi-Misi Bank Indonesia 

1. Misi Bank Indonesia 

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan 

moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional 

jangka panjang yang berkesinambungan. 
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2. Visi Bank Indonesia 

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional dan 

internasional melalui penguatan nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang 

rendah dan stabil. 

3. Nilai- Nilai Strategis 

Kompetensi - Integritas - Transparansi - Akuntabilitas – Kebersamaan 

D.  Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh 

Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu 

oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau 

sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi 

Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 

sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. 

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat 

oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden 

berdasarkan  rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia.” (vide Pasal 41 UU No.3 

Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonsia). Anggota 

Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila 

mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara 

fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban 

kepada kreditur, atau berhalangan tetap. 
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:: Pengambilan Keputusan 

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur 

diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan 

umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk 

melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain 

yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat 

Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak 

tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. 

E.  Bidang Kegiatan 

1. Tugas dan Fungsi Bank Indonesia 

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU BI No.23 tahun 2009 (UU BI No.3 tahun 2004), Bank 

Inonesia memiligi tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a.   Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah 

b.  Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

c. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

d. Mengatur dan mengawasi bank 

2. Tujuan Bank Indonesia 

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah. Kestabilan nilai rupiah ddiukur dari dua aspek, antara lain: 

§ Harga barang dan jasa à Laju Inflasi 

§ Kurs mata uang Rupiah 
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 Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan 

moneter secara transparan dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di 

bidang perekonomian. 

3. Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia 

a. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

Kebijakan moneter dilaksanakan secara berkelanjutan , konsisten, transparan dan 

harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian 

§ Menetapkan sasaran moneter sesuai sasaran laju inflasi yang ditetapkan pemerintah 

berkoordinasi dengan Bank Indonesia 

§ Melakukan pengendalian moneter 

§ Sebagai lender of the last resort 

§ Melaksanakan kebijakan nilai tukar 

§ Mengelola cadangan devisa 

§ Melakukan survei 

b. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai dan non tunai 

§ Tunai 

o Mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang 

o Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan 

§ Non Tunai, yakni dengan mengatur dan menyelenggarakan kliring serta penyelesaian 

akhir transaksi pembayaran antar bank 

c. Tugas mengatur dan mengawasi bank 

§ Pasal 26 
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o Memberikan dan mencabut izin usaha bank 

o Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank 

o Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank 

o Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu 

§ Pasal 27 

o Melakukan pengawasan lagsung dan tidak langsung 

d. Kebijakan Nilai Tukar 

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun jenis penetapan sistem nilai tukar, antara lain: 

Ø Sistem nilai tukar tetap (perubahannya melalui devaluasi atau revaluasi) 

Ø Sistem nilai tukar mengembang terkendali (penetapan nilai tukar harian dalam 

rentang  lebar pita intervensi) 

Ø Sistem nilai tukar mengambang (dipengaruhi melalui intervensi pasar) 

e. Pengelolaan Cadangan Devisa 

Pasal 13: 

§ Bank Indonesia mengelola cadangan devisa 

§ Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa yang didasarkan pada 

prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi kewajiban segera dan pendapatan yang 

optimal 

§ Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri 
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f. Akuntabilitas dan Transparansi 

Kepada masyarakat: 

§ Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan dan triwulan kepada 

masyarakat 

§ Bank Indonesia wajib menyampikan informasi kepada masyarakat setiap tahun 

anggaran mengenai: 

a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter tahun sebelumnya 

b. Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter tahun yang akan 

datang. 

§ Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan tahunan keuangan singkat  

§ Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam berita 

negara RI 

F. Logo Bank Indonesia 
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1. Tipe Logo Bank Indonesia 

Tipe Logo Bank Indonesi adalah suatu tampilan grafis yang dirancang seperti spesifik 

untuk menggambarkan lambang bank Indonesia. 

- Logo terdiri dari 2 huruf kapital yaitu huruf B dan huruf I yang merupakan singkatan 

dari Bank Indonesia dan atau dilengkapi dengan tulisan Bank Indonesia 

-     Huruf kapital B dan I saling merangkul dalam lingkaran 

 

 Warna Logo Bank Indonesia 

a. Untuk warna dasar biru jenis Pantone 294C dalam hal digunakan sistem pantone atau 

jenis 100C 60M 20K dalam hal digunakan sistem process colour printing : 

- Huruf kapital B dan I menggunakan warna biru sesuai dengan warna dasar  

- Isi lingkaran dan tulisan Bank Indonesia menggunakan warna putih 

b. Warna biru melambangkan keutuhan langit dan laut kepulauan Nusantara yang 

menyatukan Negara kesatuan RI. Makna yang menyiratkan persatuan dan kesatuan 

c. Warna merah melambangkan semangat dan kehidupan. 

d. Warna merah yang digunakan adalah jenis Pantone 1807C dalam hal digunakan 

sistem panone atau jenis 100M 100Y 30K dalam hal digunakan sistem process 

colours printing 

e. Setiap tampilan visual Bank Indonesia sekurang – kurangnya menggunakan satu jenis 

warna. 

G . Fungsi dan Tugas Humas Bank Indonesia 

1. Gambaran Umum Humas Bank Indonesia 
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Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan internal dan eksternal Bank 

Indonesia, perlu peningkatan kinerja, reputasi dan citra positif Bank Indonesia yang 

didukung dengan efektivitas pelaksanaan good governance melalui fungsi perencanaan 

strategis dan manajemen kinerja, penyediaan informasi strategis, asistensi Dewan 

Gubernur dan kehumasan, yang didukung dengan manajemen risiko.  

Fungsi sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya dilaksanakan oleh Biro 

Gubernur kemudian dilakukan penyesuaian menjadi organisasi Direktorat Perencanaan 

Strategis dan Hubungan Masyarakat. 

Misi  Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat adalah mendukung 

peningkatan kinerja, reputasi dan citra positif Bank Indonesia yang diwujudkan dengan 

efektivitas pelaksanaan good governance  melalui fungsi perencanaan strategis dan 

manajemen kinerja, penyediaan informasi strategis, asistensi Dewan Gubernur dan 

kehumasan, yang didukung dengan manajemen risiko. 

Visi Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat adalah menjadi 

Satuan Kerja yang kredibel dalam mendukung pencapaian peningkatan kinerja, reputasi 

dan citra positif Bank Indonesia.   

 Dalam melaksanakan misinya DPSHM melaksanakan tugas sebagai berikut : 

1. Merumuskan, memantau dan mengevaluasi perencanaan strategis dan 

manajemen kinerja, termasuk mengelola Transformasi Bank Indonesia sesuai dengan 

Arah Strategis Bank Indonesia, dengan mempertimbangkan manajemen risiko; 

2. Merumuskan dan melaksanakan strategi kehumasan serta membina dan 

mengembangkan jejaring; 
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3. Mengelola Rapat Dewan Gubernur dan memantau efektivitas pelaksanaan 

hasil Keputusan Rapat Dewan Gubernur; 

4. Mengelola informasi strategis untuk mendukung Dewan Gubernur dalam 

mengambil keputusan; 

5. Memenuhi kebutuhan tugas kedinasan Dewan Gubernur Bank Indonesia; 

6. Menyusun ketentuan yang berkaitan dengan tugas Direktorat Perencanaan 

Strategis dan Hubungan Masyarakat; 

7. Melakukan manajemen intern Direktorat Perencanaan Strategis dan 

Hubungan Masyarakat. 

2. Struktur Organisasi 
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Gamb. Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia 

Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia berada dalam Direktorat Perencanaan 

Strategis dan Hubungan Masyarakat. Dimana dalam Direktorat Perencanaan Strategis dan 

Hubungan Masyarakat terdiri dari Biro Perencanaan Strategis, Biro Hubungan 

Masyarakat, Tim Management resiko serta bagian administrasi. Dimana dalam Direktorat 

Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat ( DPSHM ) dipimpin oleh seorang 

direktur bidang Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat.  

Biro Hubungan Masyarakat juga terdiri dari tiga tim kehumasan, yaitu Tim Relasi 

eksternal yang meliputi tim relasi media,tim relasi lembaga publik dan tim relasi 

komunitas, lalu adapula tim riset dan analisis kehumasan Bank Indonsia, dan Tim internal 

dan publikasi yang dibagi menjadi dua bagian yaitu tim relasi internal dan tim publikasi.  

