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Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketidaktahuan masyarakat di 

Kalimantan Selatan dalam menggunakan electronic money sebagai alat transaksi 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penulis menilai perlunya melakukan sebuah 

penelitian tentang langkah-langkah Bank Indonesia dalam mensosialisasikan 

electronic money kepada masyarakat. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke 

lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data didapat melalui wawancara 

kepada informan ataupun dokumen pribadi. 

Data yang diperoleh penulis melalui wawancara yang berdasarkan kepada 

rumusan masalah adalah pertama, sosialisasi electronic money yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia, yaitu kepada IAIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 25 Agustus 

2014 dan Pondok Pesantren Darussalam Martapura pada tanggal 29 Oktober 2015. 

Kedua, strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mensosialisasikan 

electronic money yaitu melakukan program kampanye, memberikan hiburan dan 

hadiah, mendorong kerjasama antar operator electronic money, pemerintah, para 

mahasiswa, mengajak komunitas pondok pesantren dan mengajak para klaster 

ampulung. Ketiga, adapun yang menjadi kendala Bank Indonesia untuk 

mensosialisasikan electronic money adalah dari segi jarak, merubah mindset 

masyarakat untuk menggunakan electronic money, merchant yang terbatas, dan 

mesin EDC yang hanya bisa membaca satu kartu. 

Melalui teknik analisis kualitatif, didapat hasil penelitian sebagai berikut: 

pertama, sosialisasi electronic money yang dilakukan oleh Bank Indonesia berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan didua tempat. Kedua, dari beberapa 

strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mensosialisasikan electronic 

money seperti melakukan program kampanye, memberikan hiburan dan hadiah, dan 

mengajak komunitas Pondok Pesantren sudah terlaksana. Ketiga, semua usaha 

Bank Indonesia dalam mensosialisasikan electronic money sudah maksimal, namun 

tidak dapat dipungkiri kalau selalu ada kendala yang dihadapi. Dari keempat 

kendala yang sulit dihadapai oleh Bank Indonesia adalah salah satunya yaitu 

melakukan sosialisasi ke pelosok desa karena tempatnya jauh, dan dari segi jarak 

sangat memakan waktu yang lama, selain itu Bank Indonesia mempunyai tugas lain 

yang juga penting dalam perekonomian di masyarakat. 
 


