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ABSTRAK

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan
nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan tantangan global. Perguruan Tinggi sebagai lembaga pemerintah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi mencerdaskan bangsa.Dalam upaya penyelenggaraan
kegiatan perkuliahan yang meliputi Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran,
Penelitian dan Pengabdian masyarakat maka diperlukan pegawai yang handal yang mampu
menerapkan Sistem Pelayanan Minimal, hal ini pasti tidak akan terwujud apabila tidak
diiringi dengan semangat kerja yang tinggi oleh pegawai khususnya pegawai Fakultas
Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haij. Dimana Fakultas Teknik dibawah Universitas
Maritim Raja Ali Haji yang berstatus Negeri, namun keseluruhan pegawai administrasi
adalah berstatus pegawai Honorer. Tujuan Penelitian ini ialah (a)  Mengetahui Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Semangat Kerja Pegawai Pada Fakultas Teknik Universitas Maritim
Raja Ali Haji. (b) Mengetahui Kendala atau hambatan yang Mempengaruhi Semangat Kerja
Pegawai Pada Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dari permasalahan tersebut diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan
“Apakah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Semangat Kerja Pegawai Pada Fakultas Teknik
Universitas Maritim Raja Ali Haji?”. Dalam hal ini diukur dari indikator yaitu Pemberian
Penghargaan, Pemberian Kesempatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) dan Pemberian
Promosi Jabatan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada
Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjumlah 11 orang, dimana dalam
penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh sehingga keseluruhan pegawai
dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif, dan untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap maka penulis
menggunakan teknik wawancara.

Dari hasil penelitian ini maka penulis bisa menarik kesimpulan bahwa fakto-faktor
yang mempengaruhi semangat kerja pegawai belum terlaksanakan dengan baik pada
Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji, hal ini bisa dilihat dari jawaban
responden yang menyatakan jarang sekali mendapatkan faktor-faktor pendorong tersebut.
Namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi pegawai Fakultas Teknik Universitas
Maritim Raja Ali Haji, dengan profesionalisme kerja yang tinggi pegawai tetap memiliki
komitmen dalam bekerja, hal ini ditandai dengan tingkat disiplin kerja yang tinggi dan
penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa
semangat kerja pegawai Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah baik.

Kata kunci : Semangat Kerja, Pegawai
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ABSTRACT

National Development is an effort to improve the quality of human and people of
Indonesia are carried out on an ongoing basis, based on national capabilities, by utilizing
advanced science and technology as well as attention to global challenges. Higher
Education as a government agency which has the main task and function of educating the
nation, in an effort the organization of lectures covering the Tri Darma University
Teaching, Research and Service society will require a reliable employee who is able to
implement the Minimum Service System. This is definitely not going to materialize if not
accompanied with high morale by employees, especially employees of the Faculty of
Engineering, University Maritime Raja Ali Haij. Which under the Faculty of Engineering,
Raja Ali Haji Maritime University with the status of the State, but the overall administrative
employee is an employee Honorary status. The research goal is to (a) Knowing the Factors
Affecting Employee Morale At the Faculty of Engineering, Raja Ali Haji Maritime
University. (B) Knowing the constraints or barriers Affecting Employee Morale At the
Faculty of Engineering, University of Maritim Raja Ali Haji.

Of these problems, the writer tried to raise issues "Are Factors Affecting Employee
Morale At the Faculty of Engineering, University of Maritim Raja Ali Haji?" In this case the
measured indicators of Giving Award, Giving Opportunities Education and Training
(Training) and Giving Campaign Title . As for the population in this study were all
employees of the Faculty of Engineering, Raja Ali Haji Maritime University a total of 11
people. Which in the determination of saturated samples using sampling techniques so that
the entire personnel sampled in this study. then the method used is descriptive qualitative,
and to obtain accurate and complete data, the authors use interview techniques.

From these results, the authors can draw the conclusion that the facto-factors that
affect employee morale has not been fulfilled by both the Faculty of Engineering, University
of Maritim Raja Ali Haji.It can be seen from the answers respondents stating rarely get the
driving factors. But it is not an obstacle for employees of the Faculty of Engineering Raja
Ali Haji Maritime University, with high professionalism that employees remain committed
to the work, it is characterized by a high level of labor discipline and completion of work on
time so that it can be concluded that morale employee Maritime University Faculty of
Engineering Raja Ali Haji was good.

Keywords: Morale, Employee



PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan semangat kerja tidak terlepas dari motivasi,

Motivasi yang berarti dorongan atau daya penggerak.  Motivasi itu hanya diberikan

kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut.

Menurut  Hasibuan (2005:95): “Motivasi adalah pemberian daya penggerak
yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja
efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa motivasi kerja adalah faktor yang sangat penting
dalam mendorong seseorang untuk meningkatkan semangat kerja.”

Selain ditentukan oleh motivasi kerjanya, semangat kerja pegawai juga
ditentukan oleh kepuasan kerjannya, Menurut Handoko (1998:193) ”Kepuasan kerja
mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini nampak dari sikap
pegawai terhadap pekerjaan dan segala sesuatu dilingkungan kerjanya. Sudah
menjadi kewajiban setiap pemimpin untuk menciptakan kepuasan kerja bagi para
bawahannya, karena kepuasan kerja merupakan faktor yang diyakini dapat mendorong
dan mempengaruhi semangat kerja pegawai agar pegawai dapat bekerja dengan baik
dan secara langsung akan mempengaruhi tercapainya tujuan suatu organisasi.

