
 

Nindya | Pengaruh Stress Kerja Terhadap Perilaku Kerja Kontra Produktif Dengan Employee 

Personality Sebagai Variabel Moderating Pada Karyawan Operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(PERSERO) Daerah Operasi 6 Yogyakarta. 

1 

 

STRESS KERJA DAN PERILAKU KERJA KONTRA 

PRODUKTIF : EMPLOYEE PERSONALITY 

SEBAGAI VARIABEL MODERATING 
 

 

Nindya Putra Prasetyanta 
Universitas Islam Indonesia 

Prasetyanta@gmail.com 

 
 

Abstrak 

Secara umum, stress kerja yang dialami oleh individu pada organisasi sangat 

dipengaruhi oleh sifat dan kepribadian masing-masing individu. Besarnya peran 

karakteristik kepribadian dalam mempengaruhi stress kerja dan perilaku kerja 

kontraproduktif ini, harus diiringi dengan pengelolaan emosi yang stabil dan 

kepribadian baik dari karyawan. Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah 

Menguji pengaruh stress kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan 

operasional PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta serta mengetahui 

pengaruh employee personality dalam memoderasi hubungan stress kerja pada perilaku 

kontraproduktif karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 

Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. Kereta Api 

Indonesia (persero) Daerah Operasional 6 Yogyakarta yang berjumlah 88 orang. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Hirarki. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah Stress kerja berpengaruh positif terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif, Employee Personality berpengaruh negatif terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif, Agreeableness dapat memperlemah hubungan positif stress kerja dan 

perilaku kerja kontrapoduktif,  Conscientiousness dapat memperlemah hubungan positif 

stress kerja dan perilaku kerja kontraproduktif karyawan operasional PT. Kereta Api 

Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta. 
 

Kata kunci—Stress Kerja, Perilaku Kerja Kontra Produktif, Agreeableness, 

Conscientiousness. 
 

 In general, the stress of work experienced by individuals in the organization is 

strongly influenced by the nature and personality of each individual. The magnitude of 

the role of personality characteristics in influencing work stress and counterproductive 

work behavior must be accompanied by stable emotional management and good 

personality of employees. The purpose of the research to be achieved is to examine the 

effect of work stress on counterproductive work behavior on PT. Kereta Api Indonesia 

Operational Area 6 Yogyakarta and found out the influence of employee personality in 

moderating work stress relations on counterproductive behavior of PT. Indonesian 

Railway Operational Area 6 Yogyakarta. The sampling technique used in this study was 

random sampling. The sample in this study were employees at PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Operational Area 6 Yogyakarta, totaling 88 people. The data analysis 
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technique used in this study is Hierarchical Regression Analysis. The results of this 

research are that work stress has a positive effect on counterproductive work behavior, 

Employee Personality has a negative effect on counterproductive work behavior, 

Agreeableness can weaken the positive relationship of work stress and 

counterproductive work behavior, Conscientiousness can weaken the positive 

relationship of work stress and counterproductive work behavior on the operational 

behavior of PT. Indonesian Railway Operational Area 6 Yogyakarta. 
 

Keywords— Work Stress, Couterproductive Work Behavior, Agreeableness, 

Conscientiousness. 
 
 

PENDAHULUAN 

 

Secara umum, stress kerja yang dialami oleh individu pada organisasi sangat 

dipengaruhi oleh sifat dan kepribadian masing-masing individu. Kondisi ini terjadi 

karena pada dasarnya, setiap individu memiliki sifat kepribadian yang berbeda satu 

sama lain. Adanya perbedaan tersebut dapat menyebabkan timbulnya persepsi stres 

kerja yang berbeda bagi individu dalam organisasi. Seorang karyawan yang mengalami 

stres akan berpengaruh terhadap menurunnya efisiensi dan kapasitas kerjanya, menekan 

insiatif, berkurangnya rasa senang pada pekerjaan, perhatian pada organisasi, bahkan 

mungkin sampai hilangnya rasa tanggung jawab. 

Kepribadian adalah seperangkat karakteristik dalam individu yang 

mempengaruhi kognisi dan perilaku (Hussain et al, 2012). Kepribadian individu sendiri 

dikelompokkan menjadi lima besar yang terdiri dari, keterbukaan (opennessess), 

kesadaran/hati nurani (Conscientiousness), kecenderungan untuk bersosialisasi 

(extraversion), simpati (Agreeableness) dan cemas atau emosional (neurotisisme). 

