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Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar kompetensi lulusan Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan
di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar kompetensi lulusan Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang,
dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar kompetensi
lulusan kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan kompetensi lulusan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar kompetensi lulusan dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/A.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
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Tanggal

M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar kompetensi lulusan di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar kompetensi lulusan Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
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5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar kompetensi lulusan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi
pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar kompetensi lulusan di lingkungan Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi kompetensi
lulusan.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap kompetensi lulusan.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/A.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI
Halaman 1 dari 2
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MANUAL EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai standar
kompetensi lulusan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar kompetensi lulusan di Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar kompetensi lulusan untuk mengambil tindakan pengendalian,
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apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar
dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian
standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya kompetensi lulusan.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar kompetensi
lulusan tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan kompetensi lulusan,
dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/A.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI
Halaman 1 dari 3
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wahjoe
Pangestoeti,
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kompetensi lulusan
sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika kompetensi lulusan Universitas Maritim Raja Ali Haji memerlukan
pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara
rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui kompetensi
lulusan yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam isi
standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan kompetensi lulusan yang dilakukan secara berkala, untuk
mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan kompetensi lulusan tersebut
telah berjalan sesuai dengan isi standar
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5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi kompetensi lulusan dalam semua aspek
penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap kompetensi lulusan yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi
kompetensi lulusan, atau bila isi kompetensi lulusan gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
kompetensi lulusan.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi kompetensi
lulusan.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian kompetensi lulusan seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian kompetensi lulusan kepada pimpinan unit kerja
dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
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Kode No:

M.Pnkt/Std/05/A.01
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wahjoe
Pangestoeti,
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
14

Tanggal

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar kompetensi lulusan Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar kompetensi lulusan
setiap berakhirnya siklus kompetensi lulusan.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan Universitas Maritim Raja Ali
Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan
mutunya. Siklus standar kompetensi lulusan Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
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15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi kompetensi lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi kompetensi lulusan, anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar kompetensi lulusan
sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian kompetensi lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi kompetensi lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan kompetensi
lulusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh kompetensi lulusan, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
kompetensi lulusan (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Kompetensi lulusan
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MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/B.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM
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Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar isi pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang,
dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar isi pembelajaran
kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar isi pembelajaran dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/B.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
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Tanggal

M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar isi pembelajaran di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar isi pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
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5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar isi pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi
pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar isi pembelajaran di lingkungan Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi
pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
isi pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar isi pembelajaran.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/B.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI
Halaman 1 dari 2
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MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wahjoe
Pangestoeti,
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai standar
isi pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar isi pembelajaran di Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk mengambil tindakan pengendalian,
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apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar
dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian
standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar isi pembelajaran.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar isi
pembelajaran tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar isi
pembelajaran, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/B.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI
Halaman 1 dari 3
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi pembelajaran
sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar isi pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji memerlukan
pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara
rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar isi
pembelajaran yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang diatur
dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar isi pembelajaran yang dilakukan secara berkala, untuk
mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar isi pembelajaran
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
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5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar isi pembelajaran dalam semua aspek
penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar isi pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar isi
pembelajaran, atau bila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar isi pembelajaran.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar isi
pembelajaran.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar isi pembelajaran seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/B.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM
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Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar isi pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar isi pembelajaran setiap
berakhirnya siklus standar isi pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya.
Siklus standar isi pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.
4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar isi pembelajaran, secara periodik dan
berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar isi pembelajaran, anatar lain pada:
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a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar isi pembelajaran sesuai
dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi
pembelajaran.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar isi
pembelajaran (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar isi pembelajaran
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MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/C.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM
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Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar proses pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses
pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar proses pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang,
dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar proses
pembelajaran kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses
pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar proses pembelajaran dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan

1.
2.
3.
4.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
Ketersediaan peraturan dalam no.1.
Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
Formulir/template standar
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/C.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wahjoe
Pangestoeti,
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM
Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
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Tanggal

Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar proses pembelajaran di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar proses pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
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5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar proses pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi
pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar proses pembelajaran di lingkungan Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses
pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
proses pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar proses pembelajaran.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
MANUAL SPMI
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Kode No:
M.Evls/Std/03/C.01
Tanggal:
Revisi:

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai standar
proses pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar proses pembelajaran di Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar proses pembelajaran untuk mengambil tindakan

41

pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar proses pembelajaran.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar proses
pembelajaran tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar proses
pembelajaran, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses
pembelajaran sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar proses pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan
evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar proses
pembelajaran yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang diatur
dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar proses
pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
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5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dalam semua
aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar proses pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
proses pembelajaran, atau bila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar proses pembelajaran.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar proses
pembelajaran.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar proses pembelajaran seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar proses pembelajaran kepada pimpinan
unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/C.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Wahjoe
Anggota
Pangestoeti,
PJM
S.Sos., M.Si.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM
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Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar proses pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar proses pembelajaran
setiap berakhirnya siklus standar proses pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan
mutunya. Siklus standar proses pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah tahunan.
4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan
berkelanjutan.
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16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar proses pembelajaran, anatar lain
pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar proses pembelajaran
sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses
pembelajaran.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar proses
pembelajaran (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar proses pembelajaran
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/D.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian
pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar penilaian
pembelajaran kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian
pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang penilaian pembelajaran terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar penilaian pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan

1.
2.
3.
4.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
Ketersediaan peraturan dalam no.1.
Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
Formulir/template standar
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/D.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
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Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar penilaian pembelajaran di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
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5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar penilaian pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi
pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar penilaian pembelajaran di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
penilaian pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
penilaian pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar penilaian
pembelajaran.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
MANUAL SPMI

Kode No:
M.Evls/Std/03/D.01
Tanggal:
Revisi:
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Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau
pemenuhan standar penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali
Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar penilaian pembelajaran yang
sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran
dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau
kendala tersebut.
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10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar penilaian pembelajaran untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar penilaian pembelajaran tidak terpenuhi, atau memperkuat
pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga dapat disimpulkan, antara
lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar dosen dan tenaga
kependidikan.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar penilaian
pembelajaran tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar dosen dan
tenaga kependidikan, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/D.01
Tanggal:
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Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja
Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan
evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar
penilaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang
diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar penilaian pembelajaran yang dilakukan secara berkala,
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untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar penilaian
pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dalam semua
aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
penilaian pembelajaran.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar penilaian pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
penilaian pembelajaran, atau bila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar penilaian pembelajaran.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar penilaian
pembelajaran.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar penilaian pembelajaran seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar penilaian pembelajaran kepada
pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi
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KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/D.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
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M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar penilaian
pembelajaran setiap berakhirnya siklus standar penilaian pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja
Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan
mutunya. Siklus standar penilaian pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji adalah tahunan.
4. Definisi Istilah
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15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar penilaian pembelajaran, secara periodik dan
berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar penilaian pembelajaran, anatar lain
pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar penilaian pembelajaran
sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian
pembelajaran.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Penilaian Pembelajaran (M.Pntp/Std/01/D.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

54

MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
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55