Seorang pimpinan perlu mencari cara dan solusi guna menimbulkan semangat kerja

pegawai juga memberikan suasana kerja yang baik dan menyenangkan dan keselamatan

kerja sehingga pegawai akan merasa senang.

Atas dasar pendapat tersebut, maka cukup jelas bahwa supaya suatu organisasi

dapat berjalan dengan baik, perlu adanya semangat kerja Pegawai untuk mencapai tujuan

organisasi seperti yang pada saat ini penulis lihat dan amati pada Fakultas Teknik

Universitas Maritim Raja Ali Haji sangatlah perlu untuk memberi acuan bagi diri pegawai

yang ditingkat atas maupun sebagai Pegawai bawahan sehingga memberikan semangat kerja



yang tinggi karena melalui semangat kerja yang tinggi maka fungsi organisasi bisa berjalan

dengan maksimal.

Masalah semangat kerja merupakan masalah yang sangat mendasar sebagai
konsekuensi dari sebuah lembaga pemerintahan, pada Fakultas Teknik masalah
semangat kerja bisa diliat dari rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai, diliat dari
banyaknya pegawai yang datang terlambat, pulang sebelum waktunya, datang ke kantor
hanya duduk-duduk saja dan tidak berada diruangan dalam rangka memberikan
pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan deskripsi kerja pegawai masing-
masing.

Berdasarkan beberapa kecenderungan tersebut, maka menimbulkan minat bagi

peneliti untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tentang semangat kerja, khususnya

pada pegawai yang ada di Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji, sehingga

selanjutnya peneliti menetapkan judul penelitian ini sebagai berikut :

” Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Semangat Kerja Pegawai Pada Fakultas

Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji. ”

PERUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan semangat kerja menurut Taslim (1984;11) berpendapat

bahwa : ”Semangat kerja ibarat virus yang bisa berjangkit pada semua orang, dimana

bila semangat kerja  ini sudah berjangkit dan menyebar secara mendarahdaging akan

membuat manusia mampu menghasilkan prestasi yang gemilang.”  Apabila Pegawai

Sekretariat Fakultas Teknik memiliki semangat kerja yang tinggi, maka kemungkinan

mereka akan menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan.

Kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa gejala dengan semangat kerja

pegawai pada Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang,

seperti :



1. Sebagai kampus yang baru berstatus Negeri namun pegawai yang ditempatkan pada

Universitas Maritim Raja Ali termasuk Fakultas Teknik adalah pegawai dengan status

Pegawai Tetap Yayasan dan Pegawai Kontrak hanya sedikit pegawai yang berstatus

PNS yaitu sebagai Dekan, dan 1 (satu ) orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil

yang menjabat selaku Kepala Jurusan Teknik Informatika maka Pegawai tersebut

menjadi tidak semangat karena tingkat kesejahteraan pegawai masih sangat rendah.

2. Jumlah pegawai yang tersedia tidak sebanding dengan beban kerja yang banyak

sehingga banyak pegawai yang mendapatkan tumpukan beban pekerjaan sehingga

menimbulkan kejenuhan dalam bekerja, hal ini sangat berpotensi menurunnya semangat

kerja.

3. Kurangnya koordinasi antara atasan terhadap bawahan seperti penugasan terhadap

sebagian staf sehinga cendrung terjadi perselisihan di antara pegawai hal ini disebabkan

karena deskripsi kerja yang dijalankan belum spesifik secara individual sehingga sering

terjadi tumpang tindih, contohnya pekerjaan yang terkait bidang akademik

kemahasiswaan namun dijalankan oleh bidang umum dan keuangan atau sebaliknya

sehingga hal ini sering menimbulkan konflik internal yang berimbas kepada semangat

kerja pegawai.

4. Penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan hal ini dikarenakan

sistem perekrutan pegawai yang tidak berdasarkan klasifikasi pendidikan.

Dengan semangat kerja yang tinggi dari pegawai maka pekerjaan yang

ditugaskan kepadanya akan dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat atau

lebih cepat. Dengan semangat kerja yang tinggi organisasi akan maju dan berkembang

dan memperoleh hasil yang lebih baik. Semangat kerja yang tinggi pada pegawai

otomatis membuat pegawai akan merasa nyaman.



Berdasarkan beberapa gejala tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan

penelitian ini sebagai berikut :

” Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Semangat Kerja Pegawai Pada

Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang? ”

TUJUAN

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja pegawai

pada Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat semangat kerja pegawai pada

Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

KEGUNAAN

a. Sumber  Informasi bagi pegawai dan evaluasi diri dalam meningkatkan

semangat kerja pada Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang.

b. Sumber  Informasi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dengan objek yang sama.

c.  Sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam penerapan disiplin

Ilmu Administrasi Negara.

JENIS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah bersifat deskriptif kualitatif.

Sugiyono (2001: 6) mengatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan

terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan



dengan variabel lain. Dengan demikian , penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan

data dan menggali berbagai sumber dan faktor- faktor yang mempengaruhi semangat

kerja pegawai pada Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang,

kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana

kenyataannya dilapangan.

LOKASI PENELITIAN.

