
 
IV.  PROSEDUR FORMAL DAN  

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE  
DI AKADEMI KEBIDANAN ADILA BANDAR LAMPUNG  

 
 

Akademi Kebidanan Adila didirikan oleh yayasan Adila. Sebuah yayasan yang 

berdiri di Bandar Lampung berdasarkan akte Notaris No. 11 notaris Imran 

Ma’ruf, SH pada tanggal 24 maret 2006. Dan telah terdaftar pada Kementerian 

Hukum dan HAM RI. 

Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung merupakan sebuah perguruan tinggi 

swasta dibawah koordinasi Kopertis Wilayah II kemendikbud RI, yang dikelola 

dan dibawah pengawasan oleh swasta dalam hal ini yayasan Adila, kampus dan 

asrama Akbid Adila  berada di ibu kota provinsi Lampung, tepatnya berada di 

Jalan Soekarno Hatta ( By Pass ) Raja Basa Kota Bandar Lampung.  

Akbid Adila Bandar Lampung pertama kali berdiri pada tahun 2006, sesuai SK 

Izin operasional Mendiknas RI No.133/D/O/2006., dengan SK perpanjangan 

Dirjen Dikti Kemendikbud RI No. 7084/D/T/K-II/2011 dan telah terakreditasi 

BAN-PT Kemendikbud RI  SK.BAN-PT No.007/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-

III/V/2012, tanggal 16 Mei tahun 2012. 

   

4.1. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Akbid Adila Bandar Lampung 

4.1.1.    Visi 

Visi Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung adalah, “ 

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Kebidanan yang Unggul di 

Indonesia pada tahun 2016 “.  
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4.1.2.   Misi 

Misi Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung adalah 

diantaranya : 

4.1.2.1. Menyelenggarakan proses pendidikan terbaik yang 

unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan 

bidang asuhan kebidanan. 

4.1.2.2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang professional 

sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi 

kesehatan khususnya bidang asuhan kebidanan 

4.1.2.3. Melakukan evaluasi internal bersifat sustainable untuk 

meningkatkan kualitas, otoritas, akuntabilitas dan hasil 

akreditasi yang lebih baik.  

4.1.2.4. Meningkatkan kompetensi kebidanan yang berkualitas 

dan jaminan melampaui standard kualitas serta 

meningkatkan hubungan kerja sama yang strategis dengan 

lembaga – lembaga pemerintah maupun swasta baik pada 

tingkat lokal, regional dan secara nasional. 

4.1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misi Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung adalah: 

4.1.3.1. Menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan ( 

A.Md.Keb ) 
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4.1.3.2. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas yang 

tinggi serta mampu bekerja sama, berinovasi, kreatif dan 

professional dalam bidang kebidanan. 

4.1.3.3. Menghasilkan lulusan yang professional, terbaik dan 

terpilih dengan program pengembangan profesi bidan 

yang berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, 

produktif dan berorientasi pada masa depan. 

4.1.4.   Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka merealisasikan visi dan 

misi serta tujuan Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung 

adalah berikut ini : 

4.1.4.1.  Mengembangkan kurikulum program studi dengan 

paradigma baru pengembangan output pendidikan tinggi 

khususnya ahli madya kebidanan. 

4.1.4.2. Menyiapkan lulusan profesional, terbaik dan berkualitas 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang memiliki 

kemampuan long life education. 

4.1.4.3. Menyiapkan laboratorium dan fasilitas pembelajaran 

untuk dapat melayani mahasiswa dengan baik serta 

mempelopori perubahan bagi program studi khusunya 

dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat. 

4.1.4.4. Terciptanya atmosfer akademik yang kondusif dan proses 

pembelajaran yang efektif dan optimal. 
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4.1.4.5. Memiliki dan mengimbangi kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat yang selalu dinamis.. 

4.1.4.6. Memiliki dosen tetap yang meiliki kompetensi, 

professional di bidangnya, memiliki integritas, 

kapabilitas, akuntabilitas serta selalu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

4.1.4.7. Memiliki system pengelolaan atau manajemen organisasi 

secara menyeluruh dan terpadu sesuai kemampuan dan 

tehnologi. 

4.1.4.8. Membangun system informasi yang baik, dalam rangka 

menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. 

Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, untuk mewujudkan 

sasaran serta tujuan adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatkan relevansi pendidikan. 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi calon mahasiswa. 

3. Mengevaluasi memonitor dan meningkatkan kinerja dosen 

untuk  kualitas pembelajaran. 

4. Perbaikan dan meningkatkan manajemen internal untuk 

peningkatan  efisiensi, efektifitas dan optimalisasi proses 

pendidikan. 

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

pembelajaran, dalam rangkan menjadikan Akademi 
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Kebidanan Adila Bandar Lampung sebagai pusat 

pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bidang kebidanan. 