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/E.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar dosen
dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji
dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar dosen dan
tenaga kependidikan kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau
masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar dosen dan tenaga
kependidikan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar dosen dan tenaga
kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/E.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
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Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
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4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar dosen dan tenaga
kependidikan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji
harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit
kerja pada semua aras.
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4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar dosen dan tenaga kependidikan harus dipatuhi, dikerjakan, dan
dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar dosen
dan tenaga kependidikan.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar dosen dan tenaga
kependidikan.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/E.01
Tanggal:
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MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau
pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji
telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit
kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan
yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga
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kependidikan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga dapat disimpulkan,
antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar dosen dan tenaga
kependidikan.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar dosen dan
tenaga kependidikan tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar dosen dan
tenaga kependidikan, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar dosen dan tenaga
kependidikan sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji
memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan
evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar dosen
dan tenaga kependidikan yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang
diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara
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berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar dosen
dan tenaga kependidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan
dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar dosen dan tenaga kependidikan yang
telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
dosen dan tenaga kependidikan, atau bila isi standar dosen dan tenaga
kependidikan gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar dosen dan tenaga kependidikan.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar dosen dan
tenaga kependidikan.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan kepada
pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi
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1. Perumusan
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Jabatan
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M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar dosen
dan tenaga kependidikan setiap berakhirnya siklus standar dosen dan tenaga
kependidikan.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas
Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut
ditingkatkan mutunya. Siklus standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.
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4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan, secara
periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar dosen dan tenaga kependidikan,
anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar dosen dan tenaga
kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
4. Lakukan revisi isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi
standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar dosen dan
tenaga kependidikan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar dosen dan tenaga kependidikan, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar Dosen
dan Tenaga Kependidikan (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
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a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
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M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan
standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali
Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar Sarana dan
Prasarana Pembelajaran kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau
masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Sarana dan
Prasarana Pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang Sarana dan Prasarana
Pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi
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Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar sarana
dan prasarana pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua
unit kerja pada semua aras.
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4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dan
dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana
dan prasarana pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Sarana dan prasarana pembelajaran
7. Catatan
Untuk melengkapi manul ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar sarana dan prasarana
pembelajaran.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/F.01
Tanggal:
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Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai
pelaksanaan atau pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua
unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar sarana dan prasarana
pembelajaran yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana
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pembelajaran dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk mengambil
tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
dapat berakibat isi standar sarana dan prasarana pembelajaran tidak terpenuhi,
atau memperkuat pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar sarana dan prasarana
pembelajaran.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar sarana dan
prasarana pembelajaran tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pembelajaran, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/F.01
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Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar Sarana
dan Prasarana Pembelajaran sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan,
dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar Sarana
dan Prasarana Pembelajaran yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa
yang diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dilakukan
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secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar
Sarana dan Prasarana Pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi
standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
Sarana dan Prasarana Pembelajaran, atau bila isi standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Sarana
dan Prasarana Pembelajaran.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau
rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/F.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor

Tanggal
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Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu
standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran setiap berakhirnya siklus standar Sarana dan
Prasarana Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut
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ditingkatkan mutunya. Siklus standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, secara
periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran, anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada
waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga menjadi
standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan
Prasarana Pembelajaran.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, dan
dosen.
7. Catatan
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5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran
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MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/G.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran Universitas Maritim Raja
Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar
pengelolaan pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar pengelolaan
pembelajaran kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar dosen dan tenaga
kependidikan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar dosen dan tenaga
kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan,
Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
Dosen dan tenaga kependidikan

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang
berkaitan dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar
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8. Referensi
a. KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Plks/Std/02/G.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Nama
Zaitun, S.S.,
M.Ag.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM
Ketua LP3M

Tanggal

Ketua Senat
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4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian
1. Visi, Misi dan Tujuan

UMRAH
Rektor
Tim PJM

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran Universitas Maritim Raja
Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar pengelolaan
pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
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1. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar pengelolaan pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar pengelolaan di lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
pengelolaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga
kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
1. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
pengelolaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
Dosen dan tenaga kependidikan

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar pengelolaan
pembelajaran
8. Referensi
b. KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
MANUAL SPMI

Kode No:
M.Evls/Std/03/G.01
Tanggal:
Revisi:
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Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
1. Perumusan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
2. Pemeriksaan
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
3. Persetujuan
Ketua Senat
UMRAH
4. Penetapan
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian
Tim PJM
1. Visi, Misi dan Tujuan
Proses

Tanggal

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau
pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja
Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
1. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran yang
sudah ditetapkan.
2. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar pengelolaan
pembelajaran dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut.
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3. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar pengelolaan pembelajaran tidak terpenuhi, atau memperkuat
pencapaian standar pengelolaan pembelajaran.
4. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga dapat disimpulkan,
antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
1. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar pengelolaan
pembelajaran.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar pengelolaan
pembelajaran tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
Pusat Penjaminan Mutu

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi
a. KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
MANUAL SPMI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/G.01
Tanggal:
Revisi:
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Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
1. Perumusan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
2. Pemeriksaan
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
3. Persetujuan
Ketua Senat
UMRAH
4. Penetapan
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian
Tim PJM
1. Visi, Misi dan Tujuan
Proses

Tanggal

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan
Pembelajaran sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan
evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
1. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar
pengelolaan pembelajaran yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa
yang diatur dalam isi standar tersebut.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar pengelolaan pembelajaran yang dilakukan secara
berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar
pengelolaan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
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5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dalam
semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar
pengelolaan pembelajaran.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar pengelolaan pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
pengelolaan pembelajaran, atau bila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal
dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar pengelolaan pembelajaran.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar
pengelolaan pembelajaran.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar pengelolaan pembelajaran seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar pengeloaan pembelajaran kepada
pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan,
Pusat Penjaminan Mutu

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit

8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/G.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Zaitun.S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau
pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja
Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
1. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran yang
sudah ditetapkan.
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2. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar pengelolaan
pembelajaran dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut.
3. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar pengelolaan pembelajaran tidak terpenuhi, atau memperkuat
pencapaian standar pengelolaan pembelajaran.
4. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga dapat disimpulkan,
antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
5. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar pengelolaan
pembelajaran.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar pengelolaan
pembelajaran tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusaN
Pusat Penjaminan Mutu

7. Catatan

1.
2.
3.
4.

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
Prosedur/SOP evaluasi
Formulir evaluasi
Formulir/borang temuan hasil evaluasi
Formulir/borang laporan evaluasi

8. Referensi
a. KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/H.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Zaitun, S.S.,
M.Ag.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM
Ketua LP3M

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran Universitas Maritim Raja
Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar
pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar pengelolaan
pembelajaran kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan
pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang pembiayaan pendidikan terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar pembiayaan pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
Dosen dan tenaga kependidikan

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan pembiayaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar
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8. Referensi
a. KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Plks/Std/02/H.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran Universitas Maritim Raja
Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar pembiayaan
pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
1. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar pengelolaan pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi
pencapaiannya.
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2. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar pengelolaan di lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
pembiayaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga
kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
pembiayaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
Dosen dan tenaga kependidikan

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar pembiayaan
pembelajaran
8. Referensi
a. KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/H.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Zaitun, S.S.,
M.Ag.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM
Ketua LP3M

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau
pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja
Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
1. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran yang
sudah ditetapkan.
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2. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar pembiayaan
pembelajaran dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut.
3. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar pembiayaan pembelajaran tidak terpenuhi, atau memperkuat
pencapaian standar pembiayaan pembelajaran.
4. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga dapat disimpulkan,
antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
5. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar pembiayaan
pembelajaran.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar pembiayaan
pembelajaran tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar pembiayaan
pembelajaran, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
Pusat Penjaminan Mutu

7. Catatan

1.
2.
3.
4.

