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ABSTRAK

ALFIRA CHUSWARDANI. 2014. 8143145174. Analisis kebutuhan sumber daya 
manusia pada PT Aerojasa Cargo Jakarta. Program Studi DIII Sekretari. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta

Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebutuhan sumber daya 
manusia pada PT Aerojasa Cargo. Kebutuhan sumber daya manusia yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah kebutuhan sumber daya manusia di perusahaan yang khusus 
di tempatkan pada posisi sekretaris pimpinan. Metode penelitian yang penulis gunakan 
yaitu metode analisis deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi 
pustaka dan observasi pada saat pelaksanaan praktik kerja lapangan berlangsung.

Dari hasil penulisan Karya Ilmiah ini dapat diketahui bahwa dalam kebutuhan 
sumber daya manusia diperlukan manajemen sumber daya manusia yang baik dan 
efisiensi yaitu dengan melakukan cara rekrutmen serta seleksi terhadap calon tenaga 
kerja pada perusahaan.

Kata kunci: Sumber daya Manusia
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ABSTRACT
ALFIRA CHUSWARDANI. 2014. 8143145174. Analisis kebutuhan sumber daya 
manusia pada PT Aerojasa Cargo Jakarta. Program Studi DIII Sekretari. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta

This Scientific Work aims to find out about the needs of human resource needs 
in PT Aerojasa Cargo. Needs of human resources referred to in this study is the need 
of human resources in companies that are specifically placed in the position of the 
secretary of the leadership. The research method used is descriptive analysis method 
by collecting data through literature study and observation at the time of internship 
implementation.

From the results of this Scientific Works can concluded that in the human 
resource requirements (Secretary) human resource management required a good and 
efficiency that is by conducting of recruitment and selection of prospective workers at 
the company.

Keywords: Human Resources
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