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Studi.  
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VISI DAN MISI UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

  

Visi  

Menjadi Universitas Unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif 

dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

  

Misi  

1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional agar peserta didik 

menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesi atau 

vokasi yang berkualitas dan berkepribadian serta berjiwa dan/atau 

berkemampuan entrepreneur  

2. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, 

teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaanya untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan 

nasional 
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Visi  

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menjadi Institusi Pendidikan Kedokteran 

dan Kesehatan yang Terkemuka dan Bertaraf Internasional dan berjiwa entrepreneur 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

  

Misi  

Mengembangkan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di 

bidang Kedokteran, Kesehatan, Manajemen Kesehatan, dan Public Health yang terkini 

serta bermutu untuk membangun masa depan bangsa dengan dilandasi nilai-nilai 

universal.  
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VISI DAN MISI JURUSAN GIZI  

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

  
 
 

VISI 

Menjadi institusi pendidikan di bidang gizi manusia yang bermutu internasional pada 

tahun 2027 

 

 

MISI  

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang gizi manusia yang unggul, bermutu 

internasional dan berjiwa entrepreneur 

2. Mengembangkan penelitian yang bermutu internasional di bidang gizi 

manusia dan menyebarluaskan hasilnya melalui publikasi ilmiah 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan 

4. Menjalin kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat  
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VISI DAN MISI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU GIZI  

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

 

VISI  

Menjadi Program Studi Sarjana Ilmu Gizi yang unggul dan bermutu internasional dalam 

pencegahan dan penanganan sindroma metabolik untuk mencapai daya saing ASEAN 

pada tahun 2027  

  

MISI  

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana gizi yang unggul, bermutu 

internasional dan berjiwa entrepreneur  

2. Mengembangkan penelitian bermutu internasional terkait pencegahan dan 

penanganan masalah sindroma metabolik dan menyebarluaskan hasilnya 

dalam publikasi ilmiah  

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pencegahan 

dan penanganan masalah sindroma metabolik untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat   

4. Menjalin kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat  
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VISI DAN MISI PROGRAM STUDI PROFESI DIETISIEN  

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

 

 VISI  

Menjadi program studi pendidikan profesi dietisien yang unggul dan bermutu 

internasional terkait pencegahan dan penanganan sindroma metabolik untuk mencapai 

daya saing ASEAN pada tahun 2027  

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan profesi dietisien yang unggul, bermutu 

internasional dan berjiwa entrepreneur  

2. Mengembangkan penelitian bermutu internasional terkait pencegahan dan 

penanganan masalah sindroma metabolik dan menyebarluaskan hasilnya 

dalam publikasi ilmiah   

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pencegahan 

dan penanganan masalah sindroma metabolik untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat  

4. Menjalin kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1. Sejarah Pendirian PS S1 Ilmu Gizi dan PS Profesi Dietisien  

Jurusan gizi diawali dengan penyelenggaraan pendidikan Diploma IV Gizi mulai 

tahun 1997 sampa tahun 2004 yang merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya (FK UB) dan Badan Pengembangan dan 

Pemberdayaan Sumberdaya (BPPSDM) Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia.  Pada tahun 2004 sampai seakrang diselenggarakan program pendidikan 

Sarjana Gizi, mengacu pada SK Menteri Pendidikan Nasional No. 1031/J/T/2004 

tentang ijin menyelenggarakan pendidkan program studi Sarjana (S1) Gizi di Jurusan 

gizi.   

Program Studi Ilmu Gizi dirintis sejak tahun 2002 dengan memperoleh surat 

rekomendasi PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) No. 059/DPP/Sekr/III/2002. 

Penyelenggaraan PS ini juga mendapat dukungan dari BPPSDM Kesehatan Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia yang tertuang pada surat dukungan no. HK.03.2.4.1.261 

Januari 2004. Sejak Februari Tahun2004, mengacu pada SK. Menteri Pendidikan 

Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi No. 1031/J/T/2004 tersebut, Program Studi Jenjang 

Sarjana (S1) Gizi berdiri dan resmi bernaung dibawah Fakultas Kedokteran di 

Universitas Brawijaya.  Pada tanggal 10 Juni 2009 sudah dilakukan perpanjangan ulang 

izin penyelenggaraan Program Studi Strata satu (S-1) berdasarkan SK. Menteri 

Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi No. 2177/D/T/K-N/2009 sampai 

tanggal 11 Mei 2013. Perpanjangan ulang kedua dilakukan berdasarkan SK. Menteri 

Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi No. 13828/D/T/K-N/2012 sampai 

tanggal 11 Mei 2017. 

Program Studi Ilmu Gizi jenjang S1 sudah terakreditasi dengan peringkat B 

berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

No. 002/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009. Masa berlaku dari akreditasi tersebut sejak 

tanggal 2 April 2009 sampai dengan 2 April 2014. Akreditasi berikutnya dengan 

peringkat B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) No. 462/SK/BANPT/Akred/S/XII/2014 dengan masa berlaku hingga 7 

Desember 2019.  Sejak tahun 2018 PS S1 Gizi telah terakreditasi dengan peringkat A 

berdasarkan SK no. 0693/LM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 dan berlaku sampai 28 

September 2023. 

Seiring dengan tuntutan perkembangan keilmuan gizi dan kebutuhan dunia kerja 

dengan kualifikasi profesi gizi, Jurusan Gizi mengembangkan program studi Dietisien. 

Program Studi Dietisien adalah Program Studi Pendidikan Profesi Gizi yang pertama di 

Indonesia yang diakui oleh Kementrian Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi 
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berdasarkan SK no 407/KPT/I/2016. Program Dietisien ini telah menerima mahasiswa 

baru pada TA 2017/18. Pendirian program studi ini berdasar pada kebutuhan tenaga 

Registered Dietitian agar mencapai jumlah optimal untuk dapat melaksanakan 

pelayanan gizi yang baik dan optimum demi keamanan pasien, yaitu 36.391 RD pada 

tahun 2016 secara nasional, serta sebagai respon atas kebutuhan dari sejawat tenaga 

kesehatan untuk tersedianya tenaga Registered Dietitian yang handal dan profesional.  

Proses awal pendirian dilakukan dengan mengajukan permohonan rekomendasi 

dari AIPGI, KIGI dan PERSAGI, yang disambut baik dengan pemberian rekomendasi 

dan dukungan dari AIPGI dengan Nomor 023/AIPGI/Sek-2/IV/2011 tanggal 8 April 

2011, rekomendasi KIGI dengan No 324/KIGI/XII/2010, dan Perjanjian Kerjasama 

antara PERSAGI dan FKUB dengan No. 376/SK/DPP-PERSAGI/XII/2010 dan No. 

8413a/H10.7/PM3/10/2010. Berdasarkan dukungan tersebut Rektor Universitas 

Brawijaya mengajukan ijin pendirian kepada Kementerian Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 1873/UN10/AK/2011, tanggal 21 April 2011. Proses 

pengajuan tersebut direspon oleh pemerintah dengan permintaan untuk melengkapi 

learning outcome dan sumber daya manusia. Setelah berbagai revisi oleh tim penyusun 

proposal pendirian, pada tanggal 4 Mei 2012 Rektor Universitas Brawijaya mengajukan 

surat pengajuan kembali kepada Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia. 

Beriringan dengan proses pengajuan perijinan, pada tanggal 31 Mei 2011 terbit 

SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor 286/SK/2011 tentang Pembukaan Program 

Studi Profesi Gizi pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dengan keputusan 

ini maka sejak 23 April 2012 dimulai program pendidikan profesi di FKUB, dan 

dilaksanakan selama 3 angkatan hingga tahun 2014. Dalam kurun waktu tahun 2012 

hingga 2015, dilakukan penyusunan Naskah Akademik Pendidikan Profesi Dietisien 

oleh AIPGI, KIGI dan PERSAGI. Jurusan Gizi FKUB terlibat aktif dalam penyusunan 

naskah akademik tersebut. 

Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien mendapatkan ijin penyelenggaraan 

pendidikan profesi dietisien dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia menetapkan SK Nomor 407/KPT/I/2016 tentang Pembukaan 

Program Studi Dietisien Program Profesi pada Universitas Brawijaya di Kota Malang 

dan telah melakukan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2017-2018.  
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1.2. Landasan Hukum dan Dasar Penyelenggaraan Pendidikan  

Penyelenggaraan Pendidikan di Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya dengan penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun Akademik 

2020/2021 berdasarkan atas: 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat 

Profesi Pendidikan 

6. Peraturan  

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 

10. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu 

Universitas Brawijaya 

11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2019 

13.  “Final Draft Kurikulum S1 Ilmu Gizi” yang ditetapkan oleh Asosiasi 

Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) tertuang pada Surat 

Keputusan nomor: 003/SK/AIPGI/V/2016 

14. Peran, kewenangan, kompetensi dan kompetensi kritis pendidikan gizi 

multistrata yang disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi 

Indonesia (AIPGI) dan Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) pada Project HPEQ 

2014 yang tertuang dalam dokumen Deskriptor Blue Print Uji Kompetensi 

Gizi versi 1-2 Desember 2014 dan hasil rapat Health Professional Education 

Quality (HPEQ) Dikti 19-20 Desember 2014 untuk kompetensi kritis. 

15. Naskah Akademik Pendidikan Dietisien tahun 2016 (KIGI-AIPGI-

PERSAGI). 
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BAB II  

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
 

2.1. Program Pendidikan Akademik Sarjana Ilmu Gizi   

Mekanisme seleksi meliputi jalur-jalur seleksi, ketentuan, persyaratan, 

prosedur pendaftaran, jadwal ujian, pengumuman hasil penerimaan calon 

mahasiswa dan pendaftaran dilakukan secara daring atau online melalui laman 

resmi masing-masing jalur seleksi yang sudah tercantum di website 

http://selma.ub.ac.id. 

Beberapa sistem penerimaan mahasiswa baru pada Program Pendidikan di PS S1 

Ilmu Gizi, Universitas Brawijaya, adalah sebagai berikut: 

1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)  

Seleksi nasional penerimaaan mahasiswa baru berdasarkan hasil penelusuran 

prestasi akademik selama di SLTA, dilihat dari nilai rapor dan prestasi lainnya. 