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
Prosedur/SOP evaluasi
Formulir evaluasi
Formulir/borang temuan hasil evaluasi
Formulir/borang laporan evaluasi

8. Referensi
a. KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI M.Pgdl/Std/04/H.01
Tanggal:
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Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
1. Perumusan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
2. Pemeriksaan
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
3. Persetujuan
Ketua Senat
UMRAH
4. Penetapan
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian
Tim PJM
1. Visi, Misi dan Tujuan
Proses

Tanggal
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar pembiayaan
Pembelajaran sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar pembiayaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji
memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan
evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
1.Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu
proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar pembiayaan
pembelajaran yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam isi
standar tersebut.
2.Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar pembiayaan pembelajaran yang dilakukan secara berkala, untuk
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mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar pembiayaan pembelajaran
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dalam
semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar
pembiayaan pembelajaran.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar pembiayaan pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
pembiayaan pembelajaran, atau bila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal
dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar pembiayaan pembelajaran.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar
pembiayaan pembelajaran.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar pembiayaan pembelajaran seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar pembiayaan pembelajaran kepada
pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
Pusat Penjaminan Mutu

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit

8. Referensi
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a. KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/H.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
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Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
1. Perumusan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
2. Pemeriksaan
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
3. Persetujuan
Ketua Senat
UMRAH
4. Penetapan
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian
Tim PJM
1. Visi, Misi dan Tujuan
Proses

Tanggal

Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
3. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
4. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
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3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau
pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja
Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
1. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran yang
sudah ditetapkan.
2. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar pembiayaan
pembelajaran dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut.
3. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar pembiayaan pembelajaran tidak terpenuhi, atau memperkuat
pencapaian standar pembiayaan pembelajaran.
4. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga dapat disimpulkan,
antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
5. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar pembiayaan
pembelajaran.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar pembiayaan
pembelajaran tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar pembiayaan
pembelajaran, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
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6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
Pusat Penjaminan Mutu

7. Catatan

1.
2.
3.
4.

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
Prosedur/SOP evaluasi
Formulir evaluasi
Formulir/borang temuan hasil evaluasI
Formulir/borang laporan evaluasi

8. Referensi
a. KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/J.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Zaitun, S.S.,
M.Ag.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM
Ketua LP3M

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi penelitian di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang,
dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar isi penelitian
kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar dosen dan tenaga
kependidikan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar dosen dan tenaga
kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas, LP3M sebagai lembaga penelitian
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
Dosen dan tenaga kependidikan

7. Catatan

1.
2.
3.
4.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan
dengan bidang penelitian.
Ketersediaan peraturan dalam no.1.
Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
Formulir/template standar
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Plks/Std/02/J.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan

Nama
Zaitun,S.S.,

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota

Tanggal
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2. Pemeriksaan

M.Ag.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

PJM
Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik
untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau
khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk
memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan
pemerintah pada umumnya
3. .Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru
di bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi
tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas,
memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat
melalui pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar isi penelitian di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
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Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua unit
kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
1. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar dosen dan tenaga kependidikan harus dipatuhi, dikerjakan, dan
dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.Instruksi kerja:
3. Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas terkait dengan
pemenuhan standar isi penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali
Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar dosen
dan tenaga kependidikan.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas, LP3M sebagai lembaga penelitian
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
Dosen dan tenaga kependidikan

7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar dosen dan tenaga
kependidikan.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
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M.Evls/Std/03/J.01
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk
memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan
pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui
penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas
hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitiaan Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau pemenuhan standar
isi penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji telah dilaksanakan
dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua unit kerja pada semua
aras.
4. Definisi Istilah
1. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar isi penelitian yang sudah
ditetapkan.
2. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar isi penelitian dan
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mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala
tersebut.
3. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar isi penelitian untuk mengambil tindakan pengendalian,
apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar
isi penelitian tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian standar isi penelitian.
4. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar isi penelitian sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang
efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar isi
penelitian
5. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar isi penelitian.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar isi
penelitian tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar isi penelitian,
dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan,
Pusat Penjaminan Mutu

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/J.01
Tanggal:
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Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk
memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan
pemerintah pada umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian sehingga standar
tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji memerlukan
pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara
rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
1. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar isi
penelitian yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam isi
standar tersebut.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar isi penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk
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mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan isi penelitian tersebut telah
berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar isi penelitian dalam semua aspek
penyelenggaraan penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi tandar isi
penelitian
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar isi penelitian yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar isi
penelitian , atau bila isi standar isi penelitian gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar isi penelitian.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar isi
penelitian.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar isi penelitian seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar isi penelitian kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan,
Pusat Penjaminan Mutu

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haj
Kode No:
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
M.Pnkt/Std/05/J.01
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Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar isi penelitian setiap
berakhirnya siklus standar isi penelitian.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya.
Siklus standar isi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.
4. Definisi Istilah
1. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar isi penelitian, secara periodik dan
berkelanjutan.Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar isi penelitian, antara
lain pada:
 Hasil pelaksanaan isi standar isi penelitian pada waktu sebelumnya;
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Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
 Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
2. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar isi penelitian sesuai
dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar isi penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar isi penelitian sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi
penelitian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural bidang penelitian
dan juga dosen penelaiti sebagaimana yang diatur oleh standar isi penelitian.
7. Catatan
1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar isi
penelitian
8. Referensi


Manual Penetapan Standar Isi Penelitian.
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MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/I.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Zaitun,S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang,
dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional penelitiqn menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai
aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar isi penelitian
kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar dosen dan tenaga
kependidikan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar hasil penelitian
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang isi penelitian terhadap pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal
6. .Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar isi penelitian dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas, LP3M sebagai lembaga penelitian
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan
dengan bidang penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Plks/Std/02/I.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Zaitun, S.S.,
M.Ag.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar hasil penelitian di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua unit
kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
1. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar hasil penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi
pencapaiannya.
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2. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar hasil penelitian di lingkungan Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil
penelitian.
2. Sosialisasikan hasil standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis
berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi
standar hasil penelitian.
3. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan penelitian dengan menggunakan standar
hasil penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai
3. LP3M sebagai lembaga penelitian
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusanDosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar hasil penelitian.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/I.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2
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MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Zaitun, S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
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4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitiaan Universitas Maritim Raja
Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau pemenuhan
standar hasil penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua unit
kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
1. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar hasil penelitian yang sudah
ditetapkan.
2. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar hasil penelitian dan
mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala
tersebut.
3. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar hasil penelitian untuk mengambil tindakan pengendalian,
apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar
hasil penelitian tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian standar hasil
penelitian.
4. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga dapat disimpulkan, antara lain,
tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan
standar hasil penelitian
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5.

Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar hasil penelitian.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar hasil
penelitian tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar hasil
penelitian, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultasKetua Jurusan sebagai pimpinan jurusan,
3. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasiFormulir/borang temuan hasil evaluasi
3. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/I.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Zaitun,S.S.,
M.Ag.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM
Ketua LP3M

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
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Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar
tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji memerlukan
pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara
rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
1. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar hasil
penelitian yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam
standar hasil penelitian tersebut.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk
mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan isi penelitian tersebut telah
berjalan sesuai dengan standar hasil penelitian.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan,
atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar hasil penelitian dalam semua
aspek penyelenggaraan penelitian
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan,
atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi
standar hasil penelitian
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar hasil penelitian yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
hasil penelitian , atau bila isi standar hasil penelitian gagal dicapai.
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5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar hasil penelitian.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.Pantau terus menerus
efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah penyelenggaraan
penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar hasil penelitian seperti diuraikan di atas.
8. Laporkan hasil dari pengendalian standar hasil penelitian kepada pimpinan
unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1.
2.
3.
4.

Rektor sebagai pimpinan universitas
Dekan sebagai pimpinan fakultas
Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan,
Pusat Penjaminan Mutu

7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Pnkt/Std/05/I.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Zaitun,S.S.,
Anggota
M.Ag.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
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1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar hasil penelitian setiap
berakhirnya siklus standar hasil penelitian.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya.
Siklus standar hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.
4. Definisi Istilah
1. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar hasil penelitian, secara periodik dan
berkelanjutan.
Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar hasil penelitian, antara lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil penelitian pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
2. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar hasil penelitian sesuai
dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil penelitian.Lakukan revisi isi standar hasil penelitian
sehingga menjadi standar baru.
4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil
penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
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1. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural
bidang penelitian dan juga dosen peneliti sebagaimana yang diatur oleh
standar hasil penelitian.
7. Catatan
1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar hasil
penelitian
8. Referensi


Manual Penetapan Standar hasil Penelitian.
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MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/K.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan estándar proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang,
dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar proses
penelitian kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar proses penelitian.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang proses penelitian terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar proses penelitian dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/K.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
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M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar pelaksanaan proses penelitian
di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar pelaksanaan proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit
kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
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5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar pelaksanaan proses penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dan
dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar pelaksanaan proses penelitian di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
pelaksanaan proses penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
pelaksanaan proses penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar pelaksanaan proses
penelitian
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
MANUAL SPMI

Kode No:
M.Evls/Std/03/K.01
Tanggal:
Revisi:
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Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi standar proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai Proses Penelitian di lingkungan Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar evaluasi proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi proses
penelitian yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar evaluasi proses
penelitian dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar evaluasi proses penelitian untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
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berakibat isi standar evaluasi proses penelitian tidak terpenuhi, atau memperkuat
pencapaian standar evaluasi proses penelitian.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar evaluasi proses penelitian sehingga dapat disimpulkan, antara
lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar evaluasi proses penelitian.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar evaluasi proses
penelitian.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar evaluasi
proses penelitian tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar evaluasi proses
penelitian dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/K.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI
Halaman 1 dari 3
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses penelitian sehingga
standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji memerlukan
pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara
rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar proses
penelitian yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam isi
standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar proses penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk
mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar proses penelitian
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
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5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar proses penelitian dalam semua aspek
penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar
proses penelitian.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar proses penelitian yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
proses penelitian, atau bila isi standar proses penelitians gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar proses penelitian.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar proses
penelitian.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar proses penelitian seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar proses penelitian kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit

8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/K.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar proses penelitian
setiap berakhirnya siklus standar proses penelitian.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali
Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan
mutunya. Siklus standar proses penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah tahunan.

170

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar proses penelitian, secara periodik dan
berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar proses penelitian, antara lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar proses penelitian pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar proses penelitian sesuai
dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses
penelitian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar proses
penelitian (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
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MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/L.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan stándar penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian penelitian
di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang,
dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar penilaian
penelitian kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian
penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar penilaian penelitian.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang penilaian penelitian terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar penilaian penelitian dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan

1.
2.
3.
4.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
Ketersediaan peraturan dalam no.1.
Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
Formulir/template standar
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/L.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
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Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar pelaksanaan penilaian
penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar pelaksanaan penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit
kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
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5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar pelaksanaan penilaian penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dan
dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar pelaksanaan penilaian penelitian di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
pelaksanaan penilaian penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
pelaksanaan penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar pelaksanaan penilaian
penelitian
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
MANUAL SPMI

Kode No:
M.Evls/Std/03/L.01
Tanggal:
Revisi:
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Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi standar penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai Penelitian di lingkungan Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar evaluasi penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit
kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi
penilaian penelitian yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar evaluasi penilaian
penelitian dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar evaluasi penilaian penelitian untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
180

berakibat isi standar evaluasi penilaian penelitian tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar evaluasi penilaian penelitian.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar evaluasi penilaian penelitian sehingga dapat disimpulkan,
antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar evaluasi penilaian penelitian.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar evaluasi penilaian
penelitian.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar evaluasi
penilaian penelitian tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar evaluasi
penilaian penelitian dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/L.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI
Halaman 1 dari 3
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian penelitian
sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan
evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar
penilaian penelitian yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang
diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar penilaian penelitian yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar penilaian
penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
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5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar penilaian penelitian dalam semua
aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar
penilaian penelitian.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar penilaian penelitian yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
penilaian penelitian, atau bila isi standar penilaian penelitian gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar penilaian penelitian.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar penilaian
penelitian.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar penilaian penelitian seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar penilaian penelitian kepada pimpinan
unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit

8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/L.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar penilaian
penelitian setiap berakhirnya siklus standar penilaian penelitian.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali
Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan
mutunya. Siklus standar penilaian penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah tahunan.
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4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar penilaian penelitian, secara periodik dan
berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar penilaian penelitian, antara lain
pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian penelitian pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar penilaian penelitian
sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian
penelitian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
penilaian penelitian (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
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MANUAL STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
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Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
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http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/M.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan stándar peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan
untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar peneliti di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang, dirumuskan
dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar penilaian
penelitian kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar peneliti.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar peneliti.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang peneliti terhadap pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar peneliti dengan mengundang
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan

1.
2.
3.
4.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
Ketersediaan peraturan dalam no.1.
Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
Formulir/template standar
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/M.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
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M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar pelaksanaan peneliti di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar pelaksanaan peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
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5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar pelaksanaan peneliti harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi
pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar pelaksanaan peneliti di lingkungan Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
pelaksanaan peneliti.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
pelaksanaan peneliti sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar pelaksanaan peneliti
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/M.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI
Halaman 1 dari 2
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MANUAL EVALUASI
STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk
mengevaluasi atau menilai peneliti di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar evaluasi peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi
peneliti yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar evaluasi peneliti dan
mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala
tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar evaluasi peneliti untuk mengambil tindakan pengendalian,
apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar
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evaluasi peneliti tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian standar evaluasi
peneliti.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar evaluasi peneliti sehingga dapat disimpulkan, antara lain,
tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan
standar evaluasi peneliti.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar evaluasi peneliti.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar evaluasi
peneliti tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar evaluasi
peneliti dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
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14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar peneliti sehingga standar tersebut
dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji memerlukan
pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara
rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar
peneliti yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam isi
standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar peneliti yang dilakukan secara berkala, untuk
mencocokan apakah semua aspek penyelenggaraan standar peneliti tersebut telah
berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
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1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar peneliti dalam semua aspek
penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar
peneliti.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar peneliti yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
peneliti, atau bila isi standar peneliti gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar peneliti.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar peneliti.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar peneliti seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar peneliti kepada pimpinan unit kerja dan
pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:

201

17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar peneliti setiap
berakhirnya siklus standar peneliti.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam
suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus
standar peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar peneliti, antara lain pada:
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a. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar peneliti sesuai dengan
aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar peneliti.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar peneliti.
4. Lakukan revisi isi standar peneliti sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar peneliti.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar peneliti, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
peneliti (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
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MANUAL STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/N.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan stándar peneliti Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan
untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian
di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar sarana dan
prasarana penelitian kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau
masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan
prasarana penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang peneliti terhadap pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar sarana dan prasarana
penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/N.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
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4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar pelaksanaan
sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian Universitas Maritim
Raja Ali Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan
oleh semua unit kerja pada semua aras.
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4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian harus dipatuhi,
dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar pelaksanaan peneliti
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
MANUAL SPMI

Kode No:
M.Evls/Std/03/N.01
Tanggal:
Revisi:
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Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Maritim Raja
Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai sarana dan prasarana penelitian di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar evaluasi sarana dan prasarana penelitian Universitas Maritim Raja
Ali Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh
semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi sarana
dan prasarana penelitian yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar evaluasi sarana dan
prasarana penelitian dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar evaluasi sarana dan prasarana penelitian untuk mengambil
tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
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dapat berakibat isi standar evaluasi sarana dan prasarana penelitian tidak
terpenuhi, atau memperkuat pencapaian standar evaluasi sarana dan prasarana
penelitian.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar evaluasi sarana dan prasarana penelitian sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar evaluasi sarana dan prasarana penelitian.
12. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar evaluasi sarana dan
prasarana penelitian.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar evaluasi
sarana dan prasarana penelitian tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar evaluasi sarana
dan prasarana penelitian dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
MANUAL SPMI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/N.01
Tanggal:
Revisi:
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Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Muhamad
Mujahidin,
S.T., M.T.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Sekretaris
PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan
prasarana penelitian sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan
evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar sarana
dan prasarana penelitian yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang
diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar sarana dan prasarana penelitian yang dilakukan secara
berkala, untuk mencocokan apakah semua aspek penyelenggaraan standar sarana
dan prasarana penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
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5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian
dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar
sarana dan prasarana penelitian.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar sarana dan prasarana penelitian yang
telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
sarana dan prasarana penelitian, atau bila isi standar sarana dan prasarana
penelitian gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar sarana dan prasarana penelitian.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar sarana
dan prasarana penelitian.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian kepada
pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/N.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar sarana
dan prasarana penelitian setiap berakhirnya siklus standar sarana dan prasarana
penelitian.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian Universitas
Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut
ditingkatkan mutunya. Siklus standar sarana dan prasarana penelitian Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.
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4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar sarana dan prasarana penelitian, secara
periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana penelitian,
anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar sarana dan prasarana
penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga menjadi
standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan
prasarana penelitian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana penelitian, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Sarana dan Prasarana Penelitian (M.Pntp/Std/01/N.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/N.01 Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

219

MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/F.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan
standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali
Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali
Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
222

2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar Sarana dan
Prasarana Pembelajaran kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau
masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Sarana dan
Prasarana Pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang Sarana dan Prasarana
Pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
223

4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/01/F.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
SE, M.Si
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor

Tanggal
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Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar pengelolaan penelitian di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji harus
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua
4. Definisi Istilah
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5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar pengelolaan penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi
pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar pengelolaan penelitian di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
pengelolaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
pengelolaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Pengelolaan penelitian
7. Catatan
Untuk melengkapi manul ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar pengelolaan penelitian.
8. Referensi
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Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
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9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi standar pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau pemenuhan standar
pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar pengelolaan penelitian yang
sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian
dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau
kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar pengelolaan penelitian untuk mengambil tindakan
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pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar pengelolaan penelitian tidak terpenuhi, atau memperkuat
pencapaian standar pengelolaan penelitian.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga dapat disimpulkan, antara
lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar pengelolaan
penelitian.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar pengelolaan
penelitian tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar pengelolaan
penelitian, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. LP3M
15. Dosen
16. Pusat Kajian
17. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi

8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
229

M.Pgdl/Std/04/F.01
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar Pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja
Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian
sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar Pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan
evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar
Pengelolaan penelitian yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang
diatur dalam isi standar tersebut.
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14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar Pengelolaan penelitian yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar Pengelolaan
penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Pengelolaan penelitian dalam semua
aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
Pengelolaan penelitian.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar Pengelolaan penelitian yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
Pengelolaan penelitian, atau bila isi standar Pengelolaan penelitian gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar Pengelolaan penelitian.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar
Pengelolaan penelitian.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar Pengelolaan penelitian seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar Pengelolaan penelitian kepada pimpinan
unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
18. Rektor sebagai pimpinan universitas
19. Dekan sebagai pimpinan fakultas
20. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
21. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi
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KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/F.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
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Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar Pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja Ali
Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar Pengelolaan
penelitian setiap berakhirnya siklus standar Pengelolaan penelitian.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja
Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan
mutunya. Siklus standar Pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah tahunan.
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4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar Pengelolaan penelitian, secara periodik dan
berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar Pengelolaan penelitian, anatar lain
pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Pengelolaan penelitian pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Pengelolaan penelitian
sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Pengelolaan penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar Pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
Pengelolaan penelitian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
22. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan penelitian, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Pengelolaan penelitian (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
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a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Pengelolaan penelitian

236

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/P.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

238

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja
Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Universitas Maritim Raja
Ali Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau
masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/P.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH

Tanggal

241

4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Universitas Maritim Raja
Ali Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh
semua unit kerja pada semua aras.
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4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dipatuhi, dikerjakan,
dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/P.01
Tanggal:
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Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai
pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika pengelolaan penelitian di Universitas Maritim Raja Ali Haji telah
dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua unit kerja
pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar pendanaan dan
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pembiayaan penelitian dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk mengambil
tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
dapat berakibat isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/P.01
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Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Universitas Maritim Raja
Ali Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai
dengan apa yang diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan
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secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi
standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian, atau bila isi standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian seperti diuraikan di
atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau
rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/P.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Nama
Deny
Nusyirwan,
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
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4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap berakhirnya siklus standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Universitas
Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut
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ditingkatkan mutunya. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, secara
periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian, anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada
waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga
menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan
dosen.
7. Catatan
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5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian
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MANUAL STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/Q.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan
standar hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali
Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Maritim Raja Ali
Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar hasil
pengabdian kepada masyarakat kepada stakeholders terkait guna mendapatkan
input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian
kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/Q.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH

Tanggal
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4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar hasil
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Maritim Raja Ali
Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua
unit kerja pada semua aras.
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4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan,
dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar hasil pengabdian
kepada masyarakat.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/Q.01
Tanggal:
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Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai standar
hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Maritim Raja
Ali Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh
semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada
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masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mengambil
tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
dapat berakibat isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar hasil pengabdian
kepada masyarakat.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar hasil
pengabdian kepada masyarakat tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/Q.01
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Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Maritim Raja Ali
Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan,
dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar hasil
pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa
yang diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
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secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi
standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar hasil pengabdian kepada masyarakat
yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
hasil pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat seperti diuraikan di
atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat
kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau
rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit

266

8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/Q.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Nama
Deny
Nusyirwan,
S.T., MSc.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
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4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu
standar hasil pengabdian kepada masyarakat setiap berakhirnya siklus standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut
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ditingkatkan mutunya. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara
periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat, anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada
waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar hasil pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada
masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi
standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan
dosen.
7. Catatan
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5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar hasil
pengabdian kepada masyarakat (M.Pntp/Std/01/Q.01)

8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/Q.01 Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada
Masyarakat
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MANUAL
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/R.01
Tanggal:
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat Universitas Maritim Raja Ali
Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar isi pengabdian
kepada masyarakat kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau
masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pengabdian
kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar isi pengabdian kepada
masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi
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4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar isi
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat Universitas Maritim Raja Ali
Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua
unit kerja pada semua aras.
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4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dan
dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi
pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
isi pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar isi pengabdian kepada
masyarakat.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/R.01
Tanggal:

277

Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai standar
isi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Maritim Raja Ali
Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua
unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar isi pengabdian kepada
masyarakat yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada
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masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat untuk mengambil
tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
dapat berakibat isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar isi pengabdian kepada
masyarakat .
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar isi
pengabdian kepada masyarakat tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar isi pengabdian
kepada masyarakat , dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/R.01
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Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Deny
Anggota
Nusyirwan,
PJM
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi
pengabdian kepada masyarakat sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat Universitas Maritim Raja Ali
Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan,
dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar isi
pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa
yang diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara
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berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar isi
pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat
dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar isi pengabdian kepada masyarakat
yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar isi
pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar isi pengabdian kepada
masyarakat gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar isi pengabdian kepada masyarakat.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar isi
pengabdian kepada masyarakat.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat
kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau
rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi
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KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/R.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Deny
Nusyirwan,
S.T., M.Sc.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
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Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu
standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap berakhirnya siklus standar isi
pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut
ditingkatkan mutunya. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.
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4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, secara
periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat,
anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat pada
waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar isi pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada
masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi
standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi
pengabdian kepada masyarakat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar Isi
Pengabdian Kepada Masyarakat (M.Pntp/Std/01/R.01)
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8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/R.01 Manual Penetapan
Masyarakat

Standar

Isi Pengabdian Kepada
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/S.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan
standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja
Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja
Ali Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
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standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar Proses
Pengabdian Kepada Masyarakat kepada stakeholders terkait guna mendapatkan
input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Proses Pengabdian
Kepada Masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
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2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/S.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M

Tanggal

292

S.Pi., M.Si.
3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual standar proses pengabdian kepada masyarakat Universitas Maritim Raja
Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar Proses Pengabdian
Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
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2. Ketika standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja
Ali Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh
semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan,
dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses
pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar Proses Pengabdian
Kepada Masyarakat.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/S.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai standar
Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Maritim
Raja Ali Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan
oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang sudah ditetapkan.

296

9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengambil
tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
dapat berakibat isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar Proses Pengabdian
Kepada Masyarakat.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar Proses
Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar Proses
Pengabdian Kepada Masyarakat, dan melaporkannya kepada pimpinan
universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

297

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/S.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar Proses Pengabdian
Kepada Masyarakat sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja
Ali Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar Proses
Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan
apa yang diatur dalam isi standar tersebut.
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14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan
secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar
Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi
standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar Proses Pengabdian
Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Proses
Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat seperti diuraikan di
atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau
rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
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3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/S.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M

Tanggal
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S.Pi., M.Si.
3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu
standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat setiap berakhirnya siklus standar Proses
Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
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5. Ketika pelaksanaan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut
ditingkatkan mutunya. Siklus standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, secara
periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat, anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada
waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Proses Pengabdian
Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga
menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Proses
Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan
dosen.
7. Catatan
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5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat
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MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/T.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan
standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim
Raja Ali Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat kepada stakeholders terkait guna mendapatkan
input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar Penilaian Pengabdian
Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Plks/Std/02/T.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat

Tanggal
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4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi
standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
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2. Ketika standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim
Raja Ali Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan
oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi,
dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar Penilaian Pengabdian
Kepada Masyarakat.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/T.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai standar
Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali
Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Maritim
Raja Ali Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan
oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang sudah ditetapkan.
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9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengambil
tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
dapat berakibat isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar Penilaian Pengabdian
Kepada Masyarakat.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat, dan melaporkannya kepada pimpinan
universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/T.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim
Raja Ali Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar
Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai
dengan apa yang diatur dalam isi standar tersebut.
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14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang
dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek
penyelenggaraan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah
berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat seperti diuraikan
di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran
atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
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3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/T.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M

Tanggal
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S.Pi., M.Si.
3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu
standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat setiap berakhirnya siklus standar
Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
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5. Ketika pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian
standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus standar Penilaian Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat,
secara periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat, anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Penilaian Pengabdian
Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga
menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dan
dosen.
7. Catatan
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5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat
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MANUAL
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/U.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan
standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim
Raja Ali Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar Pelaksana
Pengabdian Kepada Masyarakat kepada stakeholders terkait guna mendapatkan
input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Plks/Std/02/U.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat

Tanggal
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4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi
standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
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2. Ketika standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim
Raja Ali Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan
oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi,
dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksana
Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Pelaksana Pengabdian Kepada
Masyarakat.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/U.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai standar
Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali
Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Maritim
Raja Ali Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan
oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang sudah ditetapkan.
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9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengambil
tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
dapat berakibat isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar Pelaksana
Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/U.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali
Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan,
dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui Pelaksana
Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan
apa yang diatur dalam isi standar tersebut.
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14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan
secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan
Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan
isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi Pelaksana
Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi Pelaksana Pengabdian Kepada
Masyarakat gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Pelaksana
Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau
rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
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4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/U.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.

Tanggal
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3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu
standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat setiap berakhirnya siklus Pelaksana
Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
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5. Ketika pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian
standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus standar Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, secara
periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat,
anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian Pelaksana Pengabdian Kepada
Masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga
menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Pelaksana
Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan dosen.
7. Catatan
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5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Pelaksana Pengabdian Kepada
Masyarakat

338

MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/V.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan
menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar Sarana dan
Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada stakeholders terkait guna
mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Sarana dan
Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar Sarana dan Prasarana
Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Plks/Std/02/V.01
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MANUAL SPMI
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.