Perilaku kerja kontraproduktif (CWB) mengacu pada perilaku yang disengaja oleh 

karyawan yang merugikan atau bermaksud merugikan organisasi, karyawan lain, 

maupun keduanya. 

Peristiwa stress kerja ini pun terjadi pada karyawan yang bekerja di perusahaan 

yang bergerak dibidang transportasi yang semakin berkembang dan banyak diminati 

oleh masyarakat, seperti kereta api. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan 

penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Berdasarkan 

uraian sebelumnya terkait perilaku kerja kontraproduktif, penting untuk diteliti lebih 

lanjut mengenai pengaruh stress kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Selain 

itu, employee personality menjadi salah satu faktor yang akan diteliti dalam penelitian 

ini. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengkaji pengaruh stress kerja terhadap perilaku 

kerja kontraproduktif dengan employee personality sebagai variabel moderating pada 

karyawan operasional PT.KAI DAOP 6 Yogyakarta.  

 

KAJIAN TEORI 

Stress Kerja 

Stress ialah suatu kondisi dinamis dimana seorang individu dihadapkan pada 

peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh 

individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti serta penting (Robins, 2008: 368). 

Stres juga merupakan suatu respons adaptif terhadap suatu situasi yang dirasakan 
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menantang atau mengancam kesehatan individu, yang merupakan salah satu dampak 

dari kehidupan modern. Individu dapat merasa stres karena terlalu banyak pekerjaan, 

ketidakpahaman terhadap pekerjaan, beban informasi yang terlalu berat atau karena 

mengikuti perkembangan zaman (Jum’ati & Wuswa, 2013).  

Perilaku Kerja Kontraproduktif  

Sackett dan DeVore (2001) telah mendefinisikan perilaku kontraproduktif 

sebagai `perilaku yang disengaja pada bagian dari anggota organisasi yang bertentangan 

dengan kepentingan, visi dan misi organisi. Definisi yang hampir sama juga 

disampaikan oleh Bowling (cit. Vatankhah et al., 2017) perilaku kerja kontraproduktif 

yaitu perilaku dimana individu melanggar norma-norma organisasi atau perilaku 

sukarela yang melanggar norma organisasi. Perilaku kontraproduktif atau sering disebut 

sebagai perilaku menyimpang merupakan masalah utama di tempat kerja yang memiliki 

kecenderungan mengganggu dan membahayakan organisasi (Uche et al., 2017: 118). 

Employee Personality  

Sifat kepribadian merupakan fondasi dasar kepribadian individu yang melandasi 

pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang (Barrick dan Mount 2005). Menurut Wood, 

Chapman dkk (2004:103) menjelaskan kepribadian adalah, keseluruhan dari kombinasi 

yang menggambarakan dan karakteristik watak yang menyebabkan manusia secara 

alamiah bersifat unik. Perbedaan kepribadian antara masing-masing individu 

berpengaruh terhadap prilaku individu, dalam mengatasi situasi dan kondisi yang 

kurang mendukung. Robbins (1996:85) konsepsi kepribadian adalah : “total jumlah dan 

cara-cara dimana mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain”. 

Konsep sifat kepribadian yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Big Five 

Personality yang terbagi dalam lima dimensi yaitu openness to experience, 

conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Dalam penelitian ini 

menggunakan Agreeableness dan Conscientiousness sebagai variabel moderasi. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode dengan proportional stratified random sampling. Menurut 

Sugiyono (2011) adalah teknik pengambilan sampel pada populasi yang heterogen dan 

berstrata dengan mengambil sampel dari tiap-tiap sub populasi yang jumlahnya 

disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing sub populasi secara acak atau 

serampangan. Lokasi dalam penyusunan penelitian, penulis melakukan penelitian di PT. 