Calon mahasiswa PS Sarjana Ilmu Gizi UB yang mendaftar dan diterima melalui 

jalur SNMPTN harus memenuhi ketentuan khusus Universitas Brawijaya 

berikut: 

a. Syarat bidang studi SLTA: SMA/MA IPA 

b. Tidak boleh tuna netra, tidak boleh tuna rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak 

boleh tuna daksa, boleh buta warna sebagian, lulus tes kesehatan, 

c. Memiliki prestasi unggul yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik di 

sekolah, dengan ketentuan berdasarkan akreditasi sekolah sebagai berikut:  

 akreditasi A, 50% terbaik di sekolahnya 

 akreditasi B, 30% terbaik di sekolahnya; 

 akreditasi C, 10% terbaik di sekolahnya; 

 belum terakreditasi, 5% terbaik di sekolahnya 

 

2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)   

SBMPTN dilakukan pada calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK (Ujian Tulis 

Berbasis Komputer) calon mahasiswa yang diselenggarakan secara nasional, 

bersama-sama/serentak seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Informasi 

terkait seleksi diumumkan pada laman https://selma.ub.ac.id.  

3. Seleksi Mandiri UB  (SMUB) 

Seleksi mandiri dilakukan melalui Nilai/Skor UTBK (Ujian Tulis Berbasis 

Komputer) dan Nilai Rapor yang dapat dikombinasi dengan kriteria lain sesuai 

http://selma.ub.ac.id/
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dengan prestasi khusus, adapun mekanisme seleksi mengikuti ketetapan Peraturan 

Rektor 

 

4. Seleksi Alih Program (SAP)  

Merupakan penerimaan mahasiswa tugas belajar lulusan DIII yang mengacu pada  

SOP Penerimaan dan Seleksi Calon Mahasiswa Alih Program 

(UN10/F08/11/HK.01.02.a/001).  Seleksi Alih Program (SAP) ini dilakukan 

melalui ujian tulis bagi lulusan program diploma III dari Perguruan Tinggi Negeri 

dan wawancara.  Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman selma.ub.ac.id 

Adapun persyaratan umum untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa Alih 

Program yaitu: 

a) Sehat dan bebas dari ketunaan, tidak buta warna dari RS atau dokter 

Pemerintah 

b) Mempunyai ijazah D-III Gizi 

c) Lulus syarat administratif dan tes akademik 

d) Lulus tes kesehatan 

e) IPK Kumulatif 

Bagi Lulusan D3 dari instansi Negeri IPK sekurang-kurangnya 3,00 untuk 

lulusan luar jawa dan 2,75 untuk lulusan 

Bagi Lulusan D3 dari instansi Swasta IPK sekurang-kurangnya 3,25 untuk 

lulusan luar jawa dan 3,00 untuk lulusan 

f) Bagi Calon Mahasiswa yang lulus sebelum th 2007 tidak dikenakan ketentuan 

pada point “e” 

 

2.2. Program Pendidikan Profesi Dietisien   

Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Profesi Dietisien mengikuti jalur 

seleksi mandiri yang prosesnya dikelola oleh program studi dan dikendalikan 

oleh bagian akademik Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

Adapun persyaratan umum untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa 

Program Studi Profesi Dietisien yaitu: 

1. Calon mahasiswa merupakan Lulusan Sarjana Gizi 

2. IPK minimal 3,00 

3. Calon mahasiswa memiliki skor TOEFL ITP minimal 450 
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Tahapan tes/ seleksi  

1. Seleksi administrasi 

Kelengkapan seleksi administrasi: 

▪ Mengisi form pendaftaran online dan mengunggah kelengkapan berkas 

inti melalui http://selma.ub.ac.id 

A. Fotokopi ijazah S-1 Gizi yang telah dilegalisir 

B. Fotocopy transkrip S-1 Gizi yang telah dilegalisir 

C. Sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 450 

D. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm 

▪ Mengirim kelengkapan berkas tambahan melalui 

email dietisien@ub.ac.id (file dalam bentuk pdf) 

A. KTP 

B. Rekomendasi dan jaminan akan bekerja kembali pada instansi 

pengirim (jika sudah bekerja) 

C. Surat rekomendasi dari pihak yang mengetahui kemampuan 

akademik calon Dietisien (1 orang) 

D. Surat Ijin dari pimpinan instansi / lembaga tempat calon bekerja 

(bagi yang sudah bekerja) 

E. Surat Keterangan Sehat 

F. Surat Keterangan Bebas Narkoba. 

G. Surat keterangan jaminan pembayaran studi dari sponsor atau 

wali 

H. Bukti pembayaran pendaftaran 

 

2. Seleksi portofolio (portofolio dibawa saat tes tulis) 

3. Seleksi akademik: tes tulis dan praktek 

4. Seleksi psikotest dan wawancara  

 

 

 

 

 

 

http://selma.ub.ac.id/
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BAB III  

SISTEM PEMBELAJARAN 

 

3.1. Pendahuluan 

Sistem pendidikan di Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran UB merupakan bagian 

dari sistem pendidikan di Universitas Brawijaya, yang mengemban Tri Dharma 

Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), 

didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional, yang 

ditegaskan pada Pasal 1(3) dari Undang- Undang tersebut adalah “keseluruhan 

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional”. Dengan demikian, sistem pendidikan di Jurusan Gizi FKUB dapat 

dinyatakan sebagai “suatu kesatuan dari semua komponen yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum 

dan untuk mewujudkan secara khusus Visi dan Misi Jurusan Gizi FKUB yaitu menjadi 

institusi pendidikan di bidang Gizi Kesehatan yang bermutu internasional. 

Sistem pendidikan di Jurusan Gizi FKUB yang meliputi Program Akademik S1 

Gizi dan Program Profesi Dietisien, mengacu kepada Standar Pendidikan yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyatakan 

bahwa program studi harus memiliki Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan 

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 

lulusan. 

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Program Akademik 

S1 Gizi di Program Studi S1 Gizi FKUB memiliki rumusan capaian pembelajaran yang 

mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tercantum pada 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang 

kualifikasi KKNI yaitu pada jenjang 6. 

Rumusan sikap dan keterampilan umum pada capaian pembelajaran mahasiswa 

Program Akademik Sarjana di Program Studi S1 Gizi FKUB mengacu pada 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 sedangkan rumusan pengetahuan dan 

keterampilan khusus mengacu pada Final Draft Kurikulum S1 Ilmu Gizi yang 
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ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) tertuang 

pada Surat Keputusan nomor: 003/SK/AIPGI/V/2016 tentang penetapan kurikulum 

sarjana gizi. Dalam perumusan capaian pembelajaran, Program Studi Ilmu Gizi FKUB 

mengacu pula pada peran, kewenangan, kompetensi dan kompetensi kritis pendidikan 

gizi multistrata yang disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia 

(AIPGI) dan Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) pada Project HPEQ 2014 yang tertuang 

dalam dokumen Deskriptor Blue Print Uji Kompetensi Gizi versi 1-2 Desember 2014 

dan hasil rapat HPEQ Dikti 19-20 Desember 2014 untuk kompetensi kritis. 

3.2. Satuan Kredit Semester (SKS) 

Sistem pembelajaran di Universitas Brawijaya memberlakukan Sistem 

Kredit Semester (SKS).  Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu 

mata kuliah secara kuantitatif. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu 

kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam 

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan 

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu 

program studi. 

Sistem Kredit Semester adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan 

satuan kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar 

suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Sistem kredit 

ialah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan 

beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit. Ciri-ciri 

sistem kredit semester adalah : 

 Dalam sistem kredit, tiap-tiap matakuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit. 

 Banyaknya nilai kredit untuk matakuliah yang berlainan tidak perlu sama. 

 Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing matakuliah ditentukan atas dasar 

besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan 

perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain. 

SKS mempunyai dua tujuan yang sangat penting yaitu : 

1) Tujuan Umum 

Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu 

disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut 

akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan 

dan mengatur kurikulum dan strategi proses belajar mengajarnya agar diperoleh hasil 

yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta 

didik. 

2) Tujuan Khusus 

 Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan 
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giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. 

 

 Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat 

mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuannya. 

 Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan 

output yang majemuk dapat dilaksanakan. 

 Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. 

 Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar 

mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 

 Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar 

Program Studi atau antar Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau 

antar Perguruan Tinggi. 

 Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi 

satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program 

Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu. 

Setiap matakuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester dengan 

ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot kegiatan dalam 

matakuliah tersebut. 

3.3. Sistem Semester 

a. Sistem semester merupakan sistem penyelenggaraan program pendidikan 

dengan menggunakan satuan waktu dari lamanya suatu kegiatan pendidikan 

dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu 

b. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang 

menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester. Semester 

merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 

(enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu ujian 

perbaikan dan minggu tenang. 

c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat 

menyelenggarakan semester antara 

d. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari proses 

pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, seminar, praktikum, praktik lapang, 

tutorial atau bentuk lain yang sejenis. 

e. Pada setiap semester disajikan sejumlah matakuliah dan setiap matakuliah 

mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS), sesuai 

dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing- masing. 

f. Semester antara disesuaikan dengan beban belajar mahasiswa untuk 
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memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan semester 

antara paling sedikit 8 (delapan) minggu dan beban belajar mahasiswa paling 

banyak 9 (sembilan) sks. 

3.4. Penempuhan SKS 

Penempuhan proses pembelajaran SKS dalam program studi dilaksanakan di dalam 

dan/atau luar Perguruan Tinggi (PT) sesuai masa dan beban/kegiatan belajar mahasiswa. 

3.5. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan  

Untuk perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester untuk mahasiswa ditentukan 

berdasarkan beban  kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu sebagai 

berikut: 

 Tatap muka 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, 

misalnya dalam bentuk kuliah 

 Kegiatan 60 (enam puluh) menit acara kegiatan penugasan terstruktur, yaitu 

kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya 

dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal. 

 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan  yang 

harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas 

akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi. 