3. Tugas Humas Bank Indonesia 

Biro Hubungan Masyarakat  Bank Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga tim, yaitu : 

 

Biro Hubungan Masyarakat 

Tim Riset dan 
Analisis Kehumasan 

Kelompok Relasi 
Parlemen 

Kelompok Relasi 
Media 

Tim Internal dan 
Publikasi 

Tim Eksternal 

Kelompok Relasi 
Komunitas 

Kelompok 
Publikasi dan 
Penyedia Info 

Publik 

Kelompok Relasi 
Internal 
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1. Tim Eksternal  

Tim eksternal yang bertugas untuk menjalin hubungan / relasi dengan stakeholders 

ekstrnal dari Bank Indonesia dibagi lagi menjadi 3 bagian : 

a. Tim Relasi Media : 

- Melakukan pemantauan dan analisis pemberitaan harian terkait Bank Indonesia di 

media massa ( Issue management ) 

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Gubernur mengenai isu – isu strategis 

terkini yang diperoleh dari media massa yang dapat mempengaruhi citra dari Bank 

Indonesia 

- Menjadi fasilitator bagi media massa dalam memenuhi kebutuhan informasi 

mengenai kebijakan Bank Indonesia.  

- Melaksanakan program kehumasan yang disusun oleh tim Riset dan analisis 

Kehumasan Bank Indonesia bersama tim media guna peningkatan citra Bank 

Indonesia melalui pembinaan hubungan dengan media massa. 

- Mengkomunikasikan kebijakan dan produk Bank Indonesia kepada masyarakat 

melalui media massa. 

b. Tim Relasi Lembaga Publik 

- Melakukan pematauan dan analisis pandangan / harapan Lembaga Tinggi Negara dan 

pemerintah terhadap kebijakan Bank Indonesia dan produk hukum yang berkaitan 

dengan tugas Bank Indonesia serta merekomendasikan tindak lanjut dengan Dewan 

Gubernur. 

- Menjadi fasilitator bagi Lembaga Tinggi Negara dan pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan informasi mengenai kebijakan Bank Indonesia 
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- Menyusun dan melaksanakan program peningkatan citra Bank Indonesia melalui 

pembinaan dan peningkatan hubngan dengan Lembaga Tinggi negara dan pemerintah  

- Mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia kepada Lembaga Tinggi negara dan 

Pemerintah 

c. Tim Relasi Komunitas 

- Melakukan pemantauan dan analisisi pandangan stakeholders diluar pemerintah, 

lembaga negara dan media massa terhadap kebijakan Bank Indonesia serta 

merekomendasikan tindak lanjut kepada Dewan Gubernur  

- Mengkomunikasikan dan menjadi fasilitator bagi stakeholders diluar pemerintah, 

lembaga negara dan media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi, 

pengetahuan dan kebijakan Bank Indonesia. 

- Membina hubungan dengan stakeholders diluar pemerintah,lembaga negara dan 

media massa 

- Merumuskan , melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dari Coorporate Social 

Responsibility ( CSR ) terfokus. 

2. Tim Riset dan Analisis Kehumasan 

Tugas dari  Tim Riset dan Analisis Kehumasan bank Indonesia antara lain : 

- Menyusun rencana & strategi kehumasan internal dan eksternal Bank Indonesia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kehumasan di Bank Indonesia 

- Memantau dan melakuakan identifikasi pelaksanaan kegiatan kehumasan satuan kerja 

di Bank Indonesia sebagai bahan strategi penyempurnaan strategi kehumasan. 

- Melakukan mapping & analisisi stakeholders Bank Indonesia yang berpengaruh 

signifikan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia 
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-  Menyusun strategi penaganan dan pemberitaan negatif dan isu strategis yang muncul 

di media massa baik yang disampaikan oleh pakar, akademisi , legislatif atau pihak 

lainnya. 

- Memonitor dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan di masing – 

masing tim 

- Melakukan evaluasi untuk referensi dalam penyususnan rencana dan strategi program 

kehumasan 

3. Tim Relasi Internal dan Publikasi 

Tim relasi internal dan publikasi bertugas untuk menangani stakeholders internal dari 

Bank Indonesia serta melakukan publikasi terhadap kegiatan dan kebijakan dari Bank 

Indonesia kepada publik eksternal. Tim relasi internal dan publikasi dibagi menjadi dua, 

yaitu : 

a. Tim Relasi Internal : 

- Melakukan pemantauan dan analisis pemberitaan seputar kalangan internal Bank 

Indonesia ( Internal issue management ) 

- Menjalankan fungi fasilitator antara pihak manajemen ( Dewan Gubernur ) dengan 

pegawai dan antar unsur – unsur internal Bank Indonesia 

- Melakukan jejaring dengan pegawai dan kalangan informal / formal opinion leaders 

dikalangan internal 

- Mengelola intranet Bank Indonesia dan penerbitan publikasi internal secara berkala 

dan tepat waktu 

- Mengembangkan ketrampilan pegawai dalam bidang kehumasan 
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b. Tim Publikasi dan Penyedia Info Publik: 

- Mengelola , memelihara, dan mengembangkan informasi situs Bank Indonesia  

(content management  system ) untuk memenuhi kebutuhan stakeholders 

- Melaksanakan program peningkatan pelayanan penyediaan informasi produk , 

termasuk melakukan kerjasama dengan pihak pent\yediaan jasa informasi lainnya. 

- Memberikan respon terhadap permintaan informasi melalui layanan hotline Bank 

Indonesia , seperti telepon, faximile, surat, dan email. 

- Menyusun, menerbitkan dan mendistribusikan publikasi Bank Indonesia untuk 

keperluan publik, seperti media massa, akademisi, pakar dan pihak lainnya dalam 

upaya memberikan pemahaman tentang Bank Indonesia 

4. Produk dari Humas Bank Indonesia 

Produk yang dihasilkan oleh tim kehumasan dari Bank indonesia terbagi menjadi tiga 

menurut tim masing – masing. 

a. Tim Relasi Ekternal   : 

1. Tim Relasi Media :  

- Hasil pemantauan dan analisisi pemberitaan media massa ( key messages )  

- News alert dan penanganan pemberitaan negatif di media massa 

- Wawancara, talkshow, diskusi informasi 

- Pemberitaan yang obyektif di media massa 

- Terbentuknya citra Bank Indonesia yang baik melalui program – program di 

media massa seperti seminar, publikasi,edukasi,&pemantauan tulisan & 

terciptanya jejaring dengan kalangan media massa 
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- Sarana komunikasi antara lain pelatihan / lokakarya wartawan , konferensi pers, 

dll 

2. Tim Relasi Lembaga Publik  : 

- Hasil pantauan analisis dan rekomendasi pandangan lembaga tinggi negara, dan 

pemerintah terhadap dan kebijakan BI dan produk hukum yang berkaitan dengan 

tugas Bank Indonesia 

-  Terselenggaranya pertemuan antara Bank Indonesia dengan lembaga tinggi 

negara dan pemerintah 

- Jejaring dengan lembaga tinggi negara dan pemerintah 

- Terselenggaranya rapat kerja dan kunjungan kerja lembaga tinggi negara dan 

pemerintah 

3. Tim Relasi Komunitas  : 

- Hasil panatauan & rekomendasi pandangan stakeholders diluar pemerintah , 

lembaga tinggi negara dan media massa terhadap mkebijakan Bank Indonesia 

serta merekomendasikan tindak lanjut kepada dewan gubernur 

- Hasil komunikasi dan pemerintah kebutuhan informasi danmenegnai kebijakan 

Bank Indonesia  

- Terselenggaranya jejaring dengan stakeholders diluar lembaga tinggi negara , 

pemerintah dan media massa 

- Laporan pelaksanaan program corporate social responsibility 

b. Tim Riset dan Analisis Kehumasan   : 

-    Rencana dan strategi kegiatan kehumasan Bank Indonesia yang terprogram 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



-    Laporan perkembangan dan evaluasi pencapaian tujuan kegiatan kehumasan Bank 

Indonesia dalam tujuan berjalan 

-    Mapping stakeholders Bank Indonesia 

-    Strategi penaganan atas isu – isu strategis ( Media analysis ) 

-    Laporan monitoring & rekomendasi 

-    Laporan evaluasi & rekomendasi 

c. Tim Internal  : 

1.  Tim Relasi Internal  : 

-    Laporan pemantauan dan analisis isu internal kepada dewan gubernur 

-  Terselenggaranya pertemuan antara dewan gubernur dengan pegawai dan antara 

pegawai secara berkala 

-    Jejaring dengan pegawai dan kalangan internal 

-   Intranet Bank Indonesia yang selalu terkini dan penerbitan publikasi internal secara            

berkala dan tepat waktu 

-    Program – program pelatihan , workshop kehumasan , dll. 

