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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 pelayanan 

kepada masyarakat pada dasarnya merupakan pemberian layanan 

secara profesional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang 

memerlukannya, sehingga diperlukan standar hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 



3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Ketua LP2M  

4. Kaprodi 

5. Dosen AK MAPINDO 

4. Definisi Istilah 1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat (PkM) merupakan kriteria 
minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan 
membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa 

2. Jasa: perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, 
negara, instansi, dsb. atau perbuatan yg memberikan segala 
sesuatu yg diperlukan orang lain berupa layanan atau servis atau 
aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kepada orang 
lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya. 

3. Metode: cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau 
cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 
suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

4. Produk/barang: barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau 
nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari 
proses produksi. 

5. Paten/Haki: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang 

atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak 

lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan) 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
melakukan PkM sentralisasi yang dikelola oleh DRPM dengan 
menggunakan anggaran Kemenristekdikti dimana 
pelaksanaannya mengacu pada ketentuan DRPM setiap tahun. 

2. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
melakukan PkM Internal yang dikelola institusi dengan alokasi 
anggaran dari institusi berupa hibah PkM Akademi Komunitas 
Manajemen Perhotelan Indonesia dimana pelaksanaanya 
mengacu pada ketentuan DRPM minimal 2 kali setahun. 

3. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
melakukan PkM mandiri yang dikelola oleh dosen pelaksana PkM  
dengan anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya 
mengacu pada ketentuan institusi minimal 2 kali  setahun. 



4. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
melakukan PkM kerjasama yang dikelola institusi dan atau mitra 
dengan anggara dari mitra yang pelaksanaan kegiatannya 
mengacu pada kontrak antara institusi dan mitra minimal 2 kali 
setahun. 

5. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia wajib 
menghasilkan berupa produk jasa, metode, produk / barang, 
paten/ HKI dan atau lainnya sekurang-kurangnya 1 kali yang 
memenuhi persyaratan luaran PkM sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh DRPM  setahun . 

6. Dosen wajib menghasilkan produk minimal berupa 
jasa/metode/barang/paten/HAKI dan atau lainnya dan 
melaporkan secara tertulis kepada LPPM serta dipublikasikan 
melalui salah satu dari media poster, website Akademi 
Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, dan atau media 
lainya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
DRPM sekali dalam setahun. 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 
melakukan Sosialisasi Standar hasil PkM. 

2. Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat manajeman, 
rapat dosen dan pertemuan lainnya. 

3. Ketua LPPM mensosialisasikan Standar hasil PkM melalui media 
online Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia. 

4. Ketua LPPM memastikan bahwa Standar hasil PkM sudah 

disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. 

7.Indikator ketercapaian  

   standar 

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi 

tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten. 

8.Dokumen Terkait 1. Rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat oleh LP2M AK MAPINDO 

2. Panduan penulisan proposal kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat AK MAPINDO 

3. Panduan penulisan laporan akhir kegiatan pengabdian 

masyarakat AK MAPINDO 

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 standar nasional pendidikan tinggi yang meliputi 



standar nasional pendidikan, ditambah standar penelitian dan 

standar pengabdian masyarakat 

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. Untuk itu perguruan 

tinggi harus menentukan dan mengarahkan keluasan serta 

kedalaman kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga perlu 

ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 



3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Ketua LP2M  

4. Kaprodi 

5. Pengabdi AK MAPINDO 

4. Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas 
akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, 
dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.  

2. Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat. 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
memiliki standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan 
kriteria minimal 2 kali pelaksanaan tentang kedalaman dan 
keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 
ketentuan DRPM setiap tahun. 

2. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat  mengacu pada standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat berdasarkan ketentuan DRPM minimal 1 kali 
pelaksanaan setiap tahun . 

3. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia  harus 
memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat berdasarkan ketentuan DRPM minimal 1 kali 
pelaksanaan  setiap tahun. 

4. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 

memiliki hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan 

langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 

memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat, Model pemecahan masalah, 

rekayasa sosial dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat 



diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan intelektual (KI) yang dapat 

diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau 

industri minimal 1 kali pelaksanaan  setiap tahun. 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Dosen melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan sesuai dengan bidang keahliannya 

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat 

3. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada 

masyarakat kepada seluruh dosen. 

4. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

memberi sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta 

dan masyarakat. 

7.Indikator ketercapaian  

   standar 

1. Terdapat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

mendapat dana hibah pemerintah 

2. Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan 

teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang 

dan paten 

8.Dokumen Terkait 1. Rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat oleh LP2M AK MAPINDO 

2. Panduan penulisan proposal kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat AK MAPINDO 

3. Panduan penulisan laporan akhir kegiatan pengabdian 

masyarakat AK MAPINDO 

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 standar nasional pendidikan tinggi yang meliputi 

standar nasional pendidikan, ditambah standar penelitian dan 

standar 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 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 menunjang 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan 

penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdiansekaligus 

mempertanggung jawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga 

diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.  



3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Ketua LP2M  

4. Kaprodi 

5. Pengabdi AK MAPINDO 

4. Definisi Istilah 1. Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal 
tentang pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada 
masyarakat yang akan dijadikan ujung tombak tentang semua 
kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Akademi Komunitas 
Manajemen Perhotelan Indonesia. 

2. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat merupakan 

krtiteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang terdiri atsa perencanaan, pelaksanaaan dan pelaporan 

kegiatan. 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Dosen harus memiliki materi pada pengabdian yang harus 
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau 
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah 
, model atau postulat baru minimal 2 kali pelaksanaan 
pengabdian setiap tahun. 

2. Dosen  harus memiliki materi pengabdian  yang harus memuat 

prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi 

kebutuhan di masa mendatang minimal 2 kali pelaksanaan 

pengabdian  setiap tahun. 

6. Strategi pelaksanaan     

    Standar 

1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 
merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi 
seluruh dosen. 

2. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk 

mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan 

mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan 

LPPM. 

7.Indikator ketercapaian  

   Standar 

1. Adanya laporan kinerja LP2M ke wadir I setiap tahun 

2. Adanya laporan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen 

pengabdi 

3. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana 



penggunaan sarana prasarana Akademi Komunitas Manajemen 

Perhotelan Indonesia 

8.Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan: 
a. Panduan Pengabdian Akademi Komunitas Manajemen 

Perhotelan Indonesia 

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

Pendidikan Tinggi 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. Untuk menunjang 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan 

penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdiansekaligus 



mempertanggung jawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga 

diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Ketua LP2M  

4. Kaprodi 

5. Pengabdi AK MAPINDO 

4. Definisi Istilah Penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai model untuk 

evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada 

masyarakat yang akan dijadikan untuk bahan acuan pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh Akademi Komunitas Manajemen 

Perhotelan Indonesia. 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan penilaian usul proposal dan hasil pengabdian 
kepada masyarakat melibatkan reviewer dari masing-masing 
prodi yang pernah memenangkan dana pengabdian kepada 
masyarakat nasional/internasional atau telah bergelar Doktor 
setiap tahun. 

2. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
melakukan penilaian usul proposal dan hasil pengabdian kepada 
masyarakat mengikuti format dan panduan Kemendikbudristek 
setiap tahun (D). 

3. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 

melakukan penilaian usul dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat melalui mekanisme seminar terbuka yang  dihadiri 

oleh para dosen dan mahasiswa setiap tahun. 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia merancang 
pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh dosen. 

2. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk 

mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan 

mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan 

LPPM. 

7.Indikator ketercapaian  1. Adanya panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  AK 

MAPINDO 



   standar 2. Adanya ketepatan waktu untuk pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai kalender akademik AK 

MAPINDO 

3. Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan 

semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas di tingkat 

AK MAPINDO maupun Dikti 

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen 

sesuai dengan bidang keahliannya 

8.Dokumen Terkait 1. Rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat oleh LP2M 

2. Panduan penulisan proposal kegiatan penelitian AK MAPINDO 

3. Panduan penulisan laporan kemajuan penelitian AK MAPINDO 

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 standar nasional pendidikan tinggi yang meliputi 

standar nasional pendidikan, ditambah standar penelitian dan 

standar 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 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 melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan 

penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan, perlu 

ditetapkan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian 



kepada masyarakat, sehingga diperlukan standar pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat 

3. Subyek atau Pihak Yang 

bertanggung-   jawab 

untuk  mencapai/ 

memenuhi isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Ketua LP2M  

4. Kaprodi 

5. Pengabdi AK MAPINDO 

4. Definisi Istilah 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus 
mengajukan pengabdian kepada masyarakat minimal memiliki 
kualifikasi S2 sebagai ketua pelaksana untuk 2 kali 
pelaksanaan  setiap tahun. 