3.6. Nilai Kredit Semester untuk Seminar dan Problem Based Learning  

a. Nilai Satuan Kredit Semester untuk seminar: setiap 1 satuan kredit semester adalah 

tatap muka 100 menit per minggu ditambah kegiatan mandiri 60 menit per minggu 

per semester. 

b. Nilai Satuan Kredit Semester untuk Problem-based Learning (PBL): setiap 1 satuan 

kredit semester dari kegiatan PBL terdiri dari tutorial (diskusi kelompok) disebut 

DK 1 selama 100 menit,  DK 2 selama 100 menit, kegiatan lab skill dengan 

penugasan pengayaan yang ditetapkan selama 400 menit, dan diskusi pleno selama 

100 menit serta evaluasi hasil pembelajaran dalam bentuk ujian 100 menit dengan 

total 800 50 menit tutorial dalam 16 minggu per semester dan teralokasikan dalam 

satu minggu atau 5 hari pembelajaran aktif. 

3.7. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum dan Praktek Lapang  

a. Nilai Satuan Kredit Semester untuk Praktikum /ketrampilan klinis di Laboratorium 

di dalam kampus: setiap 1 satuan kredit semester adalah beban tugas di 

Laboratorium setara 170 menit per minggu dalam 16 pertemuan selama satu 

semester. 
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b. Nilai satuan kredit semester untuk praktek lapang : setiap 1 satuan kredit semester 

adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu dalam 16 pertemuan 

selama satu semester. 

c. Skripsi adalah kegiatan penelitian/pembuatan model/pembuatan dan atau pagelaran 

karya seni/perencanaan/perancangan, setara dengan minimal 6 sks (6 x 170 menit) 

per minggu selama 16 minggu selama satu semester. 

3.8. Nilai Kredit Semester untuk Praktik Profesi Pendidikan Dietisien  

1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan/Tutorial 

Untuk perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester untuk mahasiswa 

ditentukan berdasarkan beban  kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan 

per minggu sebagai berikut : 

a. 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, 

misalnya dalam bentuk kuliah 

b. 60 (enam puluh) menit acara kegiatan penugasan terstruktur, yaitu 

kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, 

misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau 

menyelesaikan soal-soal. 

c. 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu 

kegiatan  yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau 

tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca 

buku referensi. 

d. Khusus untuk mahasiswa profesi, satu satuan kredit semester untuk 

mahasiswa berdasarkan beban kegiatan selain yang telah disebutkan 

diatas, dapat berbentuk 1. tatap muka dikelas, 2. Role Play, Games dan 

lain-lain, 3. Tutorial yang secara keseluruhan berjumlah 46 jam. 

 

2. Nilai Kredit Semester untuk praktik lapang. 

a. Nilai satuan kredit semester untuk praktek lapang : 1 satuan kredit 

semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu 

selama satu semester. 

b. Kegiatan praktek lapang untuk mahasiswa Profesi Dietisien, dapat 

berupa seminar/presentasi, bedside teaching, project based learning, dan 

sebagainya. 

3.9. Beban Studi dalam Semester  

3.9.1. Pendidikan Sarjana Gizi 

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata 

waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Kalau dianggap seorang mahasiswa 

normal bekerja rata-rata siang hari 6-8 jam dan malam hari dua jam selama enam hari 
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berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar setara 8-

10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu. Oleh karena satu satuan kredit semester kira-

kira setara dengan tiga jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan 

sama dengan 16-20 sks atau sekitar 18 sks. 

Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan 

individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang 

diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung 

sebagai berikut : 

 

Keterangan   

IP : Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif. 

K : jumlah sks masing-masing mata kuliah.  

NA   :  nilai akhir masing-masing matakuliah. 

n : banyaknya matakuliah yang diambil. 

 

Besarnya beban studi yang dapat ditempuh pada Program Studi S1 Gizi 

(Program Reguler) terutama pada semester 1-2 adalah sistem paket (sama untuk 

semua mahasiswa) dengan mengacu pada ketetapan program studi. Sebelum 

memasuki semester 3 dan 4, akan dilakukan evaluasi prestasi mahasiswa dengan 

mekanisme diatas. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua 

semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per 

minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.  

Untuk menempuh mata kuliah pada semester 5 dengan metode pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL), maka mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. IPK minimal 2.0 

2. Tidak ada nilai E untuk mata kuliah terkait blok PBL yang akan ditempuh 

 

Sementara saat akan menempuh mata kuliah pada semester 8 yang berupa Pra 

Kepaniteraan Gizi (Pre Dietetic Internship), maka mahasiswa harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. IPK minimal 2.0 

2. Tidak ada nilai E  

3. Nilai D/D+ maksimal 10 sks dari total sks yang ditempuh di semester 1-7 

 

Jika memenuhi syarat tersebut maka mahasiswa dapat mengambil seluruh 

mata kuliah pada semester 3,4, 5, 6 dan 7. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka 

pengambilan beban studi mengacu pada ketentuan pada Pedoman Pendidikan 

Universitas Brawijaya yang tertuang pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Acuan Pengambilan Beban Studi 

Indeks Prestasi (IP) Beban studi (sks) 

≥  3,00 

2,50 -  2,99 

2,00 -  2,49 

1,50 -  1,99 

<  1,50 

22 -  24 

19 -  21 

16 -  18 

12 -  15 

≤ 12 

3.9.2. Pendidikan Profesi Dietisien 

Besaran beban studi yang ditempuh untuk Program Studi Profesi Dietisien 

adalah 28 SKS yang terdiri atas 2 SKS pengantar praktik profesi, 12 SKS mata kuliah 

untuk rotasi gizi klinik, 8 SKS mata kuliah untuk rotasi gizi masyarakat, dan 6 SKS 

mata kuliah untuk rotasi manajemen penyelenggaraan makanan. Seluruh mata kuliah 

didistribusikan dalam 2 semester, dengan besar beban studi setiap semester sebesar 14 

sks. 
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BAB IV  

CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN STRUKTUR KURIKULUM  

PENDIDIKAN SARJANA GIZI 
 

4.1. Profil Lulusan Sarjana Gizi 

a. Pengambil keputusan pelayanan gizi. 

b. Manajer dan care provider pelayanan gizi 

c. Supervisor pelayanan Gizi. 

d. Supervisor pendidikan dan pelatihan gizi.  

e. Inspirator gizi di masyarakat (Community Leader).  

f. Pelaksana penelitian ilmiah 

 

4.2. Capaian Pembelajaran Lulusan 

Pengaturan kurikulum sebagai pedoman proses belajar mengajar di UB mengacu 

pada SK. Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 dan SK Mendiknas 

No. 045/U/2003, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan SK Dirjen DIKTI Nomor 43/DIKTI/2006 dan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Program Akademik Sarjana Gizi 

di UB adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan 

kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1), dengan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, peraturan 

Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI), dan Final Draft Kurikulum S1 Ilmu Gizi yang ditetapkan oleh Asosiasi 

Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) tertuang pada Surat Keputusan 

nomor: 003/SK/AIPGI/V/2016 tentang penetapan kurikulum sarjana gizi. Dalam 

perumusan kurikulum tersebut, Program Studi Ilmu Gizi FKUB mengacu pula pada 

peran, kewenangan, kompetensi dan kompetensi kritis pendidikan gizi multistrata yang 

disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) dan Persatuan 

Ahli Gizi (PERSAGI) pada Project HPEQ 2014 yang tertuang dalam dokumen 

Deskriptor Blue Print Uji Kompetensi Gizi versi 1-2 Desember 2014 dan hasil rapat 
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Health Professional Education Quality (HPEQ) Dikti 19-20 Desember 2014 untuk 

kompetensi kritis. 

Untuk mahasiswa alih program, perumusan kurikulum selain memperhatikan 

dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga mempertimbangkan 

kompetensi mahasiswa yang telah dicapai, mata kuliah yang telah dijalani, dan beban 

studi yang didapatkan pada jenjang Diploma III. 

 

4.3. Struktur Kurikulum 

Mata Kuliah pada Kurikulum Pendidikan Tinggi di Program Studi S1 Gizi 

Universitas Brawijaya dirancang secara serial didasarkan pada pertimbangan adanya 

struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu 

penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya 

(prasyarat). Bahan kajian/ materi pembelajaran yang tertuang dalam mata kuliah disusun 

berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan dilakukan perumusan Capaian 

Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-

CPMK) pada mata kuliah yang bersangkutan serta berorientasi pada masalah kesehatan 

individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer. 

 

4.4. Muatan Kurikulum 

1. Kelompok Mata Kuliah muatan Nasional 

a. Pendidikan Agama 2 sks. 

b. Pendidikan Pancasila 2 sks. 

c. Pendidikan Kewarganegaraan 2 sks. 

d. Komunikasi Ilmiah : Bahasa Indonesia 2 sks. 

2. Kelompok Mata Kuliah Muatan Universitas 

a. Tugas Akhir (Kolokium dan Tugas Akhir) 6 sks. 

b. Pengabdian Kepada Masyarakat (Praktek Kerja Nyata Mahasiswa/PKNM) 4 

SKS 

c. Kewirausahaan Gizi 2 sks. 

d. Komunikasi Ilmiah : Bahasa Inggris 2 sks. 