 

4.2.  Struktur organisasi  Akbid Adila Bandar Lampung 

 

Personil pimpinan dalam struktur organisasi Akademi Kebidanan Adila 

Bandar Lampung berjumlah  berjumlah 5 orang terdiri direktur, 3 orang 

pembantu direktur dan 1 orang  kepala tata usaha dan administrasi 

akademik. dan bererapa kepala unit pelaksana dan kepala unit pelayanan 

mahasiswa yaitu pengelola laboratorium dan pengelola perpustakaan, 

pelayanan keuangan dan administrasi serta beberapa dosen koordinator 

matakuliah  

Tugas pokok direktur, memimpin secara kolektif pada jajaran pimpinan, 

bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan, proses kelembagaan di 

Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, dibantu pudir I bagian 

akademik, pudir II bagian keuangan, pudir III bagian  kemahasiswaan dan 

seorang kepala tata usaha. 

Direktur sesuai fungsinya sebagai pengambil keputusan dan kebijakan 

mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan dan memimpin seluruh 

manajemen organisasi kelembagaan Akademi Kebidanan Adila Bandar 

Lampung, bertanggung jawab langsung kepada yayasan Adila dan 

kementerian pendidikan dan kebudayaan RI. 
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Pembantu direktur, membantu direktur dalam menjalankan tugasnya sesuai 

dengan bidangnya masing-masing yaitu pudir I bidang akademik, pudir II 

bidang keuangan, pudir III bidang kemahasiswaan, masing-masing pudir 

bertanggung jawab kepada direktur. 

Kepala tata usaha, membantu direktur dalam menjalankan tugasnya 

dibidang tata kelola administrasi organisasi, mencakup pengolahan data dan 

system kearsipan, serta sistem informasi dan hubungan dengan masyarakat, 

dalam hal ini kepala tata usaha bertanggung jawab kepada direktur. 

Masing-masing pimpinan dibantu berbarapa staf pelaksana sesuai 

kebutuhan dan optimalisasi pelayanan. 

Unit pelaksana, berfungsi sebagai unit pelayanan mahasiswa dalam rangka 

terlaksananya proses pelakasanaan tridharma perguruan tinggi secara baik, 

efektif efisien hingga mewujudkan proses pelayanan prima. 

4.2.1.   Sistim kepemimpinan dan pengalihan ( deputizing ), serta 

pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 

Sistim kepemimpinan kolektif adalah pilihan bagi Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung. Tata kelola kepemimpinan 

dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan, pemimpin 

mulai dari direktur, kepala tata usaha , para pudir,  hingga pada unit 

pelaksana akan mendelegasikan tugas dan tanggungjawabnya pada 

bidangnya masing-masing adalah sesuai tugas dan fungsinya dalam 

struktur organisasi secara linieritas dan staffing, sistim lini yaitu 



 

garis pengalihan tugas mengiku

bawahannya ( 

atas pendelegasian wewenang adalah bawahan melaporkan dan 

bertanggung jawab kepada atasannya dengan sistim bottom up, 

seperti yang terlihat dalam bagan struktur orga

Akademi Ke

tertinggi di Ak

pudir I  bagian akademik, pudir II bagian administrai dan keuangan , 

pudir III bidang kemahasiswaan d

dan 1 (satu ) orang kepala tata u

tata kerja yang di atur dalam statuta

Akademi Ke

gambar 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar. IV.
                       Bagan struktur  o

garis pengalihan tugas mengikuti garis komando dari atas ke 

bawahannya ( top down ), sehingga bentuk pertanggung jawaban 

atas pendelegasian wewenang adalah bawahan melaporkan dan 

bertanggung jawab kepada atasannya dengan sistim bottom up, 

seperti yang terlihat dalam bagan struktur organisasi.

ademi Kebidanan Adila Bandar Lampung adalah pimpinan 

tertinggi di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, dibantu 

pudir I  bagian akademik, pudir II bagian administrai dan keuangan , 

pudir III bidang kemahasiswaan dan pengabdian kepada m

dan 1 (satu ) orang kepala tata usaha, dengan pembagian tugas dan 

kerja yang di atur dalam statuta serta pedoman akademik 

ademi Kebidanan Adila Bandar Lampung. Dibawah ini 

gambar bagan struktur organisasinya 

IV.1.  
Bagan struktur  organisasi  Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung
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ti garis komando dari atas ke 

), sehingga bentuk pertanggung jawaban 

atas pendelegasian wewenang adalah bawahan melaporkan dan 

bertanggung jawab kepada atasannya dengan sistim bottom up, 

nisasi. Direktur 

adalah pimpinan 

Adila Bandar Lampung, dibantu 

pudir I  bagian akademik, pudir II bagian administrai dan keuangan , 

an pengabdian kepada masyarakat 

saha, dengan pembagian tugas dan 

serta pedoman akademik 

Dibawah ini   adalah 

rganisasi  Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung. 
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4.2.2.  Pola kepemimpinan yang diterapkan. 