2. Tim Publikasi dan Informasi Publik : 

-   Situs Bank Indonesia dengan informasi updated, dalam dua bahasa 

-   Program pelayanan dan penyediaan informasi publik 

-   Tanggapan yang responsif 

-    Publikasi yang komprehensif dan informatif 
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BAB IV 

PELAKSANAAN MAGANG 

 

A. Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja 

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Media ( KKM ) dilakukan di Bank Indonesia 

Jakarta, Sub Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat yang berlokasi 

di Gedung Thamrin Jalan M.H Thamrin  No.2 Jakarta 10110. 

Adapun jangka waktu pelaksanaan Kuliah Kerja media tersebut dilakukan selama 2 ( 

dua ) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 08 

April 2010.  

Aktivitas kegiatan Kuliah Kerja Media tersebut dilakukan sesuai dengan jam kerja 

yang berlaku di Bank Indonesia, Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan 

Masyarakat. 

B. Waktu dan Prosedur Persiapan Magang 

Langkah awal yang dilakukan sebelum melaksanakan praktek kerja di Direktorat 

Perecanaan Strategis dan Hubungan Masyrakat , Bank Indonesia adalah terlebih dahulu 

mengajukan permohonan untuk melaksanakan  praktek kerja kepada bagian tata Usaha 

fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan mengisi 

formulir rencana praktek kerja. Setelah mendapatkan pengantar yang dibutuhkan , penulis 

segera menghubungi Bank Indonesia Jakarta melalui Direktorat Sumber Daya Manusia 

bank Indonesia di Jalan M.H Thamrin No.2 Jakarta. Kemudian, penulis mendapatkan 

rekomendasi dari pihak Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat ntuk 

melaksanakan praktek kerja di Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan 
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Masyarakat. Sebelum memulai proses KKM ( Kuliah Kerja Media ) terlebih dahulu 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta memberikan 

pembekalan kepada para peserta KKM 2010 terkait prosedur pelaksanaan KKM , 

pembuatan laporan periodik, apa saja yang diperlukan selama KKM dan mengenai 

prosedur penulisan Tugas Akhir mahasiswa. Pembekalan tersebut bertujuan agar selama 

kegiatan KKM berlangsung, para peserta KKM tidak melakukan kesalahan prosedur dan 

apa saja yang harus dibawa kembali saat selesai melakukan kerja praktek di sebuah 

instansi sebagai kelengkapan tugas akhir. 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Media sendiri dimulai dari tanggal 08 Februari 2010 

sampai dengan tanggal 08 April 2010, praktek kerj berlangsung dari pukul 07.15 WIB – 

16.15 WIB ( kurang lebih 9 jam kerja perhari ), pada hari senin – jumat. Jumlah total 

pelaksanaan praktek kerja adalah selama  dua bulan. 

C. Ruang Lingkup (media relations) 

Penulis melaksanakan program kerja di Bank Indonesia dimana Bank Indonesia 

merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Gubernur. 

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Gubernur dipimpin oleh seorang Gubernur dan 

Deputi Gubernur Senior sebagai wakil.  

Selama melakukan Kuliah Kerja Media penulis ditempatkan di  Direktorat 

Perencanaan Strategis dan Hubungan Msayarakat Bank Indonesia dan lebih tepatnya di 

Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia.  

Di Biro Hubungan Masyarakat penulis melakukan kegiatan kehumasan Bank 

Indonesia diantaranya media monitoring dan media relations. Kegiatan tersebut 

diantaranya : 
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1. Konferensi pers,  

2. Media sharing, 

3. Media Fasilitator,  

4. Door stop,  

5. Membuat press release 

6. Mapping pemberitaan di media massa ( Media Monitoring ). 

Tujuan dari kegiatan tersebut diantaranya adalah guna Menjadi fasilitator bagi media 

massa dalam memenuhi kebutuhan informasi mengenai kebijakan Bank Indonesia , 

Mengkomunikasikan kebijakan dan produk Bank Indonesia kepada masyarakat melalui 

media massa dan mengetahui perlembangan pemberitaan di media massa seputar Bank 

Indonesia melalui pendapat – pendapat dari stakeholders internal maupun eksternal . 

Adapun kegiatan lain yaitu berupa kunjungan komunitas, membuat resume kegiatan, 

forum diskusi antar pegawai bank Indonesia, mengitu meeting mingguan 

seputarpemberitaan terkait Bank Indonesia. 

D. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

1. Media Monitoring 

Media Monitoring yang dilakukan oleh humas Bank Indonesia adalah berupa 

mapping pemberitaan. Mapping pemberitaan disini dilakukan oleh Tim Riset dan 

Analisis Kehumasan Bank Indonesia sebagai salah satu upaya guna mendukung misi 

Humas Bank Indonesia . Melalui mapping pemberitaan tersebut dengan cara 

menganalisis kondisi umum lingkungan disekitar Bank Indonesia yang berkaitan dengan 

perilaku dan opini dari masing – masing kelompok stakeholders serta pengaruhnya 
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terhadap Bank Indonesia. Pengetahuan akan informasi yang update dan akurat akan 

sangat mempermudah dalam proses media monitoring tersebut. 

Mapping dilakukan setiap hari sehingga informasi update tentang kondisi lingkungan 

diluar Bank Indonesia baik mengenai stabilitas perbankan maupun lingkungan di luar 

Bank Indonesia baik mengenai stabilitas perbankan maupun ekonomi pasar dapat 

terpantau. Mapping ini dilakukan berdasarkan hasil kliping berita – berita dan artikel 

mengenai hal tersebut dari media surat kabar nasional. 

Tujuan dari mapping adalah untuk menganalisa nilai dari isu – isu yang beredar dan 

menganalisa sifat dari isu tersebut bagi kepentingan Bank Indonesia juga menjalankan 

fungsi media monitoring , sedangkan manfaat dari mapping adalah : 

1. Mempermudah pemeliharaan kliping pemberitaan secara komputerisasi 

2. Menjadi acuan dalam rekomendasi penanganan isu negatif yang berdampak buruk 

bagi perekonomian atau stabilitas sistem keuangan 

3.   Mengetahui pengaruh atas kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia bagi 

kelompok – kelompok stakeholders  

4. Sebagai monitor perkembangan dan kesehatan perbankan 

5. Mengetahui respons masyarakat atau pasar akan isu di bidang stabilitas moneter dan 

perbankan serta sistem keuangan Indonesia 

6. Mengetahui stabilitas pemberitaan terkait Bank Indonesia diluar bidang diatas 

Terdapat beberapa aspek dalam penilaian sebuah berita atau artikel dalam kegiatan 

mapping pemberitaan ini. Hal – hal yang mempengaruhi penilaian sebuah berita atau 

artikel adalah dilihat dari keakuratan informasi dan kredibilitas media peliput dan 

narasumbernya. Selain itu, pemosisian berita atau artikel dalam media pun turut 
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diperhitungkan,  Semua aspek ini menyangkut kredibilitas dan keakuratan berita dan 

artikel yang dipublikasikan oleh media massa surat kabar. 

 Selain menentukan nilai, penting pula diketahui sifat berita dari isu terkait stabilitas 

moneter, ekonomi, keuangan, dan perbankan yang beredar. Sifat ini berupa positif , 

negatif, atau netral. Meski analisis pemberitaan ini dilakukan demi pemantauan terhadap 

keseimbangan pemberitaan terkait stabilitas moneter  dan sistem perbankan , namun 

penentuan negatif atau positifnya berita tidak berdasarkan kacamata pasar / stakeholders 

tetapi pihak Bank Indonesia. Hal ini karena berkaitan dengan pemeliharaan citra Bank 

Indonesia. 