3. Kelompok Mata Kuliah muatan Program Studi 

Kelompok Mata Kuliah muatan Program Studi Ilmu Gizi mengelompokkan 

mata kuliah berdasarkan rumpun ilmu yang tercantum pada “Final Draft Kurikulum 

S1 Ilmu Gizi” yang ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi 

Indonesia (AIPGI) tentang Capaian Pembelajaran Sarjana Gizi dan tertuang pada 

Surat Keputusan nomor: 003/SK/AIPGI/V/2016 tentang penetapan kurikulum 
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sarjana gizi, yang didalamnya telah menggabungkan mata kuliah muatan nasional 

dan universitas. Pengelompokan mata kuliah muatan program studi, sebagai 

berikut: 

a. Ilmu Biomedik (Biomedical Science) terdiri dari disiplin ilmu:  

 Mata kuliah wajib: Anatomi Fisiologi 1 (Anatomy Physiology 1), Biologi Sel 

(Cell Biology), Kimia (Chemistry), Anatomi Fisiologi 2 (Anatomy Physiology 

2), Dasar-dasar Farmakologi (Basic Pharmacology), Patofisiologi 1 

(Pathophysiology 1), Patofisiologi 2 (Pathophysiology 2), Interaksi Obat dan 

Makanan (Food and Drug Interaction) 

 Mata kuliah pilihan (MKP): Penelitian Laboratorium dan Hewan Coba di 

Bidang Gizi (Laboratory and Animal Research in Nutrition) 

 

b. Gizi Manusia (Human Nutrition) terdiri dari disiplin ilmu:  

 Mata kuliah wajib: Ilmu Gizi Dasar (Basic Nutrition), Biokimia Gizi (Nutrition 

Biochemistry), Gizi dalam Daur Kehidupan (Nutrition in the Life Cycle), 

Metode Ilmiah: Penilaian Status Gizi (Scientific Method: NCP-Nutritional 

Assessment), Biomolekuler Gizi (Biomolecular Nutrition), Metode Ilmiah: 

NCP-Diagnosa Gizi (Scientific Method: NCP-Nutrition Diagnosis), Metode 

Ilmiah: NCP-Intervensi Monitoring Evaluasi Klinik 1 (Scientific Method: NCP-

Intermonev clinic 1), Metode Ilmiah: NCP-Intervensi Monitoring Evaluasi 

Klinik 2 (Scientific Method: NCP-Intermonev clinic 2), Proses Asuhan Gizi 

pada Setting Klinik (Nutrition Care Process in Clinical Setting), Gizi pada 

Sindroma Metabolik (Nutrition in Metabolic Syndrom), Proses Asuhan Gizi 

pada Setting Komunitas (Nutrition Care Process in Community Setting), 

Metode Ilmiah: NCP-Intervensi Monitoring dan Evaluasi Program Komunitas 1 

(Scientific Method: NCP-Intermonev community 1), Sistem Pelayanan 

Kesehatan (Health Care System) 

 Mata Kuliah Pilihan (MKP): Makanan Fungsional sebagai Terapi Gizi 

(Functional Food as Nutrition Therapy), Gizi pada Kehamilan (Maternal 

Nutrition), Gizi Olah Raga (Sport Nutrition), Gizi dan Kanker (Nutrition and 

Cancer), Gizi dan Imunitas (Nutrition and Immunity), Gizi dan Prakonsepsi 

(Nutrition and Preconception), Gizi pada Usia Lanjut (Nutrition in Geriatric), 

Gizi Pediatri (Pediatric Nutrition), Gizi pada Kedaruratan (Emergency 

Nutrition), Kebijakan Pangan dan Gizi (Food and Nutrition Policy), The 

Exploration of Food Active Substance (Eksplorasi Bahan Aktif Pangan) 

 

c. Ilmu Perilaku (Behavioural Science) terdiri dari disiplin ilmu: Psikologi Gizi 

(Nutrition Psychology), Komunikasi dan Pendidikan Gizi (Communication and 

Nutrition Education), dan Komunikasi dan Perubahan Perilaku (Behaviour Change 

in Communication) 
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d. Ilmu Manajemen (Management Science) terdiri dari disiplin ilmu:   

 Mata kuliah wajib: Manajemen Penyelenggaraan Makanan 1 (Food Service 

Management 1), Manajemen Penyelenggaraan Makanan 2 (Food Service 

Management 2), Kewirausahaan Gizi Nutrition (Entrepreneurship) 

 Mata Kuliah Pilhan (MKP): Isu Terkini Penyelenggaraan Makanan di Rumah 

Sakit (Current Issues of Foodservice in Hospital), Manajemen Pelayanan 

Makanan Terintegrasi (Integrated-Food Service Management),  Gizi pada 

Industri Makanan (Nutrition in Food Industry) 

 

e. Ilmu Pangan (Food Science) terdiri dari disiplin ilmu:  Ilmu Bahan Makanan 1 

(Food Science 1), Ilmu Bahan Makanan 2 (Food Science 2), Pengolahan dan 

Pengawetan Makanan (Food Processing), Dasar-Dasar Diet dan Kuliner 1 

(Fundamental of Diet and Cullinary 1), Dasar-Dasar Diet dan Kuliner 2 

(Fundamental of Diet and Cullinary 2), Pengawasan Mutu Makanan (Food and 

Quality Control), Analisis Pangan (Food Analysis) 

 

f. Humaniora (Humanities) terdiri dari disiplin ilmu: Agama Islam (Religion), 

Agama Kristen (Christian), Agama Katolik (Catholic), Agama Hindu (Hinduism), 

Agama Budha (Buddhism), Komunikasi Ilmiah: Bahasa Indonesia (Scientific 

Communication: Indonesia), Etika Profesi Gizi (Nutrition Profesional Ethics), 

Komunikasi Ilmiah: Bahasa Inggris (Scientific Communication: English), 

Kewarganegaraan (Civics), Pancasila (National Ideology) 

 

g. Riset (Research) terdiri dari disiplin ilmu: Epidemiologi Gizi (Nutrition 

Epidemiology), Metode Ilmiah: Biostatistika Gizi (Scientific Method: Nutrition 

Biostatistic), Penelitian Kualitatif Bidang Gizi (Qualitative Research in Nutrition), 

Metode Ilmiah: Metodologi Penelitian (Scientific Method: Research methodology), 

Tugas Akhir (Research) 

 

h. Praktik Kerja (Field Work) terdiri dari disiplin ilmu: Manajemen 

Penyelenggaraan Makanan (Praktikum)/ Food Service Management (Practice), 

Praktek Karya Nyata Mahasiswa (Field Work), Metode Ilmiah: NCP-Intervensi 

Monitoring dan Evaluasi Program Komunitas 2 (Praktikum)/ Scientific Method: 

NCP-Intermonev Community (Practice), Pra Kepaniteraan Rotasi Gizi Klinik (Pre 

Dietetic Internship Clinic Rotation), Pra Kepaniteraan Rotasi Gizi Komunitas/ (Pre 

Dietetic Internship Community Rotation), Pra Kepaniteraan Rotasi Institusi 

Penyelenggaraan Makanan (Pre Dietetic Internship Food Service and Food 

Production Rotation) 
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4.5. Beban Belajar Program Pendidikan 

Komposisi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Program Studi S1 Gizi 

mengacu pada kompetensi dasar ahli gizi yang ditetapkan oleh SK Menkes No 374 

tahun 2007 dengan tetap berpedoman pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 

tentang standar nasional pendidikan tinggi dan “Final Draft Kurikulum S1 Ilmu Gizi” 

yang ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) 

tertuang pada Surat Keputusan nomor: 003/SK/AIPGI/V/2016 tentang penetapan 

kurikulum sarjana gizi yang terdiri dari kurikulum inti sebagai kurikulum nasional 

pendidikan sarjana gizi dengan beban studi 67-90% (96-144 sks) dan kurikulum 

institusi dengan beban studi 10-33%. Total beban studi yang ditempuh oleh mahasiswa 

Program Studi Ilmu Gizi FKUB program reguler tahun angkatan 2020/2021 adalah 149 

sks mata kuliah wajib dan 12 sks mata kuliah pilihan sedangkan untuk mahasiswa 

Program Studi Ilmu Gizi FKUB alih program tahun angkatan 2020/2021 adalah 57 sks 

mata kuliah wajib dan 4 sks mata kuliah pilihan dengan gambaran kurikulum sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2 Struktur Kurikulum Tahun Angkatan 2020/2021 pada Program Reguler 

TAHUN 4 

SEMESTER 7: MK Wajib (14 SKS) 
SEMESTER 8: PRA-KEPANITERAAN 

(Pre Dietetic Internship)  

Intermonev community 2 (6 sks) PRE-DI Clinic (6 SKS) 

TA (5 sks) PRE-DI Community (3 SKS) 

PKNM (3 SKS) PRE-DI Food service and production (3 SKS) 

TAHUN 3 

SEMESTER 5: 13 SKS SEMESTER 6: 18 SKS 

MK Wajib (7 SKS): MK Wajib (12 SKS) 

Nutrition Care Process in Clinical Setting (2 SKS) MKP (6 sks maksimal) 

Nutrition Care Process in Community Setting (1 SKS)   

Integrated-Food Service Management (1 SKS)   

Kolokium (1 sks)  

MK Wajib (2 SKS)   

MKP (6 sks maksimal)   

TAHUN 2: BASIC KNOWLEDGE 

SEMESTER 3: 23 sks SEMESTER 4: 23 sks 

TAHUN 1: BASIC KNOWLEDGE 

SEMESTER 1: 23 sks SEMESTER 2: 23 sks 

Dikonsep oleh: Tim Kurikulum PS Sarjana Ilmu Gizi Universitas Brawijaya 2020 
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Tabel 3 Struktur Kurikulum Tahun Angkatan 2020/2021  

pada Alih Program Reguler 

Semester 4: 12 SKS 

Pra Kepaniteraan Rotasi Gizi Klinik (6 SKS) 

Pra Kepaniteraan Rotasi Gizi Komunitas (3 SKS) 

Pra Kepaniteraan Rotasi Institusi Penyelenggaraan Makanan (3 SKS) 

Semester 3: 12 SKS 

Nutrition Care Process in Clinical Setting (2 SKS) 

Nutrition Care Process in Community Setting (1 SKS) 

Integrated Food Service Management (1 SKS) 

Tugas Akhir (4 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan (4 SKS) 

Semester 2: 16 SKS 

Metodologi Penelitian 2 (2 SKS) 

Semester 1: 21 SKS 

Dikonsep oleh: Tim Kurikulum PS Sarjana Ilmu Gizi Universitas Brawijaya 2020 

Struktur kurikulum Tahun Angkatan 2020/2021 direncanakan dalam waktu 4 

tahun untuk program Reguler, dengan rincian mata kuliah yang ditempuh setiap 

semester sebagai berikut : 

Tabel 4 Acuan Pengambilan Mata Kuliah pada Tiap Semester Program A (Reguler)  

Tahun Akademik 2020/2021 

Kode MK Semester 
Semua Mata Kuliah yang ditempuh 

SKS 
Course Name Nama Mata Kuliah 

DCA61001 1 Cell Biology Biologi Sel 2 

DCA61002 1 Chemistry Kimia 2 

DCA61003 1 Anatomy physiology 1 Anatomi Fisiologi 1 2 

DCA61004 1 Basic Nutrition Ilmu Gizi Dasar 2 

  1 Food Science 1 Ilmu Bahan Makanan 1 2 

  1 Food Science 2  Ilmu Bahan Makanan 2 2 

DCA61009 1 Nutrition and Food Ecology Ekologi Pangan dan Gizi 2 

DCA61010 1 Psychology Nutrition Psikologi Gizi 2 

  1 Basic Nutrition (Practice) Ilmu Gizi Dasar (Praktikum) 1 

MPK4008 1 
Scientific Communication-

Indonesia 

Komunikasi Ilmiah:Bahasa 

Indonesia 
2 

DCA62058 1 
National Ideology Pancasila 

2 

TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 1 23 

TOTAL SKS MK MAKSIMAL SEMESTER 1 23 

DCA62012 2 Anatomy physiology 2 Anatomi Fisiologi 2 2 

DCA62017 2 Nutrition Biochemistry Biokimia Gizi 3 

DCA62013 2 Food Processing 
Pengolahan dan Pengawetan 

Makanan 
2 
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DCA62014 2 Food Processing (Practice) 
Pengolahan dan Pengawetan 

