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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berfokus pada strategi public relations dalam  
mengembangkan employee relations di sebuah perusahaan/organisasi yang dalam 
hal ini adalah PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), dengan mengambil lokasi 
penelitian kantor direksi-nya yang terletak di Jalan Jembatan Merah nomor 3 – 5 
Surabaya. 

Karyawan sebagai salah satu sumber daya bagi perusahaan, pada dasarnya 
mempunyai peranan penting bagi perusahaan. Misalnya dalam membangun citra 
perusahaan di mata masyarakat. Kegiatan sebuah perusahaan untuk memelihara 
hubungan, khususnya antara pihak atasan dengan para karyawannya merupakan 
fungsi dari public relations. Hubungan ini dalam rangka kepegawaian secara 
formal, karena pegawai adalah salah satu internal publik yang dijadikan salah satu 
sasaran dari kegiatan PR dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka 
merupakan suatu potensi yang sangat berarti dalam organisasi yang dapat 
dikembangkan lebih baik dari sebelumnya. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang 
dilakukan oleh Public Relations dalam mengembangkan employee relations di 
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya. Penelitian ini sendiri 
menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara dengan informan penelitian, juga penggunaan 
bahan dokumentasi. 

Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa Public Relations di PT. 
Perkebunan Nusantara X (persero) menyadari pentingnya employee relations 
demi terwujudnya situasi yang kondusif antar bidang kerja yang ada maupun antar 
karyawan. Penanganan employee relations yang baik di perusahaan juga dianggap 
mampu meredam friksi yang dapat menimbulkan konflik. Dan pada akhirnya 
penanganan employee relations dengan benar, mampu menciptakan image 
perusahaan menjadi lebih positif. Dalam hal mengembangkan employee relations 
di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya, adapun strategi yang 
dilakukan oleh Public Relations dalam  mengembangkan employee relations 
meliputi: kegiatan komunikasi bermedia, seperti: majalah bulanan, surat tertulis, 
juga media sosial serta kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam 
setting tatap muka dengan melibatkan banyak karyawan, seperti: regular meeting, 
coffee morning, seminar dan training, serta kegiatan khusus seperti outbound, 
olah raga, dan rekreasi. 
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