Kereta Api Indonesia (persero) Daerah Operasional 6 Yogyakarta.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Kereta Api 

Indonesia (persero) Daerah Operasional 6 Yogyakarta yang berjumlah 642 orang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random 

sampling, yaitu suatu teknik sampling yang dipilih secara acak, cara ini dapat digunakan 

apabila analisa penelitian cenderung umum. Jadi karyawan di PT. Kereta Api Indonesia 

(persero) Daerah Operasional 6 Yogyakarta yang dapat dijadikan sebagai responden 

sebanyak 87 orang. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Regresi Hirarki, dengan bantuan program SPSS. Analisis regresi hirarki adalah teknik 

statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel moderasi (Employee 
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Personality: agreeableness dan conscientiousness) terhadap hubungan antara variabel 

independen (Stres Kerja) dan variabel dependen (Perilaku Kerja Kontra Produktif) 

(Baron Kenny dalam Ghozali, 2011). Variabel moderasi adalah variabel yang akan 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2011). Langkah-langkah analisis dalam persamaan regresi 

hirarki yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

Persamaan Analisis 

Y = a + β1X1 + e 

Y = a + β1X1 + β2Z1 + β3X1*Z1 + e 

Y = a + β1X1 + β2Z2 + β3X1*Z2 + e 

Keterangan: 

Y = Perilaku Kerja Kontra Produktif 

X1 = Stress Kerja 

Z1 = Agreeableness 

Z2 = Conscientiousness 

a = Konsanta 

β = Koefisien Regresi 

e = Kesalahan 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan alat regresi linier berjenjang (hierarchical regression analysis) yang 

terdiri dari regresi linier sederhana dan uji moderasi. Adapun moderasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Agreeableness dan Conscientiousness. 

Metode analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji Stress Kerja dan 

Employee Personality pada Perilaku Kerja Kontraproduktif, dengan tingkat 

signifikansinya menggunakan α = 0,05 (5%). Adapun level signifikansi sebesar α = 0,05 

(5%). Berikut hasil pengujian dalam penelitian ini. 

 

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Stress Kerja 

Hypothesis 
Koef. 

Beta 
thitung Sig. Description 

Stress Kerja 0,659 5,182 0,000 Signifikan 

Sumber: data diolah 2018 

Dari tabel 1 di atas diperoleh koefisien beta variabel Stress Kerja pada Perilaku 

Kerja Kontraproduktif sebesar 0,659, nilai t hitung sebesar 5,182 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Pada taraf signifikansi 5%, maka signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel Stres Kerja berpengaruh positif pada Perilaku Kerja 

Kontraproduktif. Hasil pengujian ini menyatakan bahwa Ho1a ditolak dan Ha1a 

diterima. Hasil peneltian ini sejalan dengan penelitian Bowling dan Eschlemen (2010) 

dan Sprung dan Jex (2012) mengungkapkan bahwa stress kerja sangat mempengaruhi 

perilaku kerja kontraproduktif.   
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Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Stress Kerja 

Model R R Square Adjusted R Square 

Regresi 0,488 0,238 0,229 

 Sumber: data diolah 2018 

Dari hasil koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 2 dapat diketahui 

bahwa variabel Stres Kerja berpengaruh sebesar 0,238 atau 23,8% terhadap Perilaku 

Kerja Kontra Produktif. Sedangkan 76,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
 

Model pengujian moderasi Agreeableness untuk pen garuh Stres Kerja dengan 

Perilaku Kerja Kontraproduktif disajikan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Peran Moderasi Agreeableness 

 

Ada tidaknya peran Agreeableness sebagai variabel yang memoderasi hubungan 

antara Stress Kerja dengan Perilaku Kerja Kontraproduktif dapat dilihat dari tingkat 

signifikansi persamaan berikut. Apabila persamaan Stress Kerja * Agreeableness 

signifikan, maka terdapat peran moderasi dari variabel Stress Kerja dengan Perilaku 

Kerja Kontraproduktif. Berikut hasil pengujian dalam penelitian ini:  

Tabel 3 Hasil Uji F dengan Moderasi Agreeableness 

Model  F Sig Keterangan 

Regresi 15,205 0,000 Signifikan  

Sumber: data diolah 2018 

Dari hasil Uji F pada tabel 8 membuktikan bahwa Stress Kerja, Agreeableness 

dan Stres Kerja * Agreeableness secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif dengan signifikansi sebesar 0,000.  

Tabel 4 Hasil Uji-t dengan Moderasi Agreeableness 

Hypothesis 
Koef. 

Beta 
thitung Sig. 

Keterangan 

Stres Kerja  2.730 2,936 0.004 Signifikan 

Agreeableness -1.161 1,838 0.032 Signifikan 

Interaksi Stres Kerja * 

Agreeableness 

-0.615 2.497 0.014 Signifikan 

Sumber: data diolah 2018 

Stres Kerja 

Agreeableness 

Perilaku Kerja 

Kontraproduktif 
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Dari tabel 9 diperoleh koefisien beta pada variabel Stress Kerja sebesar 2,730, 

Agreeableness sebesar -1,261 dan Stres Kerja*Agreeableness sebesar -0,615. 