Prinsip manajemen organisasi Akademi Kebidanan Adila Bandar 

Lampung  adalah terlaksananya proses kepemimpinan dan roda 

organisasi yang efisien dan efektif dengan hasil yang optimal 

sebagai tujuan 

Dalam rangka mewujudkan capaian itu, Akademi Kebidanan Adila 

Bandar Lampung merangkai bagan struktur , bagian dan gugus  

tugas dan penempatan personalia dalam organisasi Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung ( sistem organisasi ), 

menggunakan falsafah “ the righ man in the righ place”,  sehingga 

person pimpinan pelaksana hingga person pelaksana dalam gugus 

tugas pelayanan terbawah adalah sesuai dengan jenjang 

pendidikan,masa bekerja, ke-mampuan, ke-ilmuan , pengalaman, 

serta manajemen skill dan kemampuan memberikan pelayanan yang 

terbaik ( pendekatan konsep pelayanan prima untuk  memuaskan 

pelanggan ).   

Di banyak perguruan tinggi di tempatkan ketua atau ketua program 

studi serta sekretaris program studi, di dalam system organisasi 

Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung posisi ketua prodi di 

lekatkan pada direktur langsung dan sekretaris prodi di lekatkan 

pada kepala tata usaha. 

Demikian halnya dengan pudir IV/purek IV/puket IV, yang di pakai 

pada organisasi pendidikan tinggi, dalam organisasi Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung dilekatkan tugas dan fungsinya 
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pada kepala tata usaha, ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi 

kepala tata usaha, sehingga dengan demikian setidaknya 

menghindari gemuknya struktur dan personalia dalam tubuh 

organisasi Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, dengan 

memperluas fungsi jabatan dalam struktur. 

Dengan demikian sistem yang dibangun dalam sistem kepemimpian 

di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung akan lebih efektif 

dan efisien, baik dari sudut jumlah person maupun berkaitan dengan 

biaya berkaitan gaji yang harus di keluarkan 

Selain itu peningkatan kinerja dan produkstifitas kerja di setiap 

personalia adalah titik nadi orgnaisasi, seluruh SDM ( personalia ) 

wajib menjalin kerja sama dan bersinergi dalam tubuh organisai, 

sehingga pentingnya koordinasi adalah salah satu prinsip dalam 

berorganisasi secara bersama-sama untuk bersinergi dalam 

melaksanakan tugas pokok masing-masing. 

4.2.3.  Kerjasama dan kemitraan yang sudah dan sedang dilakukan. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi serta 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan , program studi di Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung, telah dan sedang melakukan 

kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta 

khususnya instansi atau lembaga pelayanan rumah sakit yaitu : 

a. Dinas kesehatan kota Bandar Lampung. 

b. Dinas kesehatan kabupaten Tanggamus 
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c. Rumah sakit. 

Rumah sakit yang sudah dan sedang menjalin kerja sama adalah: 

1. Rumah sakit umum daerah kota Bandar Lampung,  

2. Rumah sakit umum daerah Pringsewu,  

3. Rumah sakit DKT Denkseyah Bandar Lampung,  

4. Rumah sakit swasta Urip Sumoharjo Bandar Lampung, 

5. Puskesmas  

Puskesmasyang telah dan sedang bekerja sama dengan Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung adalah: 

1. Seluruh pusksesmas di seluruh wilayah kerja dinas kesehatan 

kota Bandar Lampung, bidan praktik swasta profesional,   

2. Seluruh puskesmas di seluruh wilayah kerja dinas kesehatan 

kabupaten Tanggamus. 

3. Beberapa rumah bersalin swasta di Bandar Lampung 

4. Bidan praktik swasta di kota Bandar Lampung, dan di kabupaten 

Tanggamus. 

Instansi sejawat lain yang telah di lakukan kerja sama adalah : 

1. Program studi kebidanan Unversitas Malahayati Bandar 

Lampung 
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2. Akademi Kebidanan Nadira Bandar Lampung. 

3. IBI kota Bandar Lampung 

Kerja sama dengan pihak lain dimaksudkan dalam kerjasama dan 

evaluasi program studi yang dilakukan terhadap pengalaman dan 

mutu pembelajaran mahasiswa antara lain evaluasi terhadap prestasi 

akademik mahasiswa dilakukan dengan metode berikut ini: 

1. Evaluasi studi mingguan : respond, konsul, quis 

2. Evaluasi studi paruh semester : ujian tengah semester ( UTS ) 

3. Evaluasi studi semester : ujian akhir semester ( UAS ) 

4. Evaluasi akhir program studi : ujian akhir program ( UAP )  

komprehenship 

5. Evaluasi pengelola asrama pada kehidupan di asrama Adila: 

memantau perkembangan pembentuk kepribadian dan sikap 

mahasiswa. 

Dampak dari evaluasi tersebut adalah : 

a. Terbangunnya iklim sistim pembelajaran, dan pelayanan 

pendidikan yang baik, dengan evaluasi melekat terhadap 

student body. 

b. Suasana akademik yang lebih efektif dengan hasil optimal 
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c. Meningkatnya prestasi akademik dan skill mahasiswa dari hari 

ke-hari, hingga terbentuknya kepribadian serta sikap mahasiswa 

yang lebih beradab, berbudaya dan berakhlak. 

d. Meningkatnya motifasi mahasiswa untuk menyelesaikan 

program studi tepat waktu. 

e. Perubahan dan terbentuknya sikap dan perilaku secara dinamis 

kepribadian mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam berfikir, 

berbicara, bersikap dan bertindak. 

f. Kualitas dan kompetensi lulusan terjaga secara baik 

g. Meningkatnya minat kepercayaan masyarakat terhadap Akbid 

Adila Bandar Lampung. 

h. Citra positif Akbid Adila Bandar Lampung sebagai lembaga 

pendidikan kebidanan yang disiplin tinggi yang sudah menjadi 

sorotan publik di Lampung, semakin teruji dan lebih 

membanggakan bagi masyarakat sebagai asset penting di daerah 

Lampung khususnya bagi kota Bandar Lampung. 