Berikut adalah aspek – aspek yang dapat menentukan nilai dari sebuah berita atau 

artikel dalam mapping pemberitaan : 

1. Message Accuracy 

Aspek ini adalah keakuratan informasi dan keutuhan anatara topik dan isi 

pemberitaan terkait stabilitas moneter , stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran 

maupun governance. 

Tabel 1. Ketentuan Message accuracy 

Ketentuan Nilai 

Pesan Terfokus , hampir keseluruhan isi materi / isi memiliki 

keutuhan dan keterkaitan dengan topik / judul 

3 

Pesan Kurang Terfokus,  hanya setengah materi / isi yang terkait 

dengan topik atau judul 

2 

Pesan tidak fokus / sangat minim, kurang dari setengah materi / 

isi yang terkait topik / judul 

1 
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Sumber : Bank Indonesia, 2010 

Messageaccuracy menentukan unity atau kesatuan kalimat dan paragraf yang 

menyusun tulisan ( berita / artikel ). Unity atau kesatuan paragraf mengandung arti bahwa 

semua kalimat yang membina tulisan itu secara bersama – sama menyatakan satu tema  

tertentu . Sebab, tulisan hendaknya dibatasi oleh tema tertentu sehingga kesesuaian antara 

judul dan isi tulisan memiliki kesatuan.  

2. Impression 

Aspek ini melihat dari kategori media peliput atau kategori surat kabar yang 

diklarifikasikan kedalam tiga kategori, yaaitu : 

Tabel 2. Ketentuan Impression ( Media Peliput ) 

Ketentuan Nilai 

Media Utama 3 

Media Supporting 2 

Media Terbatas 1 

Sumber : Bank Indonesia, 2010 

3. Prominence  

Tingkat prominensi dapat diartikan sebagai daya tarik dan kredibilitas narasumber 

dari suatu berita dan artikel. Unsur daya tarik dan krdibilitas dilihat dari ketentuan berikut 

ini : 

a. Posisi artikel  

Suatu beita bisa dimuat di dalam media karena mengandung daya tarik, penting, atau 

dibutuhkan masyarakat. Pada media cetak khususnya surat kabar, berita mamiliki tingkat 
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atau nilai lebih dilihat dari posisinya, seperti headlina atau halaman depan, halaman 

opini, editorial, atau halaman akhir 

b. Kredibilitas Narasumber 

Berkaitan dengan kredibilitas narasumber , Hugo A.De Roode menjelaskan bahwa 

dalam fngsi PR orang itu penting dan harus mampu mempengaruhi publiknya dengan 

menggunakan seorang leader atau wakil publiknya dengan menggunakan seorang leader 

atau wakil publik yang disegani dan dipercayai. Melalui media yang tepat sehingga pesan 

dapat sampai kepada publik secara optimal. 

 

 

 

 

Leader yang 

disegani dan 

dipercaya publik 

 

 

   

Gambar 6. Posisi leader atau wakil publik dalam penyebaran informasi 

 Bagi Public Relations, opini publik mempunyai makna sbagai berikut : 

1. Merupakan suatu informasi 

Pengirim 
Pesan 

Media 

Publik 
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2. Merupakn suatu pernyataan yerhada suatu keinginan, kebutuhan yang 

diungkapkan lewat ide / pendapat, usulan, kritik, keluhan, tulisan / gambar, dan 

sebagainya 

Opini publik sangat penting bagi organisasi yang bersangkutan untuk mengadakan 

perbaikan , perubahan , perkembangan, menjadikan unggulan, dan menjadikan mampu 

bersaing. Teori tentang opini publik dikonsentrasikan pada permaslahan seperti : 

1. Dasar terjadinya opini publik 

2. Dasar untuk bertahan, bagaimana opini publik bertahan dan kekuatan apa yang 

mendorong untuk dapat bertahan 

3. Apa yang mempengaruhi perubahan terhadap opini publik seberapa besar 

kekuatan pengaruh tersebut 

4. Sebgai tolak ukur dengan mengadakan penjajakan opini 

5. Pengaruh di bidang politik dan kehidupan bermasyarakat 

6. Metode dan teknik mana yang bisa dipergunakan untuk mempengaruhi 

terciptanya opini publik 

Figur opinion leader cukup menentukan karena sebagai pihak yang memiiki 

pengetahuan / wawasan mendalam dibidangnya. Akan tetapi setiap opinion leader ( 

pengamat ekonomi )yang terus mengawasi laju stabilitas sistem perbankan dan ekonomi 

di Indonesia maupun global ini tidak memiliki kekuatan yang sama dalam mempengaruhi 

pandangan publik, sehingga dilakukan pemeringkatan kredibilitas mereka. 

c. Eksistensi Elemen Visual 
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Suatu berita syarat utama yang paling mendasar yaitu mengandung unsur ingin 

diketahui banyak orang atau masyarakat luas. Sudut pandang ini menilai kekuatan dari 

sebuah foto jika akan disiarkan  

Beberapa kriteria foto dalam jurnalistik adalah nilai informasi , kehangatan ( currence 

), aktual, relevan, gema ( sense ) , misi, otentik, dan menarik .Suatu foto maupun elemen 

visual lainnya ( gambar dan grafik ) dalam sebuah berita atau artikel bisa menjadi point 

utama berita ( pusat perhatian ) atau sebagai pelengkap saja. 

Tabel 3. Ketentuan Prominensi Suatu berita dan Artikel 

Ketentuan Kategori Nilai 

( kategoti x 

bobot ) 

Posisi Artikel 

(Bobot 50 % ) 

3 – Exellent /sangat baik 

2 – Baik 

1- Kurang baik 

1,5 

1 

0,5 

Kredibilitas 

Narasumber 

( Bobot 25 % ) 

3 – Tinggi 

2 – Sedang 

3 - Rendah 

 

0,75 

0,5 

0,25 

Eksistensi elemen visual  

( Foto / gambar / grafik ) 

dengan bobot 25 % 

3 – Ada elemen visual dan 

menjadi fokus 

2 – Ada elemen visual tetapi tidak 

fokus 

1 – Tidak ada elemen visual 

0,75 

 

0,5 

 

0,25 
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Sumber : Bank Indonesia, 2010 

Setelah menjumlahkan nilai dari ketiga aspek diatas makan akan diperoleh nilai atau 

peringkat dari sebuah berita atau artikelnya . Kemudian , diluar proses penilaian diatas , 

perlu pula ditentuakn sifat positif , negatif, atau netral dari setiap berita dan artikel yang 

dianalisis. Sehingga dapat dilanjutkan dengan perhitungan keseimbangan terkait 

kebijakan di bidang stabilitas moneter dan stabilitas sistem perbankan. 

d. Perhitungan Net Favourable Results ( NFR ) 

Setelah adanya penentuan sifat / nilai positif , negatif, atau netral dari setiap artikel 

yang dianalisisi , kemudian untuk tahap selanjutnya adalah penghitungan NFR ( Net 

Favourable Result ) atau nilai keseimbangan pemberitaan terkait kebijakan di bidang 

stabilitas moneter dan stabilitas sistem perbankan di media cetak ( surat kabar ). Nilai ini 

ditentukan dari hasil mapping .Tim kehumasan Bank Indonesia menentukan NFR dengan 

cara : 

 

 

 

 Hasil analisis NFR inu dapat menunjukkan bagaimana kondisi pemberitaan di publik. 

Sehingga dapat dijadikan rekomendasi kepada dewan gubernur mengenai isu – isu 

strategis terkini yang dapat mempengaruhi citra Bank Indonesia ( penanganan 

pemberitaan negatif di media massa ) . Sehingga pihak Bank Indonesia dapat segera 

mengambil langkah selanjutnya untuk menangani isu tersebut agar tidak berkembang 

negatif. 

jumlah pemberitaan positif + jumlah pemberitaan netral – jumlah pemberitaan negatif 
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Selain itu, manfaat dari perhitungan NFR ini pun adalah dalam memonitoring 

kecenderungan pemberitaan selanjutnya . Melalui penghitungan NFR suatu pemberitaan, 

akan membantu prediksi berita yang akan muncul berikutnya. 

2. Media Relations 

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia merasa perlu dan penting 

dalam melakukan kegiatan media relations sebagai sarana penyampaian kebijakan – 

kebijakan dari Bank Indonesia kepada stakeholders dari Bank Indonesia. Oleh karena itu 

melalui media relations Bank Indonesia melakukan kegiatan terencana dan terkelola 

dengan baik untuk membangun kesan dimata stakeholders-nya, sehingga kepercayaan 

stakeholders dapat terjaga.  