Lokasi Penelitian adalah pada Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali

Haji Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Politeknik Senggrang di Tanjungpinang.

Alasan penulis mengambil Lokasi pada Fakultas Teknik Universitas Maritim

Raja Ali Haji Tanjungpinang adalah :

a. Sesuai dengan lingkup bahasan penelitian, maka Fakultas Teknik Universitas Maritim

Raja Ali Haji Tanjungpinang merupakan salah satu lembaga pemerintahan dimana

Fakultas Teknik adalah bagian dari Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai satu-

satunya Universitas Negeri di Kepulauan Riau.

b. Peneliti memandang permasalahan semangat kerja sebagai salah satu hal penting dalam

diri setiap pegawai tanpa adanya semangat kerja pegawai tidak dapat melaksanakan

tugas-tugas untuk mencapai tujuan, sehingga hal ini menarik untuk diteliti.  Karena juga

merupakan bidang kajian /studi Ilmu Administrasi Negara.  Lagipula penelitian untuk

permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja ini belum ada yang

meneliti.



POPULASI DAN SAMPEL

Sumber : Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji 2013

DATA PRIMER

Menurut Mayer dan Greenwood (terjemahan 1984;361), yang dimaksud

data primer adalah data yang dikumpulkan tangan pertama oleh penulis.  Dalam hal

ini melalui wawancara dengan responden secara langsung, mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi semangat kerja pegawai dan faktor-faktor penghambat semangat

kerja pegawai  pada Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang.

DATA SEKUNDER

Menurut Mayer dan Greenwood (terjemahan 1984;361), yang dimaksud  data

sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk suatu maksud yang lain tetapi

digunakan kembali oleh analisis dalam suatu disain riset yang baru.  Dalam hal ini data

diperoleh melalui kearsipan yang meliputi :

N0 JABATAN
POPULASI
(ORANG)

SAMPEL
(ORANG)

1.
2.

4.
5.
6.
7.

Kabag TU
Kasubbag Akademik &
Kemahasiswaan
Kasubbag Umum & Keuangan
Pegawai Administrasi
Supir
Petugas Kebersihan

1
1
1
1
5
1
1

1
1
1
1
5
1
1

JUMLAH 11 11



a). Data tentang tugas dan fungsi pada Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang termasuk struktur organisasi, Rencana Strategis dan buku pedoman.

b). Data tentang Jumlah Pegawai Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang, serta struktur organisasi dan tata kerjanya.

c). Data tentang lingkungan kerja dan fasilitas yang dimiliki pada Fakultas Teknik

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara   langsung lisan dengan responden

mengenai masalah-masalah penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara

yang telah penulis susun sebelumnya. Adapun alat yang digunakan adalah pedoman

wawancara

b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan

sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Alat yang digunakan dalam

observasi adalah ceklis. Blangko yang digunakan disusun berisi item-item tentang

kejadian.

TEKNIK ANALISIS DATA

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian ini menggunakan analisa secara

kualitatif yang tidak terikat dengan skor maupun skala.  Data dan informasi yang diperoleh

selanjutnya dipilih-pilih sesuai dengan karakteristiknya serta dilihat kelayakannya,

kemudian baru dideskripsikan dan di interprestasikan untuk memberikan gambaran yang

sejelas-jelasnya mengenai Objek penelitian.



SEMANGAT KERJA

Semangat kerja pegawai adalah keinginan pada diri individu maupun sekelompok

orang yang bekerjasama, yakni para pegawai pada Fakultas Teknik Universitas Maritim

Raja Ali Haji Tanjungpinang untuk memberikan hasil kerja yang sebaik – baiknya yang

diaktualisasikan melalui sikap dan kegairahan kerja, kerjasama, disiplin, dan konsekuen

dalam menjalankan setiap aktivitasnya, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Naik turunnya semangat kerja pegawai disebabkan oleh beberapa faktor.

Menurut Malthis (2006; 114) motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang

menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya orang bertindak karena suatu alas an

untuk mencapai tujuan. Memahami motivasi kerja sangatlah penting karena kinerja ,

reaksi terhadap kompensasi dan persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi

dan mempengaruhi motivasi. Pendekatan untuk memahami motivasi berbeda-beda, karena

teori yang berbeda mengembangkan pendangan dan model mereka sendiri.

Menurut Arep (2003; 51) ada sembilan faktor motivasi, yang dari kesembilan

tersebut dapat dirangkum dalam 6 faktor secara garis besar, yaitu :

1. Faktor Kebutuhan Manusia

a) Kebutuhan Dasar (Ekonomis )

Kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan makan,

pakaian, dan perumahan yang biasa disebut sebagai kebutuhan primer.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini seseorang akan mengerahkan segala

kemampuannya, karena kebutuhan makanan, pakaian dan perumahan

merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi.

b) Kebutuhan Rasa Aman (Psikologis)



Yang termasuk salam kategori kebutuhan psikologis disini diantaranya

adalah kebutuhan akan status, pengakuan, penghargaan, dan lain-lain.

