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Visi 
Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 
INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 
yang menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 
wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 
 
Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter dan 
berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 
3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 
komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia merupakan 

lembaga/institusi perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap 

lulusannya, agar mampu bersaing dengan para lulusan dari perguruan 

tinggi lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu 

sistem pendidikan/ pengajarannya pun harus secara rutin dievaluasi 

dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni serta mengacu pada perkembangan global dalam masyarakat 

dunia. Untuk mengukur keberhasilan sistem tersebut perlu adanya 

suatu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), untuk mempersiapkan para 



lulusan dapat langsung bekerja sesuai dengan bidangnya, mampu 

mengimplementasikan ilmunya serta mampu mengembangkan diri 

untuk menjawab tantangan yang baru. 

3. Subyek atau Pihak 
Yang bertanggung-   
jawab untuk  
mencapai/ memenuhi 
isi standar 

1. Direktur Akademi Komunitas Mapindo 
2. Wakil Direktur I bidang akademik 
3. Kaprodi 
4. Kabag kemahasiswaan 
5. Dosen  

4. Definisi Istilah 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang 
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 
capaian pembelajaran lulusan.  

2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 
internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam 
kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, 
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, 
dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang 
diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, 
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja 
dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau 
instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman 
kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 
masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 
a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin 
kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan 
jenis pendidikan tinggi; dan  

b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang 
wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan 
program studi. 

7. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana berupa pengalaman 
dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, 
berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan 
atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.  
 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Ketua Program Studi bersama Wakil Direktur bidang Akademik 
wajib menetapkan rumusan kriteria minimal tentang kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 



ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan 

2. Ketua Program Studi bersama Wakil Direktur bidang Akademik 
wajib menyusun Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan 
dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai 
acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar 
proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar 
dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana 
pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar 
pembiayaan pembelajaran.  

3. Ketua Program Studi bersama Wakil Direktur bidang Akademik 
wajib mensosialisasikan buku kurikulum dan profil lulusan kepada 
seluruh dosen satu bulan sebelum perkuliahan dimulai 

4. Ketua Program studi wajib membagikan buku kurikulum atau soft 
copy dan pedoman akademik kepada seluruh dosen minimal 2 
minggu sebelum perkuliahan dimulai 

5. Setiap dosen wajib melakukan proses pembelajaran mengacu pada 
buku kurikulum dan profil lulusan tiap semesternya 

6. Setiap dosen wajib menyusun RPS sesuai dengan buku kurikulum 
dan profil lulusan minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai 

7. Kasubag kemahasiswaan wajib melakukan tracer study dua bulan 
setelah kegiatan wisuda untuk mengetahui kesesuaian kompetensi 
lulusan dengan kebutuhan industri 

8. Kasubag kemahasiswaan wajib melaporkan hasil tracer study pada 
bulan Oktober dengan 87% lulusan terserap lulusan 

9. Ketua Program Studi wajib menyusun rumusan sikap dan 
ketrampilan umum yang dibuat  harus merujuk kepada lampiran 
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

10. Ketua Program Studi wajib menyusun rumusan sikap dan 
ketrampilan umum dan boleh ditambahkan 

11. Ketua Program Studi wajib menyusun rumusan capaian 
pembelajaran lulusan dan diusulkan kepada Direktur Jenderal 
pembelajaran dan kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi 
capaian pembelajaran lulusan  

5. Strategi  1. Dosen melakukan evaluasi proses pembelajaran secara berkala 

melalui pemberian kuis, evaluasi harian, tengah semester dan akhir 

semester 

2. Kaprodi mengundang dosen tamu dari industri minimal satu kali 

dalam satu september 



3. Direktur Akademi/ Ketua Jurusan/ Program Studi perlu membina 

hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan 

dunia usaha/ industri.  

4. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran untuk dosen.  

5. Kaprodi secara rutin melakukan proses monitoring dan evaluasi 

dengan penyebaran kuesioner terhadap kurikulum yang berjalan 

kepada stakeholder. 

6. Tahapan penyusunan kompetensi di AK MAPINDO meliputi:  

(i) evaluasi/ penilaian dari prodi,  

(ii) tracer study terhadap alumni dan pengambilan input dari 

stakeholder,  

(iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan 

pekerjaan dan  

(iv) penyusunan kompetensi lulusan. 

7. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan: 

(i) Sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/ pengajar 

(ii) Monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, 

ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir. 

6. Indikator 1. Mahasiswa Akademi Komunitas Mapindo 95% lulus tepat waktu 
dengan IPK terendah 3,00 

2. Minimal 85% lulusan (fresh graduate) terserap di dunia 
usaha/industri  

3. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 3 
bulan 

7. Dokumen Terkait 1. Pedoman Akademik Akademi dan Prodi  
2. Buku kurikulum 
3. Tranksrip nilai dan ijazah 
4. Laporan hasil tracer study 
5. Dokumen Proses Pembelajaran 
6. Formulir berita acara pelaksanaan tes tengah semester, test akhir 

semester dan ujian lisan tugas akhir   
8. Referensi 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi  

3. Statuta Akademi Komunitas Mapindo 
4. Renstra Akademi Komunitas Mapindo 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di 

Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 
tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 
berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 
3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 
dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan 

ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan 

dengan kebutuhan pembangunan nasional dilakukan antara lain 

dengan: (i) mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D-I 

dan D-II) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah maupun 

dunia usaha dan dunia industri. 



Standar Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal bahan kajian 

sesuai capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum 

yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Perancangan, 

evaluasi, dan pengembangan kurikulum merupakan salah satu 

proses rutin yang terus dilakukan oleh pendidikan tinggi untuk 

memenuhi standar isi. Kurikulum yang berlaku harus 

merepresentasikan visi dan misi perguruan tinggi serta profil lulusan 

yang diinginkan. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terus 

terjadi di masyarakat, diperlukan suatu standar isi yang secara rutin 

dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mengikuti perubahan yang 

terjadi. Dengan demikian lulusan yang dihasilkan akan sesuai 

dengan permintaan dan kepentingan stakeholders. Oleh karena itu, 

Akademi Komunitas Mapindo melalui LPM menetapkan standar isi 

sebagai tolok ukur bagi pimpinan Akademi Komunitas Mapindo, 

jurusan/program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam 

perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau 

pengembang standar isi. 

4. Subyek atau Pihak 
Yang bertanggung-   
jawab untuk  
mencapai/ 
memenuhi isi 
standar 

1. Wakil Direktur I 
2. Kaprodi 

5. Definisi Istilah 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan 
standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan 
Mutu Internal (SPMI) Akademi Komunitas Mapindo. 

2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat 
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi mengacu pada capaian 
pembelajaran dari KKNI 

4. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh 
melalui internalisasi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, 
dan akumulasi pengalaman kerja.  

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Wakil Direktur I dan Kaprodi wajib merumuskan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI 

2. Kaprodi wajib merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran yaitu lulusan program Diploma I minimal 



menguasai konsep umum, pengetahuan, dan ketrampilan 

operasional lengkap 

3. Ketua program studi  wajib memastikan kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan 

dengan IPK ≥ 2,75  sebanyak 80%  

4. Kaprodi wajib memastikan capaian pembelajaran yang sesuai 

KKNI kepada mahasiswa yang dibuktikan dengan waktu tunggu 

mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan ≤3 bulan. 

5. Kaprodi wajib memastikan mahasiswa mendapatkan pekerjaan 

sesuai bidangnya  dengan peningkatan  minimal 10% pertahun. 

6. Kaprodi wajib memastikan 100% mahasiswa lulus uji 

kompetensi dalam sekali uji. 

7. Kaprodi memastikan terlaksananya praktikum minimal 60% 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Direktur Akademi/Wakil Direktur/Program Studi perlu 
membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, 
pemerintah, dan dunia usaha/ industri.  

2. Kaprodi menetapkan jumlah sks efektif untuk kegiatan tatap 

muka, praktikum dan kegiatan laporan tugas akhir praktik kerja 

industri 

3. Kaprodi mensosialisasikan capaian pembelajaran kepada dosen 

setiap semester 

4. Kaprodi melaksanaka monitoring secara berkala 

7. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Terlaksananya jumlah sks efektif yang digunakan untuk kegiatan 

praktikum 

2. Capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah tercapai ≥ 90% 

3. Terlaksananya praktikum ≥60% 

8. Dokumen Terkait 1. Kebijakan kurikulum institusi 

2. Peta/ buku kurikulum prodi 

3. Standar Kompetensi Lulusan 

9. Referensi 1. Undang-undang RI No.12 tahun 2012 tentang standar 

pendidikan tinggi 

2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan 

di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan 

pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan 

Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA 

sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang 

menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 

wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral dan 

etika. Terjadinya perubahan kebutuhan dari dunia profesi 

terhadap pengguna lulusan untuk itu perlu terus- menerus 

melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum. 

Hal ini mengakibatkna diperlukan standar beban sks efektif yang 



menjadi tolok ukur bagi Direktur AK MAPINDO, kaprodi maupun 

dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai 

perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang. 

6. Subyek atau Pihak 
Yang bertanggung-   
jawab untuk  
mencapai/ 
memenuhi isi 
standar 

1. Kaprodi 

2. Definisi Istilah 1. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan 

terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu 

semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 

jam perkuliahan (50 menit) atau 2 jam perkuliahan (100 menit) 

2. Praktikum adalah subsistem dari perkuliahan yang merupakan 

kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan 

pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan 

pemahaman mahasiswa tentang teori tertentu yang berkaitan 

dengan suatu pengetahuan dari suatu mata kuliah. 

3. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Kaprodi menetapkan jumlah minimum sks beban studi prodi 

dan jumlah maksimum semester tiap satu tahun akademik 

2. Ketua program studi menetapkan jumlah sks efektif yang 

digunakan untuk kegiatan perkuliahan setiap satu tahun 

akademik 

3. Kaprodi menetapkan jumlah sks efektif yang digunakan untuk 

kegiatan praktikum setiap satu tahun akademik 

4. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Melakukan kajian terhadap waktu pencapaian standar 

kompetensi setiap mata kuliah dengan melihat kebutuhan 

mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusan. 

2. Menetapkan jumlah sks efektif untuk kegiatan tatap muka, 

praktikum dan kegiatan laporan tugas akhir 

3. Menetapkan komponen dan bobot penilaian setiap mata 

kuliah 

1. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Terlaksananya beban sks minimal prodi 

2. Terlaksananya jumlah sks efektif yang digunakan untuk 

kegiatan praktikum 

3. Terlaksananya jumlah sks efektif yang digunakan untuk 

kegiatan training 

2. Dokumen Terkait 1. Kebijakan kurikulum institusi 



2. Peta/ buku kurikulum prodi 

3. Referensi 1. Undang-undang RI no.12 tahun 2012 tentang standar 

pendidikan tinggi 

2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 

tahun 2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah standar penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di 

Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter dan 

berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan 

Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA 

sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang 

menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 

wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral dan 

etika. Terjadinya perubahan kebutuhan dari dunia profesi 

terhadap pengguna lulusan untuk itu perlu terus- menerus 

melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum. 



Hal ini mengakibatkna diperlukan standar integrasi kurikulum 

yang menjadi tolok ukur bagi Direktur AK MAPINDO, kaprodi 

maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai 

perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang. 

3.Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Wadir I 
2. Wadir II  
3. Ketua Program studi 
4. Staff pengajaran 

4.Definisi Istilah Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaiannya 

dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar diperguruan tinggi. 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

Kaprodi wajib menetapkan sekurang-kurangnya 90% dosen 

pengampu mata kuliah yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

mata kuliah yang diajarkan. 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

Mengkaji relevansi keilmuan dosen dengan mata kuliah yang 

diajarkan  

7. Indikator ketercapaian 
standar 

Dosen memiliki kompetensi sesuai dengan mata kuliah yang 

diajarkan sekurang – kurangnya 90% 

8. Dokumen Terkait 1. Data dosen program studi 

2. Distribusi dosen pengajar mata kuliah 

9. Referensi 1. Undang-undang RI no.12 tahun 2012 tentang standar 

pendidikan tinggi 

2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 

tahun 2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah standar penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di 

Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter 

dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan 

Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA 

sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang 

menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 

wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral dan 

etika. Terjadinya perubahan kebutuhan dari dunia profesi 

terhadap pengguna lulusan untuk itu perlu terus- menerus 

melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum. 

Hal ini mengakibatkna diperlukan standar kelengkapan kurikulum 

yang menjadi tolok ukur bagi Direktur AK MAPINDO, kaprodi 



maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai 

perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Ketua Program studi 
2. Sekretaris prodi 
3. Dosen 

4. Definisi Istilah - 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Kaprodi menetapkan  seluruh mata kuliah dilengkapi dengan 

deskripsi mata kuliah, RPS dan materi ajar (handout) yang 

disusun menurut pedoman penyusunan yang berlaku 

2. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah dengan praktikum 

harus memiliki modul praktikum dan melaksanakan sekurang-

kurangnya 75% modul praktikum  

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Menyusun deskripsi mata kuliah sesuai dengan standar 

kompetensi yang diharapkan untuk setiap mata kuliah 

2. Menetapkan peraturan tertulis bagi dosen tentang penyusunan 

RPS dan materi ajar 

3. Menyelenggarakan pelatihan penulisan materi ajar (handout) 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan RPS 

dosen 

5. Melakukan monitoring dna evaluasi terhadap substansi 

praktikum meliputi kesesuaian praktikum, kecukupan modul dan 

mutu pelaksanaan praktikum 

7. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, RPS 

dan materi ajar 

2. Seluruh mata kuliah praktikum memiliki modul praktikum 

8. Dokumen Terkait 1. Deskripsi mata kuliah dan RPS 

2. Modul praktikum 

9. Referensi 1. Undang-undang RI no.12 tahun 2012 tentang standar pendidikan 

tinggi 

2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 tahun 

2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional pendidikan, 

ditambah standar penelitian dan pengabdian masyarakat 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di 

Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter 

dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan 

Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA 

sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang 

menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 

wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral dan 

etika. Terjadinya perubahan kebutuhan dari dunia profesi 

terhadap pengguna lulusan untuk itu perlu terus- menerus 

melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum. 