2. Dosen Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus 
memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang 
sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 
kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan untuk 2 kali 
pelaksanaan  setiap tahun. 

3. Dosen Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus 

melibatkan mahasiswa untuk 2 kali pelaksanaan setiap tahun. 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 
melakukan Sosialisasi Standar hasil PKM. 

2. Standar hasil PKM disosialisasikan melalui rapat manajeman, 
rapat dosen dan pertemuan lainnya. 

3. Ketua LPPM mensosialisasikan Standar hasil PKM melalui 
website Perguruan Tinggi. 

4. Ketua LPPM memastikan bahwa Standar hasil PKM sudah 

disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. 

7.Indikator ketercapaian  1. LPPM memastikan pengajuan pengabdian kepada masyarakat 
adalah dosen berkualifikasi S2 sebagai ketua. 



   standar 2. Tersedianya form reviewer untuk mengecek pengabdian 
kepada masyarakat untuk dosen. 

3. Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat 

melibatkan minimal 3 orang mahasiswa per pengabdian 

8.Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan: 
a. Panduan Pengabdian Akademi Komunitas Manajemen 

Perhotelan Indonesia 

9.Referensi 1. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no.49 

tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi yang 

meliputi standar nasional pendidikan, ditambah standar 

penelitian dan standar pengabdian masyarakat 

2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AK MAPINDO 
Kode/No. :STD/MAS/AK.MAPINDO/SPMI/06 

Tanggal    : 

STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA PKM 

Revisi       : 

Halaman  : 1 dari 4 

 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM 

 

Proses Penanggung Jawab Jabatan Tanda Tangan Tanggal 

Perumusan 

 

 

Bagus Putu Eka, M.Par Anggota LPM 

 

10 Agustus 

2020 

Pemeriksaan 

 

 

Fenny Sengkey, SE.MM Direktur 

 

10 Agustus 

2020 

Persetujuan 

 

 

Fenny Sengkey, SE.MM Senat 

 

 15 Agustus 

2020 

Penetapan 

 

 

Dr. I Made Petrus. 

M.Min 

Ketua Yayasan  20 Agustus 

2020 

Pengendalian 

 

 

Rosvita Flaviana Osin 

SE.,MM 

Ketua LPM 

 

25 Agustus 

2020 



 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM 

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 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  menunjang 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan 

penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdiansekaligus 

mempertanggung jawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga 



diperlukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat.  

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Wadir II 

4. Ketua LP2M  

5. Kaprodi 

6. Kepala laboratorium 

7. Kepala perpustakan 

4. Definisi Istilah 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

atau media mencapai maksud dan tujuan 

2. Prasarana merupakan perangkat penunjang utama suatu 

proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai 

3. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana 

yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian 

masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
menyediakan sarana dan prasarana  yang mendukung kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat  setiap tahun.  

2. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 

menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja minimal 2 

kali pelaksanaan pengabdian setiap tahun. 

6. Strategi pelaksanaan     

    Standar 

1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia akan 
senantiasa memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat. 

2. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 
mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan  
pengabdian kepada masyarakat yang tidak bisa dilakukan pada 
fasilitas yang dimiliki. 

3. Meningkatkan peralatan-peralatan dan alat pendukung 

pengabdian kepada masyarakat. 

7.Indikator ketercapaian  1. Tersedianya fasilitas dan aksesbilitas yang mudah , aman, dan 

nyaman 



   Standar 2. Jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan pengabdian kepada 

masyarakat 

3. Perencanaan dan pengembang sarana dan prasarana 

8.Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan: 
a. Panduan Pengabdian Akademi Komunitas Manajemen 

Perhotelan Indonesia 

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 standar nasional pendidikan tinggi yang meliputi 

standar nasional pendidikan, ditambah standar penelitian dan 

standar 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 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 

standar pengelolaan pengabdian masyarakat. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

1. Direktur AK MAPINDO 



jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

2. Wadir I 

3. Ketua LP2M  

4. Kaprodi 

4. Definisi Istilah Pengelolaan pengabdian masyarakat adalah tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat. 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian 
masyarakat minimal 2 pengabdian  setiap tahun.  