Menurut Arep (2003;61) keinginan karyawan untuk mencapai status

tertentu atau untuk menjadi seorang “Tokoh” bukan saja berarti bahwa

karyawan harus mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mencapai

kemajuan, akan tetapi juga harus bersedia menerima kewajiban-kewajiban

yang lebih banyak. Artinya motivasi untuk meraih status yang diidam-

idamkan akan melekat kuat dalam dirinya.

c) Kebutuhan Sosial

Menurut Robert Carison:”Satu cara meyakinkan para karyawan betah

bekerja adalah dengan meyakinkan bahwa dirinya memiliki banyak mitra

diorganisasi”. Karyawan dalam suatu organisasi memerlukan berinteraksi

dengan sesame karyawan dan dengan sesama atasan serta menumbuhkan

pengakuan atas prestasi kerjanya.

2. Faktor Kompensasi

Menurut Handoko (2001;155), kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para

karyawan sebagai balas jasa bekerja. Apabila kompensasi diberikan secara benar,

para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran

organisasi. Kompensasi penting bagi karyawan, karena kompensasi mencerminkan

nilai karya karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Dalam hal pemberian

gaji beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya:

a) Arti Gaji Bagi Karyawan



Bagi seorang karyawan gaji mempunyai arti yang mendalam yakni sesuatu

yang dapat mempengaruhi tingkat kehidupan karyawan yang bersangkutan

bersama keluarganya.

b) Dasar Pemberian Gaji

Ada beberapa dasar dalam pemberian gaji. Satu diantaranya adalah: “Hasil

Kerja” yakni gaji diberikan berdasarkan jumlah atau nilai barang yang

dijual atau dihasilkan.

3. Faktor Komunikasi

Menurut Arep dalam manajemen personalia (2003:81), komunikasi yang lancer

adalah komunikasi terbuka dimana informasi mengalir secara bebas dari atas

kebawah atau sebaliknya, dalam suatu organisasi komunikasi perlu dijalin secara

baik antara atasan dengan bawahan atau bawahan sesama bawahan, karena dengan

komunikasi yang lancer maka arus komunikasi akan berjalan lancar pula serta tidak

terjadi adanya miss komunikasi yang akan mengakibatkan kesimpangsiuran dalam

melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Dengan komunikasi yang lancer

kebijakan organisasi akan dapat mudah dimengerti.

4. Faktor Kepemimpinan

Menurut Arep dalam manajemen personalia (2003 ; 93), kepemimpinan adalah

kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau

masyarakat yang berbeda-beda menuju pencapaian tertentu dalam mencapai tujuan

yakni untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain,

maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia digunakan beberapa gaya

kepemimpinan, diantaranya :



a) Democratic Leadership adalah suatu gaya kepemimpinan yang

menitikberatkan kepada “kemampuan untuk menciptakan MORAL” dan “

Kemampuan untuk menciptakan “KEPERCAYAAN”.

b) Dictatorial atau Autocratic Leadership, yakni suatu gaya leadership yang

menitikberatkan kepada “ Kesanggupan untuk MEMAKSAKAN”

keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk

kepentingan pribadinya dan/atau golongannya dengan kesediaan untuk

menerima segala resiko apapun.

c) Paternalistik Leadreship, yakni bentuk antara gaya pertama “Democratic

dan kedua Dictatorial” diatas.

d) Free Rain Leadership, yakni salah satu gaya kepemimpinan yang 100

persen menyerahkan seluruhnya kebijaksanaan pengoperasian manajemen

sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada

ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan atasan mereka.

5. Faktor Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan karyawan dalam suatu

organisasi untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap

organisasi perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya, baik

yang diselenggarakan didalam maupun diluar organisasi. Menurut Arep (2003:108),

pelatihan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia

terutama dalam hal pengetahuan, kemampuan, keahlian dan sikap.

Manfaat pelatihan bagi karyawan :

a. Meningkatkan motivasi

b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam

melaksanakan tugas sehari-hari.



c. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan menghilangkan rasa rendah diri

d. Memperlancar pelaksanaan tugas

e. Menumbuhkan sikap positif terhadap organisasi

f. Meningkatkan semangat dan gairah kerja

g. Mempertinggi rasa peduli terhadap organisasi

h. Meningkatkan rasa saling menghargai antar karyawan

i. Memberikan dorongan bagi karyawan untuk menghasilkan yang terbaik

j. Memberikan dorongan bagi karyawan untuk memberikan pelayanan yang

terbaik.

6. Faktor Prestasi

Penilaian prestasi kerja karyawan bagi organisasi merupakan sarana untuk

mengembangkan sumber daya manusia. Sedangkan bagi karyawan penilaian

prestasi dapat memacu semangat kerja guna peningkatan kerja selanjutnya. Karena

dengan penilain prestasi ini akan merasa bahwa hasil kerja mereka diakui oleh pihak

organisasi dan kemudian menimbulkan harapan untuk memproleh komunikasi dari

organisasi. Hal ini merupakan sumber motivasi kerja yang sangat mempengaruhi

kerja karyawan.

Lateiner (1985:207) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi semangat

kerja adalah kebanggaan pekerja atas pekerjaannya, hasrat untuk maju, perasaan telah

diberlakukan dengan baik, kemampuan untuk bergaul dengand kawan sekerja, dan

kesadaran akan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Nawawi (1990:207) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi semangat

kerja pegawai adalah minat atau perhatian terhadap pekerjaan, upah/gaji, status sosial

berdasarkan jabatan, tujuan mulia dan pengabdian, suasana lingkungan kerja, dan

hubungan manusiawi.



