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ABSTRAKSI 

Salah satu faktor yang hams diperhatikan oleh !manl perusahaan yaitu 
perencanaan yang berhubungan dengnn tujunn masa dcpan, Mcngingat krihdisi mn:::.a 
depan senantiasa berubah dan tidak mcncntu, rnaka perencanaall harus benar-benar 
cennat dan matang. Dengan demikian semua organisasi harus. membuat suatn 
perenCMIrulO dalarn pcJaksanaan aktivttasnYIl. Hal yang harus dilakukan dalam 
menentukan kebutuhan tennga kerja ada1ah melalui ~malu perencanaan yang disebut 
perencanaan sumber daya manusia. 

PT.lndoiink merupakan perusahaan patungan antara Hongkong dan lndonesla 
yang bergerak daiam bidang jusa layanan radio panggil. yang tujuannya untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen melain! pengi~man berita I pesnn dengan ceput dan 
tepat waktu. Saat ini perusuhaan memiliki jumlah tenaga ketja yang cukup besar 
melebihl jumJah tenaga kelja yang sebenamya dibutuhkan oleh perusahrum. Masalah 
int hendaknya hams diptthatikan oleh pernsahaan. karena diwnping hams 
mengeluarkan biaya yang lebih hesar juga diperlukan pengawasan yang lebih teUd 
terhadap operator terscf'lut Bila jumlaJL karyawan terlalu sedikit. maka akan 
berpengaruh pada proses pcngiriman dan penerimaan pesan / berita dati para 
pelanggan, 

Upaya mengatasi tnasalnh kelebihan tenaga kerja pada bagian operator radio 
panggH dengan eara mcnggunakan perhitungan jumlah tenaga kctja yang seharusnya 
ada untuk dibandingkan dengan tennga kerja yang ada saat ini, sehingga dapat 
dilakukan tindakan penambnhan atau pengllrangan tenaga kerja uotuk rnemperoteh 
jumlah tenaga kerja yang sesungguhnya dibutuhkan. 

Hasil pcnelitian yang dilakukan dad faktor anaUsa kebutuhan tenaga ketja 
tersehut maka dapat diperhitungkan perencanaan kebutuhan tenaga kelja yang 
optimal prula mhun 1996 membutuhkao 38 orang, talmo 1997 yaitu 45 orang, tahun 
199& yaitu 50 orang, tahull 1999 yaitu 46 orang dnn tahun 2000 yaitu 46 orang. 
Sedangkan persedirum tenaga kerja plldalahun 1996 berjumlah 47 orang, tahun 1997 
yaitu 58 orang, tahun 1998 yaitu 54 orang. tahu" 1999 yaitu 47 orang dan tabun 2000 
yaitu 53 orang. Ifasil perbandingan ruttafa perencanaan kebutuhan dan persediaan 
tennga kega ",lama 5 ",hun yaHu tahun 1996 - 2000 lerdapal kelebihan sebeSlif 34 
orang. 

Carn yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tcrsebut antara lain 
perusahaan mclakukan pemutusan nubungan ketja dan ada juga kdebihan karyawan 
tersebut dipindahkan ke hagian lain daJam lingkungan perusahaan yang masih 
kekurangan tennga kerja. Dengan demikian diperoJeh .iumlah tenaga kelja yang 
optimal pada bagian operator radio panggiJ pada PT, tndolink Cabaug Surabaya 
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