Tanggal
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3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi
standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
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2. Ketika standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan
pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat harus
dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada
Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Sarana
dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur
pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manula ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/V.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai standar
Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas
Maritim Raja Ali Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan
pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
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8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk
mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau
penyimpangan yang dapat berakibat isi standar dosen dan tenaga kependidikan
tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian standar dosen dan tenaga
kependidikan.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar Sarana dan
Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar Sarana dan
Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan melaporkannya kepada pimpinan
universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Dosen
15. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haj
Kode No:
M.Pgdl/Std/04/V.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat

Tanggal
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4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar Sarana dan
Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar tersebut dapat tercapai atau
terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan
atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
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4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar Sarana
dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan, berjalan
sesuai dengan apa yang diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek
penyelenggaraan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar Sarana
dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Sarana
dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai
saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
16. Rektor sebagai pimpinan universitas
17. Dekan sebagai pimpinan fakultas
18. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
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19. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/V.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
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Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
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Manual pingkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan
mutu standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat setiap berakhirnya
siklus standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan
kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus standar Sarana dan
Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada
Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat, anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada
Masyarakat pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Sarana dan Prasarana
Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana
Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan
Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
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6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
20. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada
Masyarakat, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/V.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Riauwati, S.S., Anggota
M.Hum.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas Terkemuka di
Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang
kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada
Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan
etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan
mutu standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat setiap berakhirnya siklus
standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar
tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
1. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada
Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat, anatar lain pada:
357

a. Hasil pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada
Masyarakat pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku
kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
3. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Sarana dan Prasarana
Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut,
dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan
Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang
diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan dosen.
7. Catatan
1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar Sarana
dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (M.Pntp/Std/01/E.01)
8. Referensi


M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat
Kode No:
M.Plks/Std/02/W.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas Terkemuka di
Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang
kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
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Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada
Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan
etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja
Ali Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua
unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
4. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam
standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dan
dipenuhi pencapaiannya.
5. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
6. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas terkait
dengan pemenuhan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
2. Rektor sebagai pimpinan universitas
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3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan
program studi
5. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
6. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan
Untuk melengkapi manul ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar Pengelolaan Pengabdian
Kepada Masyarakat.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
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MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
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Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas Terkemuka di
Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang
kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada
Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan
etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan atau
pemenuhan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
362

3. Ketika standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja
Ali Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua
unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
7. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan mengukur
pelaksanaan atau pemenuhan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
yang sudah ditetapkan.
8. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala
yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada
Masyarakat dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau
kendala tersebut.
9. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengambil
tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak terpenuhi,
atau memperkuat pencapaian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan
standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga dapat disimpulkan,
antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar Pengelolaan Pengabdian
Kepada Masyarakat.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada Masyarakat, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
7. Rektor sebagai pimpinan universitas
8. Dekan sebagai pimpinan fakultas
9. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan
program studi
10. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi
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KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haj
Kode No:
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas Terkemuka di
Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang
kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada
Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan
etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar
Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar tersebut dapat tercapai atau
terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja
Ali Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan,
dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
12. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu
proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa
yang diatur dalam isi standar tersebut.
13. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan
secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar
Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi
standar
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5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada
Masyarakat dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir
dan sebagainya dari setiap standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi standar
Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat seperti diuraikan
di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada
Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau
rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan
program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
3. Prosedur/SoP audit
4. Formulir Evaluasi Diri
5. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
6. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas Terkemuka di
Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang
kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada
Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan
etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar
Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap berakhirnya siklus standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar
tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus standar Pengelolaan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
14. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat,
secara periodik dan berkelanjutan.
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15. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada
Masyarakat, anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku
kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
16. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Pengelolaan Pengabdian
Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
6. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada
Masyarakat.
7. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut,
dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
8. Evaluasi isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Lakukan revisi isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga
menjadi standar baru.
10. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang
diatur oleh standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan dosen.
7. Catatan
7. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
8. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (M.Pntp/Std/01/W.01)
8. Referensi


M.Pntp/Std/01/W.01 Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada
Masyarakat
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MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111
Telp. 0771-4500089, 0771-7001550, +62-771-4500090 (Int'l Call)
0771-7038999 (Faximile), 0771-4500091 (Faximile)
http://umrah.ac.id
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MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang,
merumuskan dan menetapkan standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar Pembiayaan dan
Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada stakeholders terkait guna
mendapatkan input atau masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pembiayaan dan
Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang Pembiayaan dan Pendanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar Pembiayaan dan Pendanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
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3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/X.01
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Myrna Sofia,
S.E., M.Si.
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Anggota
PJM
Ketua LP3M

Tanggal
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3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Ketua Senat
UMRAH
Rektro
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau
memenuhi standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di
lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
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2. Ketika standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus
dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian
Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolak ukur
pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
10. Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan
Untuk melengkapi manul ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar Pembiayaan dan
Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/X.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau
menilai pelaksanaan atau pemenuhan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian
Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan
penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan.
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9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar Pendanaan dan
Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengambil langkah yang
diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau
penyimpangan yang dapat berakibat isi standar Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian Kepada Masyarakat tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian
standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan
dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian Kepada Masyarakat.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar Pendanaan dan
Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar Pendanaan
dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar Pendanaan dan
Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan melaporkannya kepada
pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pgdl/Std/04/X.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat

Tanggal
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4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan
pelaksanaan standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Maritim Raja Ali Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan,
pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
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4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar
Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah
ditetapkan, berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam isi standar tersebut.
14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua
aspek penyelenggaraan standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Pembiayaan dan Pendanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar Pembiayaan dan Pendanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi standar
Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar
Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian
Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai
saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
15. Rektor sebagai pimpinan universitas
16. Dekan sebagai pimpinan fakultas
17. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
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18. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/X.01
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
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Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Penanggungjawab
Nama
Jabatan
Tandatangan
Myrna Sofia,
Anggota
S.E., M.Si.
PJM
Dr. Nofrizal,
Ketua LP3M
S.Pi., M.Si.
Ketua Senat
UMRAH
Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

Tanggal

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pingkatan standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan
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meningkatkan mutu standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
setiap berakhirnya siklus standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan
kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus standar Pembiayaan dan
Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji
adalah tahunan.

4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian
Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar Pembiayaan dan Pendanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat, anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian
Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Pembiayaan dan
Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di
dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan dan Pendanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
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6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
19. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian
Kepada Masyarakat, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
Pembiayaan
dan
Pendanaan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat
(M.Pntp/Std/01/X.01)
8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/X.01 Manual Penetapan Standar Pembiayaan dan Pendanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat
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UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pntp/Std/01/G.02
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
3. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
4. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual penetapan standar penyusunan proposal dan skripsi Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar
penyusunan proposal dan skripsi di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar penyusunan proposal dan skripsi Universitas Maritim Raja Ali
Haji dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
4. Definisi Istilah
1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
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2. Merumuskan standar: Menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audiance, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Uji publik: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji standar penyusunan
proposal dan skripsi kepada stakeholders terkait guna mendapatkan input atau
masukan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Jadikan visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai titik tolak dan
tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penyusunan
proposal dan skripsi.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan aspek kegiatan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang dosen dan tenaga kependidikan
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap
visi dan misi universitas.
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf awal standar penyusunan proposal dan
skripsi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil no.8.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan
dengan bidang pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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4. Formulir/template standar
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Kode No:
M.Plks/Std/02/G.02
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
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4. Penetapan
5. Pengendalian