Makanan Praktikum 
1 

Kode MK Semester 
Semua Mata Kuliah yang ditempuh 

SKS 
Course Name Nama Mata Kuliah 

DCA62015 2 
Fundamental of Diet and 

Cullinary 1 
Dasar-Dasar Diet dan Kuliner 1 2 

DCA62016 2 
Fundamental of Diet and 

Cullinary 1 (Practice) 

Dasar-Dasar Diet dan Kuliner 1 

(Praktikum) 
1 

DCA62020 2 Nutrition in the life cycle Gizi dalam Daur Kehidupan 2 

DCA62021 2 
Nutrition in the life cycle 

(Practice) 

Gizi dalam Daur Kehidupan 

(Praktikum) 
1 

DCA60022 2 
Scientific Method: NCP-

Nutritional Assessment 

Metode Ilmiah:Penilaian Status 

Gizi 
3 

DCA60023 2 

Scientific Method: NCP-

Nutritional Assessment 

(Practice) 

Metode Ilmiah:Penilaian Status 

Gizi (Praktikum) 
1 

DCA60019 2 Nutrition Epidemiology Epidemiologi Gizi 2 

  2 Food Science 1 (Practice) 
Ilmu Bahan Makanan 1 

Praktikum 
1 

MPK4001 2 Islam Agama Islam 2 

MPK4002 2 Christian Agama Kristen   

MPK4005 2 Buddhism Agama Budha   

TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 2 23 

TOTAL SKS MK MAKSIMAL SEMESTER 2 23 

DCA62023 3 Basic Pharmacology Dasar-dasar Farmakologi 2 

DCA62024 3 
Communication and Nutrition 

Education  
Komunikasi dan Pendidikan Gizi 2 

DCA62025 3 
Communication and Nutrition 

Education (Practice) 

Komunikasi dan Pendidikan Gizi 

(Praktikum) 
1 

DCA62026 3 Food Service Management 1 
Manajemen Penyelenggaraan 

Makanan 1 
2 

DCA62027 3 
Fundamental of Diet and 

Cullinary 2 
Dasar-Dasar Diet dan Kuliner 2 2 

DCA62029 3 Molecular Nutrition Gizi Molekuler 2 

DCA62030 3 Pathophysiology 1 Patofisiologi 1 2 

DCA62031 3 Pathophysiology 2 Patofisiologi 2 2 

DCA62032 3 
Scientific Method: NCP - 

Nutrition Diagnosis 

Metode Ilmiah:NCP-Diagnosa 

Gizi 
2 

DCA62033 3 
Scientific Method: Nutrition 

Biostatistic 
Metode Ilmiah:Biostatistika Gizi 2 

DCA62034 3 Nutrition Profesional Ethics Etika Profesi Gizi 2 

DCA62047 3 
Qualitative Research in 

Nutrition 
Penelitian Kualitatif Bidang Gizi 2 

TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 3 23 

TOTAL SKS MK MAKSIMAL SEMESTER 3 23 

     



 

 

21 Pedoman Pendidikan Juruan Gizi Tahun 2020/2021 

 

 

 

Kode MK Semester 
Semua Mata Kuliah yang ditempuh 

SKS 
Course Name Nama Mata Kuliah 

DCA62035 4 Food and Drug Interaction  Interaksi Obat dan Makanan 2 

DCA62036 4 Food Service Management 2 
Manajemen Penyelenggaraan 

Makanan 2 
3 

DCA62037 4 Food Analysis  Analisis Pangan 2 

DCA62038 4 Food Analysis (Practice) Analisis Pangan (Praktikum) 1 

DCA62039 4 
Scientific Method: NCP - 

Intermonev clinic 1 

Metode Ilmiah:NCP-Intervensi 

Monitoring Evaluasi Klinik 1 
2 

DCA62040 4 
Scientific Method: NCP - 

Intermonev clinic 2 

Metode Ilmiah:NCP-Intervensi 

Monitoring Evaluasi Klinik 2 
2 

DCA62041 4 
Scientific Method: NCP - 

Intermonev clinic (Practice) 

Metode Ilmiah:NCP-Intervensi 

Monitoring Evaluasi Klinik 

(Praktikum) 

1 

DCA62042 4 Food & Quality Control Pengawasan Mutu Makanan 2 

DCA62043 4 
Food & Quality Control 

(Practice) 

Pengawasan Mutu Makanan 

(Praktikum) 
1 

DCA62044 4 
Scientific method: Research 

methodology 

Metode Ilmiah:Metodologi 

Penelitian 
2 

DCA62045 4 
Scientific Method:NCP - 

Intermonev community 

Metode Ilmiah:NCP-Intervensi 

Monitoring dan Evaluasi 

Program Komunitas 1 

2 

DCA62046 4 
Scientific Method: Nutrition 

Biostatistic (Practice) 

Metode Ilmiah:Biostatistika Gizi 

(Praktikum) 
1 

DCA62028 4 
Fundamental of Diet and 

Cullinary 2 (Practice) 

Dasar-Dasar Diet dan Kuliner 2 

(Praktikum) 
1 

DCA62022 4 
Nutrition Biochemistry 

(Practice) 
Biokimia Gizi (Praktikum) 1 

TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 4 23 

TOTAL SKS MK MAKSIMAL SEMESTER 4 23 

DCA62048 5 
Nutrition Care Process in 

Clinical Setting 

Proses Asuhan Gizi pada Setting 

Klinik 
2 

DCA62049 5 
Nutrition Care Process in 

Community Setting 

Proses Asuhan Gizi pada Setting 

Komunitas 
1 

DCA62050 5 
Integrated-Food Service 

Management 

Manajemen Pelayanan Makanan 

Terintegrasi 
1 

  2 Collocium Kolokium 1 

DCA62052 5 
Nutrition in Metabolic 

Syndrom 
Gizi pada Sindroma Metabolik 2 

DCA62053 5 Maternal Nutrition (MKP) Gizi pada Kehamilan (MKP) 2 

DCA62054 5 
Current Issues of Foodservice 

in Hospital (Elective Course) 

Isu Terkini Penyelenggaraan 

Makanan di Rumah Sakit (MKP) 
2 

DCA62055 5 
Functional Food as Nutrition 

Therapy (MKP) 

Makanan Fungsional sebagai 

Terapi Gizi (MKP) 
2 

DCA62056 5 Sport Nutrition (MKP) Gizi Olah Raga (MKP) 2 
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DCG4703 5 
Pediatric Nutrition (Elective 

Course) 
Gizi Pediatri (MKP) 2 

Kode MK Semester 
Semua Mata Kuliah yang ditempuh 

SKS 
Course Name Nama Mata Kuliah 

DCA62077 5 
Nutrition in Geriatric (Elective 

Course) 
Gizi pada Usia Lanjut (MKP) 2 

DCA62078 5 
Nutrition and Preconception 

(Elective Course) 
Gizi dan Prakonsepsi (MKP) 2 

TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 5 TA 2019/2020 7 

TOTAL SKS SEMESTER 5 TA 2019/2020 13 

DCA62059 6 Kewarganegaraan Kewarganegaraan 2 

DCA62060 6 Nutrition Entrepreneurship Kewirausahaan Gizi 2 

DCA62061 6 
Nutrition Entrepreneurship 

(Practice) 
Kewirausahaan Gizi (Praktikum) 1 

DCA62063 6 
Scientific Communication: 

English 

Komunikasi Ilmiah:Bahasa 

Inggris 
2 

DCA62064 6 
Behaviour Change in 

Communication 

Komunikasi dan Perubahan 

Perilaku 
2 

DCA62065 6 Health Care System Sistem Pelayanan Kesehatan 2 

DCA62066 6 
Nutrition and Immunity 

(Elective Course) 
Gizi dan Imunitas (MKP) 2 

DCA62067 6 
Emergency Nutrition (Elective 

Course) 
Gizi pada Kedaruratan (MKP) 2 

DCA62069 6 
Food and Nutrition Policy 

(Elective Course) 

Kebijakan Pangan dan Gizi 

(MKP) 
2 

DCA62070 6 
Nutrition in Food Industry 

(Elective Course) 

Gizi pada Industri Makanan 

(MKP) 
2 

DCA62071 6 
Nutrition and Cancer  

(Elective Course) 
Gizi dan Kanker (MKP) 2 

    
The Exploration of Food 

Active Substance 
Eksplorasi Bahan Aktif 2 

DCA62057 5 
Food Service Management 

(Practice) 

Manajemen Penyelenggaraan 

Makanan (Praktikum) 
1 

TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 6 TA 2020/2021 12 

TOTAL SKS SEMESTER 6 TA 2020/2021 18 

DCA62072 7 Research Tugas Akhir  5 

DCA62073 7 

Scientific Method:NCP - 

Intermonev community 

(Practice) 

Metode Ilmiah:NCP-Intervensi 

Monitoring & Evaluasi Program 

Komunitas 2 (praktikum) 

6 

DCA62062 6 Field Work Praktek Karya Nyata Mahasiswa 3 

TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 7 TA 2020/2021 14 

TOTAL SKS SEMESTER 7 TA 2020/2021 14 

DCA62080 8 
Pre Dietetic Internship Clinic 

Rotation 

Pra Kepaniteraan Rotasi Gizi 

Klinik 
6 

DCA62081 8 
Pre Dietetic Internship 

Community Rotation 

Pra Kepaniteraan Rotasi Gizi 

Komunitas 
3 

DCA62082 8 

Pre Dietetic Internship Food 

Service and Food Production 

Rotation 

Pra Kepaniteraan Rotasi Institusi 

Penyelenggaraan Makanan 
3 

TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 8 TA 2020/2021 12 
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TOTAL SKS SEMESTER 8 TA 2020/2021 12 

