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STANDAR KERJASAMA 

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 itu diperlukan 

kerjasama dalam dan luar negri, berdasarkan pertimbangan 

tersebut maka disusunlah standar kerjasama AK MAPINDO 

3. Subyek atau Pihak 

Yang bertanggung-   

1. Direktur AK MAPINDO 



jawab untuk  

mencapai/ memenuhi 

isi standar 

2. Wadir III 

4. Definisi Istilah Standar kerjasama institusi dalam dan luar negri adalah standar 

tentang pola dan mekanisme kerja sama antara institusi dalam dan 

luar negri dengan AK MAPINDO 

5.Pernyataan Isi Standar 1. AK MAPINDO wajib menjalin kerjasama di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan 

produktifitas dan kualitas program-program unggulan 

2. AK MAPINDO menjalin kerja sama atas dasar kesamaan visi dan 

misi serta profesionalitas lembaga 

3. Kerjasama harus diwujudkan melalui nota kesepahaman 

selanjutnya dioperasionalkan dalam perjanjian kerjasama, 

sehingga memberikan keuntungan (benefit) dan dampak yang 

lebih besar 

6. Strategi pelaksanaan     

    Standar 

1. Menjalin kerjasama dengan institusi terkait berdasarkan prinsip 

kesetaraan, saling menghormati, dna saling menguntungkan 

2. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kualitas dan 

daya saing lulusan 

3. Kerjasama dilaksanakan dalam ruang lingkup pelaksanaan 

kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat serta kegiatan pengembangan institusi 

4. Kerjasama yang dilaksanakan harus berkontribusi pada 

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran AK MAPINDO 

5. Kerjasama yang dilaksanakan harus memiliki jangka waktu 

sekurang-kurangnya 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali 

sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak 

7.Indikator ketercapaian  

   Standar 

1. Peningkatan kualitas outcome lulusan 

2. Terserapnya lulusan 80% pada dunia kerja 

3. Update informasi antara kedua belah pihak yang saling 

bekerjasama 

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

9.Referensi 1. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar 

nasional pendidikan 

2. Tim pengembangan SPMI-PT, “sistem penjaminan mutu 

internal perguruan tinggi”, bahan pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 



3. 3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia no. 49 tahun 2014 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


