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     AKADEMI KEBIDANAN UMMI KHASANAH
  

SELAYANG PANDANG

  

Terbatasnya jumlah bidan dan distribusi yang tidak merata yang lebih terkonsentrasi pada
daerah perkotaan merupakan faktor yang sangat penting menentukan kualitas pelayanan
kesehatan di bidang kebidanan.

  

Menghadapi tantangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat mengenai kesehatan terutama
pemberian pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga ahli yang profesional, untuk itu
Yayasan Ummi Khasanah Bantul berupaya untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan SDM
sektor kesehatan melalui pendidikan di bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan
kebidanan secara profesional.

  

Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta memandang, bahwa pendidikan
tenaga kesehatan sebagai perwujudan misi kerisalahan, maka Akademi Kebidanan Ummi
Khasanah Bantul melakukan upaya untuk menyiapkan insani yang berakhlak mulia, sedangkan
misi kerahmatan bermakna menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga kesehatan yang
profesional dengan beberapa keunggulan, sehingga mampu untuk ” market share” di era
globalisasi.
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PROFIL

  

Filosofi

  

Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul memandang bahwa pendidikan tenaga kesehatan
sebagai perwujudan misi kerisalahan dan misi kerahmatan. Dengan misi kerisalahan, maka
Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul melakukan upaya untuk menyiapkan mahasiswa
menjadi insani yang berakhlak mulia, sedangkan misi kerahmatan bermakna menyiapkan
mahasiswa menjadi tenaga kesehatan yang profesional dengan beberapa keunggulan
sehingga mampu market share di era kesejagatan.

  

Visi

  

Menciptakan tenaga. kesehatan terutama tenaga bidan yang profesional dan unggul di
Indonesia, karena keutamaan penguasaan Iptek dan Imtaq yang tinggi.

  

Misi

  

Memberikan pelayanan kepada mahasiswa, alumni dan masyarakat serta dunia profesi sesuai
visi dan perwujudan filosofi, dengan :

  

1. Menyelenggarakan pendidikan bidan yang modern dan profesional.

  

2. Menerapkan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan secara unggul

  

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
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4. Mengembangkan visi global, kepemimpinan dan kewirausahaan pada civitas akademika

  

5. Mengembangkan sistem manajemen yang efisien dan kepemimpinan yang efektif

  

6. Mengembangkan dan memberdayakan mahasiswa dan pegawai.

  

7. Melakukan kajian dan analisa mengenai permasalahan kesehatan.

  

  

FASILITAS & KEUNGGULAN

  

1. Ruang kelas yang nyaman dan representative dengan fasilitas multimedia

  

2. Skill Lab dengan bimbingan intensif

  

3. Laboratorium Bahasa, Komputer dan Gizi

  

4. Perpustakaan yang representative dengan jumlah & judul buku serta jurnal dengan literature
yang memadai

  

5. Kuliah Bahasa Inggris yang komprehensif bekerjasama dengan HELP NEC, sehingga
mahasiswa memiliki kemampuan dalam reading, writing, listening maupun speaking
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6. Bimbingan akademik lebih intensif

  

7. Beasiswa akademik bagi yang berprestasi

  

8. Gedung 2 unit dengan masing-masing 3 lantai

  

9. Lahan praktik milik sendiri antara lain : RSKIA, BPRB dan bekerjasama dengan lahan praktik
milik pemerintah maupun swasta lainnya

  

  

INFO LEBIH LANJUT

  

Akademi Kebidanan Ummi Khasanah

  

Jl. Pemuda Gandekan (Barat Masjid Agung) Bantul, Yogyakarta 

  

Telp.     : (0274) 741 8523

  

email     : akbiduk@yahoo.com

  

website : www.akbiduk.ac.id
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