Sedangkan mengenai semangat kerja membutuhkan perhatian yang teratur,

diagnosis dan pengobatan yang layak seperti halnya dengan kesehatan.  Semangat kerja

agak sukar diukur karena sifatnya abstrak.  Semangat kerja merupakan gabungan dari

kondisi fisik, sikap, perasaan, dan sentimen pegawai. Untuk mengetahui adanya semangat

kerja yang rendah dalam pemerintahan dapat mengetahui faktor penyebabnya dan

berusaha untuk mengambil suatu tindakan yang lebih dini.

Menurut Nitisemito (1996:205) “Indikasi yang menunjukkan kecendrungan umum
rendahnya semangat kerja adalah rendahnya produktivitas, tingkat absensi yang tinggi,
Labour turnover yang tinggi, tingkat kerusakan yang tinggi,  kegelisahan dimana-mana,
tuntutan yang sering kali terjadi,  dan pemogokan.Berdasarkan indikasi yang
menunjukkan kecendrungan rendahnya semangat kerja, maka karakteristik semangat kerja
pegawainya dapat diketahui dari tiga indikator, yaitu disiplin, kerja sama, dan kepuasan
kerja.”

KONSEP OPERASIONAL DAN PENGUKURAN

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam hasil penelitian secara Empiris maka

sejumlah konsep yang digunakan dalam penelitian perlu dioperasionalkan agar benar-benar

menyentuh hasil yang diteliti secara maksimal. Konsep-konsep yang dioperasionalkan

tersebut perlu dilakukan pengukuran guna mempermudah dalam pemberian Nilai/Skor yang

terdiri dari Indikator-Indikator.

Semangat kerja pegawai adalah keinginan pada diri individu maupun sekelompok

orang yang bekerjasama, yakni para pegawai pada Fakultas Teknik Universitas Maritim

Raja Ali Haji Tanjungpinang untuk menampilkan hasil kerja yang sebaik – baiknya yang

diaktualisasikan melalui sikap dan kegairahan kerja, kerjasama, disiplin, dan konsekuen

dalam menjalankan setiap aktivitasnya, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Naik turunnya semangat kerja pegawai disebabkan oleh beberapa faktor.



Maksudnya adalah tetap pendirian dan tidak menyimpang dalam melaksankan

setiap tugas/ sesuai peraturan dan ketentuan kerja serta etika kerja, hingga tujuan umum

lembaga dapat terealisasi sebagaimana tercermin dalam visi dan misi ataupun tujuan

Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.  Dan pegang teguh pada

pendirian tidak mudah goyah meskipun banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi.

Menurut pendapat Singarimbun (1996:205). Operasional adalah unsur penelitian yang

menunjukan bagaimana mengukur suatu variabel. Dengan kata lain konsep operasional

adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda dan untuk kesamaan

pikiran dalam analisa maka dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep teori yang akan

peneliti pergunakan sebagai konsep yang akan dioperasionalkan adalah menurut pendapat

Siagian (1985:89).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEMANGAT KERJA PEGAWAI

PADA SEKRETARIAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA

ALI HAJI

Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja pegawai pada sekretariat Fakultas

Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah sebuah kajian penting yang selayaknya

menjadi pertimbangan pihak terkait, karena didalam lembaga pelaksana kegiatan

perkuliahan meliputi kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan penelitian serta pengabdian

kepada ,masyarakat  ini sangat diperlukan inovasi dalam menghasilkan kualitas prima dalam

pelayanan. Semangat kerja yang tinggi akan menghasilkan produktivitas kerja yang

demikian juga, begitu pula sebaliknya apabila dalam suatu lembaga tidak memperhatikan

faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja maka akan bisa dipastikan bahwa lembaga

tersebut tidak akan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan



efisien. Indikatornya adalah sangat penting memprioritaskan faktor-faktor yang menjadi

pendukung dalam peningkatan semangat kerja termasuk memperhatikan kebutuhan fisik dan

psikologis pegawai dimana apabila kebutuhan materi atau non materi pegawai terpenuhi

maka akan memberi dampak langsung terhadap produktivitas kerja.

Permasalahan semangat kerja pegawai pada Fakultas Teknik Universitas Maritim

Raja Ali Haji merupakan masalah besar yang dihadapi antara lain adalah sebagai kampus

yang baru berstatus Negeri namun pegawai yang ditempatkan pada Universitas Maritim

Raja Ali termasuk Fakultas Teknik adalah pegawai dengan status Pegawai Tetap Yayasan

dan Pegawai Kontrak hanya sedikit pegawai yang berstatus PNS yaitu sebagai Dekan, maka

Pegawai tersebut menjadi tidak semangat karena tingkat kesejahteraan pegawai masih

sangat rendah, biasanya pegawai mempunyai semangat kerja yang tinggi dalam bekerja

apabila kesejahteraan tercapai.Jumlah pegawai yang tersedia tidak sebanding dengan beban

kerja yang banyak sehingga banyak pegawai yang mendapatkan tumpukan beban pekerjaan

sehingga menimbulkan kejenuhan dalam bekerja, hal ini sangat berpotensi menurunnya

semangat kerja.

Dari pendapat yang disampaikan oleh responden diatas bisa disimpulkan bahwa

sangat penting memberikan tugas belajar  bagi pegawai yang berprestasi diluar dari

kesempatan pendidikan dan pelatihan yang sudah disediakan.