Hal ini mengakibatkna diperlukan standar muatan kurikulum 

yang menjadi tolok ukur bagi Direktur AK MAPINDO, kaprodi 

maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai 

perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Staff akademik 

4. Kaprodi 

4. Definisi Istilah 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan 

mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran dan penyampaian 

serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi 

2. Pada kurikulum membuat kompetensi lulusan yang terdiri 

melalui integrasi kognitif, psikomotor, ketrampilan bersikap dan 

perilaku menjalankan sesuatu 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Wadir I wajib menetapkan kebijakan kurikulum tingkat 

perguruan tinggi yang mengacu pada visi, misi, tujuan institusi 

dan kurikulum pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh 

Dikti dan Dirjen Vokasi setiap 4 tahun akademik 

2. Kaprodi wajib menetapkan kurikulum yang memuat 

kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, 

lainnya) yang terumuskan sangat jelas 

3. Kaprodi wajib menetapkan kurikulum yang sesuai dengan 

standar kompetensi dan berorientasi ke masa depan setiap satu 

semester 

4. Direktur AK MAPINDO wajib mengesahkan kurikulum yang 

telah disusun 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Melakukan kajian terhadap peraturan dan kebijakan tentang 

penyusunan kurikulum perguruan tinggi 

2. Berpedoman pada KKNI 

3. Kaprodi atas instruksi Wadir I harus melakukan analisis SWOT 

mengenai pelaksanaan kurikulum yang berjalan 

4. Ketua prodi atas instruksi Wadir I harus melakukan tracer study 

kepada alumni dan stake holder 



5. Kaprodi atas instruksi Wadir I harus merumuskan kompetensi 

lulusan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan telah 

disepakati 

6. Menjabarkan kompetensi lulusan dan standar kompetensi 

dalam uraian mata kuliah dan kurikulum 

7. Masing-masing prodi menyusun peta/ buku kurikulum dan 

disosialisasikan ke seluruh civitas AK MAPINDO yang dihadiri 

oleh seluruh pemangku kebijakan, staff dan dosen AK MAPINDO 

8. Peta/ buku kurikulum disetujui oleh Wadir I dan disahkan oleh 

Direktur AK MAPINDO 

7. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Kurikulum memuat kompetensi lulusan 

2. Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk SKS antara 

kompetensi utama, pendukung dan lainnya di dalam kurikulum 

berkisar antara 40%-80%:20%-40%:0-30% 

3. Kesesuaian mata kulaih dan urutannya dengan standar 

kompetensi 

8. Dokumen Terkait Penjabaran kompetensi lulusan dan standar kompetensi dalam 

uraian mata kuliah pada kurikulum 

9. Referensi 1. Undang-undang RI no.12 tahun 2012 tentang standar 

pendidikan tinggi 

2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 tahun 

2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah standar penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

3. Buku kurikulum yang dikeluarkan oleh kemenristekdikti 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di 

Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai 

lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan 

lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika. Terjadinya 

perubahan kebutuhan dari dunia profesi terhadap pengguna 

lulusan untuk itu perlu terus- menerus melakukan evaluasi, koreksi 

dan peningkatan mutu kurikulum. Hal ini mengakibatkan 



diperlukan standar peninjauan kurikulum yang menjadi tolok ukur 

bagi Direktur AK MAPINDO, kaprodi maupun dosen yang 

bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, 

dan pembaharu atau pengembang.  

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Wadir I 

2. Kaprodi 

3. Dosen 

4. Definisi Istilah Peninjauan dan evaluasi kurikulum adalah proses pemberian 

pertimbangan (judgement) mengenai nilai dan arti dari kurikulum 

yang dipertimbangkan dengan tujuan: 

1. Menentukan efektifitas suatu kurikulum/ program 

pembelajaran 

2. Menentukan keungglan dan kelemahan kurikulum/ program 

pembelajaran 

3. Menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar 

peserta didik 

4. Menentukan masukan untuk memperbaiki program 

5. Mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum 

6. Menetapkanketerkaitan antar komponen kurikulum 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Wadir I wajib melakukan peninjauan kurikulum setiap lima 

tahun akademik dengan melibatkan pemangku kepentingan 

internal dan eksternal dan memperhatikan visi misi dan 

umpan balik 

2. Kaprodi wajib melakukan peninjauan kurikulum setiap 5 

tahun, dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di 

bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan 

3. Ketua program studi wajib melakukan penyempunaan RPS 

setiap 2 tahun 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Kaprodi menetapkan tim kurikulum (kelompok keahlian) yang 

bekerja sesuai dengan Surat tugas kaprodi 

2. Kaprodi menyusun dan menetapkan SOP evaluasi dan 

perubahan kurikulum 

7.Indikator ketercapaian 

standar 

1. evaluasi penyempurnaan RPS oleh dosen 

2. SOP evaluasi dan perubahan kurikulum 



8.Dokumen Terkait Penjabaran kompetensi lulusan dan standar kompetensi dalam 

uraian mata kuliah pada kurikulum 

9.Referensi 1. Undang-undang RI no.12 tahun 2012 tentang standar 

pendidikan tinggi 

2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 

tahun 2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah standar penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di 

Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai 

lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan 

lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika. Terjadinya 

perubahan kebutuhan dari dunia profesi terhadap pengguna 

lulusan untuk itu perlu terus- menerus melakukan evaluasi, koreksi 

dan peningkatan mutu kurikulum. Hal ini mengakibatkan 



diperlukan standar penyusunan kurikulum yang menjadi tolok ukur 

bagi Direktur AK MAPINDO, kaprodi maupun dosen yang 

bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, 

dan pembaharu atau pengembang.  

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Direktur AK MAPINDO  

2. Wadir I 

3. Kaprodi 

4. Staff akademi 

4. Definisi Istilah 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran dan cara 

penyampaian serta penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar 

2. Komponen kurikulum merupakan dokumen lengkap yang 

terdiri dari tujuan program bahan ajar, strategi mengajar, 

deskripsi, alokasi sumber belajar serta metode evaluasi hasil 

mengajar 

3. Pada kurikulum memuat kompetensi lulusan yang terdiri 

melalui integrasi kognitif, psikomotorik, ketrampilan bersikap 

dan berperilaku dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Wadir I wajib menetapkan kebijakan kurikulum tingkat 

perguruan tinggi yang mengacu pada kepada visi dan misi , 

tujuan institusi serta kurikulum pendidikan tinggi yang telah 

ditetapkan oleh dikti 

2. Wadir I, staff akademik, dan kaprodi wajib menetapkan peta 

kurikulum yang memuat visi, misi, profil lulusan, struktur 

kurikulum, kedalaman muatan kurikulum, dan beban SKS 

efektif 

3. Direktur AK MAPINDO wajib mengesahkan kurikulum yang 

telah ditetapkan 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Melakukan kajian terhadap peraturan dan kebijakan tentang 

penyusunan kurikulum perguruan tinggi 

2. Berpedoman pada KKNI 

3. Ketua program studi atas instruksi Wadir I harus melakukan 

analisis SWOT mengenai kurikulum yang sudah berjalan 



4. Kaprodi atas instruksi wadir I melakukan tracer study kepada 

alumni dan stake holder. 

5. Masing-masing kaprodi atas instruksi Wadir I 

menyelenggarakan workshop tentang penyusunan kurikulum 

(minimal 2 tahun sekali) 

6. Seluruh dosen atas instruksi kaprodi harus melakukan bedah 

kurikulum (minimal 2 tahun sekali)  

7. Bedah kurikulum dikoordinir oleh kaprodi atau dosen yang 

telah memiliki pengalaman atau pernah mengikuti workshop 

kurikulum yang diketahui dan disetujui oleh kaprodi dibawah 

pengawasan Wadir I 

8. Melalui pelaksanaan strategi 1-7 maka masing-masing prodi 

menyusum peta/buku kurikulum dan disosialisasikan ke 

civitas AK MAPINDO yang dihadiri oleh seluruh pemangku 

kebijakan, staf dan dosen di AK MAPINDO 

9. Peta/ buku kurikulum disetujui oleh wadir I dan disahkan oleh 

Direktur AK MAPINDO 

7.Indikator ketercapaian 

standar 

1. kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi 

2. kurikulum sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi yang 

ditetapkan oleh Dikti 

3. kurikulum dirancang berbasis kompetensi 

4. Bedah kurikulum yang dilaksanakan 2 tahun sekali 

5. Workshop kurikulum yang dilaksanakan 2 tahun sekali 

6. Tersusunnya kurikulum yang memuat visi, misi, profil lulusan, 

kompetensi lulusan dan struktur kurikulum 

7. Mengikuti hibah kurikulum yang diselenggarakan oleh 

kemenristekdikti 

8.Dokumen Terkait 1. Standart operating procedures (SOP) penyusun kurikulum 

2. Kebijakan kurikulum institusi 

3. Peta/ buku kurikulum masing-masing prodi 

9.Referensi 1. Undang-undang RI no.12 tahun 2012 tentang standar 

pendidikan tinggi 

2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 

tahun 2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah standar penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

3. Buku kurikulum yang dikeluarkan oleh kemenristekdikti 

 



 

 

 

3.STANDAR PROSES PEMBELAJARAN: 

a. Standar Kehadiran dosen 

b. Standar pelaksanaan praktikum 

c. Standar pelaksanaan proses 

pembelajaran 

d. Standar pelaksanaan tugas akhir 

e. Standar pengendalian proses 

pembelajaran 

f. Standar perencanaan proses 

pembelajaran 
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1. Visi dan Misi 

    Institusi 

 

 

 

 

 

Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 
tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 
berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 
3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 
dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 
 

2. Rasional standar Keberhasilan belajar mahasiswa tergantung pada kualitas proses 

pembelajaran yang disajikan dosen. Kualitas proses pembelajaran 

dipengaruhi oleh 2 faktor utama: (1) faktor dosen (2) faktor 

mahasiswa. Faktor dosen meliputi: (a) kualitas perencanaan dosen 

dalam menyiapkan proses pembelajaran (b) kualitas kemampuan 

dosen dalam mengemas proses pembelajaran. Faktor mahasiswa 



meliputi: (a) kesiapan dan kesungguhan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran, (b) kemampuan mahasiswa dalam 

menyerap materi pembelajaran, (c) aktivitas dan kreativitas 

mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

Agar proses pembelajaran berjalan efektif dan bermanfaat untuk 

menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran diperlukan 

standar mutu proses pembelajaran yang disusun berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, visi dan misi Akademi Komunitas 

Mapindo, serta dengan memperhatikan kompetensi lulusan yang 

dibutuhkan stakeholders maka diperlukan patokan, ukuran, 

kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan Standar Proses 

pembelajaran. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Wakil Direktur I 

2. Kaprodi 

3. Dosen prodi 

4. Definisi Istilah 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk 

memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

3. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS adalah takaran 

waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per 

minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui 

berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

kurikuler di suatu program studi 



4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

5. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah 

kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada 

masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh 

wilayah hukum NKRI  

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Wakil Direktur I atau bagian Akademik harus memastikan 

standar proses pembelajaran dimuat dalam buku pedoman 

akademik yaitu pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh 

capaian pembelajaran mencakup: 

A. Karakteristik proses pembelajaran 

• Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif 

menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara 

mahasiswa dan dosen. 

a. Karakteristik proses pembelajaran bersifat holistik yaitu 

proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi 

keunggulan, kearifan lokal maupun nasional. 

b. Karakteristik proses pembelajaran bersifat integratif yaitu 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu 

kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan 

multidisiplin. 

c. Karakteristik proses pembelajaran bersifat saintifik yaitu 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pendekatan 



ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik berdasarkan 

sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 

d. Karakteristik proses pembelajaran bersifat kontekstual 

artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan 

kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah 

keahliannya. 

e. Karakteristik proses pembelajaran bersifat tematik artinya 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik 

keilmuan prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata 

melalui pendekatan transdisiplin. 

f. Karakteristik proses pembelajaran bersifat efektif artinya 

capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna 

dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan 

benar dalam kurun waktu yang optimum. 

g. Karakteristik proses pembelajaran bersifat kolaboratif yaitu 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar 

individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. 

h. Karakteristik proses pembelajaran juga berpusat kepada 

mahasiswa artinya capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran yang mengutamakan  

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan 

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian 

dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 

2. Perencanaan Proses Pembelajaran 



a. Dosen program studi wajib menyusun dan menyajikan 

perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah 

dalam bentuk RPS (Rencana Pembelajaran Semester) atau 

istilah lain 

b. Dosen dalam membuat RPS atau istilah lain wajib  ditetapkan 

dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama 

dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan 

dan/atau dalam program studi 

c. Dosen dalam menyusun RPS paling sedikit memuat nama 

PRODI, nama dan kode MK, semester, SKS, Nama Dosen 

Pengampu, Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 

pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada 

tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan 

kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, 

waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada 

setiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa 

yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan, kriteria, indikator dan bobot penilaian serta 

daftar referensi yang digunakan. 

d. Dosen memastikan RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara 

berkala dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi 

e. Dosen memastikan Proses pembelajaran disetiap mata kuliah 

dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik proses 

pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integrative, 

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan 

berpusat pada mahasiswa. 