Selain itu, media relations juga dimanfaatkan sebagai pembentukan  citra dan reputasi 

dari Bank Indonesia yang baik melalui program – program di media massa seperti 

seminar, publikasi,edukasi,&pemantauan tulisan & terciptanya jejaring dengan kalangan 

media massa. Kegiatan media relations yang dilakukan Bank Indonesia yang diikuti oleh 

penulis selama melakukan praktek kerja disana antara lain : 

a. Membuat Press Release 

Membuat Press Release atau siaran pers merupakan salah satu kegiatan media 

relations yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam penyampaian informasi kepada 

publik yang tersebar secara geografis. Saat berada di biro hubungan masyarakat Bank 

Indonesia, penulis ikut membantu membuat PRL ( Press release ) yang digunakan untuk 

intern ( Intra net ) dan untuk website Bank Indonesia dan untuk diberikan kepada media 

massa. Pada tanggal 11 Maret 2010 , penulis ikut membantu pembuatan press release 

mengenai ” Prospek  Ekonomi Indonesia Lebih Baik Dari Perkiraan Semula ”. Press 
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relase / siaran pers ini berisi tentang informasi untuk media dan stakeholders dari bank 

Indonesia untuk memberitahukan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia  yang 

menunjukkan prospek ekonomi yang lebih baik di tahun 2010 dan 2011. Membuat press 

release menjadi salah satu  tugas dari tim relasi media dari biro humas Bank Indonesia. 

Mekanisme pembuatan siaran press di Bank Indonesai adalah  dimana bahan – bahan dari 

press release tersebut disediakan dari direktorat yang hendak dibuatkan press release. 

Dalam press release yang berjudul  ” Prospek  Ekonomi Indonesia Lebih Baik Dari 

Perkiraan Semula ” bahan press relase disediakan oleh Direktorat Riset Ekonomi dan 

Kebijakan  Moneter ( DKM ),  dimana DKM yang meminta biro humas untuk dibuatkan 

press release mengenai prospek ekonomi Indonesia . Setelah mendapat bahan mentah 

guna membuat press release dari DKM , barulah bahan itu diolah dan dikembangkan oleh 

humas melalui tim relasi media untuk dibuatkan press release. Setelah press release 

dibuat , press release lalu diterbitkan di dalam website intranet dari Bank Indonesia dan 

diberikan kepada media.  

Press release yang hendak diterbitkan, terlebih dahulu diperiksa oleh analis senior 

dari tim relasi media, dilihat dari isi berita, penggunaan bahasa dan strukturnya apakah 

sudah tepat atau belum. Penulisan siaran pers Bank Indonesia juga menggunakan bahasa 

jurnalistik yaitu : 

- Singkat, disampaikan melalui kalimat yang pendek. Sehingga isi tulisan bisa dengan 

mudah dipahami oleh khalayak 

- Padat, artinya tidak bertele – tele,hanya pokok masalahnya  saja yang disampaikan 

sehingga khalayak dpat langsung menangkap pokok masalah yang disampaikan 

- Sederhana, kata yang digunakan dapat dipahami semua orang  
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- Jelas, artinya rangkaian kalimatnya disusun dengan mudah, agar maknanya bisa 

ditangkap dengan mudah oleh khalayak. 

Pada tanggal 29 maret 2010, penulis juga ikut membantu dalam membuat siaran pers 

mengenai informasi kegiatan kepada media dari Direktorat Bank Syariah ( DBS ) berupa 

launching iB marketeers club, guna peningkatan kompetensi strategic marketing ( 

kompetensi pemasaran dan komunikasi ) bagi tenaga pemasar dan komunikasi di Bank – 

bank syariah. Siaran press tersebut dibuat juga dikarenakan kegiatan launching tersebut 

bertabrakan dengan dialog calon Deputi gubernur BI yang baru, sehingga siaran pers 

menjadi langkah efektif dar Bank Indonesia untuk memberitahukan informasi kepada 

publik dan media mengenai kegiatan tersebut. 

b. Konferensi Pers 

Kegiatan media relations lain yang ditempuh oleh Bank Indonesia melalui humasnya 

adalah dengan mengadakan konferensi pers. Melalui konferensi pers tersebut, diharapkan 

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis pada para 

wartawan melalui kegiatan yang diorganisasikan oleh Bank Indonesia.                  

Kegiatan konferensi pers yang diikuti oleh penulis selama melaukan Kuliah Kerja 

Media ( KKM ) di Bank Indonesia antara lain : 

 

1. Konferensi Pers Calon Deputi Gubernur ( DG ) Bank Indonesia  

Agar publik lebih mengenal calon Dewan Gubernur Bank Indonesia, pada Senin, 29 

Maret 2010 di Menara Sjafruddin Prawiranegara lantai 3 Koperbi, DPSHM menggelar 

public expose Calon Deputi Gubernur BI. Acara ini diikuti oleh para rekan wartawan dari 

seluruh media massa, juga para pegawai. What Next?, itulah tajuk acara, yang bertujuan 
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untuk menggali berbagai pemikiran para kandidat, dan bagaimana mereka akan 

memimpin BI nanti. Perbincangan antara ketiga kandidat, yaitu Halim Alamsyah, Krisna 

Wijaya, dan Perry Warjiyo rekan wartawan dan pegawai ini dipandu oleh Kepala Biro 

Humas, Difi A Johansyah. 

Di awal acara, Pejabat Sementara Gubernur BI, Darmin Nasution mengatakan 

keyakinannya akan rekam jejak dan prestasi ketiga kandidat yang sama bagus. “Masing-

masing diyakini memiliki kemampuan yang mumpuni, serta integritas dan track record 

yang bagus. Dan ketiganya memiliki kemampuan yang seimbang. Kalaupun kita menutup 

mata, siapa pun yang terpilih mereka sama bagusnya sehingga tidak ada masalah,” ujar 

Darmin mengungkapkan keyakinannya. Dan ketiga kandidat pun sudah menyatakan 

komitmennya untuk bersaing dalam koridor peraturan dan etika yang berlaku. 

Seputar proses pengajuan calon, Darmin mengingatkan bahwa pada awal UU BI 

berlaku, calon yg diusulkan tidak disebutkan pembidangannya. Hal ini karena, memang 

berdasarkan UU, pembagian tugas dan wewenang Anggota DG ditetapkan dengan 

Peraturan Dewan Gubernur (PDG). “Kita akan kembali ke khitahnya, sehingga lebih 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Darmin. Dengan ini, diharapkan proses uji 

kelayakan yang berlangsung juga akan lebih menyeluruh sesuai kebutuhan tugas BI. 

Masing-masing menuangkan pemikirannya sesuai alur pertanyaan yang diberikan 

moderator. “Disini tidak ada paparan visi dan misi, karena kita tidak mau mendahului 

DPR,” ujar Difi. Terkait transformasi BI, Halim Alamsyah mengatakan bahwa 

transformasi BI memiliki aspek eksternal dan internal. Pada aspek eksternal, BI berupaya 

sebagai otoritas moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran, dilaksanakan sesuai 

mandat dan secara profesional. Transformasi BI harus menuju pada mandat itu secara 
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konsisten, profesional, dan akuntabel. Sedangkan dari sisi internal, transformasi tersebut 

harus dilandasi nilai kultur BI, yaitu nilai KITA-Kompak. 