Dari semua pernyataan responden hasil wawancara ternyata pemberian tugas

belajar  mampu menjadi faktor yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya semangat kerja

pegawai. Namun mereka juga sangat mengharapkan adanya penambahan kesempatan

mengikuti pendidikan dan pelatihan karena melalui pendidikan dan pelatihan mampu

meningkatkan semangat kerja. Dan hal penting yang juga memberi pengaruh yang sangat

besar terhadap prestasi kerja dan semangat kerja pegawai adalah adanya pemberian tugas



belajar  khusus bagi pegawai yang berprestasi agar menjadi pemacu pegawai untuk lebih

giat lagi dalam menjalankan tugasnya selaku pemberi pelayanan terhadap mahasiswa antara

lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan  semangat kerja

sehingga melalui semangat kerja yang tinggi pegawai negeri sipil mampu meningkatkan

pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana tugas pokok dan fungsimasing-masing  selaku

pemberi pelayanan publik khususnya di lingkungan Sekretariat Fakultas Teknik Universitas

Maritim Raja Ali Haji .

1. Pemberian Promosi

Memberikan promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan

dengan memberikan kesempatan untuk berkembang secara objektif kepada

bawahannya untuk berlomba dan bersaing secara sehat menduduki jabatan yang

lebih tinggi, sehingga hal tersebut akan memicu semangat kerja pegawai di

Sekretariat Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Menanggapi pertanyaan yang diberikan mengenai bagaimana pendapat

mereka tentang promosi jabatan bagi pegawai yang berprestasi hampir keseluruhan

memandang bahwa sangat penting adanya promosi jabatan bagi pegawai yang

berprestasi dalam meningkatkan semangat kerja,salah satu jawaban responden

adalah sebagai berikut:

EM ”Untuk saat ini yang berlaku di Fakultas Teknik UMRAH sudah mulai
mengarah kepada sistem hierarki dengan SOTK dan Tupoksi yang terstruktur
sehingga pemberian promosi jabatan terlaksana dengan tepat dan mampu
meningkatkan semangat kerja”

Responden lainnya memberi jawaban yang hampir sama:

BU” Mengenai jabatan tentu saja akan meningkatkan motivasi kerja bagi
pegawai, tetapi apakah ada kesempatan bagi mereka?dilapangan jabatan hanya



untuk orang yang kenal dengan atasan saja, tanpa melihat kinerja dan prestasi
yang bersangkutan”

Selanjutnya responden menjawab seperti berikut :

AR” Pasti lah dengan adanya promosi jawaban pegawai akan lebih
semangat dalam bekerja, saya rasa itu sudah menjadi rahasia umum, ga ada
orang yang ga senang bila dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi”

Selanjutnya diuraikan oleh responden lainnya :

HR” Bisa, karena biasanya pegawai sangat mengharapkan adanya promosi
jabatan. Melalui promosi jabatan pegawai terebut mendapat pelimpahan
wewenang,sehingga dia menjadi giat dalam menjalankan tugas pekerjaan
yang dibebankan kepadanya selaku penanggungjawab atas tugas tersebut”

Dari pengakuan salah satu reponden tersebut bisa disimpulkan bahwa

promosi jabatan merupakan impian pegawai demi meningkatkan karir sehingga

dengan adanya motivasi peningkatan karir didalam diri masing-masing pegawai

negeri sipil secara langsung menjadi pegawai tersebut menjadi lebih semangat

dalam menjalankan aktivitas selaku pegawai,sehingga menempatkan profesionalitas

kerja diatas kepentingan pribadi. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh

responden diatas salah satu responden juga mempunyai pendapat yang sama yaitu

pada intinya mereka sangat menginginkan adanya promosi jabatan bagi pegawai

yang berprestasi.Wawancaranya adalah sebagai berikut:

IK” Iya dengan adanya promosi jabatan bagi pegawai yang berprestasi maka
akan mendorong pegawai lainnya untuk berlomba-lomba mngejar promosi
tersebut, karena seperti yang kita ketahui promosi jabatan adalah yang sangat
diharapkan semua pegawai termasuk saya disini, disini pun sudah mulai tampak
promosi jabatan karena pegawai sudah diberikan kesempatan untuk menduduki
posisi tertentu walaupun belum berstatus PNS ”



Lalu penulis mendapatkan jawaban dari responden berikutnya :

DF” Menurut pendapat saya promosi jabatan mampu mempengaruhi semangat
kerja, karena kita tahu sendiri makna dari promosi jabatan itu berarti adanya
kenaikan pangkat pegawai, jadi pastinya pegawai akan semangat bila
mendapatkan pangkat dan golongan yang lebih tinggi, selain pangkat maka
dengan adanya promosi jabatan maka penghasilan pegawai pun bertambah yaitu
dengan adanya tunjangan jabatan, untuk masalah jabatan itu disini sudah mulai
menerapkan prioritas promosi jabatan terhadap pegawai dengan prestasi tinggi,
senioritas maupun tingkat pendidikan ”

Berdasarkan jawaban dari sebagian besar responden tersebut kita bisa

menarik kesimpulan bahwa sangat penting adanya promosi jabatan terhadap upaya

meningkatkan semangat kerja pegawai negeri termasuk pegawai di lingkunngan

Sekretariat Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selanjutnya

disamping memberikan promosi jabatan terhadap pegawai yang berprestasi jangan

lupa memperhatikan masalah lainnya yaitu memberikan promosi jabatan kepada

semua pegawai khususnya pada Sekretariat Fakultas Teknik Universitas Maritim

Raja Ali Haji, karena dengan adanya promosi jabatan yang sama kepada seluruh

pegawai merupakan cara untuk menciptakan keseimbangan didalam lingkungan

kerja sehingga mampu menciptakan sebuah lingkungan kerja yang penuh

produktivitas yang pada intinya mempengaruhi semangat kerja seluruh pegawai.

