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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 Untuk mencapai visi dan misi Akademi Komunitas Mapindo maka 

diperlukan standar kemahasiswaan untuk mengatur terkait 

penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung 

akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik 

dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga 



kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan 

fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan 

mahasiswa. 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

jawab untuk  

mencapai/ 

memenuhi isi 

standar 

1.Direktur 

2. Wakil Direktur I 

3. Kaprodi 

3. Kabag Kemahasiswaan 

4. Definisi Istilah Standar kemahasiswaan: Kriteria minimal yang mengatur 

penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung 

akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik 

dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga 

kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan 

fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan 

mahasiswa. 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

Wakil Direktur I dan Kabag kemahasiswaan Akademi Komunitas 

Mapindo, paling lambat akhir tahun 2021, wajib memberikan 

jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem 

rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan 

lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi, 

menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama 

sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik dan mengupayakan akses 

layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat bakat. 

6. Strategi 
pelaksanaan 
standar 

1. Wakil Direktur I, dan Kabag Kemahasiswaan menetapkan SOP 

dan aturan penerimaan mahasiswa baru mulai dari 



pendaftaran, tata cara penerimaan mahasiswa baru, quota 

mahasiswa, orientasi mahasiswa 

2. Mahasiswa Akademi Komunitas Mapindo diberi kesempatan 

dan difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pendukung 

akademik, minat dan bakat baik dalam maupun luar Kampus. 

3. Akademi Komunitas Mapindo memberikan bimbingan dan 

pelatihan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian 

dan pengabdian masyarakat 

4.  Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi merangsang minat 

dan mendukung mahasiswa untuk memperoleh bantuan 

penelitian dan pengabdian masyarakat dari pemerintah 

dalam bentuk hibah maupun dari sumber dana lain 

5. Pembinaan akademik mahasiswa oleh PA minimal 4 kali 

dalam satu semester 

6. Akademi Komunitas Mapindo menetapkan panduan 

akademik dan kode etik mahasiswa 

7. Wakil Direktur I bertanggung jawab terhadap pemberdayaan 

lembaga kemahasiswaan, menetapkan aturan legalitas 

lembaga kemahasiswaan dan tugas pokok dan fungsi 

organisasi kemahasiswaan 

8. Adanya buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga 

kemahasiswaan, pedoman penghargaan mahasiswa 

berprestasi dan pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan 

9. Terdapat forum bersama sebagai wadah komunikasi dan 

dialog seluruh lembaga kemahasiswaan dengan Direktur  

tingkat prodi 

10. Sosialisasi tata tertib mahasiswa diberikan pada awal 

penerimaan mahasiswa baru 



7.Indikator ketercapaian 

standar 

1. Bimbingan dan Konseling 

a. Ada panduan BK di setiap program studi yang telah 
berfungsi efektif. 

b. Terdapat ruangan BK yang memadai. 
c. Setiap Program Studi memiliki tenaga khusus yang 

menangani kemahasiswaan. 
1. Minat dan Bakat 

a. Ada program pembinaan minat dan bakat di tingkat 
Program Studi yang berfungsi efektif. 

b. Pembinaan minat dan bakat mencakup aspek akademik dan 
non akademik. 

c. Hasil pembinaan minat dan bakat dapat mengangkat citra 
Akademi Komunitas Mapindo 

2. Pembinaan soft skills 
a. Ada program pembinaan soft skills di tingkat Akademi 

Komunitsa dan program studi yang berfungsi efektif, 
b. Pembinaan soft skills mencakup aspek AIK, kewirausahaan, 

kepemimpinan, Entertain, dan kegiatan lain yang setara. 
c. Pembinaan perilaku kecendikiawan mencakup; kepedulian 

terhadap kemiskinan, lingkungan hidup, dan pendidikan 
masyarakat. 

d. Hasil pembinaan soft skills dapat menunjang kompetensi 
lulusan 

3. Beasiswa 
a. Ada program beasiswa yang berlaku efektif. 
b. Adanya beasiswa penghargaan prestasi yang diberikan 

kepada mahasiswa yang mencapai prestasi di bidang 
tertentu, baik dalam bidang akademis maupun non-
akademik. 

c. Beasiswa yang diberikan dari penyandang dana 
internasional, nasional, lokal maupun individu. 

d. Beasiswa internal yang berlaku secara rutin. 
Program beasiswa memiliki dampak pada prestasi belajar 

mahasiswa dan secara khusus mendorong mahasiswa lebih kreatif, 

inovatif, dan memacu mahasiswa untuk meraih prestasi dalam 

segala bidang sesuai dengan potensi bakat dan minatnya. 

8.Dokumen Terkait Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar 

pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada 

masyarakat Standar kemahasiswaan harus dilengkapi dengan : 

1. Tata tertib/kode etik mahasiswa 



2. Panduan Bimbingan Konseling 
3.  Buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga 

kemahasiswaan 
4. Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi  
5. Pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan 

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 

 