Konferensi pers yang dikolaborasikan dengan acara debat dan diskusi terbuka ini 

Acara yang digagas oleh humas Bank Indonesia ini bertujuan untuk memperkenalkan 

ketiga calon DG Bank Indonesia kepada publik, yang nantinya akan menggantikan ibu 

Siti Fadjriah yang jabatannya akan segera habis pada periode  mei 2010 ini. Dalam 

konferensi pers dan debat terbuka ini ketiga calon DG juga saling mengutarakan visi dan 

misi mereka jika terpilih sebagai Deputi Gubernur BI nantinya. Diharapkan melalui acar 

ini publik dapat mengetahui secara jelas tentang kualitas dari calon DG Bank Indonesia 

sehingga persaingan untuk menjadi DG BI dapat berjalan dengan sehat pula. Acara yang 

dihadiri oleh pegawai Bank Indonesia itu pun juga dimanfaatkan sebagian karyawan BI 

untuk meminta komitmen calon deputi gubernur dalam membangun kredibilitas otoritas 

moneter tersebut. Pertanyaan yang masih membebani para karyawan Bank Indonesia 

adalah seputar menurunnya kredibilitas Bank Indonesia baik secara lembaga maupun 

karyawan pascakasus Bank century. Ketiga calon DG BI pun sepakat menjawab bahwa 

perlu dibangunnya kondisi yang kondusif di lingkungan bank sentral dan antarlembaga 

selain melakukan tranformasi dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dan 

juga karyawan Bank Indonesia harus optimis untuk membangun kredibilitas Bank 

Indonesia kembali.  

Acara debat ,diskusi dan konferensi pers terbuka calon deputi gubernur Bank 

Indonesia ini merupakan tradisi baru yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Acara 

yang juga diharapkan dapat memotivasi para calon DG agar dapat bersaing secara jujur, 

menjunjung tinggi etika moral, dan tidak keluar dari koridor peraturan.                       
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2. Konferensi Pers RDG Triwulanan Bank Indonesia 

Pada tanggal 6 april 2010 bertempat diruang konferensi pers gedung thamrin lt.1 

Bank Indonesia menggelar konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur  ( RDG ) BI. 

Hasil RDG yang biasa diadakan setiap 3 ( tiga ) bulan ( Triwulanan ) ini memutuskan 

untuk mempertahankan suku bunga acuan ( BI rate ) pada level 6,5 persen. Konferensi 

pers RDG yang dihadiri oleh para dewan gubernur BI yaitu Deputi Gubernur Senior BI 

Darmin Nasution, deputi Gubernur Muliaman  D. Hadad, deputi gubernur Budi Mulya, 

deputi gubernur Budi Rochadi dan deputi Gubernur Hartadi A. Sarwono didampingi oleh 

Kabiro Humas Bank Indonesia Difi A. Johansyah, Direktur Riset Ekonomi dan Kajian 

Moneter BI Perry Warjiyo dan Dirktur penelitian dan Pengaturan perbankan BI Halim 

Alamsyah adalah untuk mengumumkan BI rate dan kondisi perekonomian Triwulan I 

2010 tumbuh 5,7%. Konferensi pers yang juga dihadiri oleh wartawan televisi maupun 

media cetak ini juga meberikan kesempatan bagi wartawan yang ingin memberikan 

pertanyaan. Dewan Gubernur BI memandang BI rate di level 6,5% masih tetap kondusif 

bagi upaya memperkuat proses pemulihan perekonomian , menjaga stabilitas keuangan 

serta mendorong  intermediasi perbankan.  Berikut hasil RDG triwulan I 2010 : 

- BI rate tetap pada tingkat 6,5% 

- Cadangan devisa mencapai US$71,8 miliar 

- Rupiah terapresiasi 3,7% sejak awal 2010 

- IHSG menguat 10,2 % sejak awal 2010 

- Perkiraan pertumbuhan ekonomi adalah 5,7 % ( YOY ) 

- Inflasi indeks harga konsumen ( IHK ) mencapai 3,43 % ( YOY ) 

- Ekspor diperkirakan naik 19 % 
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- Impor diperkirakan naik 21,1 % 

- CAR perbankan nasional 19,3% dan NPL-nya 4% 

 Melalui konferensi pers, Bank Indonesia dapat menyampaikan kebijakan dan 

memberitahukan kegiatan mereka kepada media dan publik secara mudah, karena 

konferensi pers dipandang sebagai jalan tengah antara wawancara dan menulis siaran 

pers. Selain itu, humas Bank Indonesia memandang konferensi pers merupakan salah satu 

kegiatan komunikasi melalui media relations yang efektif dan efisien dengan berbagai 

media. 

Dalam menyelenggarakan konferensi pers, humas Bank Indonesia pun melakukan 

persiapan – persiapan agar konferensi pers dapat berjlan lancar, persiapan yang dilakukan 

antara lain : 

- Mempersiapkan topik / tema yang akan disampaikan pada media massa saat 

konferensi pers berlangsung 

-   Menetapkan orang yang akan menjadi juru bicara dalam konferensi pers.Seperti 

dalam Konferensi pers RDG triwulanan , yang menjadi juru bicara adalah dewan 

gubernur dan didampingi oleh kepala biro humas Difi A. Johansyah dan direktur riset 

ekonomi dan kajian moneter BI Perry Warjiyo dan direktur penelitian dan pengaturan 

perbankan BI Halim Alamsyah 

- Menyusun tim dengan pembagian tugas yang jelas. Ada anggota tim yang menulis 

materi presentasi, mempersiapkan media kit, menyusun daftar undangan, 

mempersiapkan konsumsi, dll. 

- Menyusun media kit . Dimana humas Bank Indonesia juga menyediakan data tertulis 

yang hendak disampaikan kepada para wartawan, data tertulis tersebut biasanya 
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berupa release yang bisa menjadi latar dari penjelasan yang disampaikan secara lisan 

oleh juru bicara Bank Indonesia. Sehingga data tersebut dapat dipelajari terlebih 

dahulu oleh wartawan sehingga dalam mengajukan pertanyaan bisa sesuai dengan 

maksud penyelenggara konferensi pers. 

- Mempersiapkan materi presentasi dan sarana presentasi, seperti LCD projector, 

sehingga sebagian presentasi yang disampaikan juru bicara dapat disampaikan secara 

visual dan audiovisual, ataupun mempersiapkan spanduk dalam presentasi, dsb. 

- Menyusun daftar undangan. Seperti membuat kolom daftar peserta konferensi pers 

yang akan diundang, membuat daftar hadir, dan mengkonfirmasi kembali kehadiran 

undangan / wartawan yang sudah kita undang sebelum hari H pelaksanaan. 

- Membuat daftar checklist untuk kegiatan – kegiatan yang mesti dilakukan selam 

persiapan dan penyelenggaraan konferensi pers. 

c. Memfasilitasi media dalam kegiatan wawancara 

Salah satu kegiatan media relations yang dilakukan oleh humas Bank Indonesia 

melalui tim eksternal relasi media adalah memfasilitasi media dalam melakukan 

wawancara dengan pihak Bank Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membantu media 

yang membutuhkan informasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Bank Indonesia 

, dan humas Bank Indonesia membantu media dalam mencarikan narasumber yang 

berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Kegiatan wawancara / interview yang 

dilakukan penulis selama melakukan praktek kerja disana antara lain : 

1. Wawancara SCTV dengan  Direktorat Pengedaran Uang  BI ( DPU ) terkait 

peredaran uang pecahan kecil di masyarakat 
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SCTV dan Bank Indonesia melalui Direktorat Peredaran Uang BI ( DPU ) tangal 16 

Februari 2010 melakukan kegiatan wawancara seputar ”Peredaran Pecahan Uang Kecil di 

Masyarakat ”. Kegiatan tersebut dijembatani oleh tim relasi media dari Humas Bank 

Indonesia guna mencarikan dan mempertemukan media dengan narasumber yang 

dibutuhkan. Wawancara yang berlangsung selama ± 2 jam ini2 dilakukan oleh pihak 

SCTV dengan Bank Indonesia yaitu Bp. Yopie selaku direktur direktorat Peredaran uang 

Bank Indonesia. Wawancara tersebut membahas mengenai permasalahan peredaran uang 

pecahan kecil atau uang receh dimasyarakat yang tersendat sehingga menimbulkan 

permasalahan untuk uang kembalian di minimarket atau supermaket yang kerap kali 

menggantinya dengan permen. Hal ini dijawab oleh Bank Indonesia melalui Direktorat 

Peredaran Uang dikarenakan banyak uang pecahan kecil yang tidak kembali lagi ke Bank 

Indonesia, sehingga menyebabkan kesulitan dalam perputaran kembali ke masyarakat. 