TOTAL SKS SELAMA MASA STUDI 149 
 

 

Struktur kurikulum Tahun Angkatan 2020/2021 direncanakan dalam waktu 2 

tahun untuk Program B (alih program), dengan rincian mata kuliah yang ditempuh 

setiap semester sebagai berikut: 

 

Tabel 5 Acuan Pengambilan Mata Kuliah pada Tiap Semester Program B (Alih Program)  

Tahun Akademik 2020/2021 

Kode MK Semester 
Semua Mata Kuliah yang ditempuh 

SKS 
Course Name Nama Mata Kuliah 

DCA62018 1 Nutrition Epidemiology Epidemiologi Gizi 2 

DCA60062 1 
Scientific Method: Nutrition 

Biostatistic 

Metode Ilmiah:Biostatistika 

Gizi 
2 

DCA62021 1 
Scientific Method: NCP-

Nutritional Assessment 

Metode Ilmiah:Penilaian 

Status Gizi 
3 

DCA60023 1 Basic Pharmacology Dasar-dasar Farmakologi 2 

DCA61029 1 Molecular Nutrition Gizi Molekuler 2 

DCA61033 1 
Scientific Method: NCP - 

Nutrition Diagnosis 

Metode Ilmiah:NCP-Diagnosa 

Gizi 
2 

DCA61005 1 Food Service Management 
Manajemen Penyelenggaraan 

Makanan 
3 

 DCA62044 1 
Scientific method: Research 

methodology 

Metode Ilmiah:Metodologi 

Penelitian 
2 

DCA61056 1 Nutrition in Metabolic Syndrome Gizi pada Sindroma Metabolik 2 

TOTAL SKS SEMESTER 1 20 

TOTAL SKS MK MAKSIMAL SEMESTER 1 20 

DCA60036 2 Food and Drug Interaction  Interaksi Obat dan Makanan 2 

  2 Collocium Kolokium 1 

DCA62066 2 Nutrition Entrepreneurship Kewirausahaan Gizi 2 

DCA62067 2 
Nutrition Entrepreneurship 

(Practice) 

Kewirausahaan Gizi 

(Praktikum) 
1 

  2 Health Care System Sistem Pelayanan Kesehatan 2 

DCA62047 2 
Scientific Method: Nutrition 

Biostatistic (Practice) 

Metode Ilmiah:Biostatistika 

Gizi (Praktikum) 
1 

DCA62046 2 
Scientific Method:NCP - 

Intermonev community 

Metode Ilmiah:NCP-

Intervensi Monitoring dan 

Evaluasi Program Komunitas 

2 

DCA62043 2 
Scientific Method: NCP - 

Intermonev clinic 1 

Metode Ilmiah:NCP-

Intervensi Monitoring 

Evaluasi Klinik 1 

2 
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DCA62044 2 
Scientific Method: NCP - 

Intermonev clinic 2 

Metode Ilmiah:NCP-

Intervensi Monitoring 

Evaluasi Klinik 2 

2 

Kode MK Semester 
Semua Mata Kuliah yang ditempuh 

SKS 
Course Name Nama Mata Kuliah 

DCA62066 2 
Nutrition and Immunity (Elective 

Course) 
Gizi dan Imunitas (MKP) 2 

DCA62067 2 
Emergency Nutrition (Elective 

Course) 
Gizi pada Kedaruratan (MKP) 2 

DCA62069 2 
Food and Nutrition Policy 

(Elective Course) 

Kebijakan Pangan dan Gizi 

(MKP) 
2 

DCA62070 2 
Nutrition in Food Industry 

(Elective Course) 

Gizi pada Industri Makanan 

(mkp) 
2 

DCA62071 2 
Nutrition and Cancer (Elective 

Course) 
Gizi dan Kanker (MKP) 2 

    
The Exploration of Food Active 

Substance 

Eksplorasi Bahan Aktif 

Pangan 
2 

DCA60022 1 
Scientific Method: NCP-

Nutritional Assessment (Practice) 

Metode Ilmiah:Penilaian 

Status Gizi (Praktikum) 
1 

TOTAL SKS SEMESTER 2 16 

TOTAL SKS MK MAKSIMAL SEMESTER 2 23 

  3 
Nutrition Care Process in 

Clinical Setting 

Proses Asuhan Gizi pada 

Setting Klinik 
2 

  3 
Nutrition Care Process in 

Community Setting 

Proses Asuhan Gizi pada 

Setting Komunitas 
1 

  3 
Integrated Food Service 

Management 

Manajemen Pelayanan 

Makanan Terintegrasi 
1 

  3 Research Tugas Akhir  5 

  3 
Qualitative Research in Nutrition 

(Elective Course) 

Penelitian Kualitatif Bidang 

Gizi (MKP) 
2 

  3 
Current Issues of Foodservice in 

Hospital (Elective Course) 

Isu Terkini Penyelenggaraan 

Makanan di Rumah Sakit 

(MKP) 

2 

  3 
Functional Food as Nutrition 

Therapy (Elective Course)) 

Makanan Fungsional sebagai 

Terapi Gizi (MKP) 
2 

  3 Maternal Nutrition (MKP) Gizi pada Kehamilan (MKP) 2 

  3 Sport Nutrition (MKP) Gizi Olah Raga (MKP) 2 

  3 
Pediatric Nutrition (Elective 

Course) 
Gizi Pediatri (MKP) 2 

  3 
Nutrition in Geriatric (Elective 

Course) 
Gizi pada Usia Lanjut (MKP) 2 

  3 
Nutrition and Preconception 

(Elective Course) 
Gizi dan Prakonsepsi (MKP) 2 
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TOTAL SKS SEMESTER 3 9 

TOTAL SKS MK MAKSIMAL SEMESTER 3 17 

     

Kode MK Semester 
Semua Mata Kuliah yang ditempuh 

SKS 
Course Name Nama Mata Kuliah 

  4 
Pre Dietetic Internship Clinic 

Rotation 

Pra Kepaniteraan Rotasi Gizi 

Klinik 
6 

  4 
Pre Dietetic Internship 

Community Rotation 

Pra Kepaniteraan Rotasi Gizi 

Komunitas 
3 

  4 

Pre Dietetic Internship Food 

Service and Food Production 

Rotation 

Pra Kepaniteraan Rotasi 

Institusi Penyelenggaraan 

Makanan 

3 

TOTAL SKS SEMESTER 4 12 

TOTAL SKS MK MAKSIMAL SEMESTER 4 12 

Keterangan: mahasiswa harus mengambil 2 MK pilihan (4 sks) di semester 3. 

 

4.6. Kuliah kerja Nyata 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan.  Di Jurusan Gizi kuliah kerja nyata ini 

dilaksanakan dengan nama kegiatan Pre DI. Untuk tingkat Fakultas Kedokteran kuliah 

kerja nyata ini dilaksanakan dengan nama PKNM (Praktek Kerja Nyata Masyarakat). 

4.7. Tugas Akhir Program Sarjana 

a. Pengertian  

Tugas Akhir merupakan karya ilmiah dalam bidang / cabang ilmu tertentu ditulis 

berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja atau tugas lain yang 

telah ditentukan oleh Fakultas.  

b. Sifat dan Tujuan  

(1) Ujian Tugas Akhir program sarjana adalah ujian yang wajib ditempuh 

mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.  

(2) Ujian Tugas Akhir program sarjana bersifat komprehensif.  

(3) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk 

mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi 

sesuai dengan bidang yang dikaji.  

 

c. Syarat-syarat membuat Tugas Akhir  

(1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.  

(2) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00  

(3) Telah lulus matakuliah Metodologi Riset I dengan nilai sekurang-kurangnya 

C.  

 

d. Waktu penyelesaian Tugas Akhir.  

(1) Tugas Akhir efektif disusun sejak diumumkannya dosen pembimbing utama 

dan dosen pembimbing pendamping (di semester 5) hingga batas waktu 
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berakhirnya masa pendidikan sarjana (di semester 8) yang telah ditentukan 

oleh Koordinator Tugas Akhir dengan persetujuan Ketua Jurusan / Dekan.  

(2) Perpanjangan waktu harus mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan/Program 

Studi dengan tata cara yang ditentukan oleh Fakultas.  

 

e. Beban kredit Tugas Akhir.  

Beban kredit Tugas Akhir adalah 6 (enam) sks, dengan rincian Kolokium 1 sks dan 

pelaksanaan tugas akhir 5 sks. 
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BAB V  

CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN STRUKTUR KURIKULUM  

PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN 
 

5.1. Profil Lulusan Dietisien 

Profil, peran, dan wewenang dari Dietisien sesuai dengan yang sudah ditentukan 

dalam Naskah Akademik Pendidikan Dietisien (2016) adalah: 

Profil Lulusan Pendidikan Dietisien  

1. Pemberi Asuhan Gizi  

2. Komunikator  

3. Manajer  

4. Pendidik  

5. Peneliti  

 

Peran Lulusan Pendidikan Profesi Dietisien 

Seorang lulusan pendidikan profesi Dietisien yang baru dapat berperan dalam:  

1. Pemberi asuhan gizi mandiri  

Memberikan Asuhan gizi (Nutritional Care) dan edukasi pasien mengenai gizi 

sebagai bagian dari tim kesehatan pasien secara mandiri  

2. Konselor gizi mandiri  

Merencanakan dan memberikan edukasi pada klien mengenai hubungan 

makanan/minuman, kebugaran dan kesehatan serta memantau dan menilai hasilnya 

sebagai upaya preventif dan promotif  

3. Penyelia penyelenggaraan makanan  

a. Memberikan saran atau konsultasi pada manajer/pengelola pelayanan makanan 

atau restoran, pusat pelatihan atlit, panti wreda, katering perusahaan dan sekolah, 

sertapemasok /pedagang dan penyalur makanan dan sejenisnya  

b. Mengelola operasional pelayanan makanan mulai dari pembelian, persiapan dan 

pengolahan, distribusi hingga konsumsi dan melakukan monitoring dan 

evaluasitermasuk pengelolaan sumber daya (manusia, biaya, dan 

sarana/prasarana)  

4. Pengembang produk alternatif gizi  

Mengarahkan atau melaksanakan uji coba guna mencari alternatif makanan atau 

produk yang dapat direkomendasikan kepada pasien atau klien  

5. Pengelola program gizi  

Merancang, mengelola, memantau, dan mengevaluasi program gizi sebagai upaya 

preventif dan promotif 

6. Advokator dan komunikator program gizi  

a. Melakukan advokasi program gizi kepada berbagai pemangku kepentingan 

seperti pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan legislatif  
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b. Melakukan komunikasi gizi dengan menggunakan berbagai media kepada 

konsumen, masyarakat, dan dunia usaha tentang gizi seimbang dan hasil produk 

gizi baru  

7. Penyelia pendidikan dan pelatihan gizi  

a. Membimbing dan mengajar mahasiswa pendidikan gizi dan tenaga kesehatan 

terkait ilmu gizi dan makanan  

b. Merancang modul, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelatihan gizi dan 

keamanan pangan  

8. Penyelia penelitian  

Mengarahkan atau melaksanakan uji coba atau penelitian untuk menjawab 

pertanyaan atau masalah gizi yang kritis dan mencari alternatif makanan atau gizi 

yang dapat direkomendasikan kepada individu atau masyarakat 

 

Wewenang Lulusan Pendidikan Profesi Dietisien  

Seorang lulusan pendidikan profesi Dietisien dalam melaksanakan Pelayanan Gizi di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut:  

1. Memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik  

2. Pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi perencanaan, preskripsi 

diet, implementasi, konseling dan edukasi serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi 

mikro dan makro, pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan 

dokumentasi pelayanan gizi;  

3. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi; dan  

4. Melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang 

dalam jumlah besar.  

5. Menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter  

6. Menangani kasus komplikasi dan non komplikasi  

7. Memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai 

dengan kondisi klien/pasien; dan/atau  

8. Merujuk pasien dengan kasus sulit/critical ill dalam hal preskripsi diet ke dokter 

spesialis yang berkompeten. 

 

5.2. Capaian Pembelajaran Lulusan  

Capaian pembelajaran yang terkait dengan sikap untuk lulusan Program Studi 

Profesi Dietisien adalah sebagai berikut,  

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius  

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika  

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila  

4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa  
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5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain  

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan  

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik  

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri  

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

 

Capaian Pembelajaran terkait Pengetahuan untuk lulusan Program Studi Profesi 

Dietisien adalah sebagai berikut, 

Mampu mengaplikasikan ilmu gizi dan pangan, biomedik, patofisiologi, prinsip-

prinsip komunikasi, manajemen, sosial, humaniora dan seni kuliner dalam 

bentuk Nutrition Care Process, Medical Nutrition Therapy, Nutrition Support, 

Nutrition Surveillance untuk menyusun dan mengelola pelayanan gizi sebagai 

dietisien secara mandiri pada berbagai kondisi. 

Capaian Pembelajaran terkait keterampilan umum dan keterampilan khusus untuk 

lulusan Program Studi Profesi Dietisien adalah sebagai berikut : 

a. Keterampilan Umum 

1. Mampu bekerja di bidang keahllian pokok untuk jenis pekerjaan yang 

spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar 

kompetensi kerja profesi gizi.  

2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan 

pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

kreatif.  

3. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argument atau karya inovasi yang 

bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesikepada masyarakat 

terutama masyarakat profesi gizi.  

4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan 

yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh 

sejawat.  

5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesian gizi pada bidang yang khusus 

melalui pelatihan dan pengalaman kerja.  

6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untk pengembangan program 

strategis organisasi.  

7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang 

profesi gizi.  

8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam 

menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi gizi.  
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9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat 

profesi dan kliennya.  

10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang profesi gizi seusai 

dengan kode etik profesi gizi.  

11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.  

12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan 

nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau 

pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi gizi.  

13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, megaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan 

hasil kerja profesi gizi.  

 

b. Keterampilan Khusus 

1. Merencanakan dan mengelola sumberdaya dalam penanggulangan masalah 

gizi perorangan, kelompok, masyarakat (yang mengalami gizi kurang, gizi 

lebih dan penyakit-penyakit terkait gizi) dengan risiko minimal, melalui 

diagnosis gizi yang akurat, terapi diet melalui usaha promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif serta konseling gizi yang tepat dan cost effective 

sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta seni kuliner  

2. Mengaplikasikan ilmu gizi dan pangan, biomedik, patofisiologi, prinsip-

prinsip komunikasi, manajemen, sosial, humaniora dan seni kuliner dalam 

bentuk Nutrition Care Process, Medical Nutrition Therapy, Nutrition 

Support, Nutrition Surveillance untuk menyusun dan mengelola pelayanan 

gizi sebagai dietisien secara mandiri pada berbagai kondisi  

3. Melakukan riset terapan di bidang pelayanan gizi untuk mengembangkan 

profesionalisme dan mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan gizi dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel sesuai 

kode etik dan standar profesi gizi  

4. Bersikap positif yang penuh empati dalam menjalankan profesinya serta 

mampu berkomunikasi efektif  

5. Mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri ataupun 

pengikutnya secara efektif mengkomunikasikan informasi, analisis, dan 

solusi yang relevan dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat umum 

dan khusus  

Mempunyai kemampuan perilaku profesional termasuk etika profesi serta kemampuan 

untuk berkolaborasi dan bekerja secara harmonis dengan tim multidisiplin dengan 

menunjukkan kompetensi profesional ahli gizi seperti yang diidentifikasi oleh 

organisasi profesi gizi 

 

5.3. Struktur Kurikulum 

Adapun pembagian mata kuliah per semester adalah: 
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Tabel 6 Acuan Mata Kuliah pada Tiap Semester Program Studi Profesi Dietisien  

Tahun Akademik 2020/2021 Semester 1 

No 
Mata Kuliah Bahasa 

Inggris 
Mata Kuliah Bahasa Indonesia SKS Kode 

1 
Introduction of Dietetic 

Internship 
Pengantar Praktik Profesi Gizi 2 DCB70016 

2 

Nutritional Care 

Process (NCP) in 

Critical Ill 

Asuhan Gizi pada Penyakit 

Kegawatan (ICU) 
1 DCB70008 

3 

Nutritional Care 

Process (NCP) in 

stroke/ICCU 

Asuhan Gizi pada Penyakit 

Kegawatan Otak/Jantung 

(Stroke/ICCU) 

1 DCB70009 

4 

Nutritional Care 

Process (NCP) in 

Critical Ill for 

Neonatal/Perinatal 

Asuhan Gizi pada Anak dengan 

Kegawatan (NICU/PICU) 
1 DCB70002 

5 

Nutritional Care 

Process (NCP) in Burn 

Injury 

Asuhan Gizi pada Luka Bakar 1 DCB70004 

6 

Nutritional Care 

Process (NCP) in 

Internal Medicine 

Asuhan Gizi pada Penyakit 

Dalam 
1 DCB70007 

7 

Nutritional Care 

Process (NCP) in 

Surgery 

Asuhan Gizi pada Pasien Bedah 

 
1 DCB70005 

8 

Nutritional Care 

Process (NCP) in 

Pediatric 

Asuhan Gizi pada Penyakit 

Anak 
1 DCB70006 

9 

Nutritional Care 

Process (NCP) in 

Obstetry and 

Ginecology 

Asuhan Gizi pada Gangguan 

Kandungan dan Kebidanan 
1 DCB70003 

10 

Nutritional Care 

Process (NCP) in 

Outpatient 

Asuhan Gizi pada Rawat Jalan 1 DCB70010 

11 
Scientific studies in 

Metabolic Syndrome 

Studi Ilmiah pada Sindroma 

Metabolik 

Studi Ilmiah terkait Sindroma 

Metabolik 

2 DCB70020 

12 

Development of 

Functional Food 

Product 

Pengembangan Produk Pangan 

Fungsional 
2 DCB70018 

Total SKS Semester 14  
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Semester 2 

No 
Mata Kuliah Bahasa 

Inggris 
Mata Kuliah Bahasa Indonesia SKS Kode 

1 

Development of Clinical 

Nutrition Education 

Media 

Pengembangan Media Edukasi 

Gizi Klinik 
1 DCB70017 

2 
Nutritional Care 

Process in Community 
Asuhan Gizi di Masyarakat 2 DCB70001 

3 
Nutrition Education in 

Community  
Edukasi Gizi di Masyarakat  2 DCB70011 

4 

Development of Food 

Formulation in 

Community  

Perancangan Formulasi 

Makanan di Masyarakat  
1 DCB70019 

5 
Behavioral Change 

Communication (BCC)  
Komunikasi Perubahan Perilaku  2 DCB70013 

6 
Qualitative Approach 

for BCC  

Pendekatan Kualitatif untuk 

Komunikasi Perubahan Perilaku  
1 DCB70015 

7 
Operational in Food 

Service 

Manajemen Operasional dalam 

Penyelenggaraan Makanan 
2 DCB70014 

8 
Management Functions 

in Food service  

Fungsi Manajemen dalam 

Penyelenggaraan Makanan 
2 DCB70012 

Total SKS Semester 14  

 

5.4. Muatan Kurikulum 

Pada Pendidikan Profesi Dietisien proses belajar mengajar pada semester 1 diawali 

dengan pemberian pengantar praktik profesi gizi yang bertujuan untuk pemantapan materi dari 

pengetahuan maupun ketrampilan yang sudah didapatkan pada saat di pendidikan program 

sarjana. Pemantapan materi ini diberikan dalam bentuk tatap muka di kelas, role play, games, 

tutorial, PBL, dan lain lain yang memakan waktu selama tujuh (7) Minggu. Setelah itu, lebih 

dari 90% kegiatan mahasiswa di semester 1 dan 2 adalah praktik kerja profesi di berbagai 

wahana praktik yang sudah ditentukan. Mahasiswa akan berhadapan langsung dengan masalah-

masalah yang biasa ditangani oleh dietisien di rumah sakit, masyarakat, puskesmas, institusi 

penyelenggara penyelenggaraan makanan komersial dan non komersial.  