 

4.2.4.   Keberadaan LPMP sebagai evaluator internal  

Organ pengelola penjaminan mutu pada tingkat program studi , 

evaluasi dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ( 

LPMP ) Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung,  dalam upaya 



 

memperbaiki kurikulum, sekaligus mengawasi proses 
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korelasi kerja dengan para pudir I,II,III dan kepala tata usaha, 
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Mekanisme pelaksanaan evaluasi , monitoring LPMP adalah dalam 

rangka penjaminan mutu, sehingga organisasi LPMP mel

berbagai unsur internal eksternal dan pemakai, agar evaluasi dengan 

pendekatan yang edukatif, obyektif, dengan semangat membangun.

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi LPMP Akbid Adila :

 

 

 

 

 

                 
 
 
 
                    Gambar . IV 
                    Bagan struktur LPMP 

memperbaiki kurikulum, sekaligus mengawasi proses 

tridharma.  

LPMP Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung

korelasi kerja dengan para pudir I,II,III dan kepala tata usaha, 

namun demikian optimalisasi kinerja secara keseluruhan diperlukan 

ademi Kebidanan Adila Bandar Lampung , sehi

yang di lakukan LPMP adalah secara menyeluruh, m

kinerja pimpinan hingga pada tingkat unit pelayanan mahasiswa

Mekanisme pelaksanaan evaluasi , monitoring LPMP adalah dalam 

rangka penjaminan mutu, sehingga organisasi LPMP mel

berbagai unsur internal eksternal dan pemakai, agar evaluasi dengan 

pendekatan yang edukatif, obyektif, dengan semangat membangun.

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi LPMP Akbid Adila :

. IV  2.  
truktur LPMP Akbid Adila Bandar Lampung 
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memperbaiki kurikulum, sekaligus mengawasi proses pelaksanaan 

dila Bandar Lampung memiliki 

korelasi kerja dengan para pudir I,II,III dan kepala tata usaha, 

inerja secara keseluruhan diperlukan 

, sehingga evaluasi 

LPMP adalah secara menyeluruh, mulai dari tataran 

impinan hingga pada tingkat unit pelayanan mahasiswa 

Mekanisme pelaksanaan evaluasi , monitoring LPMP adalah dalam 

rangka penjaminan mutu, sehingga organisasi LPMP melibatkan 

berbagai unsur internal eksternal dan pemakai, agar evaluasi dengan 

pendekatan yang edukatif, obyektif, dengan semangat membangun.  

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi LPMP Akbid Adila : 
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Dalam struktur organisasi kelembagaan Akademi Kebidanan Adila 

Bandar Lampung dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ( 

LPMP ) Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, personalia 

lembaga adalah dengan komposisi terdiri dari berbagai unsur yaitu, 

pimpinan Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, yayasan 

Adila, dinas kesehatan kota Bandar Lampung, alumni dan 

perwakilan dari mahasiswa.  

Posisi bagan struktur berada sejajar dengan direktur, akan tetapi 

korelasinya menggunakan garis koordinasi, sehingga keberadaan 

LPMP Akademi Kebidanan Adila adalah memiliki semangat  

independen namun kooperatif, sehingga LPMP  memiliki peran 

sebagai lembaga penjaminan mutu sekaligus pemberi inspirasi , 

masukan dan kritik bagi lembaga, didalam mengambil kebijakan 

atau keputusan yang bersifat long plan work terutama menyangkut 

keputusaan menyusun pedoman akademik dan renstra 

LPMP Adila, lembaga independen yang melibatkan seluruh 

komponen internal dan eksternal yang dianggap mampu mengawal 

proses di Akbid Adila oleh karenanya LPMP  ikut 

merekomendasikan kebijakan, keputusan yang dikeluarkan 

pimpinan Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, selain 

yayasan Adila sebagai pembina lembaga Akademi Kebidanan Adila 

Bandar Lampung. 

Dengan dibangunnya system informasi melalui media on line, juga 

adalah dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk 
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memberikan masukan, kritik saran, serta evaluasi, sehingga 

objektifitas kritik dan evaluasi akan merupakan tolak ukur dalam 

merubah kebijakan di Akbid Adila, sehingga sistem informasi ini di 

jadikan indikator penting dalam agenda perubahan dan dinamisasi 

kehidupan kampus dan asrama Akademi Kebidanan Adila Bandar 

Lampung. 

 

4.2.5.  Proses penjaminan mutu  hasil belajar mahasiswa. 

Akbid Adila menempatkan kata “ mutu “ sebagai indikator sangat 

strategis dalam rangka mencapai Visi 2016, tekad mewujudkan visi 

tersebut antara lain dibentuknya LPMP Akbid Adila sejak tahun 

2010 lalu. 