Wawancara tersebut juga efektif dalam penyampaian informasi kepada publik melalui 

media dengan wawancara secara langsung mengenai permasalahan yang terkait Bank 

Indonesia di masyarakat. Wawncara merupakan salah satu kegiatan media relations yang 

sering digunakan oleh Bank Indonesia dalam menyampaikan suatu informasi kepada 

publik dan  

2. Inteview dan liputan khusus Metro TV dengan Direktorat Peredaran Uang BI ( DPU ) 

mengenai ”mekanisme peredaran uang kertas di Masyarakat ” 

 Interview oleh Metro TV dengan direktorat Peredaran  Uang ( DPU )Bank Indonesia 

dilakukan pada tanggal 12 Maret 2010 bertempat di gedung C Bank Indonesia. Interview 

ini  memiliki topik ” Mekanisme Peredaran Uang Kertas di Masyarakat ”. Selain 

wawancara / interview juga dilakukan peliputan mengenai sistem penukaran uang oleh 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



masyarakat di Bank Indonesia. Peliputan itu menunjukkan informasi kepada masyarakat 

bagaimana jika masyarakat umum hendak menukarkan uangnya ke Bank Indonesia. 

Uang yang ditukar oleh masyarakat tersebut akan ditukar dengan uang baru, dan uang 

dari masyarakat itu nantinya akan dipilah – pilah dan dilihat dari segi kelayakan uang itu, 

jika masih layak akan diedarkan kembali, dan jika sudah tidak layak maka akan 

dimusnahkan oleh Bank Indonesia.  

Liputan tersebut sebelumnya harus melalui proses perijinan yang rumit melalui 

humas Bank Indonesia lalu dihubungkan kepada DPU untuk diproses. Karena liputan 

tersebut membutuhkan pengambilan gambar ke bawah tanah tempa penyimpanan uang 

Bank Indonesia , yang notabennya tempat tersebut merupakan tempat yang rahasia, 

sehingga sulit untuk mendapatkan ijin peliputan disana. Namun karena humas Bank 

Indonesia sebagai fasilitator dan peliputan ini memiliki tujuan untuk memberikan 

informasi kepada publik, agar publik lebih mengetahui mekanisme peredaran uang di 

Indonesia, serta Bank Indonesia sendiri pun ingin masyarakat lebih tahu mengenai 

informasi dari Bank Indonesia, maka hal tersebut dapat terjalin dan terlaksana dengan 

media.  

Humas Bank Indonesia dalam hal ini memegang peranan penting dalam 

mensukseskan kegitan media relation di Bank Indonesia yang sangat tertutup terhadap 

informasi publik.  

d. Media Sharing 

Media Sharing yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui kegiatan diskusi 

BI Bareng Media ( BBM ) yang dilakukan rutin sejak april 2010 setiap minggunya pada 

hari selasa di gd. Thamrin Bank Indonesia. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Humas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Bank Indonesia dengan tujuan untuk mempermudah pihak media dalam memperoleh 

informasi terkini seputar perbankan dan ekonomi serta menjalin relasi yang baik dengan 

media cetak maupun televisi. Acara yang dikemas secara santai antar BI dan media itu 

berlangsung sekitar 2jam itu berlangsung dengan baik . Dengan narasumber saat itu Bp. 

Perry Warjiyo Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Rasmo Samiun Direktur 

Direktorat Pengelolaan devisa, dan Wiwiek Sistowidayat Deputi Direktur Direktorat 

Pengelolaan Devisa dan dihadiri oleh media cetak maupun televisi itu membahas 

mengenai “ Operasi Pasar Moneter Terbuka  “.  

Dalam kegiatan ini wartawan dapat elakukan diskusi dan memberika pertanyaan 

secara santai kepada pihak BI mengenai moneter di Indonesia. Kegiatan ini juga 

bertujuan sebagai salah satu program diseminasi kebijakan moneter. Selain diskusi . 

melalui kegiatan ini Humas Bank Indonesiajuga memberikan angket berupa pendapat 

wartawan mengenai kegiatan ini ( BBM ) . Melalui angket itu diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada Bank Indonesia dalam evaluasi kegiatan media relations 

yang dilakukan. Wartawan pun erpendapat bahwa kegiatan ini cukup positif dan sangat 

membantu wartawan dalam proses pencarian informasi ke Bank Indonesia sehingga perlu 

ditingkatkan. Oleh sebab itu, acara BI Bareng Media ini mulai April 2010 ini rutin digelar 

setiap minggunya. 

e. Brosan ( Obrolan Santai ) 

Dalam proses pemilihan Deputi Gubernur (DG) Bank Indonesia (BI) perlu adanya 

kesepahaman di internal BI, agar proses berjalan dengan baik dan tidak merugikan BI 

sebagai institusi. “Kita sudah mengajukan calon-calon terbaik. Siapapun yang terpilih, 

diharapkan tidak ada lagi yang keberatan.” Demikian ditekankan Pjs Gubernur BI, 
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Darmin Nasution , dalam Obrolan Santai bersama Pjs GBI Seputar Pemilihan Deputi 

Gubernur BI, yang digelar di Ruang Rekreasi Gedung Thamrin lantai 4, Senin 22 Maret 

2010. 

Terkait penetapan bidang tanggung jawab Dewan Gubernur, Undang-Undang BI 

mengatakan bahwa pembidangan DG ditetapkan oleh DG. Karena itu, saat mengajukan 

ke Presiden, Pjs. GBI tidak menyebutkan bidangnya. Demikian pula Presiden, pun tidak 

menyebutkan bidangnya. Dan faktanya, dalam proses pelaksanaannya, di internal BI 

sendiri dilakukan perubahan bidang tanggung jawab anggota DG. Inilah satu hal yang 

juga ditekankan oleh Darmin. Deputi Gubernur yang dicalonkan saat ini, bukanlah harus 

menjadi DG bidang pengawasan bank. Itu adalah asumsi yang timbul karena memang 

yang akan berakhir masa jabatannya adalah siti Fadjrijah, yang sebelumnya membawahi 

bidang pengawasan bank. “Ini akan menjadi tugas saya untuk mengkomunikasikan ke 

DPR,” ujar Darmin. 

Seperti diketahui, Presiden RI sudah menyampaikan 3 nama ke DPR sebagai calon 

pengganti Deputi Gubernur Siti Ch. Fadjrijah yang akan berakhir pertengahan Mei ini. 

Mereka adalah Halim Alamsyah, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan 

Perbankan (DPNP) BI; Perry Warjiyo, Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan 

Moneter BI; dan Krisna Wijaya, Komisaris Bank Danamon Indonesia Tbk. 

Darmin mengharapkan proses pemilihan Deputi Gubernur BI berjalan secara 

profesional dan sesuai undang-undang. Seluruh calon DG BI hendaknya menjunjung 

kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Mulai saat ini dan 

kedepan proses pemilihan ini harus berlangsung secara bersih, sehingga tidak menyimpan 

beban bagi individu dan institusi. 
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Brosan ( Obrolan Santai ) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Humas 

Bank Indonesia dalam rangka pencalonan DG BI yang baru. Kegiatan ini lebih fokus 

terhadap dialog antara Pjs Gubenur Bank Indonesia Darmin Nasution dengan pegawai 

internal Bank Indonesia, serta juga mengundang media terbatas untuk diliput .   

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal  22 Maret 2010 di ruang rekreasi Lt.4 

Gedung Thamrin Bank Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh Humas Bank 

Indonesia melalui tim relasi media bekerja sama dengan tim internal Bank Indonesia 

bertujuan untuk meberikan kesempatan bagi seluruh pegawai Bank Indonesia juga media 

terbatas untuk mengetahui mekanisme pemilihan DG Bank Indonesia yang akan 

dilakukan sebentar lagi. Acara berlangsung ±2jam ini diselingi dengan coffe break 

berlangsung dengan santai, terjadi dialog antara pegawai Bank Indonesia dengan Pjs 

Gubenur Bank Indonesia Darmin Nasution 

f. Door Stop 

Door stop adalah kegiatan media relations yang biasa terjadi di Bank Indonesia 

seperti pada saat setelah jumatan atau setelah ada konferensi pers atau kegiatan yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia. Biasanya, wartawan mengejar dan mencegat narasumber 

untuk dimintai keterangan yang lebih mendetail sehabis acara. Seperti contohnya setelah 

jumatan, biasanya wartawan menunggu Pjs Gubernur Bank Indonesia didepan masjid 

Bank Indonesia untuk dimintai keterangan atau sekedar wawancara singkat.  

