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 PT. Korin Global Mandiri yang bergerak pada bidang perekrutan awak 

kapal termasuk calon Officer/Cadet juga melaksanakan program scholarship guna 

menunjang ketersediaannya junior officer yang handal dan kompeten. Setiap 

kegiatan harus didukung dengan pelaksanaan yang baik agar kegiatan/program 

dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi pelaksanaan scholarship  pada PT. 

Korin Global Mandiri belum berjalan secara baik sehingga perlu perbaikan. Oleh 

sebab itu perlu dilakukan analisis program scholarship guna mencapai tujuan dari 

perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui kendala-kendala 

yang dihadapi oleh PT. Korin Global Mandiri. Selain itu penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi dalam program tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

mendeskripsikan secara terperinci pelaksanaan program scholarship dalam 

menunjang kegiatan penyediaan junior officer yang berkompeten di PT.Korin 

Global Mandiri. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan dengan 

wawancara, observasi, literarur buku dan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan 

program scholarship PT. Korin Global Mandiri  

 Hasil penelitian menunjukan kendala yang dihadapi PT. Korin Global 

Mandiri dalam pelaksanaan program scholarship adalah pelaksanaan seleksi calon 

Cadet penerima scholarship yang belum terorganisir dengan baik. Dikarenakan 

pelatihan dan edukasi bagi Cadet yang belum maksimal dan kurangnya loyalitas 

Junior Officer ex Cadet scholarship. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala-kendala pelaksanaan program scholarship guna menunjang ketersediaan 

Junior Officer yang kompeten di PT. Korin Global Mandiri adalah pembuatan 

struktur organisasi pelaksana seleksi calon Cadet penerima scholarship, 

memaksimalkan pelatihan dan edukasi bagi Cadet dan memperhatikan dan 

meningkatan kesejahteraan para Junior Officer di PT.Korin Global Mandiri guna 

meningkatkan kinerja dan loyalitas Junior Officer itu sendiri. 
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