5 



f. Dosen memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan 

pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib 

mengacu pada Standar Nasional Pengabdian Masyarakat. 

g. Kaprodi dan dosen program studi melalui kegiatan kurikuler 

wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui 

mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur 

h. Kaprodi dan dosen program studi melalui kegiatan kurikuler 

wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai 

kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah 

dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

i. Dosen dalam menggunakan metode pelaksanaan 

pembelajaran matakuliah dapat dipilih metode pengajaran 

yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis 

masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara 

efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan 

j. Dosen dapat menggunakan satu atau gabungan dari 

beberapa metode pembelajaran di atas pada setiap mata 

kuliah 

k. Bentuk pembelajaran dapat berupa: 

a. Kuliah 

b. Responsi dan tutorial 

c. Seminar 

d. Praktikum, praktik studio dan praktik lapangan 

3. Beban Belajar 



1. Kaprodi dan Dosen menetapkan beban belajar mahasiswa 

yang dinyatakan dalam besaran SKS 

2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran 

efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu 

(termasuk UTS dan UAS)  

3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (2) semester dan 

perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara 

4. Semester antara diselenggarakan: 

a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu 

b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (Sembilan) 

SKS 

c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi 

capaian pembelajaran yang telah ditetapkan 

5. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk 

perkuliahan, Dosen harus melakukan tatap muka dalam satu 

semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali 

pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot 

SKS, yang ditunjukan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir 

perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi  

6. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program 

pendidikan: 

a. Paling lama dua (2) tahun akademik untuk program 

diploma satu dengan beban belajar mahasiswa paling 

sedikit 36 (tiga puluh enam) sks 

b. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program 

diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling 

sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks 

7. Dosen melakukan 1 (sks) pada proses pembelajaran berupa 

kuliah, response atau tutorial, terdiri atas: 
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a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester 

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) 

menit per minggu per semester dan 

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu 

per semester 

8. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau 

bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu 

per semester dan 

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu 

per semester 

9. Kaprodi dan Dosen memperhitungkan beban belajar dalam 

sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai 

dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran 

10. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, 

praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat dan atau 

proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu per semester 

11. Beban belajar mahasiswa program diploma dua yang 

berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada 

tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimun 

24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester 

berikut 

6. Strategi 
pelaksanaan 
standar 

1. Ka.Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah 

dalam proses pembelajaran 

2. Penyusunan RPS menjelang awal semester. 

3. Melaksanakan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran. 



4. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil monitoring pelaksanaan 

proses pembelajaran. 

5. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi 

pembelajaran. 

6. Menindaklanjuti (melaksanakan umpan balik) hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. 

7. Mengevaluasi Tingkat Kepuasan Mahasiswa dan Stakeholders. 

8. Rapat koordinasi evaluasi akhir semester dan persiapan 

pelaksanaan awal semester. 

7.Indikator ketercapaian 

standar 

1. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan 

lebih dari 75% 

2. Tingkat ketidak-hadiran dosen dalam mengampu mata kuliah 

tidak lebih dari 10% 

3. Semua RPS terkumpul sebelum proses pembelajaran dimulai.  

4. Dosen melaksanakan proses pembelajaran minimal 16 kali 

tatap muka (termasuk UTS dan UAS). 

5. Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan minimal dalam 3 

kali tatap muka untuk setiap mata kuliah dalam setiap 

semester. 

6. Tingkat Kepuasan Mahasiswa minimal 80%. 

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan minimal 2 kali untuk setiap mata kuliah dalam 

setiap semester. 

8. Kelengkapan dokumen (borang) berupa daftar hadir dan berita 

acara dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun 

rapi. 

8.Dokumen Terkait 1. Formulir daftar hadir dosen 

2. Formulir daftar hadir mahasiswa 

3. Jadwal kuliah 

4. RPS 

5. Buku ajar/ hand out 

9.Referensi 1. Undang-undang RI No.12 tahun 2012 tentang standar 

pendidikan tinggi 

2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di 

Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai 

lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan 

lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika. Dosen 

merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 



mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, maka tingkat 

kehadiran dosen dan mahasiswa merupakan syarat yang 

menentukan tingkat keberhasilan proses pembelajaran dikelas. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Direktur AK MAPINDO  
2. Kaprodi 
3. Dosen prodi 

 

4. Definisi Istilah - 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran akademik bagi 

mahasiswa minimal 14 kali pertemuan dalam per semester 

2. Kaprodi wajib menerbitkan jadwal kuliah untuk setiap dosen 

minimal 1 bulan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan 

3. Dosen wajib menyiapkan RPS untuk seluruh mata kuliah yang 

diampu 

4. Dosen wajib menyiapkan materi ajar (hand out) bagi mahasiswa 

5. Kaprodi wajib menyiapkan formulir kehadiran dosen dikelas 

setiap hari 

6. Kaprodi wajib menyiapkan formulir kehadiran mahasiswa di 

kelas setiap hari 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik 

2. Membekali dosen dengan pengetahuan tentang metode 

pembelajaran 

3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen 

dengan mahasiswa 

7.Indikator ketercapaian 

standar 

1. tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan 

lebih dari 75% 

2. Tingkat ketidak-hadiran dosen dalam mengampu mata kuliah 

tidak lebih dari 10% 

3. Tingkat pertemuan atau tatap muka dosen dan mahasiswa tidak 

kurang dari 14 kali pertemuan  

8.Dokumen Terkait 1. Formulir daftar hadir dosen 

2. Formulir daftar hadir mahasiswa 



3. Jadwal kuliah 

4. RPS 

5. Buku ajar/ hand out 

9.Referensi 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di 

Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai 

lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan 

lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika. Dosen 

merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) melalui pendidikan, 



penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, maka tingkat 

kehadiran dosen dan mahasiswa merupakan syarat yang 

menentukan tingkat keberhasilan proses pembelajaran dikelas. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Kaprodi 
2. Dosen prodi 
3. Bagian laboratorium 

 

4. Definisi Istilah - 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Kaprodi wajib mengajukan praktikum yang akan dilakukan di 

awal semester 

 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Menyusun proposal kegiatan praktikum beserta jadwal 

praktikum yang akan dilaksanakan dalam satu semester 

2. Menyusun SOP penyelenggaraan praktikum 

3. Melakukan monitoring terhadap substansi praktikum, modul 

dan mutu pelaksanaan praktikum 

7. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Jumlah jam real minimum praktikum di laboratorium 

2. Jumlah real minimum praktek di lapangan 

3. Kecelakaan kerja di laboratorium tidak ada  

8.Dokumen Terkait 1.   Berita acara praktikum 

2.   SOP penyelenggaraan praktikum 

9.Referensi 1. Undang-undang RI no.12 tahun 2012 tentang standar 

pendidikan tinggi 

2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 tahun 

2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah standar penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

3. Buku kurikulum yang dikeluarkan oleh kemenristekdikti 
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1. Visi dan Misi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan 

di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan 

Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA 

sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang 

menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 

wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika. 

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan 



lancar, maka tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa merupakan 

syarat yang menentukan tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran dikelas. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Kaprodi 
2. Sekretaris  prodi 
3. Dosen 
4. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah - 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Kaprodi, dosen, mahasiswa, wajib menyelenggarakan setiap 

mata kuliah selama 14 minggu tatap muka dan minimal 2 kali 

ujian 

2. Dosen wajib melaksanakan kehadiran minimal 75% dari 14 

minggu tatap muka dalam satu semester 

3. Dosen harus mengganti waktu jika perkuliahan belum 

mencukupi 

4. Mahasiswa wajib melaksanakan kehadiran minimal 75% dari 

14 minggu tatap muka dalam satu semester 

5. Dosen wajib memberikan materi sekurang-kurangnya 75% 

materi dalam RPS 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Kaprodi membuat pedoman pelaksanaan pembelajaran yang 

mengacu pada pedoman institusi yang dipublikasikan kepada 

dosen dan mahasiswa 

2. Kaprodi mengupayakan dosen untuk mengikuti pelatihan, 

seminar, lokakarya atau workshop tentang metode 

pembelajaran 

3. Kaprodi menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran (kehadiran dosen, mahasiswa, 

materi kuliah, mutu soal ujian) untuk perbaikan sistem 

pembelajaran 

7. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Kehadiran dosen minimal 75% dari 14 minggu tatap muka 

dalam satu semester 

2. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari 14 minggu tatap muka 

dalam satu semester 

3. Materi yang diberikan sekurang-kurangnya 75% materi dalam 

RPS 



8. Dokumen Terkait 1. Berita acara perkuliahan 

2. SOP proses belajar mengajar 

9. Referensi 1. Undang-undang no.20/2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional pasal 1 dan pasal 35 

2. Undang-undang no.14/2005 tentang guru dan dosen 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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1. Visi dan Misi 

    Institusi 

 

 

 

 

 

Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan 

di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen dan mahasiswa pada 

bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan 

pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan 

Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA 

sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang 

menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 

wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika. 

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 



melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan 

lancar, maka tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa merupakan 

syarat yang menentukan tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran dikelas. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Kaprodi 
2. Sekretaris  prodi 
3. Dosen pembimbing tugas akhir 
4. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah - 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Kaprodi wajib mengatur agar bentuk karya tugas akhir atau 

laporan prakerin relevan dengan kompetensi lulusan 

2. Kaprodi wajib menetapkan panduan pelaksanaan karya/ tugas 

akhir/laporan prakerin 

3. Kaprodi wajib menetapkan 90% dosen pembimbing tugas 

akhir memiliki tingkat pendidikan satu tingkat diatas 

kompetensi program studi sesuai dengan bidang keahliannya 

4. Dosen wajib melakukan pembimbingan tugas akhir sebanyak-

banyaknya enam mahasiswa per semester per program studi 

5. Mahasiswa wajib melakukan pertemuan dengan dosen 

pembimbing sekurang-kurangnya delapan kali selama 

pembuatan tugas akhir 

6. Mahasiswa wajib  menyelesaikan tugas akhir selambat-

lambatnya dalam kurun waktu enam bulan 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Kaprodi menunjuk koordinator tugas akhir bertanggung jawab 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas akhir 

2. Kaprodi menetapkan dosen pembimbing tugas akhir beserta 

tugas dan wewenangnya dan dilegalisasi dengan SK AK 

MAPINDO 

3. Koordinator tugas akhir menyusun pedoman pelaksanaan 

karaya/tugas akhir dan disosialisasikan 

4. Ketua program studi menyusun SOP pelaksanaan tugas akhir 

7. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Tugas akhir yang dilaksanakan relevan dengan bidang keahlian 

prodi 



2. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing tugas 

akhir adalah enam mahasiswa/ dosen TA 

3. Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk 

menyelesaikan tugas akhir delapan kali mulai dari saat 

mengambil TA hingga menyelesaikan TA 

4. Sembilan puluh persen kompetensi pembimbing tugas akhir 

memiliki tingkat pendidikan satu tingkat dia atas kompetensi 

program studi dan sesuai dengan bidang keahliannya 

5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa adalah enam  

bulan 

8. Dokumen Terkait 1. Buku pedoman tugas akhir 

2. SOP pelaksanan ujian tugasakhir  

9. Referensi 1. Undang-undang RI no.12/2012 tentang standar pendidikan 

tinggi 

2. Peraturan mentri pendidikan pendidikan dan kebudayaan RI 

no.49 tahun 2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar 

nasional pendidikan, ditambah standar penelitian dan standar 

pengabdian masyarakat 

3. Undang-undang no.14/2005 tentang guru dan dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AK MAPINDO 
Kode/No. : STD/PDK/AK.MAPINDO/SPMI/03.5 

Tanggal    : 

STANDAR PEMBIMBINGAN 

AKADEMIK 

Revisi       : 

Halaman  : 1 dari 3 

 

STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

 

Proses Penanggung Jawab Jabatan Tanda Tangan Tanggal 

Perumusan 

 

 

Bagus Putu Eka, M.Par Anggota LPM 

 

03 Agustus 

2020 

Pemeriksaan 

 

 

Fenny Sengkey, SE.MM Direktur 

 

05 Agustus 

2020 

Persetujuan 

 

 

Fenny Sengkey, SE.MM Senat 

 

15 Agustus 

2020 

Penetapan 

 

 

Dr. I Made Petrus. 

M.Min 

Ketua Yayasan  25 Agustus 

2020 

Pengendalian 

 

 

Rosvita Flaviana Osin 

SE.,MM 

Ketua LPM 

 

30 Agustus 

2020 



 

 

STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

No. Dokumen 

 

Revisi: Halaman: 2 

STANDAR IDENTITAS Tanggal disusun: Disahkan oleh: 

 

Fenny Sengkey, SE.,MM 

1. Visi dan Misi 

    Institusi 

 

 

 

 

 

Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan 

di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan 

Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA 

sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang 

menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 

wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika. 

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan 



lancar, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang 

harus dipenuhi oleh dosen pembimbing akademik dan direktur AK 

MAPINDO untuk itu deitetapkan standar pembimbing akademik.  

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Direktur AK MAPINDO 
2. Kaprodi 
3. Dosen 

 

7. Definisi Istilah Pembimbingan akademik merupakan kegiatan tatap muka antara 

dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa yang 

dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi atas hasil 

studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi 

mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan 

kepada mahasiswa seputar cara belajar yang efektif dan saran bagi 

mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik. 

8. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Ketua Program studi dan dosen pembimbing akademik wajib 

melaksanakan proses pembimbingan akademik bagi 

mahasiswa minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam setiap 

semester. Jumlah maksimum mahasiswa yang berada dalam 

bimbingan akademik 1 (satu) dosen pembimbing akademik 

adalah 10 orang atau mahasiswa. 