Pengaruh promosi jabatan terhadap semua pegawai sangat besar terhadap usaha

peningkatan semangat kerja.

Demi mendapatkan informasi mengenai pengaruh promosi jabatan yang

sama terhadap semua pegawai penulis mengajukan wawancara kepada seluruh

responden mengenai maslah tersebut,salah satu responden memberikan jawaban

sebagai berikut:



RO” Menurut saya sangat perlu karena dengan adanya promosi jabatan
yang sama bagi setiap pegawai pada Sekretariat Fakultas Teknik
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini merupakan kesempatan yang sangat
dinantikan, hal ini akan memacu saya selaku untuk lebih giat bekerja dan
pastinya dengan adanya promosi tersebut akan meningkatkan semangat
kerja saya dalam menjalankan aktivitas selaku pegawai negeri sipil”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan salah satu respnden tersebut bisa

disimpulkan bahwa adanya promosi jabatan yang sama terhadap seluruh pegawai

akan berpengaruh besar terhadap suasana kerja,jawaban tersebut hampir sama

dengan jawaban responden lainnya. Salah satu jawaban responden lainnya adalah

sebagai berikut:

HR” ia sudah semestinya semua pegawai diberikan kesempatan promosi
jabatan yang sama, karena itu merupakan hak tiap pegawai, apabila
dihubungkan dengan semangat kerja, menurut saya apabila ada promosi
jabatan pasti pegawai akan bersemangat dalam bekerja”.

Kemudian jawaban yang hampir serupa disampaikan responden lainnya :

BU” betul sangat penting memberikan promosi jabatan yang sama bagi
seluruh pegawai karena itu seperti memmbangkitkan gairah dalam bekerja,
karena ada tujuan lain yang hendak dicapai selain dari gaji ”

Berbagai macam jawaban dari responden menanggapi pertanyaan akan

pentingnya promosi jabatan yang sama bagi seluruh pegawai negeri sipil,namun

pada intinya responden sangat setuju bahwa pemberian kesempatan promosi jabatan

yang sama bagi pegawai, seperti kesimpulan dari responden berikut ini:

DF”Iya menurut saya seluruh pegawai diberi kesempatan yang sama untuk
mendapatkan promosi jabatan. Tergantung kepada pribadi masing-masing
responden tersebut apakah mereka mau memanfaatkan kesempatan yang
ada di depan mata, apabila masalah itu ditanya kepada saya, saya bisa



pastikan bahwa saya akan menggunakan kesempatan mendapatkan promosi
jabatan dengan sebaik-baiknya. Karena ini sangat berhubungan dengan
tingkat kepuasan dan semangat kerja,dijamin pegawai bila mendapatkan
posisi yang diidamkan ajan semangat dalam bekerja apalagi bila posisi itu
memberi wewenang yang luas bagi seseorang untuk menjadi pembuat
keputusan”.

Jawaban yang sedikit berbeda disampaikan oleh responden berikutnya :

AN” Menurut pendapat saya ada atau tidaknya promosi jabatan memang selayaknya
pegawai negeri selalu meningkatkan semangat dalam bekerja ”

Dari hasil wawancara terhadap responden mengenai pengaruh promosi

jabatan yang sama kepada seluruh pegawai bisa disimpulkan bahwa promosi jabatan

adalah salah satu faktor yang mampu meningkatkan semangat kerja

pegawai,termasuk pegawai pada Sekretariat Fakultas Teknik Universitas Maritim

Raja Ali Haji.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua responden yang dijadikan

sampel dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mampu

mempengaruhi semangat kerja pegawai pada Sekretariat Fakultas Teknik

Universitas Maritim Raja Ali Haji antara lain Pemberian Penghargaan berupa

pemberian Bonus atau Insentif berupa materi dan pemberian Piagam, Pemberian

kesempatan Pendidikan dan Latihan berupa peningkatan kesempatan mengikuti

pendidikan dan latihan dan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai

berprestasi dan pemberian promosi melalui pemberian promosi jabatan bagi

pegawai yang berprestasi dan pemberian kesempatan promosi jabatan yang sama

bagi pegawai.



Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pegawai pada Sekretariat

Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat dikatakan bahwa segala

faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja pegawai pada Fakultas Teknik

belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari banyaknya faktor pendukung

semangat kerja yang sebelumnya diuraikan didalam indikator semangat kerja dan

kesimpulan akhir adalah walaupun faktor-faktor pendukung semangat kerja pegawai

belum dipenuhi secara maksimaln namun semangat kerja pegawai pada Sekretariat

Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah baik hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran pegawai pada Fakultas Teknik akan tugas dan tanggung jawab

mereka selaku pelayanan masyarakat dalam hal ini melayani mahasiswa dalam

melaksanakan kegiatan perkuliahan sangat tinggi walaupun dengan segala

keterbatasan namun mereka tetap mampu untuk menumbuhkan semangat kerja yang

tinggi, hal ini bisa dilihat antara lain dari tingginya tingkat kehadiran pegawai dan

rendahnya absen kerja pegawai.