Prof. Dr.
Rektor
Syafsir Akhlus,
M.Sc.
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
6. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
7. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
7. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
8. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pelaksanaan standar penyusunan proposal dan skripsi Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi standar penyusunan
proposal dan skripsi di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
2. Ketika standar penyusunan proposal dan skripsi Universitas Maritim Raja Ali
Haji harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua
unit kerja pada semua aras.
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4. Definisi Istilah
5. Melaksanakan standar: Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan
dalam standar penyusunan proposal dan skripsi harus dipatuhi, dikerjakan, dan
dipenuhi pencapaiannya.
6. Prosedur atau SOP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
7. Instruksi kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
terkait dengan pemenuhan standar penyusunan proposal dan skripsi di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
penyusunan proposal dan skripsi.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi
kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar
penyusunan proposal dan skripsi sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
6. Rektor sebagai pimpinan universitas
7. Dekan sebagai pimpinan fakultas
8. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
9. Kepala perpustakaan universitas dan fakultas
10. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar penyusunan proposal
dan skripsi.
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Evls/Std/03/G.02
Tanggal:
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Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 2

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
10. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
11. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
12. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
9. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
11. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
12. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual evaluasi pelaksanaan standar penyusunan proposal dan skripsi
Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai
pelaksanaan atau pemenuhan standar penyusunan proposal dan skripsi di lingkungan
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
3. Ketika standar penyusunan proposal dan skripsi Universitas Maritim Raja Ali
Haji telah dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua
unit kerja pada semua aras.
4. Definisi Istilah
8. Mengevaluasi standar: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan
mengukur pelaksanaan atau pemenuhan standar penyusunan proposal dan skripsi
yang sudah ditetapkan.
9. Diagnostic evaluation: Evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau
kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar penyusunan proposal
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dan skripsi, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut.
10. Formative evaluation: Evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses
pelaksanaan standar penyusunan proposal dan skripsi untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat
berakibat isi standar penyusunan proposal dan skripsi tidak terpenuhi, atau
memperkuat pencapaian standar penyusunan proposal dan skripsi.
11. Summative evaluation: Evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir
pelaksanaan standar penyusunan proposal dan skripsi sehingga dapat
disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau
outcomes dari pelaksanaan standar penyusunan proposal dan skripsi.
12. Prosedur atau SoP: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Cari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya standar penyusunan proposal
dan skripsi.
2. Cari informasi tentang apa dan bagaimana luaran dan dampak standar penyusunan
proposal dan skripsi tersebut.
3. Lakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan pelaksanaan standar penyusunan
proposal dan skripsi, dan melaporkannya kepada pimpinan universitas.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
11. Rektor sebagai pimpinan universitas
12. Dekan sebagai pimpinan fakultas
13. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
14. Kepala perpustakaan universitas dan fakultas
15. Dosen dan tenaga kependidikan
16. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP evaluasi
2. Formulir evaluasi
3. Formulir/borang temuan hasil evaluasi
4. Formulir/borang laporan evaluasi
8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Kode No:
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M.Pgdl/Std/04/G.02
Tanggal:
Revisi:
MANUAL SPMI

Halaman 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.
Syafsir Akhlus,
M.Sc.

5. Pengendalian

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
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Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
14. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
15. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
16. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
13. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
14. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
15. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
16. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar penyusunan proposal dan skripsi Universitas
Maritim Raja Ali Haji ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar
penyusunan proposal dan skripsi sehingga standar tersebut dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
4. Ketika standar penyusunan proposal dan skripsi Universitas Maritim Raja Ali
Haji memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan,
dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah
13. Pemantauan atau monitoring: Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati
suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui standar
penyusunan proposal dan skripsi yang sudah ditetapkan, berjalan sesuai dengan
apa yang diatur dalam isi standar tersebut.
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14. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari
penyelenggaraan standar penyusunan proposal dan skripsi yang dilakukan secara
berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar
penyusunan proposal dan skripsi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau
semesteran terhadap pelaksanaan isi standar penyusunan proposal dan skripsi
dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi tandar
dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja,
formulir dan sebagainya dari setiap standar penyusunan proposal dan skripsi yang
telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar
penyusunan proposal dan skripsi, atau bila isi standar penyusunan proposal dan
skripsi gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi
standar penyusunan proposal dan skripsi.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar
penyusunan proposal dan skripsi.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar penyusunan proposal dan skripsi seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar penyusunan proposal dan skripsi kepada
pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
17. Rektor sebagai pimpinan universitas
18. Dekan sebagai pimpinan fakultas
19. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai
pimpinan program studi
20. Pusat Penjaminan Mutu
7. Catatan
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Prosedur/SoP audit
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
4. Formulir/borang laporan audit
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8. Referensi


KEB/SPMI/001 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Maritim
Raja Ali Haji

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kode No:
M.Pnkt/Std/05/G.02
Tanggal:
Revisi:

MANUAL SPMI

Halaman 1 dari

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Proses
1. Perumusan
2. Pemeriksaan

Nama
Wayu Eko
Yudiatmaja,
S.IP, MPA
Dr. Nofrizal,
S.Pi., M.Si.

3. Persetujuan
4. Penetapan

Prof. Dr.

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan
Ketua PJM

Tanggal

Ketua LP3M
Ketua Senat
UMRAH
Rektor
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Syafsir Akhlus,
M.Sc.
5. Pengendalian

Tim PJM

1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah: “Menjadi Universitas
Terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman”. Sedangkan misi Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk
menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan
Indonesia pada umumnya.
18. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya, untuk memberi
kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada
umumnya.
19. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di
bidang kemaritiman.
20. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Adapun tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah:
17. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki
disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh.
18. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong
pembangunan bangsa.
19. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pendekatan ilmiah.
20. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.
2. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar penyusunan proposal dan skripsi Universitas Maritim
Raja Ali Haji ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar
penyusunan proposal dan skripsi setiap berakhirnya siklus standar penyusunan proposal
dan skripsi.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku:
5. Ketika pelaksanaan isi standar penyusunan proposal dan skripsi Universitas
Maritim Raja Ali Haji dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut
ditingkatkan mutunya. Siklus standar penyusunan proposal dan skripsi
Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah tahunan.
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4. Definisi Istilah
15. Pengembangan atau peningkatan standar: Suatu upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar penyusunan proposal dan skripsi, secara
periodik dan berkelanjutan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar penyusunan proposal dan skripsi,
anatar lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar penyusunan proposal dan skripsi pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya;
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
17. Siklus standar: Durasi atau masa berlakunya suatu standar penyusunan proposal
dan skripsi sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-langkah atau Prosedur
1. Pelajari semua laporan hasil pengendalian standar penyusunan proposal dan
skripsi.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penyusunan proposal dan skripsi.
4. Lakukan revisi isi standar penyusunan proposal dan skripsi sehingga menjadi
standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
penyusunan proposal dan skripsi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SoP
21. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar penyusunan proposal dan skripsi, dan dosen.
7. Catatan
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/tempalate standar.
6. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar
penyusunan proposal dan skripsi (M.Pntp/Std/01/E.01)
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8. Referensi
a. M.Pntp/Std/01/E.01 Manual Penetapan Standar penyusunan proposal dan skripsi
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