2. Ketua Program studi wajib menerbitkan jadwal pembimbingan 

akademik untuk setiap dosen pembimbing akademik minimal 

3 (tiga) bulan sebelum bimbingan akademik dilaksanakan dan 

menyiapkan semua berkas asli studi mahasiswa ke file masing-

masing mahasiswa untuk diserahkan, diperiksa, dan dievaluasi 

dosen pembimbing akademik minimal tiga hari sebelum 

tanggal pembimbingan akademik berlangsung 

9. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Membekali semua dosen pembimbing akademik dengan 

pedoman pembimbing akademik 

2. Membekali semua dosen pembimbing akademik dengan 

pengetahuan tentang metode konseling bekerjasama dengan 

konselor psikolog pada bagian kemahasiswaan 

3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara 

program studi dengan para orang tua/ wali mahasiswa 

4. Bimbingan akademik dilakukan minimal 4 kali per semester 



10. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam mengisi formulir rencana 

studi kurang dari 100% 

2. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 2 tahun pertama 

masa studi kurang dari 5% dan pada 4 tahun pertama masa 

studi menjadi 0% 

3. Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa studi 

kurang dari 8 semester lebih dari 50% 

11. Dokumen Terkait 1. Pedoman pembimbingan akademik 

2. Formulir pembimbingan akademik 

3. Formulir rencana studi 

4. File mahasiswa berisi berkas studi 

5. Prosedur pembimbingan akademik 

12. Referensi Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 tahun 

2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional pendidikan, 

ditambah standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan 

di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan 

Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA 

sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang 

menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 

wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika. 

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan 



lancar, maka tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa merupakan 

syarat yang menentukan tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran dikelas. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Wadir I 
2. Kaprodi 
3. Dosen 
4. Mahasiswa 

 

 

4.Definisi Istilah 1. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan. 

2. KRS merupakan dokumen perencanaan mata kuliah yang akan 

diambil mahasiswa setiap semester 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Setiap awal tahun akademik, kaprodi wajib menentukan dosen 

pengajar dan pengembangan metode pembelajaran 

2. Setiap awal semester, kaprodi wajib menyelenggarakan rapat 

dosen untuk sosialisasi jadwal perkuliahan, administrasi 

kegiatan, pengembangan metode pengajaran dan koordinasi 

evaluasi pembelajaran 

3. Setiap awal semester, dosen wajib merencanakan materi ajar 

melalui RPS 

4. Setiap awal semester, mahasiswa wajib melakukan 

pendaftaran rencana studi mata kuliah 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Menyusun perencanaan proses pembelajaran sebelum 

dimulai 

2. Mengadakan rapat koordinasi dosen setiap awal semester 

3. Kaprodi menetapkan koordinasi mata kuliah yang bertugas 

untuk mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan, kelengkapan 

RPS 

4. Mekanisme KRS 

7. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Keputusan tentang dosen pengajar yang dituangkan dalam 

surat 

2. Keputusan Direktur AK MAPINDO 

3. Keputusan tentang pengembangan metode pembelajaran 

4. Sosialisasi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dilakukan menjelang awal semester 



5. Adanya mekanisme registrasi 

8. Dokumen Terkait 1. SOP perencanaan proses pembelajaran 

2. SK pengangkatan dosen pengajar 

3. Berita acara rapat dosen sosialisasi proses pembelajaran 

4. SOP Registrasi mahasiswa baru 

5. SOP Registrasi mahasiswa lama 

6. SOP pengajuan cuti mahasiswa 

7. Kartu rencana studi (KRS) 

8. Referensi 1. Undang-undang no.20/2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional pasal 1 dan pasal 35 

2. Undang-undang no.14/2005 tentang guru dan dosen 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 

2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter 

dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan 

moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter dan 

berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang 

perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga 

yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika. Dosen merupakan pendidik profesional 

dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni (IPTEKS) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung 



dengan lancar, maka tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa 

merupakan syarat yang menentukan tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran dikelas. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Wadir I 
2. Wadir II 
3. Kaprodi 
4. Lembaga penjaminan mutu (LPM) 

 

 

4. Definisi Istilah - 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Kaprodi wajib melaksanakan evaluasi terhadap dosen dan 

mahasiswa mengenai materi, metode pembelajaran, penggunaan 

teknologi dan cara-cara evaluasi menjelang akhir semester yang 

dilaporkan kepada Wadir I melalui kuisioner dan metode lain. 

2. Kaprodi dibantu LPM wajib melaksanakan evaluasi peninjauan 

proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan 

pada akhir tahun akademik. 

6. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Menyusun kuisioner evaluasi pembelajaran dilaksanakan dalam satu 

semester 

2. Melakukan monitoring terhadap subtansi praktikum, modul dan 

mutu pelaksanaan praktikum 

7. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Umpa balik dari mahasiswa dan dosen dilaksanakan setiap 

menjelang akhir kuliah 

2. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang mencakup: materi, 

metode, teknologi dan cara evaluasi pembelajaran dilakukan 

sekurang-kurangnya 2 kali per tahun akademik berdasarkan umpan 

balik 

8. Dokumen Terkait 1. Evaluasi dosen dan mahasiswa 

2. Absensi 

9. Refernsi 1. Undang-undang no.20/2003 tentang sistem pendidikan Nasional 

pasal 1 dan pasal 35 

2. Peraturan pemerintah no.19 tahun 2005 tentanf SNP Pasal 

19,20,21,23 

3. Undang-undang no.14/2005 tentang guru dan dosen 
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1. Visi dan Misi 

    Institusi 

 

 

 

 

 

Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan 

di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam 

bidang perhotelan berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 
tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 
berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang 
perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 
berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 
dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Pengelolaan perguruan tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian 

perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara 

untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Akademi Komunitas 

Manajemen Perhotelan Indonesia (AKOM MAPINDO) telah 

menyusun dan merumuskan sistem penjaminan mutu akademik 

dan non akademik yang antara lain memuat sistem pengelolaan 

akademik dan non akademik yang telah diselaraskan dengan visi 

dan misinya. Upaya peningkatan mutu standar pengelolaan 

tersebut merupakan kegiatan manajemen akademik, 



kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

fasilitas dan infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan, dan 

manajemen sistem informasi. Standar pengelolaan dimaksud 

meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan 

akademik dan non akademik. 

 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1. Direktur 
2. Wadir  
3. Kaprodi 
4. Dosen  

 

 

4. Definisi Istilah 1. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan 
iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara 
dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun 
antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses 
pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Akademi 
Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (AKOM 
MAPINDO). 

2. Sivitas Akademika terdiri atas Dosen (tenaga pendidik), 
mahasiswa, tenaga kependidikan dan staf pegawai lainnya yang 
bekerja dan melaksanakan aktivitas kesehariannya di 
lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 
Indonesia (AKOM MAPINDO).  

3. Dosen adalah staf Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 
Indonesia (AKOM MAPINDO) yang bertugas mengajar dan 
membimbing para mahasiswa, sedangkan mahasiswa adalah 
peserta didik yang terdaftar dan belajar di Akademi Komunitas 
Manajemen Perhotelan Indonesia (AKOM MAPINDO). 

4. Etika akademik dapat diartikan sebagai ketentuan yang 
menyatakan prilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas 
akademika Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 
Indonesia (AKOM MAPINDO), ketika mereka berbuat atau 
berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam 
proses pembelajaran. 

5. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran intelektual yang ada pada 
ilmu dan merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri. 

6. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang 
beranekaragam, majemuk dan multikultural yang bernaung 
dalam institusi Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 



Indonesia (AKOM MAPINDO) yang mendasarkan diri pada nilai-
nilai kebenaran ilmiah dan objektivitas. 

2. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Sivitas akademika Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 
Indonesia (AKOM MAPINDO) wajib menciptakan lingkungan 
kampus yang kondusif untuk mengembangkan atmosfer 
akademik yang efektif secara berkelanjutan. 

2. Wakil Direktur 1 bagian akademik dan ketua program studi, 
wajib memaksimalkan lingkungan psikologis mahasiswa, 
sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif secara 
berkelanjutan.  

3. Wakil direktur 1 bersama kaprodi memastikan tidak hanya 
memberi bekal pengetahuan (knowledge) ataupun 
keterampilan (skill) saja kepada mahasiswa, melainkan juga 
pemahaman dan pembentukan soft skill seperti watak, sikap, 
dan prilaku (attitude) di dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kaprodi menjamin proses pembelajaran harus mampu 
memberikan kebebasan dan kesadaran kepada mahasiswa, 
serta menempatkannya sebagai subjek dalam proses ini 
(student centered learning). 

5. Kaprodi menjamin budaya akademik harus mengedepankan 
kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, 
objektivitas, keterbukaan serta otonomi keilmuan. 

6. Direktur dan wakil direktur harus memfasilitasi pembentukan 
kepribadian ilmiah sivitas akademika secara berkelanjutan, 
misalnya memotivasi dosen untuk melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, menugaskan mahasiswa untuk mengikuti 
kegiatan praktik, study visit, dan prakerin. 

7.  Kaprodi menegaskan kegiatan penelitian dan pengabdian 
masyarakat yang dilakukan Dosen harus melibatkan mahasiswa.  

8. Dosen harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.  

9. Pimpinan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 
Indonesia (AKOM MAPINDO)/jurusan/bagian/program studi, 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memfasilitasi 
mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang 
perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan 
(buku dan jurnal), media elektronik (internet), dan 
laboratorium/kebun percobaan. 

10. Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 
Indonesia (AKOM MAPINDO) harus memberi kesempatan 
kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra 
kurikuler setiap semester. 

11. Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 
Indonesia (AKOM MAPINDO)/jurusan/bagian/program studi, 



tenaga pendidik menetapkan program kegiatan intra dan ekstra 
kurikuler (seminar, lokakarya, simposium, dll) secara terjadwal 
setiap tahun.  

12. Direktur menjamin pemenuhan standar suasana akademik 
harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 

 

3. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 
Indonesia (AKOM MAPINDO) memastikan tersedianya sarana 
dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di 
tingkat Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 
(AKOM MAPINDO). 

2. Ketua program studi memastikan dan melakukan koordinasi 
dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana 
akademik yang kondusif di tingkat jurusan dan program studi.  

4. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Ditetapkannya kebijakan standar suasana akademik Akademi 
Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (AKOM 
MAPINDO) (termasuk etika dan budaya akademik), dan 
dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh sivitas akademika 
Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (AKOM 
MAPINDO). 

2. Suasana akademik dan hubungan sosial antar sivitas 
akademika, utamanya antara dosen dan mahasiswa semakin 
kondusif. 

3. Kondisi sarana prasarana pendukung kegiatan akademik terus 
membaik. 

4. Menurun dan sedikitnya keluhan sivitas akademika. 
5. Presentase kehadiran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan 

akademik meningkat. 
6. Jumlah kegiatan penelitian, pengabdian, dan jurnal ilmiah 

dosen meningkat. 
7. Jumlah kegiatan seminar dan kegiatan ilmiah lainnya yang 

diselenggarakan dan diikuti dosen/mahasiswa meningkat.  
8. Jumlah karya ilmiah mahasiswa meningkat. 
9. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian 

maupun pengabdian dosen semakin meningkat.  
10. Jumlah (rasio) dosen S2 dan S3 terus meningkat. 
11. Sanksi akademik yang diberikan semakin menurun. 
12. Jumlah buku teks/ referensi, jurnal, CD-Rom, dan lain-lain 

meningkat. 

5. Dokumen Terkait 1. Dokumen manajemen (Statuta, RIP, Renstra, Renop, struktur 
organisasi, dan kode etik). 



2. Dokumen akademik (kebijakan akademik, peraturan 
akademik, pedoman akademik). 

3. Dokumen mutu (kebijakan mutu dan manual mutu). 

10. Referensi 1. Undang-undang no.20/2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional pasal 1 dan pasal 35 

2. STATUTA Akademi Komunitas Mapindo 

3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN 

PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga yang 

terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan 

lulusan yang kompeten, berkarakter dan berjiwa 

wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan moral 

dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan 

pemerintah. 

2. Rasional standar Penilaian pendidikan di Akademi Komunitas Mapindo 

menduduki posisi penting dan strategis. Posisi penting dalam 

artian bahwa hasil penilaian pendidikan dapat dijadikan tolok 

ukur pencapaian visi, misi dan tujuan Akademi Komunitas 

Mapindo. Posisi strategis mengandung makna bahwa hasil-hasil 

penilaian pendidikan di Akademi Komunitas Mapindo dapat 



menjadi dasar untuk memperkuat mutu internal sekligus 

menjadi masukan dan informasi bagi stakeholders untuk 

memberikan pengakuan dan kepercayaan terhadap Akademi 

Komunitas Mapindo sebagai perguruan tinggi bermutu secara 

global.  

