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Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh sistem 

pengelolaan dan pengkoordinasian atas seluruh kegiatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, perlu 

adanya hubungaan yang baik antara komponen yang dimiliki di dalam perusahaan tersebut. 

Untuk itu kegiatan dalam kehumasan (aktivitas Public Relations) sangat berperan penting dalam 

menciptakan hubugan yang harmonis dalam perusahaan. Kegiatan kehumasan selalu ada dalam 

setiap perusahaan, sekalipun secara structural perusahaan tidak mempunyai bagian humas secara 

khusus. Maka dalam perusahaanyang tidak memiliki bagian Humas, maka yang melakukan 

kegiatan kehumasan adalah pimpinan perusahaan tersebut. Ciri hakiki dari kegiatan kehumasan 

adalah komunikasi yang bersifat timbal balik (Two way traffic communications).  

Perusahaan yang sedang atau akan melaksanakan kegiatan umumnya memerlkan komunikasi 

yang baik antara pimpinan da karyawan sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama dan tidak terjadi konflik dalam pengambilan 

keputusan.  

Penelitian dilakukan berawal dari adanya fenomena bahwa seringkali pimpinan perusahaa 

menetapkan sejumlah keputusan semata-mata hanya didasaarkan pada pertimbangan bisnis saja 

atau berdasarkan keputusannya sendiri, sementara kepentingan dan keinginan dari karyawan 

diabaikan. Hal itulah yang sering menimbulkan konflik internal, karena timbulnya ketidakpuasan 

serta merasa hak-haknya diabaikan, yang dalam hal ini sering kali dampaknya dirasakan oleh 

bawahan. Terjadinya konflik disebabkan oleh komunikasi yang kurang harmonis antara 

pimpinan dengan karyawannya. 

Berpijak pada permasalahan di atas, maka penelitingin meneliti tentang bagaimana aktivitas 

internal relations di PT Bukit Barisan Malang dalam menangani konflik internal. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahuai tentang realisasi aktivitas internal relations yang 

dilakukan di perusahaan dalam menangani konflik internal (suatu studi PT Bukit Barisan 

Malang). 

Untuk mndapatkan hasil penelitihan yang dapat diharapkan, maka dipergunakan metode 

penelitihan deskriptif dengan jenis data kualitatif. Yang menjadi populasi dalam penelitihan ini 

adalah 1 pimpinan dan seluruh karyawan di PT. Bukit Barisan Malang yang berjumlah 75 

karyawan (sumber PT. Bukit Barisan Malang). Pada penarikan sample ini yang digunakan adalah 

teknik Snowball Sampling, yaitu teknik pengambilan sample yang mula-mula jumlahnya kecil 

terus bergulir semakin banyak. Karena ini sesuai dengan sifat penelitihan ini yang mencoba 

untuk menggambarkan dengan jelas keadaan obyek penelitihan seperti sebagaimana adanya. 

Untuk memperluas informasi peneliti melanjutkan pemiliha sample berdasarkan pertimbangan 

informan pertama dan selanjutnya menghentikan pemiihan sample lanjutan, kitanya sudah tidak 

muncul lagi informan yang berfariasi.  

Penelitian ini dilakukan di PT. Bukit Barisan Malang, selama dua bulan. Dengan menggunakan 

pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Jika dilihat dari hasil wawancara dengan 



kedua belah pihak yakni pihak karyawan dengan pimpinan, menunjukkan bahwa; Intensitas 

komunikasi yang dilaksanakan antara pimpinan dengan karyawan di dalam perusaahaan ini 

sangat tidak optimal. Dikarenakan frekuensi bertemu antara pimpinan dengan karyawan di dalam 

perusahaan. 

Antara Pimpinan dengan karyawan di PT. Bukit Barisan Malang kurang memiliki hubungan 

yang harmonis aantara kedua belah pihak, yang pada inti permasaalahannya adalah pimpinan 

yang kurang memperhatikan keadaan dan kemauan karyawannya serta perhatian akan keadaan 

perusahaan. Dari hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa konflik internal sering terjadi di 

perusahaan ini disebabkan pimpinan yang kurang berperan aktif dalam menjalin hubungan dan 

kerjasama yang baik dengan karyawan dikarenakan kesibukaannya di luar perusahaan. 

Sampai pada penelitihan ini berakhir belum ada pemecahan permasalahan yang dihadapi di 

dalam internal perusahaan. Sikap pimpinan yang seharusnya bisa lebih mengoptimalkan segala 

aktivitas public relations, dikarenakan di perusahaan ini tidak memiliki bagian Humas secara 

structural. Karena dengan begitu akan lebih mudah menyelesaikan konflik yang ada di internal 

perusaahaan. 

Dari hasil penelitihan dapat disimpulkan, bahwa adanya kesenjangan antara karyawan dengan 

pimpinan perusaahaan disebabkan komunikasi yang tidak tejalin sangat tidak baik sehingga 

sering terjadi konflik di dalam perusaahaan. 

 