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa variabel Stres Kerja*Agreeableness 

mempunyai nilai signifikansi 0,014 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho2b ditolak 

dan Ha2b diterima yang artinya terbukti bahwa Agreeableness memoderasi hubungan 

antara Stres Kerja dan Perilaku Kerja Kontraproduktif dengan kata lain Agreeableness 

bukan merupakan moderator antara Stres Kerja dan Perilaku Kerja Kontraproduktif. 

Hasil peneltian ini tidak sejalan dengan penelitian . Chang & Smithikrai (2010), dalam 

penelitiannya terkait perilaku kerja kontraproduktif menunjukkan bahwa berdasarkan 

hasil analisis statistik, perilaku kerja kontraproduktif dapat diprediksi oleh karakteristik 

kepribadian seperti conscientiousness, agreeableness, self-esteem, extraversion, 

neuroticism dan openness to experience. 

 

 

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi Agreeableness 

Model R R Square Adjusted R Square 

Regresi 0,593 0,352 0,329 

 Sumber: data diolah 2018 

Dari hasil koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 5 dapat diketahui 

bahwa variabel Stress Kerja, Agreeableness dan Stres Kerja * Agreeableness 

berpengaruh sebesar 0,329 atau 32,9% terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif. 

Sedangkan 67,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian. 

 

Conscientiousness yang memoderasi hubungan antara Stres Kerja dengan 

Perilaku Kerja Kontraproduktif dapat disajikan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Peran Moderasi Conscientiousness 

Ada tidaknya peran Conscientiousness sebagai variabel yang memoderasi 

hubungan antara Stres Kerja dengan Perilaku Kerja Kontraproduktif dapat dilihat dari 

tingkat signifikansi persamaan berikut. Apabila persamaan Stres Kerja * 

Conscientiousness signifikan, maka terdapat peran moderasi dari variabel Stres Kerja 

dengan Perilaku Kerja Kontraproduktif. Berikut hasil pengujian dalam penelitian ini:  

 

Tabel 6 Hasil Uji F dengan Moderasi Conscientiousness 

Model  F Sig Keterangan 

Regresi 11,706 0,000 Signifikan  

Sumber: data diolah 2018 

Stress Kerja 

Conscientiousness 

Perilaku Kerja 

Kontraproduktif 
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Dari hasil Uji F pada tabel 5 membuktikan bahwa Stress Kerja, 

Conscientiousness dan interaksi Stres Kerja * Conscientiousness secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif dengan 

signifikansi sebesar 0,000.  

Tabel 6 Hasil Uji Regresi dengan Moderasi Conscientiousness 

Hypothesis 
Koef. 

Beta 
thitung Sig. 

Keterangan 

Stres Kerja  1,916 2,776 0,007 Signifikan 

Conscientiousness -0,925 1,669 0,037 Signifikan 

Interaksi Stres Kerja * 

Conscientiousness 

-0,409 1,994 0.049 Signifikan 

Sumber: data diolah 2018 

Dari tabel 6 diperoleh koefisien beta pada variabel Stres Kerja sebesar 1.916, 

Conscientiousness sebesar -0.925 dan Interaksi Stres Kerja * Conscientiousness sebesar 

-0,409. Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa variabel Interaksi Stres Kerja * 

Conscientiousness mempunyai nilai signifikansi 0,049 < 0,05 artinya Ho2a ditolak dan 

Ha2a diterima. Dengan kata lain variabel Conscientiousness merupakan variabel 

moderasi antara Stres Kerja  dan Perilaku Kerja Kontraproduktif. Beberapa penelitian 

mengungkapkan bahwa kepribadian conscientiousness berhubungan negatif dengan 

perilaku kerja kontraproduktif (Berry et al, 2007; Dalal, 2005; Dudley, Orvis, Lebiecki 

& Cortina, 2006). 

 

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

Regresi 0,543 0,295 0,270 

 Sumber: data diolah 2018 

Dari hasil koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 7 dapat diketahui 

bahwa variabel Stress Kerja, Conscientiousness dan interaksi Stres Kerja * 

Conscientiousness berpengaruh sebesar 0,270 atau 27% terhadap Perilaku Kerja 

Kontraproduktif. Sedangkan 63% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian. 