Akademi Komunitas Mapindo sebagai perguruan tinggi bermutu 

secara global harus memenuhi dua kriteria utama. Pertama, 

kriteria mutu internal sebagai syarat perlu untuk mengukur 

mutu lulusan dengan indikator antara lain: (1) indeks prestasi 

kumulatif (IPK); (2) lama studi; dan (3) predikat kelulusan yang 

disandang; (4) proporsi kelulusan dan tingkat produktivitas 

institusi/ program studi; dan (5) kompetensi yang dimiliki oleh 

lulusan. Kriteria ini menjadi syarat perlu bagi lulusan Akademi 

Komunitas Mapindo untuk dapat mengisi berbagai sektor kerja 

yang tersedia dan meningkatkan kualitas hidupnya di 

masyarakat. Kedua, kriteria mutu eksternal sebagai syarat cukup 

dengan indikator antara lain: (1) daya serap berbagai sektor 

kerja di masyarakat terhadap lulusan; (2) lamanya waktu tunggu 

lulusan untuk mengisi berbagai sektor kerja yang tersedia di 

masyarakat; (3) nilai akreditasi institusi/ program studi; (4) 

pengakuan masyarakat terhadap mutu lulusan; dan (5) 

kepercayaan masyarakat terhadap Akademi Komunitas 

Mapindo. Refleksi terhadap kedua syarat tersebut memberi 

makna bahwa sistem dan standar penilaian pendidikan di 

Akademi Komunitas harus dapat mencerminkan mutu internal 

sekaligus mutu kompetensi lulusan dan korespondensinya 

dengan harapan masyarakat, permintaan pengguna lulusan, 

dan/atau tuntutan berbagai sektor kerja yang tersedia di 

masyarakat.  

3. Subyek atau Pihak Yang 

bertanggung-   jawab 

untuk  mencapai/ 

memenuhi isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. LPM 

3. Wadir I 

4. Kaprodi 

5. Dosen 



6. Mahasiswa 

4. Definisi Istilah 1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal 

mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian 

untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta 

capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses 

pembelajaran. 

2. Evaluasi pendidikan atau evaluasi adalah kegiatan 

pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu 

pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di 

perguruan tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pendidikan. 

3. Penilaian pendidikan atau penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar atau kompetensi 

peserta didik (mahasiswa). 

4. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi mahasiswa sebagai pengakuan 

prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu program 

studi atau satuan pendidikan. 

5. Ujian tengah semester adalah kegiatan sistematis yang 

dilakukan oleh dosen untuk mengukur hasil belajar atau 

pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 

proses pembelajaran 6-7 minggu atau setelah mencapai 

50% kegiatan proses pembelajaran pada setiap semester. 

6. Ujian akhir semester adalah kegiatan sistematis yang 

dilakukan oleh dosen untuk mengukur hasil belajar atau 

pencapaian kompetensi mahasiswa di akhir semester 

(setelah 100% kegiatan proses pembelajaran atau minimal 

setelah 14 minggu kegiatan proses pembelajaran). 

7. Ujian kompetensi adalah kegiatan pengukuran capaian 

pembelajaran atau kompetensi mahasiswa yang dilakukan 

oleh jurusan/bagian/program studi/kelompok 

keahlian/organisasi profesi untuk memperoleh pengakuan 

atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan 

kelulusan.  



8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

9. Capaian pembelajaran mahasiswa adalah kemampuan yang 

diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, 

keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman 

kerja.  

10. Pembimbingan akademik adalah kegiatan tatap muka 

antara Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa 

yang dibimbingnya untuk mendiskusikan hasil evaluasi atas 

hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana 

studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi 

atau bimbingan kepada mahasiswa terkait dengan cara 

belajar yang efektif, saran bagi mahasiswa yang 

menghadapi kesulitan akademik, dan/atau penyelesaian 

studi mahasiswa.  

11. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa 

yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah 

yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing 

mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah 

yang diambil pada semester tersebut. 

12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan 

mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dapat 

dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil 

sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai 

bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh 

SKS mata kuliah yang diambil. 

 

Pernyataan Isi 

Standar 

1. Dosen wajib menggunakan standar penilaian pembelajaran 

yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses 

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

2. Dosen wajib menggunakan prinsip penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa yang mencakup: 

a. Prinsip penilaian yaitu prinsip edukatif dengan penilaian 

yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki 

perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian 

pembelajaran lulusan selanjutnya prinsip otentik yaitu 

penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang 



berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Prinsip objektif yaitu penilaian yang didasarkan 

pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa 

serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan dinilai. 

Prinsip akuntabel yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal 

kuliah dan dipahami oleh mahasiswa dan terakhir prinsip 

transparan yaitu penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

b. Dosen wajib menggunakan teknik penilaian yang terdiri dari 

observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan 

angket 

c. Dosen wajib menggunakan instrumen penilaian terdiri atas 

penilaian proses dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil 

dalam bentuk portofolio atau karya desain 

d. Dosen menggunakan penilaian sikap dengan menggunakan 

teknik penilaian observasi 

e. Dosen menggunakan penilaian penguasaaan pengetahuan, 

ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dilakukan 

dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan 

instrument penilaian selanjutnya pada hasil akhir penilaian 

merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument 

penilaian yang digunakan. 

f. Dosen wajib menggunakan mekanisme penilaian yang terdiri 

atas: 

• Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrument, kristeria, indicator dan bobot penilaian 

antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran 

• Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, 

teknik, instrument, kriteria, indicator, dan bobot 

penilaian yang memuat prinsip penilaian. 

• Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa dan  

• Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara akuntabel dan transparan 



g. Dosen menggunakan prosedur penilaian yang mencakup 

tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, 

observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan 

pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap 

perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap 

dan/atau penilaian ulang. 

h. Dosen dalam pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 

i. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: 

• Dosen pengampu atau tim dosen pengampu 

• Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa dan/atau 

• Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan 

j. Dosen dalam pelaporan penilaian berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah 

yang dinyatakan dalam kisaran: 

• Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat 

baik 

• Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik 

• Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup 

• Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang 

atau 

• Huruf E setara dengan 0 (nol) berkategori sangat kurang 

• Dosen dapat menggunakan huruf antara dan angka antara 

untuk nilai pada kisaran 0 (nol) samapi 4 (empat) 

k. Dosen dapat mengumumkan hasil penilaian kepada 

mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan 

rencana pembelajaran 

l. Dosen menyampaikan hasil penilaian capaian pembelajaran 

lulusan ditiap semester kepada Kaprodi dan sekertaris Prodi 

yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), 

sedangkan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan 

pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) 

m. Kaprodi dan sekertaris Kaprodi menghitung Indek Prestasi 

Semester (IPS) dengan cara menjumlahkan perkalian antara 

nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata 



kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah 

yang diambil dalam satu semester. 

n. Kaprodi dan sekertaris Kaprodi menghitung Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara 

nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata 

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah 

yang diambil yang telah ditempuh. 

o. Kaprodi memastikan bahawa mahasiswa program Diploma 

dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban 

belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran 

lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 

(dua koma nol nol) 

p. Kaprodi memastikan kelulusan mahasiswa dari program 

diploma dapat diberikan predikat memuaskan, sangat 

memuaskan, atau pujian dengan kriteria: 

• Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

memuaskan apabila indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 

(dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma 

nol nol) 

• Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat 

memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol 

satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol) atau 

• Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian 

apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) 

• Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh 

Ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar. 

3. Dosen harus mengumpulkan nilai akhir semester kaprodi 

sebelum rapat evaluasi prodi, kemudian dari prodi akan 

melaporkan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai 

dengan kalender akademik 

4. Kaprodi harus mengeluarkan Kartu hasil studi (KHS) setiap 

akhir semester 

5. Strategi pelaksanaan 
standar 

1. Mengharuskan setiap dosen dan mahasiswa memiliki buku 

peraturan akademik pada awal tahun ajaran baru 

2. Membuat laporan evaluasi hasil pembelajaran yang akan 

disampaikan pada saat evaluasi prodi 

3. Dikeluarkan kartu hasil studi setiap akhir semester 



4. Prodi aktif berkomunikasi dengan alumni maupun pengguna 

lulusan prodi untuk mengetahui kinerja dan kompetensi 

lulusan serta outcome lulusan yang meliputi waktu 

menunggu untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji pertama. 

6. Indikator ketercapaian 
standar 

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan setiap tugas dan mengikuti 

ujian yang disyaratkan 

2. Dosen membuat laporan evaluai hasil pembelajaran 

mahasiswa 

3. Dosen menyerahkan nilai UTS dan UAS ke prodi satu minggu 

setelah ujian berakhir 

4. Peningkatan kelulusan mahasiswa tercapai 

7. Dokumen Terkait 1. Peraturan akademik 

2. Kartu hasil studi mahasiswa 

8. Referensi 1. Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia 

nomor 20 tahun 2007 

2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Standar Dosen dan 

Tenaga Pendidikan 

a.      Standar Beban Kerja Dosen 

b. Standar Kompetensi Dosen 

c. Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi 

d. Standar Kualifikasi dan Akademik 

Dosen 

e. Standar Kualifikasi Dosen 

f. Standar Pengembangan Dosen 

g. Standar Rekruitasi Dosen dan 

Tenaga Pendidik  
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter 

dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Definisi ini mengandung pengertian bahwa dosen sebagai pendidik 
profesional dan ilmuan di perguruan tinggi memiliki tugas utama 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 
mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS kepada mahasiswa 



dan masyarakat. Di sisi lain, tenaga kependidikan adalah anggota 
masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan yang dapat meliputi laboran, 
pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, dan pekarya. 
Tugasnya adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, pengamanan, dan pelayanan teknis 
untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan 
(Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia). 
Agar penjaminan mutu kompetensi dosen melalui proses evaluasi, 

koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan 

teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, 

diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal 

ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar 

kompetensi dosen yang akan menjadi tolak ukur. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I dan Wadir II 

3. Kaprodi 

4. Dosen dan tenaga kependidikan 

4. Definisi Istilah 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria 

minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan. 

3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 
pendidikan. 

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

5. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap 
pada 1 perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada 
satuan kerja atau satuan pendidikan lain 

6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, 



program magister, program doktor, dan program profesi, serta 
program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

7. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik 
yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, 
jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 

8. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 
atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan 

untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan dengan bukti yang dikumpulkan 

pada saat pengajuan NIDN.  

2. Dosen atau tenaga pendidik wajib memiliki kompetensi pendidik 

yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat 

profesi. 

3. Dosen program Diploma satu (I) dan program Diploma dua (2) 

harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister 

atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Jika 

tidak relevan perlu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan 

pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah 

setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI  sesuai dengan program 

studi. 

4. Dosen program Diploma satu dan program diploma dua dapat 

menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling 

rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan 

dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 

6 (enam) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran 

lampau. 

5. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan 

pokok dosen yang mencakup: 

• Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses 

pembelajaran 

• Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran 

• Pembimbingan dan pelatihan 

• Penelitian dan 



• Pengabdian masyarakat 

6. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam 

penyelesaian tugas akhir /laporan praktik kerja industri 

mahasiswa paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 

7. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa 

yang diatur dalam Peraturan Menteri 

8.  Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% 

(enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen 

9. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk 

menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi 

paling sedikit 6 (enam) orang. 

10. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai 

dengan disiplin ilmu pada program studi.  

11. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling 

rendah lulusan program Diploma 3 (tiga) yang dinyatakan 

dengan ijazaj sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan 

fungsinya. 

12. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah 

SMA atau sederajat 

13. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wjib 

memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan 

keahliannya. 

14. Dosen tetap ataupun tidak tetap selain syarat kualifikasi 

akademik minimum, harus memiliki kompetensi untuk: 

a. merancang dan menyajikan program pembelajaran yang 

koheren kepada mahasiswa 

b. memilih, menguasai dan menerapkan metode pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan kompetensi matakuliah diampu 

c. merancang, menggunakan dan mengembangkan berbagai 

media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi 

d. merancang, memilih dan menggunakan metode penilaian 

hasil belajar mahasiswa secara tepat 

e. memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal 

proses pembelajaran di kelas 

f. mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan 

pengembangan mutu diri sendiri secara terus-menerus dan 

berkelanjutan 



15.  Direktur wajib menetapkan beban tugas dosen tetap yang 
bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu dan 
beban tugas dosen tidak tetap yang bekerja paruh waktu 6 
(enam) - 24 (dua puluh empat) jam per minggu. 

16. Direktur menetapkan beban kerja dosen dalam bidang 
Tridharma Perguruan Tinggi, tugas tambahan, dan kegiatan 
penunjang sekurang-kurangnya setara dengan 12 (duabelas) 
satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 
(enambelas) SKS pada setiap semester. 

 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Menyusun rencana pembagian tugas dan beban kerja dosen 
tetap dan dosen tidak tetap pada setiap semester. 

2. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-seluasnya bagi 

dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor 

melalui program beasiswa internal atau beasiswa dari luar 

institusi 

3. membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka 

panjang  

4. menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen 

tentang metode pengajaran 

5. membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat 

untuk dibagikan kepada dosen 

7.Indikator ketercapaian  

   standar 

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar 

rekruitasi dan seleksi dosen oleh karena isi standar ini khususnya 

tentang kualifikasi akademik minimum dosen akan berpengaruh 

dalam proses rekruitasi dan seleksi. 

8.Dokumen Terkait 1. pedoman pembimbingan akademik 

2. formulir pembimbingan akademik 

3. Pedoman cara mengajar yang efektif 

4. kuisioner penilaian dosen dikelas oleh mahasiswa 

9.Referensi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter dan 

berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga 

yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan 

yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang 

perhotelan berlandaskan moral dan etika. Kompetensi dosen 

menentukan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 

sebagaimana ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen untuk 

menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria 



yang ditetapkan dalam peraturan undang-undangyang akan 

dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Wadir I 

2. Kaprodi 

3. Dosen 

4. Staff Akademik 

4. Definisi Istilah Beban kerja penuh seorang dosen adalah minimal sebesar 12 sks 

dan maksimal 16 sks dalam satu semester 

5.Pernyataan Isi Standar Dosen wajib memiliki rata-rata beban kerja dosen adalah 12 sks per 

semester 

6. Strategi pelaksanaan     

    Standar 

1. Kaprodi melakukan evaluasi terhadap beban kerja dosen setiap 

akhir semester 

2. Melaporkan hasil evaluasi beban kerja dosen kepada wadir I 

3. Melaporkan hasil evaluasi beban kerja dosen kepada bagian 

akademik 

7.Indikator ketercapaian  

   Standar 

Rata-rata beban kerja dosen per semester adalah minimal 12 sks 

tidak lebih dari 16 sks 

8.Dokumen Terkait Laporan BKD per semester dan laporan satuan kinerja pegawai per 

tahun 

9. Referensi 1. UU no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran 

negara republik indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan 

lembaran negara republik indonesia nomor 4586) 

2. Undang-undang RI no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 

(lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 158 

tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5336) 

3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 tahun 

2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah standar penelitian dan standar 

pengabdian masyarakat. 

