
 

 

 

No. 
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Strategi 

Pencapaian 

 

Program kerja 

 

Indikator Kinerja 

Tahun Pelaksanaan 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Peningkatan mutu 

akademik dan non 

akademik secara 

periodik yang 

berorientasi pada 

sumber daya alam 

dan budaya 

setempat 

Meningkatkan mutu 

calon mahasiswa 

baru 

Promosi dan 

publikasi Prodi 

sekurang-kurangnya 

6 bulan sebelum 

tahun akademik baru 

berlangsung 

Animo calon 

mahasiswa baru 1:5 

1:2 1:2 1:2 1:3 1:5 

Penerimaan calon 

mahasiswa baru 

melalui: 

a. Jalur prestasi / 

undangan 

dengan nilai 

rata-rata rapot  

minimal 80 pada 

5 semester 

terakhir 

Calon mahasiswa baru 

dari jalur prestasi 

mencapai 25% 

5% 7% 10% 15% 25% 

b. Jalur umum 

dengan nilai 

ujian nasional 

minimal 32 

Calon mahasiswa baru 

dari jalur umum 

dengan nilai minimal 

32 mencapai 25% 

5% 7% 10% 15% 25% 

  Meningkatkan mutu 

pembelajaran  

Peninjauan 

kurikulum tiap tiga 

tahun  

 

Adanya dokumen 

peninjauan kurikulum 

dan penetapan 

  x   
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 kurikulum hasil revisi 

melalui SK Dekan 

Pengembangan 

metode 

pembelajaran 

eksperimen pada 

tanaman herbal  

Mahasiswa mampu 

membuat ramuan obat 

luar dari tanaman  

  x x x 

Pengembangan 

metode 

pembelajaran 

tutorial  

Terlaksananya metode 

pembelajaran tutorial 

minimal pada mata 

kuliah unggulan 

  x x x 

Melibatkan 

mahasiswa dalam 

kegiatan 

ektrakurikuler baik 

akademik maupun 

non akademik di 

dalam dan di luar 

institusi 

Penyelenggaraan 

dies natalis secara 

periodik pada 

tingkat lokal dan 

nasional 

Terselenggaranya 

kegiatan dies natalis 

yang diikuti oleh 

mahasiswa Prodi 

sejenis tingkat lokal 

 x x x x 

Terselenggaranya 

kegiatan dies natalis 

yang diikuti oleh 

mahasiswa Prodi 

sejenis tingkat 

nasional 

   x x 

Peningkatan peran 

Himakeb dalam 

melaksanakan 

Terlaksananya 

kegiatan 

kemahasiswaan yang 

X x x x x 
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kegiatan ilmiah, 

minat dan bakat 

 

diadakan oleh 

Himakeb secara 

kontinu  

2 Peningkatan peran 

serta masyarakat 

dalam pengelolaan 

sumber daya alam 

sesuai budaya dan 

teknologi 

Mengembangkan 

desa binaan  

Penataan kembali 

Tim Desa Bidaan  

Ditetapkannya Tim 

Pengelola Desa Binaan 

melalui SK Dekan 

X     

Penyusunan rencana 

kerja dan 

implementasi 

kegiatan pada Desa 

Binaan  

Adanya laporan 

kegiatan Desa Binaan 

setiap tahun 

X x x x x 

Adanya kebun 

tanaman herbal di 

Desa Binaan 

 x x x x 

3 Pengembangan 

dosen dan 

pemanfaatan sarana 

prasarana untuk 

kebutuhan herbal 

medik dan 

implementasi terapi 

komplementer 

secara bertahap 

setiap tahun 

Meningkatkan 

kualitas dosen dalam 

pemanfaatan herbal 

medik dan terapi 

komplementer 

Pelatihan dosen 

tentang pemanfaatan 

herbal medik dan 

terapi komplementer 

Seluruh dosen Prodi 

Profesi kompeten di 

bidang herbal medik 

dan terapi 

komplementer 

3 

orang 

3 

orang 

3 

orang 

3 

orang 

3 

orang 

Memanfaatkan 

lingkungan kampus 

untuk budi daya 

tanaman herbal 

Penanaman tanaman 

herbal di area 

kampus 

Adanya tanaman obat 

yang terpelihara di 

area kampus 

X x x x x 

Memberikan 

pelayanan terapi 

komplementer 

kepada sivitas 

Pembentukan Tim 

Pengelola Layanan 

Terapi 

Komplementer 

Ditetapkannya Tim 

Pengelola Layanan 

Terapi Komplementer 

melalui SK Dekan 

 x    
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akademik dan 

masyarakat luar 

Penyusunan rencana 

kerja dan 

implementasi 

kegiatan Layanan 

Terapi 

Komplementer 

Adanya laporan 

kegiatan Layanan 

Terapi Komplementer 

setiap tahun rata-rata 

20 orang / bulan 

 x x x x 

4 Pengembangan 

penelitian yang 

berorientasi pada 

sumber daya alam 

dan teknologi 

kesehatan 

Menjalin kerjasama 

lintas sektoral yang 

mendukung 

penerapan herbal 

medik dan terapi 

komplementer 

 

 

Kerjasama dengan 

Fakultas pertanian 

dan Biologi sebagai 

wahana praktikum 

dan eksperimen   

Adanya dokumen 

implementasi kegiatan 

perkuliahan praktikum 

dan eksperimen 

  x x x 

Dibentuknya komite 

etik penelitian untuk 

izin etik penelitian 

  X x x x x 

 


