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PENDAHULUAN

Perguruan tinggi adalah institusi yang 

membidani kelahiran sumber daya 

intelektual yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan BIDAN merupakan pendidikan 

vokasional yang mengutamakan 

keterampilan dan pencapaian kompetensi



Administrasi pendidikan adalah segenap 
proses pengerahan dan pengintegrasian 
segala sesuatu, baik personel, spiritual 
maupun material yang bersangkut paut 
dengan tercapainya tujuan pendidikan

Unsur Pokok Administrasi :
Adanya sekelompok manusia

Adanya tujuan yang hendak dicapai bersama

Adanya tugas/fungsi yang harus 
dilaksanakan

Adanya peralatan/perlengkapan yang 
diperlukan



• Scope Administrasi Pendidikan :
– Administrasi tatalaksana sekolah

– Administrasi personel dosen dan karyawan

– Administrasi mahasiswa

– Supervisi pengajaran

– Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum

– Pendirian dan perencanaan pembangunan

– Hubungan sekolah dengan masyarakat

• Bidang-bidang diatas dapat dikelompokkan menjadi :
 Administrasi material : menyangkut ketatausahaan, 

keuangan, gedung, alat dll

 Administrasi personel : mencakup dosen, karyawan, 
mahasiswa, kepemimpinan dan supervisi

 Administrasi pengajaran : mencakup penyusunan 
kurikulum, pembinaan dan pelaksanaannya; seperti tugas 
mengajar, menyusun SAP dan GBPP, rencana pengajaran 
dsb



FUNGSI POKOK ADMINISTRASI 

PENDIDIKAN

PERENCANAAN

PENGORGANISASIAN

PENGKOORDINASIAN

KOMUNIKASI

SUPERVISI

KEPEGAWAIAN

PEMBIAYAAN

PENILAIAN



TUGAS – TUGAS ADMINISTRASI 

PENDIDIKAN

1. PROGRAM INSTITUSI

2. MAHASISWA

3. PERSONEL

4. KANTOR

5. PENDANAAN

6. PELAYANAN KHUSUS

7. HUBUNGAN INSTITUSI DENGAN 

MASYARAKAT



1. PROGRAM INSTITUSI

• Tujuan pendidikan ; menghasilkan lulusan 
bidan yang kompeten

• Kurikulum dan Pengajaran ;

– Menentukan syarat/kriteria penerimaan 
mahasiswa

– Menyusun kelas

– Menyusun program tahunan, semester dan 
kalender akademik

– Menyusun jadwal KBM

– Mengadakan evaluasi KBM

– Merencanakan kegiatan ekstrakurikuler

– Menyusun daftar bahan ajar yang diperlukan



2. MAHASISWA

• Pendaftaran, seleksi, penerimaan, penempatan, 

orientasi mahasiswa

• Bimbingan belajar

• Menilai prestasi

• Pengembangan dan mutasi

• Kehadiran mahasiswa

• Evaluasi dan Pelaporan kemajuan mahasiswa

• Supervisi mahasiswa bermasalah

• Pengendalian disiplin mahasiswa

• Pembinaan mahasiswa berkarakter



3. PERSONEL

• Personel Pengajaran (Dosen, Instruktur, 

Tutor, dsb)

• Personel Administratif (Kabag, KTU, dsb)

• Personel Pelayanan Fasilitas Sekolah 

(tenaga kepustakaan, laboratorium dan 

teknisi)

• Personel Pelayanan Mahasiswa (BK, BEM, 

dsb)



4. KANTOR

• Merupakan pusat kegiatan dan 

pengendalian institusi

5. PEMBIAYAAN (KEUANGAN)

• Penyusunan rincian anggaran biaya 

tahunan maupun semester



6. PELAYANAN KHUSUS

• Merupakan pelayanan pelengkap di bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian 

masyarakat yang ada di luar sekolah, 

jurusan dan laboratorium.

Contohnya; perpustakaan, pusat komputer, 

klinik, perawatan gedung, pelayanan 

kesehatan



7. HUBUNGAN INSTITUSI DENGAN 

MASYARAKAT

Dapat digolongkan menjadi :

• Hubungan Edukatif ; kerjasama dalam 

mendidik antara dosen dengan orang tua

• Hubungan Kultural ; kerjasama institusi dg 

masyarakat yg memunkinkan adanya saling 

membina dan mengembangkan sosial budaya 

masyarakat di lingkungan sekolah

• Hubungan Institusional ; Hub kerjasama 

(kemitraan) antara institusi dengan lembaga 

atau institusi lain baik swasta maupun 

pemerintah yang berkaitan dg perbaikan dan 

perkembangan pendidikan



TERIMA KASIH


