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IKTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Tahunan (LAPTAH) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Tahun 2019 merupakan 

wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 

Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui 

Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Sekolah Tinggi 

Ilmu Pelayaran Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk 

memberikan penjelasan mengenai kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Dalam 

upaya merealisasikan good governance, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran telah melaksanakan 

berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk 

mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekolah Tinggi 

Ilmu Pelayaran Tahun 2015-2019.  

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah “Menjadi institusi pendidikan pelayaran 

bertaraf internasional yang menghasilkan SDM pelayaran profesional”. Sesuai dengan visi 

tersebut, maka misi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah : 

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan untuk penguasaan kompetensi ilmu 

pelayaran yang bertaraf internasional berbasis metologi modern dan teknologi informasi. 

2. Meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat guna 

pengembangan industri pelayaran. 

3. Membentuk dan meningkatkan sikap, kepemimpinan, mental dan moral serta 

kesamaptaan peserta didik untuk memenuhi sumber daya manusia industri pelayaran 

yang berkualitas. 

4. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

5. Meningkatkan tatakelola administrasi pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis 

pada sistem manajemen mutu terpadu. 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi 

yang mempunyai tugas utama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 

pengabdian kepada mayarakat. Orientasinya adalah merealisasikan mandat STIP dalam 

mencetak sumber daya manusia bidang transportasi laut. Sasaran strategis dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, STIP dalam upaya menyediakan SDM yang berkualitas di 

bidang pelayaran, sasaran yang harus dicapai adalah:  

1. Terwujudnya peserta diklat SDM transportasi yang berpotensi tinggi yang didukung fisik 

dan rohani yang prima  

2. Terwujudnya Lulusan Diklat SDM Transportasi Yang Bersertifikat  

3. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi  
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4. Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan 

perkembangan IPTEK  

5. Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi yang Dipublikasikan pada jurnal 

Nasional dan Internasional  

6. Terwujudnya Pengabdian Masyarakat yang Mempunyai Manfaat bagi Masyarakat di 

Sekitar Lembaga Diklat terhadap Total kegiatan Masyarakat yang Dilaksanakan  

7. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan 

kemandirian dan profesionalisme lembaga, international recognition serta Public Private 

Partnership  

8. Meningkatnya optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP  

9. Terwujudnya sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi tinggi/mutakhir yang 

memenuhi standar diklat Transportasi  

10. Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat SDM Transportasi Yang 

kompeten  

 

Laporan Tahunan (LAPTAH) 2019 meliputi Data Peserta dan Lulusan Diklat Tahun 2019 

dengan rincian sebagai berikut Target Peserta Diklat Pembentukan sebesar 2.160 orang 

dengan realisasi sebesar 1.714 orang, target lulusan diklat pembentukan sebesar 480 orang 

dengan realisasi sebesar 408 orang. Untuk Diklat Penjenjangan, target peserta sebesar 1.850 

orang dengan realisasi sebesar 2.939 orang, target lulusan sebesar 1.850 orang dengan 

realisasi 2.897 orang. Target peserta dan lulusan Diklat Teknis sebesar 63.350 orang dengan 

realisasi sebesar 48.857 orang. Target peserta dan lulusan Diklat Peningkatan Kapasitas 

SDM sebesar 391 orang dengan realisasi sebesar 294 orang. Target peserta dan lulusan 

Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebesar 13.700 orang dengan realisasi sebesar 16.712 

orang. 

Data Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Laut yang dibangun STIP pada Tahun 

2019 tidak ada. Utilisasi sarana dan prasarana STIP Tahun 2019 (Format sesuai dalam 

lampiran PK Tahun 2019), Utilitas sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan kegiatan pendidikan dan perkantoran. 

Pencapaian tingkat penyerapan anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada tahun 

2019 adalah sebesar 92,60 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 264.656.060.000,- (dua 

ratus enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah). 

Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.  245.071.982.077,- (dua ratus empat puluh 

lima milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh 

rupiah). Tidak tercapainya target penyerapan atau realisasi anggaran Sekolah Tinggi Ilmu 

Pelayaran tahun 2019 disebabkan oleh penerapan single salary sehingga anggaran honor 

tidak terserap maksimal. 
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Berdasarkan hasil evaluasi kinerja STIP Tahun 2019, untuk meningkatkan kinerja pada 

tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan diversifikasi layanan dan penjajakan ke perusahaan pelayaran untuk 

pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan. 

2. Peningkatan layanan dengan perbaikan fasilitas (renovasi ruang) dan perbaikan 

sistem/prosedur. 

3. Melakukan kerjasama ikatan dinas calon lulusan dengan perusahaan pelayaran, 

khususnya perusahaan tempat praktek laut/praktek darat. 

4. Menetapkan pembagian tugas dan jadwal pelaksanaan kegiatan (RPD) ke masing-

masing kepala unit organisasi melalui Penetapan Kinerja (PK) berjenjang. 

 

Melalui Laporan Tahunan (LAPTAH) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Tahun 2019 ini 

diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai 

dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Tahun 

2020-2024. 

 