4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter dan 

berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang 

perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga 

yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan 

yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang 

perhotelan berlandaskan moral dan etika. Agar penjaminan mutu 

kompetensi dosen melalui proses evaluasi, koreksi dan 

pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur 



dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, 

diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal 

ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar 

kompetensi dosen yang akan menjadi tolak ukur. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Wadir II 

2. Kaprodi 

3. Dosen 

4. Staff Akademik 

4. Definisi Istilah 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas 

utama menstransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

mayarakat. 

2. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional 

5.Pernyataan Isi Standar Dosen tetap wajib memiliki sertifikat pendidik profesional sekurang-

kurangnya 40% dari seluruh dosen tetap program studi dalam kurun 

waktu lima tahun. 

6. Strategi pelaksanaan     

    Standar 

1. Bagian akademik mengupayakan dosen agar memiliki jabatan 

fungsional 

2. Bagian akademik mengupayakan dosen untuk memiliki 

sertifikat pendidikan profesional yang sesuai dengan bidangnya 

3. Bagian akademik mengupayakan dosen untuk mendapatkan 

sertifikasi dosen 

7.Indikator ketercapaian  

   Standar 

1. Jabatan fungsional 

2. Sertifikasi dosen 

8.Dokumen Terkait Rekam jejak dosen 

10. Referensi 1. UU no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen  

2. Undang-undang RI no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi  

3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 tahun 

2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah standar penelitian dan standar 

pengabdian masyarakat. 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga 

yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan 

yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang 

perhotelan berlandaskan moral dan etika. Agar penjaminan mutu 

kompetensi dosen melalui proses evaluasi, koreksi dan 

pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur 

dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, 

diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. 

Sehubungan dengan itu ditetapkan standar pengembangan dosen. 



3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Wadir I dan Wadir II 

2. Kaprodi 

3. Dosen 

4. Definisi Istilah - 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Wadir I, Wadir II, Kaprodi harus mendatangkan tenaga ahli dari 

luar institusi untuk pengayaan pengetahuan sekurang-kurangnya 

3 pakar per tahun 

2. Wadir II, kaprodi wajib mengusahakan pengembangan dosen 

melalui program tugas belajar S2/S3 sekurang-kurangnya 4 

dosen dalam kurun waktu 3 tahun  

6. Strategi pelaksanaan     

    Standar 

1. Menyusun rencana pengembangan dosen untuk lima tahun 

2. Menyelenggarakan pengayaan pengetahuan oleh tenaga ahli 

3. Menjalin kerjasama dengan penyedia beasiswa studi 

4. Mengupayakan keterlibatan semua dosen dalam kegiatan 

ilmiah, organisasi profesi, dan kompetisi akademik 

7.Indikator ketercapaian  

   Standar 

1. Pengayaan pengetahuan oleh tenaga ahli per tahun 

2. Jumlah dosen yang tugas belajar per tiga tahun 

3. Jumlah pertemuan ilmiah yang diikuti dosen 

4. Jumlah kegiatan kompetisi akademik yang diikuti dosen 

8.Dokumen Terkait 1.    rekam jejak dosen 

2.    rencana pengembangan dosen 

9.Referensi 1. UU no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen  

2. Undang-undang RI no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi  

3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 49 tahun 

2014 tentang SN Dikti yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah standar penelitian dan standar 

pengabdian masyarakat. 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter dan 

berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang 

perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga 

yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan 

yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang 

perhotelan berlandaskan moral dan etika. Terjadinya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari 

dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan 

perlunya AK MAPINDO melakukan rekruitment dan pengembangan 



SDM. Sehingga untuk mencapai tujuan diatas diperlukan adanya 

standar rekruitasi dosen dan tenaga pendidik. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

Direktur, Wadir I dan Wadir II 

4. Definisi Istilah 1. Dosen tetap adalah Dosen Akademi Komunitas Mapindo yang 

diangkat oleh Ketua Yayasan Triatma Surya Jaya dengan Surat 

Keputusan Direktur 

2. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berkompeten sesuai 

dengan kebutuhan program studi yang penugasannya 

berdasarkan surat Keputusan Direktur 

3. Tenaga kependidikan adalah pegawai Akademi Komunitas 

Mapindo yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan 

sesuai dengan aturan yang berlaku 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Direktur wajib melakukan open recruitmen untuk dosen tetap 
dan tenaga kependidikan dengan memenuhi  persyaratan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan proses seleksi dikoordinasi 
langsung oleh Kepala Bagian Personalia Yayasan Triatma Surya 
Jaya 

2. Wadir II wajib menetapkan pedoman tertulis tentang sistem 
monitoring beban kerja dosen 

3. Bagian kepegawaian wajib menetapkan pedoman 
pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan 

6. Strategi pelaksanaan     

    Standar 

1. Membekali semua dosen tetap dengan pengetahuan beban kerja 

dosen bekerjasama dengan kopertis  

2. Sosialisasi peraturan kepegawaian 

7.Indikator ketercapaian  

   Standar 

1. Terpenuhinya jumlah dosen tetap setiap prodi dengan 

keahliannya sesuai kompetensinya/ jumlah dosen tidak tetap 

program studi sebanyak-banyaknya 10% dari dosen program 

studi 

2. Tingkat pencapaian beban kerja dosen sesuai tridharma 

mencapai 90% 

3. Tingkat turn over tenaga pendidik dan tenaga kependidkan 

kurang dari 10% 

8.Dokumen Terkait 1. Pedoman rekruitasi pendidik dan tenaga kependidikan 

2. SOP penerimaan tenaga pendidik 



3. SK tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

4. Daftar monitoring BKD 

5. Pedoman pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan 

9.Referensi 1. UU 14/2005 

2. PP 19/2005 

3. PP 37/2009 

4. UU 13/2003 

5. Peraturan kepegawaian AK MAPINDO 

6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada tahun 

2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter 

dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan berlandaskan 

moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 
kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter dan 
berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang 
perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 
berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 
komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Prasarana dan sarana adalah salah satu standar nasional pendidikan 
yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu Akademi 
Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA. Sarana dan 
prasarana yang dibangun dan dikembangkan harus dapat 
dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan 
misi AK MAPINDO. Oleh karena itu, penetapan standar prasarana 
dan sarana perlu disesuaikan dengan Renstra AK MAPINDO, 
kebutuhan kurikulum, kebutuhan masing-masing UPT, Program 
Studi serta laboratorium, termasuk kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Di samping hal tersebut, perlu juga 
diperhatikan kegiatan yang terkait dengan pengadaan, 



pengoperasian, perawatan dan perbaikan Prasarana dan Sarana 
agar dapat digunakan dengan baik. 

Standar prasarana dan sarana merupakan kriteria minimal 
tentang ruang belajar, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, 
bengkel kerja, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 
2 (dua) kelompok yaitu: (1) Prasarana bangunan; mencakup lahan 
dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang 
kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang 
laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum 
dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan 
mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa; 
dan (2) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, 
jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, hutan kampus 
dan danau. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan 
yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam 
menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi 
hasil produk dan layanannya.  

Standar prasarana dan sarana diperlukan untuk menjamin 
kecukupan terhadap kebutuhan layanan akademik dan non 
akademik sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif 
dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka AK 
MAPINDO menetapkan standar prasarana dan sarana pendidikan 
yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur Akademi 
dan Ketua Program Studi serta Kepala Laboratorium.  
 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Wadir II 

4. Kaprodi 

5. kepala Laboratorium 

4. Definisi Istilah 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 

isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

2. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu 

proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.  



3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.  

5.Pernyataan Isi Standar 1. Prasarana dan Sarana  
a. Wakil Direktur II dan program studi menyediakan Prasarana 

dan Sarana yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.  

b. Wakil Direktur II dan program studi menetapkan peraturan 
penggunaan Prasarana dan Sarana yang dimiliki 
(pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi) sehingga 
dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif setiap 4 tahun 
dan dapat dievaluasi setiap tahun.  

c. Wadir II dan program studi melaksanakan pemeliharaan 
secara berkala dan berkesinambungan setiap tahun 
terhadap Prasarana dan Sarana yang dimilikinya, sehingga 
dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.  

d. Wadir II dan  program studi melakukan kerjasama dengan 
pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan 
Prasarana dan Sarana lain bagi kepentingan pendidikan baik 
jangka pendek (1 tahun), jangka sedang (2 tahun) maupun 
jangka panjang (4 tahun).  

e. Akademi membentuk unit khusus yang bertanggung jawab 
terhadap Pemeliharaan Prasarana dan Sarana yang 
merupakan aset Akademi, sehingga mampu melakukan 
pemeliharaaan setiap tahun.  
 

2. Lahan  
a. Wakil Direktur II menentukan tataguna lahan untuk kegiatan 

pendidikan, tempat ibadah, olah raga, dan fasilitas 
mahasiswa berdasarkan pertimbangan keamanan, 
kenyamanan, dan kesehatan lingkungan, serta mengacu 
pada peraturan pemerintah daerah.  

b. Wadir II menetapkan aturan pemanfaatan luas lahan untuk 
berbagai prasarana kegiatan demi kepentingan dan 
pengembangan AK MAPINDO yang dapat dievaluasi setiap 4 
tahun.  

c. Wadir II menyediakan lahan bangunan yang memenuhi 
ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik.  

d. Wadir II menyediakan lahan yang memenuhi ketentuan tata 
bangunan dan keselamatan sesuai yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah.  

e. Status kepemilikan lahan adalah milik sendiri (bersertifikat). 
 

3. Bangunan Gedung  



a. Wadir II menyediakan gedung untuk kegiatan akademik dan 
non akademik yang mempertimbangkan kekuatan, 
keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan azas 
kemanfaatan sejak proses perencanaan sampai dengan 
tahap penggunaan.  

b. Wadir II menyediakan gedung baru untuk kegiatan akademik 
harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara 
profesional selama kurun waktu 1 tahun anggaran.  

c. Dalam proses awal pembangunan gedung baru untuk 
kegiatan akademik dan prodi memastikan adanya izin 
mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

d. Akademi dalam menyediakan gedung baru untuk kegiatan 
akademik harus memenuhi kualitas bangunan gedung 
permanen kelas A dan bertahan minimum 20 tahun. 

e. Akademi dalam menyediakan gedung untuk kegiatan 
akademik seharusnya memberikan aksesibilitas yang mudah, 
nyaman, dan aman termasuk bagi penyandang cacat, dari 
proses awal sampai tahap pengembangan. 

f. Akademi dan prodi harus memiliki program yang baik dan 
sesuai dalam proses pemeliharaan, penggantian, dan 
perbaikan gedung yang dimiliki untuk kelancaran 
pelaksanaan kegiatan akademik setiap 1 tahun anggaran  

g. Akademi dan prodi melakukan Pemeliharaan ringan 
bangunan gedung minimum setiap 2 tahun dan 
pemeliharaan sedang minimum setiap 2 tahun serta 
pemeliharaan berat minimum 20 tahun sekali.  
 

4. Ruang  
a. Wadir II dan program studi harus menyediakan ruang kelas, 

ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang 
organisasi kemahasiswaan, ruang perpustakaan, ruang 
laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, 
ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, 
tempat beribadah, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain 
yang yang memberikan kenyamanan kepada pengguna 
selama aktivitas berlangsung.  

b. Akademi, jurusan dan program studi harus menyediakan 
ruang yang memenuhi ketentuan rasio minimum.  

c. Akademi, harus menyediakan ruang serbaguna (aula) yang 
diperuntukkan bagi penggunaan kegiatan yang berskala 
besar untuk melayani kegiatan sivitas akademika setiap 
semester.  



d. Akademi, jurusan dan program studi harus menyediakan 
ruang perpustakaan berdasarakan azas kebutuhan dan 
keefektifan penggunaannya serta memberikan kenyamanan, 
ketenangan, dan kelengkapan pelayanan.  

e. Akademi, jurusan/program studi dan Kepala Laboratorium 
harus menyediakan ruang laboratorium berdasarkan 
kebutuhan kurikulum baik secara bertahap maupun 
sekaligus. 

f. Akademi, jurusan dan program studi serta kepala 
laboratorium harus menyediakan ruang laboratorium yang 
memberikan kenyamanan, ketenangan kepada pengguna 
selama berlangsungnya kegiatan praktikum.  

g. Akademi, jurusan/program studi dan Kepala Laboratorium 
harus mengatur seluruh penggunaan ruang kuliah, ruang 
perpustakaan, ruang kerja, ruang laboratorium sesuai jenis 
kegiatan dan masa kerja/praktikum setiap tahun akademik.  
 