Dengan adanya lembaga ini, proses evaluasi secara menyeluruh 

dapat dilakukan, sehingga dapat memperbaiki semua kinerja, 

program dan perubahan dan peningkatan pelayanan yang dilakukan 

setiap pihak bagi civitas akademika dan masyarakat 

Dampak yang paling terasa adalah berjalannya perubahan atau 

dinamika kehidupan kampus yang mengarah pada perbaikan mulai 

dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasi dapat 

berjalan seirama dengan organisasi yang tertata baik dengan 

pendekatan system manajemen modern, bertujuan efektifitas, 

efisiensi dan optimalisasi keluaran, dan jaminan kepuasan terhadap 

pelayanan prima.  
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4.3. Sumber daya manusia (  dosen dan karyawan ) 

 

4.3.1.  Rekruitmen dosen serta tenaga kependidikan. 

 

Walaupun proses rekruitmen dosen tetap dan honorer hingga 

pengangkatan dilakukan sendiri oleh yayasan Adila, namun proses 

rekruitmen dan seleksi dilakukan secara transparan dan obyektif,  

yang dalam prosesnya juga melibatkan komponen pimpinan Akbid 

Adila Bandar Lampung. Calon dosen tetap sesuai program studi 

ada yang direkrut sejak baru lulus pendidikan DIII namun 

langsung disekolahkan melanjutkan pendidikan D IV kebidanan 

sebagian besar sekolah di pulau Jawa. Dan Dosen yang sudah 

memliki kualifikasi D IV dengan konsep Renbangdos 2010-2014, 

semua dosen tetap dan honorer di Akbdi Adila, sesuai Undang-

Undang RI tentang  guru dan dosen, yaitu diwajibkan mengikuti 

pendidikan hingga program studi magister, dengan biaya yang 

dianggarkan oleh yayasan, mandiri, dan atau bea siswa dari 

pemerintah. Prinsip-prinsip pembinaan adalah pola yang 

dikembangkan di Akbid Adila, sehingga pelatihan dan pendidikan 

secara berkala di lakukan bagi dosen tetap Akbid Adila Bandar 

Lampung. 

Bila telah memenuhi persyaratan di usulkan memiliki jabatan 

fungsional akademik ke Kopertis Wilayah II di Palembang, untuk 

mendapatkan sertifikat pendidik dari kemendiknas RI.   
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Rekruitmen dan seleksi tenaga penunjang, sepenuhnya juga berada 

pada tataran dan kebijakan dan kewenangan yayasan Adila, ini 

sesuai dengan kebijakan yayasan Adila agar secara lembaga Akbid 

Adila fokus memanfaatkan dan memberdayakan SDM secara 

maksimal dengan tidak banyak terbebani dengan masalah-masalah 

yang kompleks berkaitan dengan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan, namun demikian pimpinan Akbid Adila dapat 

mengajukan kebutuhan SDM atas perkembangan kebutuhan Akbid 

Adila yang begitu dinamis, dalam rangka peningkatan mutu 

layanan pada masyarakat, mahasiswa dan dosen sendiri. 

Pola pembukaan lowongan staf kependidikan secara obyektif dan 

transfaran sesuai ketentuan yang berlaku.   

4.3.2.  Pengelolaan dosen dan tenaga pendukung. 

Pembinaan dan pengembangan tugas dan karier dosen tetap di 

lakukan pimpinan Akbid Adila, secara operasional dilakukan oleh 

pembantu direktur II, yang membidangi SDM, administrasi dan 

keuangan berkoordinasi dengan kepala tata usaha. Penentuan beban 

tugas tridharma, dirancang oleh pudir I , selanjutnya di tetapkan 

oleh direktur setelah melalui proses adminitrasi di bagian tata usaha, 

melalui terbitnya surat tugas. Dosen tetap memiliki beban kerja 

dalam satu semester meliputi pendidikan dan pengajaran 12 sks; 

penelitian 4 sks ; dan  pengabdian kepada masyarakat 3 sks, serta 
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administrasi dan manajemen 4 sks. Sedangkan untuk dosen honorer 

hanya diberikan beban maksimal 12 sks. 

Rencana pengembangan keahlian dosen, melalui astudi lanjut 

pertemuan ilmiah, pelatihan dan lain-lain, dirancang pudir I, dan 

diusulkan kepada direktur melalui bagian tata usaha sebagai 

regulator. Dosen dapat mengajukan usulan untuk mengikuti 

kegiatan ilmiah yang dipertimbangkan berguna untuk 

pengembangan lembaga, sesuai bidang keahliannnya dosen yang 

bersangkutan, dengan memperhatikan ketersediaan dana. Pudir I 

juga memonitor pelaksanaan tugas dan program pengembangan 

keahlian dosen, sedangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

serta sanksinya di tetapkan oleh yayasan Adila setelah mendapat 

rekomendasi direktur Akbid Adila. 

Sebagaimana diatur dalam statuta dan SK direktur tantang struktur 

organisasi dan tugas pokok dan fungsi, seluruh dosen tetap 

diberdayakan dalam struktural dan unit pelayanan, begitu juga 

tenaga pendukung, telah mendapat tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing dan dibidangnya masing-masing, sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab terhaap 

tugas dan pekerjaannya. 

