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Perkembangan dunia bisnis dan perekonomian saat ini memang mengalami keterpurukan, laju 

inflasi yang meningkat ditambah lagi buruknya system membuat investor dari luar negeri kurang 

kepercayaan untuk menanamkan sahamnya di negara ini. Untuk mencapai sebuah perusahaan 

yang sukses tidak akan tercapai bila dalam suatu badan/ organisasi tersebut tidak adnya suatu 

harmonisasi dalam lingkungan kerja. Selain hubungan perusahaan/lembaga dengan pihak 

eksternal maka perlu juga dibina hubungan internal, hubungan internal yang dimaksudkan disini 

adalah hubungan antara pimpinan dengan karyawannya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adlah bagaimana Humas PT. Bank International 

Indonesia Cabang Malang menjalankan fungsi dalam menciptakan hubungan harmonis antara 

pimpinan dengan karyawan dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi Humas PT. Bank 

International Indonesia Cabang Malang dalam menciptakan hubungan harmonis antara pimpinan 

dengan karyawan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adlah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan 

deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor, dalam Moelong 

2003:3). 

Fungsi Humas yang dijalankan oleh Humas PT. Bank International Indonesia Cabang Malang 

antara lain dengan : melaporkan dan memberi masukan masalah-masalah yang dihadapi 

karyawan, mengevaluasi perilaku karyawan perusahaan, mengatur arus arah informasi, publikasi 

serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya (public internal). Respon pimpinan terhadap 

Fungsi Humas yang dijalankan oleh Humas PT. Bank International Indonesia Cabang Malang 

sangat memperhatikan segala masukan dan informasi yang diberikan oleh Humas diseluruh 

kantor cabang pembantu. 

Dari hasil analisa maka dapat disimpulkan bawha Humas Bank bii bekerja sesuai fungsi yang 

telah ditetapkan perusahaan. Dan sebagai jembatan atau perantara antara pihak pimpinan dengan 

karyawan dalam hubungan kerja, sebaiknya tetap mempertahankan komunikasi dua arah 

sehingga apa yang nenjadi tujuan antara pimpinan dengan karyawan dapat tercapai.  

 