Biasanya tugas Humas bank Indonesia disini adalah menjadi guide atau menemani 

dewan gubernur saat adanya doorstop, sehingga humas dapat menjadi fasilitator sekaligus 

jubir dalam doorstop tersebut, sehingga jika ada wartawan yang ingin bertanya atau 
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melakukan wawancara dapat ditertibkan dan pertanyaannyapun dapat dijawab sesuai 

dengan kebutuhan.  

 

 

E. Manfaat yang diperoleh selama kegiatan Kuliah Kerja Media 

Selama pelaksanaan kegiatan Kuliah kerja Media di Bank Indonesia Jakarta banyak 

sekali manfaat yang penulis peroleh terlebih dari segi pengalaman dan pengetahuan 

mengenai dunia perbankan. Selain dapat mempraktekkan secara langsung ilmu 

komunikasi dan kePR-an yang penulis pelajari selama berada  di bangku kuliah, penulis 

pun memperoleh kesempatan untuk mempelajari banyak hal baru mengenai profesi 

kehumasan khususnya di dunia perbankan di kebank centralan Yng tentunya tidak 

penulis peroleh melalui kegiatan belajar di bangku kuliah. Selain itu, penulis pun banyak 

mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru selain dunia kehumasan yaitu duniam 

perbankan dimana  merupakan suatu hal yang asing dan belum pernah dipelajari oleh 

penulis. 

Bagi penulis dengan adanya Kuliah Kerja Media ini , penulis dapat melihat langsung 

dan ikut mempraktekkan secara langsung bagaimana berjalannya suatu organisasi secara 

keseluruhan dan bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya , sehingga memberikan 

gambaran bagi penulis agar kelak saat memasuki dunia kerja tidak menjadi suatu hal 

yang aneh atau baru lagi, sehingga dapat mempercepat adaptasi kita dilingkungan yang 

baru. 

Khususnya dalam bidang kehumasan penulis mendapat kerampilan serta memiliki 

pengalaman kerja yang llebih sehingga kelak pengalaman dan ilmu tersebut dapat 
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diterapkan ketika bekerja dalam bidang kehumasan dalam suatu instansi., berkat saran, 

nasihat , pengarahan dan pengalaman dari praktisi humas selama melakukan kuliah kerja 

media. 

 

 

F. Hambatan  

Dalam melaksanakan kuliah kerja media , banyak macam kegiatan yang penulis 

lakukan sehingga memudahkan penulis dalam pembuatan laporan TA ini. Dalam 

pelaksanaannya penulis juga menemui berbagai hambatan kecil tetapi tidak sampai 

menggangu aktivitas kuliah kerja media yang penulis lakukan.  

Hambatan kecil tersebut seperti sulitnya meminta keterangan dan penjelasandari 

karyawan Biro Humas Bank Indonesia , hal ini dikarenakan memang terbatasnya 

informasi yang bisa dishare / dibagikan kepada publik atau orang luar dari Bank 

Indonesia mengenai BankIndonesia, juga dikarenakan kesibukan dari masing – masing 

karyawan saat bekerja, sehingga semakin mempersulit penulis untuk mendapatkan 

informasi. Namun, hal tersebut penulis dapat atasi dengan mencari sumber lain yang 

dapat menjadi bahan pendukung seperti dari website resmi Bank Indonesia, ataupun dari 

buku – buku yang terdapat di perpustakaan resmi bank Indonesia, dan juga karena penulis 

sering melakukan lobby untuk meminta waktu sahring dengan pegawai disana, maka 

pada akhirnya mereka biasa meluangkan sedikit waktunya untuk menjawab pertanyaan 

yang penulis ajukan melalui sharing singkat.  

Hambatan lain adalah, karena penulis melakukan Kuliah Kerja Media di Bank 

Indonesia yang berlatar belakang ekonomi dan perbankan juga sedikit memnyulitkan 
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penulis dalam memahami masalah serta pekerjaan yang penulis lakukan. Namun hal 

tersebut dapat teratasi dengn baik, dengan cara banyak bertanya kepada pihak Bank 

Indonesia, dan mereka sangat welcome dalam membimbing penulis serta banyak 

membaca buku mengenai dunia ekonomi dan perbankan. 
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BAB V 

  PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan selama Kuliah Kerja Media ( KKM ) di Bank 

Indonesia khususnya di Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan msayarakat ( 

DPSHM ) , penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa kegiatan media relations 

dalam Bank Indonesia betul – betul dimaksimalkan guna membantu Bank indonesia 

dalam memberikan informasi mengenai kebijakan dari bank indonesia dan informasi 

seputar kegiatan dari Bank Indonesia dan juga seputar dunia ekonomi dan perbankan 

kepada masyarakat luas. 

Bank Indonesia adalah pusat pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh bank di 

Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen , BankIndonesia mempunyai 

otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya 

sebagaimana ditentukan dalam undang – undang UU . No. 3/2004 tanggal 15 Jnuari 2004 

tentang Bank Indonesia. 

Sesuai dengan fungsi humas , menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik 

dengan menyebarkan informasi dan organisasi kepada publik dan menyalurkan opini 

publik kepada organisasi , maka Bank Indonesia perlu mengetahui timbal balik dan 

pengaruh atas kebijakan – kebijakan yang telah dikeluarkan.. 

Melalui kegiatan media relations yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan 

untuk menginformasikan kebijakan dan kegiatan dari Bank Indonesia kepada 

stakeholders internal maupun eksternal dari Bank Indonesia  Dan kegiatan media 
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relations seperti konferensi pers, siaran pers, media sharing, brosan ( Obrolan santai ) dan 

doorstop itu dirasa cukup efektif untuk Bank Indonesia untuk kegiatan 

mengkomunikasikan Bank Indonesia kepada publik. Selain itu , melalui kegiatan – 

kegiatan ini, media lebih merasa terbantu dalam mendapatkan informasi dan akan merasa 

senang karena Bank Indonesia dapat memiliki image sebagai lembaga yang welcome 

terhadap media sehingga hal tersebut dapat secara tidak langsung menaikkan citra Bank 

Indonesia dimata media dan juga akan ikut membawa reputasi yang baik kepada publik 

melalui pemberitaan di media karena adanya hubungan yang tejalin baik antara media 

dan Bank Indonesia, sehingga berita yang ditulis dan diuat dimedia benar – benar jujur 

dan tidak ada yang dikurang – kurangi apalagi dilebih – lebihkan. 

 

B. SARAN 

Saran yang ingin penulis berikan kepada Instansi / lembaga temapat KKM yaitu Bank 

Indonesia : 

1. Kegiatan media relations Bank Indonesia sudah maksimal dan perlu terus 

ditingkatkan, karena wartawan pun senang menjalin relasi yang baik dengan Bank 

Indonesia sehingga hal tersebut dapat membawa efek yang baik bagi Bank Indonesia 

sendiri 

2. Humas Bank Indonesia perlu untuk terus membangun relasi bukan hanya dengan 

media tetapi juga dengan pihak lain selain media, seperti komunitas, lembaga publik 

dan juga internal bank Indonesia, karena hal itu baik untuk membangun fondasi yang 

kokoh bagi Bank Indonesia kedepannya 
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3. Dalam kegiatan Media monitoring baik sekali dilakukan, dan harus ditingkatkan. 

Karena Bank Indonesia dalah lembaga tinggi sehingga sering sekali menjadi sorotan 

media massa. Dengan adanya media monitoring, akan sangat membantu memberikan 

masukan dalam perkembangan  pemberitaan terkait Bank indonesia di media massa, 

sehingga dapat dikonntrol dan di prediksi perkembangannya secara tepat 

Saran penulis untuk Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 

Surakarta: 

1. Perlunya memperbanyak praktek dalam setiap kegiatan perkuliahan , sehingga hal itu 

akan sangat membantu dalam menambah keahliaan mahasiswa dalam melaksanakan 

KKM dan memasuki dunia kerja yang nyata dalam suatu instansi 

2. Meningkatkan dan mempertahankan KKM sebagai suatu kegiatan yang a\sngat 

bermanfaat bagi mahasiswa kelak saat masuk kedalam dunia kerja yang 

sesungguhnya, sehingga tidak canggung lagi juga dengan mengikuti KKM dapat 

menambah pengetahuan dan keahlian serta pengalaman untuk menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya. 
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