5. Prasarana Umum  
a. Akademi, prodi, dalam menyediakan gedung untuk kegiatan 

akademik harus dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang 
mampu menjamin beroperasinya segala peralatan gedung 
yang menggunakan energi listrik secara terus menerus 24 
jam.  

b. Akademi, prodi, dalam menyediakan gedung untuk kegiatan 
akademik harus dilengkapi instalasi air bersih dengan 
volume yang mampu menjamin beroperasinya segala 
peralatan gedung yang menggunakan air bersih secara terus 
menerus 24 jam.  

c. Akademi, prodi, dalam menyediakan gedung untuk kegiatan 
akademik harus dilengkapi instalasi sanitasi air kotor dan 
limbah dengan sistem pengolahan yang ramah lingkungan 
secara berkelanjutan.  
 

6. Peralatan Ruang Kuliah, Perpustakaan  
a. Akademi, UPT Perpustakaan, Jurusan/Bagian, Program studi 

harus menyediakan peralatan perkuliahan, peralatan 
perpustakaan berdasarkan azas kebutuhan dan efektifas 
penggunaannya.  

b. Akademi, Jurusan/Bagian, program studi harus menyediakan 
peralatan perkuliahan secara lengkap sebelum perkuliahan 
berjalan.  

c. Akademi, UPT Perpustakaan, Jurusan/Bagian, program studi 
harus menyediakan peralatan perpustakaan secara lengkap 
baik secara bertahap maupun sekaligus.  



 
7. Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan  

a. Akademi, UPT Perpustakaan, jurusan/bagian, program studi 
mengadakan buku perpustakaan sesuai kebutuhan jumlah 
judul dan jenis buku setiap tahun.  

b. Akademi, UPT Perpustakaan, jurusan/bagian atau program 
studi menyediakan Bahan pustaka secara lengkap sesuai 
dengan standar perpustakaan nasional dan internasional 
serta melakukan pembaruan secara periodik setiap 5 tahun.  

c. Akademi, UPT Perpustakaan, jurusan/bagian atau program 
studi menyediakan Jumlah buku teks untuk setiap mata 
kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1 : 10 dengan 
jumlah mahasiswa aktif setiap tahun ajaran.  

d. Akademi, UPT Perpustakaan, jurusan dan program studi 
harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan 
berkesinambungan terhadap bahan pustaka yang 
dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai 
dengan masa pakai.  
 

8. Peralatan Laboratorium  
a. Akademi, jurusan/program studi dan Kepala Laboratorium 

harus menyediakan peralatan laboratorium berdasarkan 
kebutuhan kurikulum baik secara bertahap maupun 
sekaligus.  

b. Jurusan dan program studi harus memiliki jumlah peralatan 
yang memadai dengan rasio jumlah alat terhadap mahasiswa 
maksimal 1 : 4 setiap masa praktikum dalam 1 semester.  

c. Akademi, Jurusan/Program Studi dan Kepala Laboratorium 
harus menyusun prosedur penggunaan peralatan 
laboratorium sesuai jenis dan masa praktikum  

d. Akademi, jurusan dan program studi serta kepala 
laboratorium harus melaksanakan pemeliharaan dan 
kalibrasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap 
peralatan laboratorium yang dimilikinya, sehingga dapat 
berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.  

e. Jurusan dan program studi harus memiliki keragaman jenis 
peralatan laboratorium perhotelan, laboratorium bahasa, 
laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain 
sesuai daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia 
selama satu periode kurikulum.  

 
9. Peralatan Kerja  

a. AK MAPINDO harus menyediakan peralatan kerja sesuai 
dengan tugas dan fungsi setiap unit dengan 



mempertimbangakan kebutuhan dan keefektifan 
penggunaannya baik secara bertahap maupun sekaligus.  

b. Pengadaan peralatan kerja harus mempertimbangkan 
kemampuan keuangan dalam 1 tahun anggaran.  
 

10. Peralatan Ruang Serbaguna Tempat Ibadah, Olah Raga, dan 
Fasilitas Mahasiswa  
a. Pengadaan peralatan ruang serbaguna Tempat Ibadah, Olah 

Raga, dan Fasilitas Mahasiswa harus mempertimbangkan 
kebutuhan dan keefektifan penggunaanya. 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Direktur menyelenggarakan koordinasi dengan para wadir secara 

berkala 

2. Direktur dan Wadir membentuk tim pengelola aset untuk 

ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan 

prasarana sesuai standar yang ditentukan 

3. Direktur dan wadir bekerjasama dengan pihak ketiga atau 

lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang 

kebutuhannya mendesak 

7.Indikator ketercapaian  

   standar 

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan 

terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit 

8.Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SOP) dan formulir 

9.Referensi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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No. Dokumen Revisi: Halaman: 2 

STANDAR IDENTITAS Tanggal disusun: Disahkan oleh: 

 

Fenny Sengkey,SE.,MM 

1. Visi dan Misi Institusi 

 

 

 

 

 

Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter dan 

berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Pengelolaan perguruan tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan 
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian 
perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara 
untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Akademi Komunitas 
Manajemen Perhotelan Indonesia telah menyusun dan 
merumuskan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik 
yang antara lain memuat sistem pengelolaan akademik dan non 
akademik yang telah diselaraskan dengan visi dan misinya. Upaya 
peningkatan mutu standar pengelolaan tersebut merupakan 
kegiatan manajemen akademik, kemahasiswaan, penelitian dan 



pengabdian kepada masyarakat, fasilitas dan infrastruktur, sumber 
daya manusia, keuangan, dan manajemen sistem informasi. Standar 
pengelolaan dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan kegiatan akademik dan non akademik. 
 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 
2. Wadir I 
3. Wadir II 
4. Kaprodi 
5. Dosen prodi 

4. Definisi Istilah 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran pada tingkat program studi 

2. Pengelolaan adalah sistem manajemen yang menjamin 
penyelenggaraan institusi Akademi Komunitas Manajemen 
Perhotelan Indonesia (AKOM MAPINDO) dalam memenuhi 
prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, 
tanggung jawab, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai moral dan 
etika, serta norma-norma dan nilai akademik. 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola 

Program Studi dan perguruan tinggi Akademi Komunitas 

Mapindo 

2. Direktur menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), 

Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

mengenai pengelolaan akademik dan non akademik yang akan 

dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. 

3. Wakil Direktur 1 dan Kaprodi serta Unit Pengelola program studi 

wajib: 

a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran 

dalam setiap mata kuliah 

b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, 

standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam 

rangka mencapai capaian pembelajaran 

c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana 

akademik dan budaya mutu yang baik 

d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic 

dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses 

pembelajaran 



e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic 

sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan 

keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 

4. Wakil Direktur 1 dan Kaprodi wajib: 

a. Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional 

terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas 

akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan 

pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program 

pembelajaran 

b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan 

program pendidikan yang selaras dengan capaian 

pembelajaran lulusan 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi 

dalam melaksanakan program pembelajaran secara 

berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai visi dan misi 

Akademi Komunitas Mapindo 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan 

program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evalausi, 

pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen 

f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam 

menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit 

melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 

5. Setiap  program studi harus memiliki pedoman yang mengatur 

tentang: 

a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan RPS; 
b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori 

aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci 
secara semesteran, bulanan, dan mingguan; 

c. Struktur organisasi satuan pendidikan; 
d. Pembagian tugas di antara dosen; 
e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 
f. Peraturan akademik; 
g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata 

tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta 
penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; 

h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan 
satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan 
pendidikan dengan masyarakat; 



i. Biaya operasional satuan pendidikan. 
6. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang 

merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah 
satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang 
meliputi: 

a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal 
pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan 
hari libur; 

b. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
untuk tahun ajaran berikutnya; 

c. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada 
semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila 
ada; 

d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah 
dan kegiatan lainnya; 

e. Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata 
pelajaran; 

f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pembelajaran; 

g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan 
habis pakai; 

h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, 
peserta, dan penyelenggara program; 

i. Jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik; 
j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi 

untuk masa kerja satu tahun; 
k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program 

studi untuk satu tahun terakhir. 
7. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus 

dipertanggungjawabkan oleh ketua program studi. 
8. LPM melakukan pengawasan implementasi pengelolaan 

akademik dan non akademik yang meliputi: pemantauan, 
supervisi, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan minimal setiap 
tahun. 

9. Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga 
berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan 
tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Wadir II harus menentukan besarnya perencanaan SPP/investasi 

biaya perkuliahaan 

11. Wadir II harus menentukan jadwal pembayaran SPP/investasi 

biaya perkuliahan 



12. Kaprodi melaksanakan pengisian daftar nilai mahasiswa 

13. Kaprodi membuat jadwal kuliah pembelajaran di kelas dan di 

laboratorium 

14. Kaprodi melaporkan kepada Wadir I mengenai kinerja akademik 

tenaga pendidikan dan kependidikan 

15. Wadir I bersama Kaprodi mengupayakan kualitas lulusan yang 

mampu bersaing secara kompetitif dalam mengembangkan 

ipteks yang berbasis kepulauan 

16. Wadir I bersama Kaprodi mengupayakan kelulusan mahasiswa 

setiap program studi yang tepat waktu sesuai program 

perkuliahaan 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Pimpinan sekolah akademi komunitas menyelenggarakan rapat 
koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala 
untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan 
standar yang ditentukan. 

2. Pimpinan sekolah akademi komunitas menyelenggarakan 
pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, 
kerjasama dan toleransi di antara para pimpinan, dan toleransi di 
antara para pimpinan jurusan dan program studi. 

3. Program studi secara berkala melakukan self evaluation terkait 
pengelolaan studi yang melibatkan semua komponen sivitas 
akademika dan stakeholders. 

7.Indikator ketercapaian  

   standar 

1.  Adanya dokumen RIP, Renstra, dan RKT mengenai pengelolaan 
akademik dan non akademik tingkat Akademi Komunitas 
Manajemen Perhotelan Indonesia (AKOM MAPINDO). 

2. Adanya dokumen Renstra, dan RKT mengenai pengelolaan 
akademik dan non akademik tingkat prodi.  

3. Tersedianya instrumen monev implementasi pengelolaan 
akademik dan non akademik  

4. Meningkatnya layanan pelaksanaan akademik dan non akademik 
di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (AKOM 
MAPINDO), meliputi pendidikan, pengabdian masyarakat, sistem 
administrasi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, keuangan, 
maupun pengelolaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana. 

5. Efisiensi pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi 
semakin meningkat (kehadiran dosen, mahasiswa, tenaga 
kependidikan >90%, interaksi dosen, mahasiswa, tenaga 
kependidikan tinggi, kerjasama dengan pihak ketiga naik). 

8.Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:  
1. Dokumen manajemen (Statuta, OTK, OTL).  
2. Dokumen akademik (kebijakan akademik, peraturan akdemik, 

pedoman akademik)  



3. Dokumen mutu (Kebijakan Mutu, Manual Mutu). 
9.Referensi 1. Undang-undang No.20/2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional 

2. Peraturan pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Undang-

undang No.14/2005 tentang guru dan dosen 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

4. Renstra AK MAPINDO 
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Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga 

yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan 

yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang 

perhotelan berlandaskan moral dan etika. Untuk menunjang proses 

utama pendidikan tinggi, maka sejumlah fasilitas dan infrastruktur 

pendidikan meliputi ruang kelas, laboratorium, studio, workshop, 

perpustakaan, ruang dosen, dan berbagai penunjang lainnya. Proses 

pengadaan inventarisasi terkait pemeliharaan, perbaikan, 

penghapusan serta administrasi pembukuan supaya dapat diketahui 

nilai asset yang dimiliki. 



3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir II 

3. Wadir III 

4. Definisi Istilah Pengelolaan operasional adalah kumpulan aktivitas untuk 

menciptakan nilai dalam suatu produk, baik yang berbentuk barang 

maupun jasa, dengan cara mengubah input menjadi output. 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Direktur AK MAPINDO bersama dengan wadir III harus 

memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan yang meliputi 

pengembangan minat dan bakat. 

