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1. Visi dan Misi 

Sekolah Tinggi 

Ilmu Pelayaran  

 

Visi  

Menjadi institusi perguruan tinggi ilmu pelayaran yang berkelas dunia 

dan terdepan di Indonesia. 

 

Misi 

1. Meningkatkan, mengembangkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran untuk penguasaan 

kompetensi berbasis metodologi modern dan teknologi informasi 

yang bertaraf internasional. 

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu penelitian ilmiah dan 

pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan industri 

pelayaran. 

3. Membentuk peserta didik berkarakter industri untuk mewujudkan 

sumber daya manusia di bidang pelayaran yang berintegritas, 

memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air yang tanggap, 

tangguh, tanggon dan trengginas. 

4. Mengembangkan, memelihara sarana, prasarana dan fasilitas 

pendidikan ilmu pelayaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

5. Mengembangkan, meningkatkan tata kelola pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

 

2. Tujuan 

Pedoman 

 

Untuk melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI yang 

telah ditetapkan dan disyahkan sehingga pelaksanaan isi standar SPMI 

dapat dikendalikan 

 

 

3. Luas Lingkup 

Pedoman dan 

Penggunaannya 

 

Pedoman ini berlaku: 

1. Pada saat standar SPMI telah dilaksanakan dan sebelum 

dikendalikan oleh penanggungjawab masing-masing standar dalam 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.  

2. Untuk semua Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) 

Jakarta. 

 

 

4. Definisi Istilah 

 

1. Evaluasi Standar SPMI : proses kegiatan pengukuran yang 

dilakukan oleh Kanit. Monitoring dan Audit yang bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian dengan isi standar yang telah ditetapkan.  
2. Manual SPMI : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  
3. Instruksi Kerja SPMI : rincian daftar tugas yang harus dilakukan 

oleh penerima tugas. 
4. Pemeriksaan adalah : suatu proses pengecekan atau pengauditan 

secara rinci dan menyeluruh terhadap semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara konsisten, 

periodik dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencocokkan 

semua penyelenggaraan pendidikan dengan isi standar  
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5. Monitoring : aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi 

tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang 

dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat 

segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga 

mengurangi risiko. 
 

 

5. Langkah-

langkah Evaluasi 

Standar 

 
1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic (harian, 

mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi 

standar SPMI yang telah dilaksanakan  
2. Melakukan pendokumentasian terhadap semua temua baik berupa 

penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari 

penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar  
3. Memeriksa kelengkapan dokumen seperti SOP, Formulir yang 

sesuai dengan isi standar yang telah dilaksanakan  
4. Melakukan Analisa terhadap alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai  
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil 

monitoring dan evaluasi / pengukuran yang telah dilakukan  
6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi / pengukuran 

ketercapaian isi semua Standar SPMI yang telah dilaksanakan 

kepada Ketua STIP yang disertai dengan saran atau rekomendasi 

pengendalian 
 

 

6. Kualifikasi 

Pejabat/Petugas 

yang 

menjalankan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Standar 

 

Pihak yang harus melaksanakan pedoman evaluasi pelaksanaan standar 

ini : 

1. Kepala Unit Monitoring dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

sebagai koordinator dari pengendalian standar,  

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar 

yang bersangkutan, dan/atau  

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar 

yang bersangkutan.  

 

 

7. Catatan 

 

Untuk melengkapi pedoman ini, diperlukan ketersediaan dokumen 

tertulis berupa :  

1. Prosedur Audit Mutu Akademik Internal 

2. Formulir Evaluasi Diri  

3. Formulir Temuan Hasil Audit 

 

 

8. Referensi 

 

Tulis Referensi terkait, bila ada 

 
 