Tenaga penunjang ditempatkan pada tugas dan tanggungjawabnya 

sesuai kemampuan dan keahlian serta latar belakang pendidikan dan 

jenjang pendidikan serta prestasi kerja. Tenaga penunjang berada 
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dibawah kelola kepala tata usaha dan pudir II, dan tenaga pelayanan 

perpustakaan dan laboratorium dibawah kendali langsung direktur. 

4.3.3.  Dosen dan tenaga kependidikan  

Dosen dan tenaga penunjang dikelola secara administratif dan 

fungsional sesuai kebutuhan program studi. Dosen dibedakan atas, 

dosen tetap, dosen honorer dan instruktur. Dosen tetap adalah dosen 

yang diangkat yayasan Adila  35 orang, Dosen tidak tetap sebanyak 

2 orang adalah dosen dari instansi yang menginduk pada instansi 

lain,  fungsional kesehatan ( Rumah Sakit, Puskesmas, dan Dinas 

Kesehatan ) yang diperbantukan untuk mengajar mata kuliah dasar 

dan keahlian. Instruktur berjumlah 8 orang bertugas sebagai 

pembimbing keahlian kebidanan. Jumlah dosen tetap sudah 

memenuhi kecukupan rasio dosen dan mahasiswa terkini tahun 2015 

adalah 1 : 15 ). 

Dosen tetap dan tidak tetap memiliki mutu, kualifikasi keilmuan dan 

pengalaman sangat baik dalam mendukung proses belajar mengajar. 

Hal ini tampak dari jenjang pendidikan dosen tetap dan pengalaman 

mengajar, yaitu  

a. 21 orang D-IV kebidanan,  

b. 14 orang sarjana S1 ( terdiri dari sarjana kesehatan masyarakat, 

dokter umum, sarjana keperawatan dan sarjana ilmu social ) 
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c. 2 orang dosen tidak tetap kualifikasi S2.tediri dari ( satu orang 

spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, satu orang magister 

kesehatan dan satu orang magister manajemen berlatar belakang s1 

kesehatan masyarakat ) 

Untuk jabatan fungsional dosen tetap, sudah diajukan ke Kopertis 

Wilayah II di Palembang yang saat ini sedang dalam proses. 

Profil tenaga penunjang Akbid Adila lainnya sebanyak 20 orang 

terdiri : 

1. 8 orang staff administrasi berkualifikasi d1 dan SMU yang 

berpengalaman bekerja. 

2. 2 orang staf unit pelayanan komputer dan perpustakaan, 

kualifikasi pendidikan diploma ( D III ) di bidangnya. 

3. 2 orang tenaga cleaning service 

4. 3 orang tenaga keamanan ( satpam ) 

5. 2 orang office boy. 

6. 4 orang supir. 

7. 10 orang tenaga dapur asrama dan pengelola asrama 

Semua tenaga penunjang merupakan tenaga yang sesuai dengan 

latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja. 



64 

 

Kemudian tenaga dosen yang menyandang gelar  S1 sebanyak 14 

orang dan D IV sebanyak 21 orang ,di antaranya merupakan alumni 

dari perguruan tinggi di pulau Jawa dan sebagian di pulau Sumatera. 

Proporsi dosen bergelar S2 yang masih rendah ini akan berubah 

secara drastis dengan banyaknya staf yang saat ini sedang 

menempuh program S2.  Kebijakan rekruitmen yang mensyaratkan 

penerimaan dosen minimal dengan jenjang S2 merupakan satu 

langkah maju dalam pola rekruitmen. Pada sisi lain dorongan yang 

tinggi dari pimpinan yayasan untuk melanjutkan studi S2 nampak 

mulai memberikan hasil pada tahun 2013 

Selanjutnya, kebijakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan menjadi 

salah satu investasi penting Akbid Adila untuk menunjang ketersediaan 

SDM yang profesional, pelaksanaan tri dharma bermutu dan relevansi 

pelayanan sarana-prasarana. Pra kondisi ini sangat dibutuhkan untuk 

mencapai target manajerial dan akademik selama masa transisional. Upaya-

upaya positif dalam peningkatan kompetensi ini diapresiasi oleh staff yang 

memandang adanya kesesuaian antara pelatihan dan kompetensi yang 

dimiliki.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

 
          Table  IV. 1. 
          Jumlah Tenaga Kependidikan 
 

Jenis Tenaga Kependidikan Jumlah 

Administrasi 8 

Teknisi 8 

Laboratorium Klinik 4 

Laboratorium Komputer 2 

Pustakawan 2 

 

4.4. Statuta, pedoman akademik dan peraturan lainnya. 

4.4.1.  Statuta 

Statuta Akbid Adila Bandar Lampung, adalah aturan-aturan dasar 

yang dimiliki Akbid adila Bandar Lampung, yang telah ditetapkan 

oleh direktur Akbid Adila Bandar Lampung dan yayasan Adila pada 

tanggal 16 Juli 2011, setelah ada statuta sebelumnya dan dilakukan 

perbaikan dan menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, dan kemudian statuta tersebut diberlakukan 

setelah tanggal ditetapkan. 

