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ABSTRAK 

Industri jasa penerbangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, 
seiring dengan hal tersebut maka telah bermunculan maskapai penerbangan baru 
serta masuknya maskapai penerbangan asing yang membutuhkan jasa 
penanganan ground handling untuk opersionalnya. Karena sebuah perusahaan 
ground handling secara tidak langsung ikut menentukan kesuksesan sebuah 
maskapai penerbangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para 
konsumennya. 

Melalui pelayanan sebuah perusahaan ground handling kepada para 
konsumennya berpengaruh besar terhadap keberadaan klien sebagai maskapai 
penerbangan yang menggunakarl jasa ground handling perusahaan tersebut 

Pembahasan yang dilaksanakan adalah mengenai bagaimana proses 
staffing dalam perusahaan jasa ground handling terse but yaitu tentang proses 
rekrutmen dan penempatan karyawan pada Terminal departement. Kemudian 
dianalisa apakah ada indikasi terwujudnya suatu ketepatan pemanfaatan sumber 
daya manusia dalam dalam proses stciffing tersebut. 

Data..tfata yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 
menggunakan bahan pustaka. Untuk memperoleh data yang menunjang penulisan 
ini maka penulis melakukan penelUian yang berlokasi di PT Jasa Angkasa 
Semesta bandara Juanda dan di PT Jasa Angkasa Semesta (kantor administrasi) 
yang berlokasi di ruko Surya Inti Permata Juanda sebagai salah satu perusahaan 
jasa airport services besar yang memiliki pelanggan airlines-airlines besar 
mancanegara dan proses staffing berupa rekrutmen dan penempatan yang 
dilak<;anakan secara ketat. 

Untuk melaksanakan penelWan ini diperlukan informan yang dapat 
memberi informasi untuk menunjang penulisan ini yaitu karyawan baru dan 
karyawan lama pada Terminal departement serta para staff Human Resources & 
General Affair. Setelah data diperoleh dari para informan, dianalisa dengan 
cermat. Selain itu penulis juga menggunakan sample untuk penelitian ini yaitu 
kuisioner yang diberikan kepada para karyawan di Terminal departement, dan 
akhimya hasil polling dari kuisioner akan dijadikan bahan untuk dianalisa dan 
memperkuat hastl penelWan ini. Segala data yang telah terkumpul akan diseleksi 
dan diolah dianalisa sehingga ditemukan suatu kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen karyawan pada Terminal 
departement sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan namun dalam hal 
penempatan dirasa belum memenuhi ketepatan pemanfaatan sumber daya 
manusia, maka diperlukan suatu pembenahan dalam proses stafingpada 
Perusahaan agar tercapai suatu ketepatan pemanfaatan sumber daya manusia. 
Proses staffing dalam Perusahaan dilakukan oleh departemen HR & GA untuk 
mencapai tujuan dasar manajemen Perusahaan. 
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