 

KESIMPULAN 

 
Kesimpulan dalam peelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Stress kerja berpengaruh positif terhadap perilaku kerja kontraproduktif pada 

karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta. 

2. Agreeableness dapat memperlemah hubungan positif stress kerja dan perilaku 

kerja kontrapoduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia Daerah 

Operasi 6 Yogyakarta.  
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3. Conscientiousness dapat memperlemah hubungan positif stress kerja dan perilaku 

kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

Daerah Operasi 6 Yogyakarta. 

 
 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa masih 

terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, peneliti memberikn beberapa saran 

untuk pertimbangan sebagai penyempurnaan. 

1. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti disarankan untuk melakukan penelitian 

longitudinal atau jangka panjang agar perilaku kerja kontraprduktif yang 

dilakukan tidak hanya diambil dari kuesioner yang diberikan tetapi juga sesuai 

dengan data valid mengenai statistic kinerja pegawai tersebut. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan perusahaan untuk lebih 

memperhatikan hal-hal yang menjadi stress kerja karena dapat berpengaruh 

terhadap keterlibatan karyawan dalam perilaku kerja kontraproduktif. Perilaku 

kerja kontradiktif dapat diminimalisir dengan cara menciptakan suasana yang 

nyaman seperti mengurangi kendala dalam organisasi. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

perusahaan dalam memperhatikan faktor yang memicu mulculnya perilaku 

kerja kontra produktif, seperti faktor stress kerja (kendala organisasi, konflik 

interpersonal, beban kerja) yang dapat mempengaruhi karyawan dalam 

perilaku kerja kontra produktif.  

b. Pelatihan yang sifatnya edukasi dengan mengikuti perkembangan zaman 

milenial saat ini, seperti pelatihan bagaimana memanfaatkan sosial media 

untuk memasarkan produk atau memberikan informasi yang baik untuk 

masyarakat, karena semua pegawai KAI adalah aset untuk menjadi change 

agent dan aset dalam mempromosikan produk-produk PT.KAI, tentunya 

dengan memberikan apresiasi yang sepadan dengan segala hal yang sudah 

diupayakan dalam kontribusinya untuk perusahaan. 

c. Penerapan yang sungguh-sungguh untuk program peningkatan karir/ 

pemberian reward (best employee) melalui base by performance, 

kesempatan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik melalui 

tugas belajar maupun mandiri. Pendataan & penilaian pekerja operasional 

melaui aspek Knoledge, Skill, Attitude pegawai itu sendiri. 

d. Pengelolaan SDM Operasional terkait kelebihan jam kerja operasional para 

pekerja dalam satu pekannya. Pemberian sosialisasi terkait keadaan 

perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai ataupun 

mempertimbangkan pemberian kompensasi atas kelebihan jam kerja setiap 

satu pekan dalam satu bulan. 

e. Pengelolaan alat pelindung diri dalam pemenuhannya untuk setiap pekerja 

dalam direktorat operasional yang kontininue dan sudah sesuai dengan 

standart keamanan, peralatan dinas seperti helm, rompi, sepatu, dan alat 

komunikasi HT untuk dinas langsir di setiap stasiun yang ada langsirannya. 
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f. Informasi yang memadai, instruksi yang jelas, sifatnya adalah baku dalam 

penafsiran peraturan dinas, tidak pada saat berganti pemimpin aturannya 

juga berganti. Karena akan membuat bingung para pekerja operasional. 

g. Mengelola pelatihan/ refreshing yang sifatnya menyenangkan dan sejenak 

melupakan pekerjaan dikantor merata untuk seluruh pegawai operasional, 

selain untuk menyegarkan ingatan & membuat hati menjadi lebih bahagia 

hal ini juga bisa menjadi media untuk menjalin komunikasi dan kerjasama 

dalam tim kerja. 

h. Memberikan usulan kepada manajemen pusat untuk mengkaji ulang program 

PI (Penyetaraan Ijazah) yang sementara waktu ini ditiadakan. 

Menyelenggrakan program PI dengan lebih fair, terbuka dan persaingan 

yang sehat, dengan seleksi yang ketat, sehingga perusahaan mendapatkan 

SDM yang benar-benar berkualitas dan para pekerja yang memiliki ijazah 

lebih tinggi memiliki kesempatan untuk bisa PI. 
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