Dalam mukaddimah statuta disebutkan bahwa statuta Akbid Adila 

Bandar Lampung, dijadikan peraturan dasar Akbid Adila Bandar 

Lampung, berlaku bagi seluruh civitas akademika Akbid Adila 



66 

 

Bandar Lampung, dalam rangka melakukan langkah-langkah 

penting, putusan-putusan, dan berbagai produk hukum ( aturan ) 

sebagai aturan dan pelaksanaan serta petunjuk tehnis maupun non 

tehnis pada alur yang benar dalam pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung. 

Statuta Akbid Adila Bandar Lampung  terdiri atas mukaddimah, 20 

bab dan 78 pasal .dan di urai dalam ayat-ayat yang dikandung dalam 

setiap pasal dalam bab, serta lampiran logo ( lambang Akbid Adila 

), gambar bendera, lagu/syair, mars dan hymne Akbid Adila Bandar 

Lampung  

  

4.4.2.  Buku pedoman akademik 

 

Mencermati buku pedoman akademik yang diterbitkan akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung tahun  2010/2011, mengutip 

kalimat dalam mukaddimah pada alinea ke-dua tercantum : dalam 

pencapaian visi dan misi Akbid Adila membutuhkan aturan-aturan 

mendasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan 

program yang akan dicapai di Akbid Adila yang tertulis di dalam 

buku pedoman akademik. 

Bahwa pedoman akademik merupakan suatu acuan yang 

menggambarkan proses program pendidikan diploma III kebidanan 

Akbid Adila dimulai dari peraturan, struktur organisasi, gambaran 

institusi, dasar tujuan dan system pendidikan, evaluasi proses 

pembelajaran dan penilaian dan penunjang keberhasilan studi. 
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Dalam buku pedoman akademik Akbid Adila terdapat mukaddimah, 

VI bab, dan pasal-pasal yang terkandung didalamnya, termasuk 

bagaimana aturan tentang pelanggaran dan sanksi akademik serta 

penghargaan. 

Buku pedoman akademik ini berlaku dan di tetapkan di Bandar 

Lampung sejak  bulan Juli 2011,  yang ditandatangani direktur. 

 

4.4.3.  Peraturan Lainnya. 

 

Peraturan lainnya di akademi Kebidanan Adila adalah dalam bentuk 

edaran, keputusan, dan himbauan direktur dan pimpinan lainnya, 

juga peraturan-peraturan di ssrama mahasiswa, etika di kelas, dan 

aturan lainnnya termasuk edaran pengumuman kebijakan tentang 

administrasi serta keuangan yang ditetapkan pimpinan Akbid Adila, 

mulai dari kebijakan direktur hingga pimpinan lainnya di unit-unit 

pelayanan mahasiswa.  

 

4.5. Mahasiswa dan Lulusan 

Akbid Adila Bandar Lampung melakukan rekruitmen mahasiswa yang 

terstruktur melalui program SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) 

di setiap memasuki awal tahun akademik baru. SPMB dilaksanakan 

meliputi 3 jenis tes yaitu tes tertulis (tes potensi akademik), tes kesehatan 

dan tes wawancara ( psikotes ). Sebelumnya telah dilakukan seleksi 

pendaftaran secara administratif guna memilah, pengelompokan jurusan 

para pendaftaran (IPA, IPS, SMK, program paket C). Ini dilakukan guna 
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penyesuaian latar belakang pendidikan sebelumnya dengan program studi 

yang akan ditempuh di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung. 

Mata uji tes tertulis potensi akademik meliputi matematika, IPA terpadu, 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Tes kesehatan dilaksanakan untuk 

melihat keseimbangan ukuran antropometrik (berat badan dan tinggi 

badan), kelainan bentuk anggota tubuh, kelainan fungsi mata, keterpaparan 

terhadap narkoba atau zat adiktif, keadaan kesehatan akut/kronis, pemastian 

akan ketidakhamilan, yang sekiranya menggangu proses pendidikan yang 

bersangkutan selama menempuh prodi diploma III kebidanan di Akbid 

Adila Bandar Lampung. Tes kesehatan ini mutlak diperlukan mengingat 

outcome program studi adalah untuk menghasilkan seorang ahli madya 

kebidanan yang professional, unggul bermutu, memiliki kompetensi yang 

benas-benar dapat dibanggakan. Tes terakhir adalah tes wawancara 

(psikotes) untuk menilai kesiapan psikologis calon mahasiswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran termasuk motivasi internal dan eksternal 

yang mendukung proses pembelajaran selanjutnya. 