Faktor-faktor Penghambat Semangat Kerja Pegawai Pada Sekretariat Fakultas

Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Kelangsungan organisasi Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang menyangkut semangat kerja pegawai yang akan mampu memberikan

pengaruh pada salah satu aspek yang ada pada diri pegawai itu sendiri. Karena

semangat kerja pegawai merupakan syarat bagi pencapaian tujuan organisasi sesuai

dengan harapan.  Akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan terhadap tugas –

tugas yang akan diselesaikan semangat kerja belum mampu memberikan yang terbaik

secara maksimal, sehingga beberapa kendala masih terjadi.



Kendala tersebut adalah sebagai kampus yang baru berstatus Negeri namun

pegawai yang ditempatkan pada Universitas Maritim Raja Ali termasuk Fakultas Teknik

adalah pegawai dengan status Pegawai Tetap Yayasan dan Pegawai Kontrak hanya

sedikit pegawai yang berstatus PNS yaitu sebagai Dekan, maka Pegawai tersebut

menjadi tidak semangat karena tingkat kesejahteraan pegawai masih sangat rendah,

biasanya pegawai mempunyai semangat kerja yang tinggi dalam bekerja apabila

kesejahteraan tercapai.

Semangat kerja yang tinggi dari pegawai maka pekerjaan yang diberikan atau

ditugaskan kepadanya akan dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat atau

lebih cepat. Dengan semangat kerja yang tinggi organisasi akan maju dan berkembang

dan memperoleh hasil yang lebih baik. Semangat kerja yang tinggi bagi para pegawai

otomatis membuat pegawai akan merasa senang bekerja sehingga kecil kemungkinan

akan pindah bekerja ditempat lain (mutasi).

KESIMPULAN

Dari penelitian yang peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dari semua responden yang dijadikan sampel dalam

penelitian ini bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mampu mempengaruhi

semangat kerja pegawai pada Sekretariat Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali

Haji antara lain Pemberian Penghargaan berupa pemberian Bonus atau Insentif berupa

materi dan pemberian Piagam, Pemberian kesempatan Pendidikan dan Latihan berupa

peningkatan kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan dan pemberian tugas belajar

bagi pegawai yang berprestasi dan pemberian promosi melalui pemberian promosi



jabatan bagi pegawai yang berprestasi dan pemberian kesempatan promosi jabatan yang

sama bagi pegawai.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja pegawai pada Fakultas Teknik

yaitu pemberian penghargaan berupa insentif dan piagam penghargaan, pemberian

kesempatan mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) dan Promosi Jabatan baik

kepada pegawai yang berprestasi maupun kepada seluruh pegawai. Maka penulis

menyimpulkan mengenai semangat  kerja pegawai pada Sekretariat Fakultas Teknik

Universitas

Maritim Raja Ali Haji dapat dikatakan bahwa segala faktor-faktor yang

mempengaruhi semangat kerja pegawai belum dilaksanakan dengan baik dan

kesimpulan akhir adalah walaupun faktor pendukung semangat kerja belum

sepenuhnya diterapkan namun kesadaran pegawai akan tugas pokok dan fungsi serta

kewajiban mereka selaku pelaku administrasi yang melayani mahasiswa sangat

tinggi sehingga semangat kerja pegawai pada Sekretariat Fakultas Teknik

Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah baik.

2. Kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa gejala dengan semangat kerja pegawai

pada Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, seperti :

Sebagai kampus yang baru berstatus Negeri namun pegawai yang ditempatkan pada

Universitas Maritim Raja Ali adalah pegawai honorer,Jumlah pegawai yang tersedia

tidak sebanding dengan beban kerja yang banyak, Fasilitas yang belum

memadai,Penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.

SARAN

1. Untuk kedepannya agar pimpinan Universitas  memperhatikan Sekretariat Fakultas,

termasuk Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji selaku Unit kerja di



Universitas yang bersentuhan langsung dalam menjalankan Tri Darma Perguruan

Tinggi yaitu Pengajaran, Pengabdian dan Penelitian.

2. Fakultas Teknik Universitas Maritim raja Ali Haji mengajukan pendidikan dan

pelatihan setiap bulannya, agar dapat lebih memahami dan mengerti serta mengenali

bagaimana langkah-langkah yang mampu meningkatkan semangat kerja,bagaimana

menjadikan sebuah pekerjaan menjadi menarik untuk dilakukan sehingga segala

pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai menjadi semangat dan menyenangkan.

Semangat kerja yang tinggi dari pegawai maka pekerjaan yang diberikan atau

ditugaskan kepadanya akan dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat atau

lebih cepat.

3. Kedepannya agar pemerintah lebih memperhatikan pegawai honorer pada Fakultas

Teknik ini, karena pada dasarnya pegawai-pegawai yang bertugas pada Sekretariat

Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah orang-orang yang punya

potensi untuk dikembangkan lebih lanjut salah satu dengan memberikan kesempatan

tugas belajar terutama bagi pegawai berprestasi guna melanjutkan pendidikan termasuk

untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia.
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