2. LPPM harus memiliki fungsi dalam menyusun dan 
mengembangkan rencana program pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada 
masyarakat perguruan tinggi, menyusun dan mengembangkan 
peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memfasilitasi 
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat, melakukan diseminasi hasil 
pengabdian kepada masyarakat, memfasilitasi kegiatan 
peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, 
mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, melakukan 
analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, 
menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 
dikelolanya  minimal 2 pengabdian setiap tahun. 

3. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia wajib 

memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang 

merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi, 

menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada 

masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian 

kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa, menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada 



masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada 

masyarakat secara berkelanjutan, melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada 

masyarakat, memiliki panduan tentang kriteria pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada 

masyarakat, mendayagunakan sarana dan prasarana pada 

lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarkat, 

Melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, 

Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program 

pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan 

data pendidikan tinggi minimal 2 pengabdian  setiap tahun. 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Mengikutsertakan pengurus Lembaga Penelitian Pengabdian 
kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

2. Setiap tahun Pimpinan Akademi Komunitas Manajemen 
Perhotelan Indonesia menilai kinerja Unit Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat. 

3. Ketua Pengabdian meninjau struktur kepengurusan Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara 

berkala setiap 2 tahun sekali. 

7.Indikator ketercapaian  

   standar 

1. Adanya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat setiap tahun. 

2. Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengadian 

kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program 

pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan 

tinggi. 

8.Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan: 
a. Panduan Pengabdian Akademi Komunitas Manajemen 

Perhotelan Indonesia 

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 standar nasional pendidikan tinggi yang meliputi 

standar nasional pendidikan, ditambah standar penelitian dan 

standar 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 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 dilaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan 

sumber, mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, 

sehingga diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat. 



3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

1. Direktur AK MAPINDO 

2. Wadir I 

3. Ketua LP2M  

4. Kaprodi 

5. Wadir II 

4. Definisi Istilah 1. Pendanaan mencakup tentang sumber, mekanisme dan 

akuntabilitas pendanaan dan pengabdian masyarakat. 

Pendanaan pengabdian masyarakat adalah dana pengabdian 

kepada masyarakat yang disiapkan oleh AK MAPINDO , melalui 

LP2M atau lembaga lainnya untuk mendanai atau membiayai 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat 

5.Pernyataan Isi Standar 1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia  wajib 
menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada 
masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber  dan 
mekanisme pendanaan  dan  pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat minimal jumlah pengabdian kepada masyarakat 
sebesar 50% jumlah dosen  setiap tahun. 

2. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia harus 
melakukan pendanaan pengabdian kepada masyarakat  dapat  
bersumber  dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di 
dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 
2 pengabdian setiap tahun. 

3. Direktur harus melakukan pengaturan pendanaan   dan   
pembiayaan pengabdian kepada  masyarakat minimal  untuk 
pengabdian kepada masyarakat sebesar 50% jumlah dosen  
setiap tahun. 

4. Ketua LPPM harus memberi pelatihan penyusunan proposal 
pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan 
mahasiswa  minimal 1 kali  setiap tahun . 

5. Ketua LPPM harus memberi sosialisasi kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat kepada mahasiswa minimal 1 kali  setiap 
tahun. 



6. Ketua LPPM harus mengadakan kerjasama dengan pemerintah 

daerah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan minimal 2 

pengabdian setiap tahun. 

6. Strategi pelaksanaan     

    standar 

1. Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia melakukan 
Sosialisasi Standar hasil PKM. 

2. Standar hasil PKM disosialisasikan melalui rapat manajeman, rapat 
dosen dan pertemuan lainnya. 

3. Ketua LPPM mensosialisasikan Standar hasil PKM melalui website 

Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia. 

7.Indikator ketercapaian  

   standar 

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan  kualitas hidup 

masyarakat melalui  upaya-upaya membantu pemecahan masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi 

tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten. 

8.Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan: 
a. Panduan Pengabdian Akademi Komunitas Manajemen 

Perhotelan Indonesia 

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 standar nasional pendidikan tinggi yang meliputi 

standar nasional pendidikan, ditambah standar penelitian dan 

standar pengabdian masyarakat 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