2. Pengembangan kegiatan penalaran dan fasilitas kesejahteraan 

mahasiswa 

3. Direktur AK MAPINDO bersama dengan Wadir II harus 

menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan meliputi 

ruang kelas, laboratorium,perpustakaan, ruang dosen dan 

berbagai penunjang lainnya 

4. Wadir II mengelola fasilitas dan infrastruktur: 

a. Proses pengadaan 

b. inventarisasi 

c. Operasi pemeliharaan dan perbaikan 

d. Penghapusan 

e. Pembukuan tentang nilai asset 

f. Pembuatan daftar gaji 

g. Pembayaran gaji dan tunjangan lainnya 

5. Wadir II harus menyediakan pengelolaan sistem informasi: 

a. Sarana dan prasarana sistem informasi 

b. Tersedianya infrastruktur jaringan telekomunikasi agar 

mahasiswa dapat mengakses ingternet dengan cepat, akurat 

dan terpercaya 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Menyediakan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang 

dosen sesuai ketentuan standar sarana dan prasarana 

2. Bagian umum dan keuangan harus melakukan: 

a. Proses pengadaan rumah tanga sesuia dengan SOP dan 

rencana anggaran AK MAPINDO 

b. Inventarisasi aset setiap ruangan minimal setiap bulan 



c. Operasi pemeliharaan dan perbaikan aset sesuai SOP dan 

rencana anggaran 

d. Penghapusan aset sesuai umur ekonomi 

e. Pembukuan tentang nilai aset setahun sekali 

3. Staf IT dan Wadir II harus menyediakan: 

a. Perangkat keras maupun lunak yang sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa 

b. Infrastruktur jaringan telekomunikasi agar mahasiswa 

dapat mengakses dengan cepat dan akurat pada setiap 

program studi   

7.Indikator ketercapaian  

   standar 

1. Tersedianya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang 

dosen sesuai ketentuan standar sarana dan prasarana 

2. Dilakukan: 

a. Proses pengadaan rumah tangga sesuai dengan SOP dan 

rencana anggaran AK MAPINDO 

b. Inventarisasi aset setiap ruangan minimal setiap bulan 

c. Operasi pemeliharaan dan perbaikan aset sesuai SOP dan 

rencana anggaran 

d. Penghapusan aset sesuai umur ekonomi 

e. Pembukuan tentang nilai aset setahun sekali 

3. Tersedianya : 

a. Perangkat keras maupun lunak yang sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa 

b. Infrastruktur jaringan telekomunikasi agar mahasiswa 

dapat mengakses dengan cepat dan akurat pada setiap 

program studi 

8.Dokumen Terkait 1. Rencana kinerja tahunan 

2. Pengukuran pencapaian sasaran 

3. Pengukuran kinerja kegiatan 

9.Referensi 1. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2010 

tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 

2. Peraturan pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Undang-

undang no.14/2005 tentang guru dan dosen 

3. Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional 

4. Undang –undang republik indonesia nomor 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen 



5. Departemen pendidikan nasional, dirjen Dikti (2008) Sistem 

penjaminan mutu peruguruan tinggi 

6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. Renstra AK MAPINDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.Standar Pembiayaan Pembelajaran 

a. Standar Biaya Investasi pendidikan 

b. Standar Biaya operasional 

c. Standar Biaya Studi Mahasiswa 
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1. Visi dan Misi Institusi 

 

 

 

 

 

Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 
tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 
berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 
3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 
dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan 
merupakan salah satu unsur utama untuk kelancaran dan 
keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 
perguruan tinggi.Pembiayaan pada perguruan tinggi diperuntukkan 
untuk pembiayaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, 
kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan 
kegiatan perguruan tinggi harus berjalan sesuai dengan hukum yang 
berlaku, visi, misi dan tujuan Akademi Komunitas MANAJEMEN 
PERHOTELAN INDONESIA secara transparan, akuntabel dan 
bermutu. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan 
tinggi dapat berjalan dengan efektif dan efisien diperlukan tolok 
ukur atau standar pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan AK 



MAPINDO mengacu pada standar keuangan yang berlaku, misalnya 
standar akuntansi. Dalam pembiayaan AK MAPINDO terdapat 
perencanaan anggaran yang dinamakan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT inilah yang menjadi salah satu 
indikator keberhasilan pembiayaan pada AK MAPINDO. Di samping 
itu, indikator lainnya yaitu hasil pelaksanaan kegiatan dan 
penggunaan anggaran, serta outcome atau dampak yang 
ditimbulkan dari kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan 
(dilaksanakan) 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Wadir II 

4. Kaprodi 

4. Definisi Istilah 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 

operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya 

pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, 

pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan 

tinggi 

3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya 

pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga 

kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya 

operasional tidak langsung 

4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa 

per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional 

pendidikan tinggi. 

5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi 

dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi 

tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh 

mahasiswa 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Direktur, Wakil Direktur II, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga 
dan Kepala UPT wajib menyusun standar biaya investasi AK 
MAPINDO setiap tahun  



2. Direktur, Ketua Jurusan/ Bagian/ Program Studi, Ketua Lembaga 
dan Ketua UPT menyusun standar biaya operasional AK 
MAPINDO setiap tahun  

3. Direktur, Ketua Jurusan/ Bagian, Ketua Program Studi, Ketua 
Lembaga dan Ketua UPT wajib menyusun standar biaya personal 
AK MAPINDO setiap tahun  

4. Direktur, ketua prodi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya 
dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: 
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), 
Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), dan Rencana 
Kinerja Tahunan (RKT) 

5. Direktur, Wakil Direktur II, Program studi mengupayakan 
pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya 
pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain: 
a. Hibah 
b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian 
c. Dana lestari dari alumni 
d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta 

6. Wakil Direktur II wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan 
prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel 
dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 

7. Wadir II menyelenggarakan biaya penyediaan sarana dan 
prasarana mencakup bangunan, perabotan, peralatan dan 
sistem pengamanan aset kampus: 
a. Perlu adanya sistem pengelolaan yang mencakup 

perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan 

pemeliharaan, penghapusan serta pemutakhiran. 

b. Perlu adanya panduan khusus mengenai kelengkapan dan 

kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk 

sistem klarifikasi, inventarisasi, dan informasi keberadaannya. 

c. bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus 

dinyatakan dalam surat kesepakatan antara AK MAPINDO dan 

pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas 

8. Wadir II mengelola biaya pengembangan SDM harus 

diperuntukkan bagi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik 

dan kependidikan serta mahasiswa yang berprestasi 

9. Wadir II memastikan biaya modal kerja tetap harus tersedia 

setiap saat bila dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan 

10. Wadir II harus menyusun pelaporan terhadap setiap biaya 

yang telah dikeluarkan paling lambat satu minggu setelah 

selesainya kegiatan tersebut oleh pelaksana kegiatan 



11. Wadir II melakukan evaluasi setiap bulan, triwulan, 

semesteran dan pertahun terhadap fasilitas yang digunakan 

prodi 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Direktur AK MAPINDO menyelenggarakan koordinasi yang baik 
dengan seluruh prodi, lembaga dan UPT dalam hal 
perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh 
penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.  

2. Direktur AK MAPINDO melalui SPI secara periodik dan 
berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal 
keuangan  

3. Direktur menerapkan langkah efisiensi pengeluaran dan 
optimalisasi penerimaan dalam rangka pemenuhan standar 
pembiayaan,  

7.Indikator ketercapaian  

   Standar 

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi 
anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien  

2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaan  
 

8.Dokumen Terkait 1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen 
standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan 
aspek pembiayaan 

2. Manual prosedur, barang atau formulir kerja yang terkait 
dengan pembiayaan 

 

9.Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program 
Studi dan Perguruan Tinggi  

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan 
Data Pendidikan Tinggi 

4. Surat Keputusan 
5. Surat Tugas 
6. Buku Panduan Penelitian 
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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Fenny Sengkey, SE.,MM 

1. Visi dan Misi Institusi 

 

 

 

 

 

Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan tenaga 

kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, berkarakter dan 

berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang 

perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan dengan 

komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga 

yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan 

yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang 

perhotelan berlandaskan moral dan etika. Untuk itu diperlukan 

biaya operasi. Terdapat korelasi antara biaya operasional terhadap 

mutu proses belajar mengajar. Sehubungan dengan itu maka 

ditetapkan Standar biaya operasional institusi 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

1. Direktur AK MAPINDO 



jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

2. Wadir I 

3. Wadir II 

4. Wadir III 

5. Kaprodi 

4. Definisi Istilah Biaya operasional perguruan tinggi meliputi: 

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan 

yang melekat pada gaji 

2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai 

3. Biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, daya, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 

lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi,dll 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Direktur AK MAPINDO bersama dengan Wadir II menyusun 

standar biaya operasi pendidikan 

2. Direktur AK MAPINDO bersama dengan Wadir II menyusun 

peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan 

3. Direktur AK MAPINDO bersama dengan Wadir II menyusun 

peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, 

meliputi askes, asuransi kecelakaan kerja, taspen, cuti, 

transportasi, alat pembelajaran, meninggal dunia, dll. 

4. Wadir II menyelenggarakan pembayaran uang lauk pauk harus 

dilakukan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan berjalan 

5. Wadir II menyelenggarakan pembayaran tunjangan sertifikasi 

dosen harus dilakukan pada tanggal 5 setiap bulan 

6. Wadir II menyelenggarakan pembayaran gaji harus dilakukan 

pada tanggal 28 setiap bulan 

7. Wadir II menyelenggarakan pembayaran operasional 

pelaksanaan wisuda harus dilakukan 1 bulan sebelum wisuda 

diadakan 

8. Wadir II menyelenggarakan pembayaran honor tim/panitia 

harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah selesai kegiatan 

tersebut 

9. Wadir II menyelenggarakan pembayaran biaya perjalanan dinas 

meliputi lumpsum, tiket, akomodasi, transportasi harus 

dibayarkan 2 hari sebelum keberangkatan, sesuai peraturan 

dan golongan 



10. Wadir II menyelenggarakan pembayaran penelitian harus 

dilakukan tahap pertama pada bulan Juni dan tahap kedua pada 

bulan oktober tahun berjalan 

11. Wadir II menyelenggarakan pembayaran pengabdian kepada 

masyarakat harus dilakukan tahap pertama pada bulan Juni dan 

tahap kedua pada bulan oktober tahun berjalan 

12. Wadir II menyelenggarakan pembayaran lembur tenaga 

kependidikan harus dibayarkan setelah kegiatan dilakukan 

13. Wadir II menyusun pelaporan harus dilakukan terhadap setiap 

biaya yang telah dikeluarkan paling lambat satu mingu setelah 

selesainya kegiatan tersebut oleh pelaksana kegiatan 

14. Wadir II menyelenggarakan pembiayaan operasional pimpinan 

dan unit-unit pengelola AK MAPINDO dibayar paling lambat 

setiap tanggal 10 bulan berjalan 

15. Wadir II menyelenggarakan evaluasi biaya operasional setiap 

bulan, triwulan, semester dan per tahun 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Dana pendidikan harus ditingkatkan secara signifikan minimal 

25% per tahun 

2. Penggalangan usaha dana dari sumber intern dan ekstern 

3. Pembayaran biaya operasional dilakukan tepat waktu 

7.Indikator ketercapaian  

   standar 

1. Adanya kepuasan tentang kesejahteraan dari tenaga pendidik 

dan kependidikan 

2. Kegiatan berjalan lancar dan tidak terburu-buru 

8.Dokumen Terkait 1. Absensi tenaga pendidik dan kependidikan 

2. Absensi mengajar 

3. Absensi ujian tugas akhir 

4. Absensi seminar proposal 

5. Berita cara pemeriksaan 

6. Berita pengawas ujian akhir semester 

7. kontrak penelitian 

8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat 

9.Referensi 1. Peraturan pemerintah no.19 tahun 2005 tentang standar 

nasional pendidikan tinggi 

2. Undang –undang perguruan tinggi yahun 2012 

3. Peraturan pemerintah no.49 tahun 2014 tentang standar 

nasional pendidikan tinggi 

4. Renstra AK MAPINDO 
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No. Dokumen Revisi: Halaman: 1 

STANDAR IDENTITAS Tanggal disusun: Disahkan oleh: 

 

Fenny Sengkey, SE.,MM 

1. Visi dan Misi Institusi 

 

 

 

 

 

Visi 

Menjadikan Akademi Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN 

INDONESIA sebagai lembaga yang terdepan di Bali pada 

tahun 2025 yang menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan 

berlandaskan moral dan etika 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam mempersiapkan 

tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, 

berkarakter dan berjiwa wirausaha. 

2. Meningkatkan penelitian dosen pada bidang perhotelan. 

3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkesinambungan dan menyelenggarakan kemitraan 

dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah. 

2. Rasional standar Untuk mencapai visi, misi AK MAPINDO dalam Menjadikan Akademi 

Komunitas MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA sebagai lembaga 

yang terdepan di Bali pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan 

yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang 

perhotelan berlandaskan moral dan etika. Untuk itu diperlukan 

biaya personal yang ditetapkan dengan memperhatikan 

kemampuan lembaga dalam menyerap dana yang lalu, kemampuan 

orang tua, kemahalan wilayah. Agar tidak melampaui hal-hal 

tersebut maka diterapkan standar biaya personal. 



3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Wadir II 

4. Wadir III 

5. Kaprodi 

4. Definisi Istilah Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Direktur AK MAPINDO bersama Wadir II wajib menyusun 

pembayaran ujian masuk mahasiswa harus ditetapkan dengan 

mempertimbangkan biaya masuk perguruan tinggi lain 

2. Wadir II memastikan pembayaran uang pendaftaran harus 

dilakukan tepat waktu, tanpa membuka waktu perpanjangan 

agar perkuliahan berjalan tepat waktu 

3. Wadir II harus menyelenggarakan pembayaran kartu 

mahasiswa dan perpustakaan AK MAPINDO dan mahasiswa 

menerima bukti/ kartu tersebut 

4. Wadir II harus menyelenggarakan pembayaran kartu asuransi 

kecelakaan harus dilakukan dan direktur AK MAPINDO  turut 

bertanggung jawab bila terjadi kecelakaan terhadap mahasiswa 

tersebut 

5. Wadir II menyelenggarakan pembayaran biaya wisuda 

dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir 

6. Wadir II harus menyelenggarakan pembayaran sewa pakaian 

wisuda kepada pengelola/ dharma wanita dengan 

mempertimbangkan uang jaminan 

7. Wadir II menyelenggarakan pembayaran pakaian seragam/ 

praktik harus dilakukan dalam semester kedua 

8. Wadir II menyelenggarakan pembayaran ujian toefl dan ujian 

kompetensi harus dilakukan pada semester terakhir  

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

Diadakan perpanjangan waktu pembayaran agar mahasiswa 

membayar tepat waktu 

7.Indikator ketercapaian  1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi 

anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien 



   standar 2. Kelancaran proses belajar mengajar, bahan praktek, 

peminjaman buku di perpustakaan, pengurusan asuransi 

kecelakaan, OSKK, seminar, ujian tugas akhir, wisuda 

8.Dokumen Terkait 1. Kwitansi pembayaran pada institusi 

2. Kwitansi pembayaran pada prodi 

3. Slip, kuitansi, bukti transfer pembayaran 

9.Referensi 1. Peraturan pemerintah no.19 tahun 2005 tentang standar 

nasional pendidikan tinggi 

2. Peraturan pemerintah no.49 tahun 2014 tentang standar 

nasional pendidikan tinggi 

3. Renstra AK MAPINDO 

 