Pola tersebut di atas dilakukan oleh panitia SPMB Akademi Kebidanan  

Adila, ini berarti pengelolaan peneriman calon mahasiswa baru mulai dari 

pengumuman pendaftaran (sosialisasi pendaftaran dan publikasi) hingga 

pengumuman-pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru yang 

diterima, dilakukan secara terpusat oleh Akademi Kebidanan Adila Bandar 

Lampung, melalui bagian tata usaha yang dikoordinasikan oleh direktur 

Akademi Kebidanan Adila. Seluruh komponen mulai dari senat akademik, 
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lembaga penjaminan mutu pendidikan, dan unit pelaksan pelayanan 

kemahasiswaan dilibatkan secara penuh dalam menentukan passing grade ( 

nilai batas kelulusan ) dengan menggunakan metode penilaian acuan 

patokan ( PAP ), baik nilai rata-rata pelajaran SMU terendah yang dapat 

diterima dan nilai terendah hasil nila ujian masuk yang diterima, serta tes 

kesehatan dan wawancara. 

Dari tahun ke tahun jumlah peserta SPMB mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2006-2007 tercatat jumlah pendaftar sebanyak 110 calon mahasiswa 

dan pada tahun akademik 2012-2013 dan 2013-2014  tercatat jumlah 

pendaftar sebanyak diatas 250 pendaftar. Peluang calon mahasiswa baru di 

Akademi Kebidanan Adila untuk dapat diterima adalah disesuaikan dengan 

daya tampung dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan jumlah 

dosen serta kapasitas sarana dan prasarana yang baik, sehingga semua 

student body dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik sehingga 

dapat tercapai hasil belajar yang optimal. 

4.5.1.  Mahasiswa 

Mahasiswa Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung 

kesemuanya adalah wanita muda usia remaja yang berkeinginan 

kuat untuk menjadi bidan profesional setelah mengikuti semua 

rangkaian program studi diploma III kebidanan. Mereka semua ( 

calon mahasiswa ) berasal dari wilayah provinsi Lampung, sebagian 

mahasiswa berasal dari masyarakat pedesaan, sebagian lagi dari 

masyarakat perkotaan dengan sebagian besar sumber pendapatan 
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orang tuanya berasal dari bidang jasa, pertanian, pedagang, PNS dan 

TNI/Polri. Situasi seperti ini mendekatkan mahasiswa dengan 

masyarakat yang akan dilayaninya kelak.  

Melalui pola pengembangan proses pembelajaran mahasiswa secara 

mandiri dan menciptakan kreativitas, membentuk kepribadian 

seorang bidan, mahasiswa Akademi Kebidanan Adila juga mampu 

mengembangkan diri secara potensial akademik dengan indeks 

prestasi per semester rata-rata di atas 2,5 dan pada akhir mendekati 

ujian akhir program indeks prestasi kumulatifnya rata-rata 3,00 

dengan ketentuan bahwa setiap mahasiswa yang akan mengikuti 

ujian akhir program diberi persyaratan IPK minimal 2,75. 

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah mahasiswa Akbid Adila 

Bandar Lampung, dari tahun ketahun : 

Tabel  IV. 2.  

Jumlah Mahasiswa dari tahun ke tahun 

Uraian 
Jumlah Mahasiswa dari tahun ke tahun 

Tahun masuk 2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

Jumlah Mahasiswa 
baru 

85 89 176 133 143 148 180 167 

Total  Jumlah 
Mahasiswa 
keseluruhan   

85 174 350 398 452 424 471 495 

 

4.5.2.   Lulusan 

Lulusan memiliki kompetensi yang utuh di bidang kebidanan, yaitu 

lulusan dapat meraih kemampuan ( keahlian ) memiliki banyak ilmu 

pengetahuan dan yang paling penting memiliki sikap ( perilaku ) 
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yang menjunjung tinggi norma-norma. Kompetensi yang di 

harapkan tersebut tergambar pada para lulusan Akademi Kebidanan 

Adila Bandar Lampung yang mampu mengintegrasikan ilmu 

kebidanan yang di peroleh secara komprehensif; dapat menganalisa 

berbagai kasus asuhan kebidanan pada klien individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat, keterampilan melakukan penelitian yang 

dapat dipertanggungjawabkan prosedur dan hasilnya, keterampilan 

menulis dengan hasil pemikiran dan mempresentasikan hasil 

pemikirannya di depan forum ilmiah. 

Kepribadian lulusan tadi merupakan ciri khas lulusan Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung, memiliki karakter disiplin tinggi 

yang melekat erat dalam pribadinya, karena selama proses 

pendidikan di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung adalah 

menggunakan sistim cluster education (pendidikan dalam Asrama). 

Gambaran umum lulusan Akbid Adila tercermin dalam standar 

kompetensi bidan yang diwajibkan di Akbid Adila Bandar 

Lampung, di dalam buku pedoman akademik Akbid Adila Bandar 

Lampung ( buku pedomana akademik Akbid Adila : 2011, 15)  

Jumlah lulusan Akbid Adila Bandar Lampung dari tahun ke tahun, 

terlihat dalam tabel IV.3 pada halaman berikut ini.  
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             Tabel IV.3 
             Jumlah lulusan Akbid Adila Bandar Lampung dari tahun ke tahun 

 

 Jumlah lulusan dari tahun ke tahun 
 

Tahun kelulusan 2009 2010 2011 2012 2013 
Jumlah lulusan 85 89 176 133 143 

Total lulusan 85 174 350 483 626 

         
 