Muatan Kurikulum Program Studi Profesi Dietisien dikelompokkan menjadi:  

1. Kelompok Mata Kuliah Muatan Nasional (Total 19 SKS) 

a. Pengantar Praktik Profesi Gizi, 2 SKS 

b. Rotasi Gizi Klinik 

- Asuhan Gizi pada Penyakit Kegawatan (ICU), 1 SKS 

- Asuhan Gizi pada Penyakit Kegawatan Otak/Jantung 

(Stroke/ICCU), 1 SKS 

- Asuhan Gizi pada Anak dengan Kegawatan (NICU/PICU), 1 

SKS 

- Asuhan Gizi pada Luka Bakar, 1 SKS 
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- Asuhan Gizi pada Penyakit Dalam, 1 SKS 

- Asuhan Gizi pada Pembedahan, 1 SKS 

- Asuhan Gizi pada Penyakit Anak, 1 SKS 

- Asuhan Gizi pada Gangguan Kandungan dan Kebidanan, 1 SKS 

- Asuhan Gizi pada Rawat Jalan, 1 SKS 

c. Rotasi Gizi Masyarakat 

- Asuhan Gizi di Masyarakat, 2 SKS 

- Edukasi Gizi di Masyarakat, 1 SKS 

- Perancangan Formulasi Makanan di Masyarakat, 1 SKS 

d. Rotasi Manajemen Penyelenggaraan Makanan 

- Manajemen Operasional dalam Penyelenggaraan Makanan, 2 

SKS 

- Fungsi Manajemen dalam Penyelenggaraan Makanan, 2 SKS 

2. Kelompok Mata Kuliah Muatan Institusi (Total 9 SKS) 

a. Studi Ilmiah pada Sindroma Metabolik, 2 SKS 

b. Pengembangan Media Edukasi Gizi Klinik, 1 SKS 

c. Komunikasi Perubahan Perilaku, 2 SKS 

d. Pendekatan Kualitatif untuk Komunikasi Perubahan Perilaku, 2 SKS 

e. Pengembangan Produk Pangan Fungsional, 2 SKS 

5.5. Beban Belajar Program Pendidikan 

Komposisi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Program Studi Profesi Dietisien 

mengacu pada wewenang Registered Dietitian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, serta Naskah Akademik Pendidikan Dietisien Tahun 

2016, bahwa beban studi mahasiswa Program Profesi Dietisien adalah 27 – 28 SKS .  Di  

Program  Studi Profesi  Dietisien  Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran UB , beban studi 

mahasiswa sampai lulus adalah 28 SKS. Besar beban studi per semester adalah 14 SKS. 

Pengambilan mata kuliah tiap semester oleh setiap mahasiswa berbeda, karena 

adanya sistem Rolling dalam penempatan mahasiswa di tiap-tiap rotasi dan wahana 

praktik kerja profesi yang digunakan. Misalnya, mahasiswa A mengambil semua mata 

kuliah pada semester 1 seperti tabel diatas, sedangkan mahasiswa B mengambil semua 

mata kuliah pada semester 2 seperti tabel diatas untuk semester 1-nya. 
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BAB VI  

STRATEGI DAN PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

SARJANA GIZI 

6.1. Strategi Pembejaran 

Kurikulum Program Studi S1 Gizi FK-Universitas Brawijaya disebut dengan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) S1 Gizi yang dirumuskan dalam capaian 

pembelajaran menggunakan berbagai strategi  pembelajaran. Pada tahun ke-1 dan 2 

metode pembelajaran menggunakan kombinasi antara teacher centered learning (TCL) 

dan student centered learning (SCL) yang berupa Role-play & simulation, dan case 

study. 

Pada tahun ke-3 metode pembelajaran fokus menggunakan metode mahasiswa 

belajar aktif (active learning) dan mandiri atau pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa (student-centered) dengan menggunakan metode Pembelajaran Berdasar 

Masalah (Problem-Based Learning/PBL). Pada tahun ke-4 metode pembelajaran 

menggunakan metode project based learning. Adapun bentuk kegiatan pembelajarannya 

meliputi: 

a. Diskusi kelompok PBL 

b. Kuliah singkat (mini lecture) sesuai kebutuhan. 

c. Praktikum (Reinforcement) 

d. Membaca buku, jurnal, menyusun ringkasan diskusi 

e. Tutorial mata ajar dalam kelompok kecil (8-15 mahasiswa), skill’s lab,  kerja 

lapangan (project based learning) 

f. Menyelesaikan skripsi (penelitian) 

g. Pra-Kepaniteraan 

6.2. Karakteristik Pembelajaran 

Pendekatan dalam proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

Pendekatan SPICES (Haarden, 2000 ) : Student Centered, Problem-based, Integrated, 

Community Oriented, Early Exposure to Clinic,  dan  Systematic. Pendekatan ini 

terutama digunakan pada tahun ke-3 (semester 5). 

Elaborasi Pendekatan ini dalam Pembelajaran di FKUB adalah sebagai berikut : 

1) Pembelajaran Mahasiswa Aktif (Student Active Learning) 

2) Pembelajaran Terintegrasi 

3) Menggunakan Modul 

4) Pembelajaran Keterampilan  (Skil ) secara terintegrasi  dalam Sistim Pengembangan 

Keterampilan dan Metodologi 

5) Pencapaian Kompetensi melalui Penguasaan Materi Mata Kuliah Kompetensi, 

Matakuliah Disiplin Ilmu, dan Kompetensi Keterampilan. 
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6.3. Pembelajaran Mahasiswa Aktif 

Pembelajaran dilaksanakan terutama terpusat pada aktivitas mahasiswa (student-

centered) mulai dari belajar mandiri mendahului pembelajaran dari dosen sampai 

dengan pencarian ilmu secara mandiri (self acquired) baik dengan mencari kepustakaan, 

mengunduh dari internet, berdiskusi dengan teman, mencari narasumber sehingga dosen 

bukan satu-satunya sumber informasi. Dalam konteks pembelajaran mahasiswa aktif ini, 

peran dosen dititik beratkan pada fungsi fasilitasi dan tutorial. 

6.4. Pembelajaran Mahasiswa Terintegrasi 

Pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi antar bidang ilmu maupun antar 

bidang peminatan: klinik, gizi masyarakat, manajemen penyelenggaraan makanan.   

Pembelajaran terintegrasi dimaksudkan agar: 

 Mahasiswa memperoleh penguasan kompetensi ahli gizi secara holistik dan 

komprehensif; 

 Sistim Pembelajaran memperoleh efisiensi setinggi mungkin dengan 

pengurangan tumpang-tindih bahan ajar masing-masing mata kuliah  

 Matakuliah Disiplin Ilmu Prasyarat dan yang mempersyarati dapat 

diintegrasikan; 

Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran menjadi lebih efektif dalam 

perencanaan, pengadaan, maupun operasionalisasinya secara terencana. 

6.5. Rencana Pembelajaran Semester  

1. Proses pembelajaran secara bertahap menggunakan RPS dalam setiap 

pembelajaran Matakuliah 

2. RPS disusun oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah dan dosen yang 

merupakan pengampu mata kuliah tersebut  

3. Setiap RPS disusun dengan sekurang-kurangnya berisikan : 

 Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 

dosen pengampu; 

 Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah 

 Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

 Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai 

 Metode pembelajaran 

 Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran 

 Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi 

tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 

 Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

 Daftar referensi yang digunakan 
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4. Student guidelines disusun untuk mata kuliah yang membutuhkan detail 

petunjuk teknis dalam pelaksanaannya seperti MK dengan metode 

problem based learning (PBL) dan MK dengan metode praktikum 

5. Modul berisikan detail pada minimal komponen penyusun RPS dan 

gambaran umum proses dan isi pembelajaran 

6. RPS, student guidelines, dan modul yang telah disusun akan diserahkan 

kepada tim kurikulum. 

6.6. Metode Pembelajaran 

a. Pembelajaran pada program studi ilmu gizi menggabungkan antara metode 

konvensional dengan sistem Pembelajaran berbasis “student centered 

approach”. 

b. Pada tahun ke-1 dan ke-2 metode pembelajaran adalah metode pengajaran di 

kelas besar, praktikum dan kunjungan lapang. Hal ini untuk memberikan 

materi dasar yang akan digunakan untuk problem solving pada tahun ke-3 

c. Penyusunan mata kuliah pada tiap semester berdasarkan pada pre-rekuisitas 

tiap mata kuliah berdasarkan pencapaian capaian pembelajaran                                                                                                                                     

d. Pembelajaran dikoordinasikan oleh Penanggung jawa mata kuliah (PJMK) 

e. Penanggungjawab Matakuliah (PJMK) bertanggungjawab kepada Jurusan 

f. Topik yang disampaikan pada tiap mata kuliah mengacu pada identifikasi 

capaian pembelajaran, general objectives dan specific objectives yang 

ditetapkan oleh tim kurikulum 

g. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih topik, maka RPS/modul 

pembelajaran tiap mata kuliah akan secara periodik dievaluasi oleh tim  tiap 

bidang peminatan 

h. Terdapat tiga bidang peminatan gizi yaitu: klinik, masyarakat, dan 

Manajemen Penyelenggaraan Makanan 

6.7. Proses PBL (Problem-based Learning) 

a) Pembelajaran pada tahun ke -3 dilakukan dengan sistem “student approach” 

yaitu menggunakan metode problem based learning (PBL) 

b) Metode ini melibatkan sekelompok kecil mahasiswa (8-14 orang/kelompok) 

dalam diskusi kelompok dengan dibimbing oleh seorang tutor/fasilitator dan 

nara sumber. Sebuah masalah (problem) diberikan pada awal diskusi 

kelompok tersebut untuk memicu proses pembelajaran. Masalah biasanya 

diberikan dalam bentuk tertulis, berisi fenomena yang membutuhkan 

penjelasan. Kemudian mahasiswa akan memulai diskusi pertama. “The 

Seven Jumps from Schmidt” adalah langkah-langkah yang lazim digunakan 

dalam metode PBL.  

c) Pada tiap semester akan dibagi menjadi 3 blok yaitu: blok klinik, 

masyarakat, dan Manajemen Penyelenggaraan Makanan, dimana proporsi 

terbesar adalah pada blok klinik dengan proporsi 50%, 25%, 25% 
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d) Skenario digunakan sebagai pemicu dalam mencapai kompetensi yang 

diharapkan 

e) Skenario disusun oleh tim block tiap bidang peminatan 

f) Skenario disusun dengan mengintegrasikan beberapa mata kuliah dalam 

block terkait sehingga mahasiswa dapat memecahkan masalah secara holistik 

dan terigrasi sesuai dengan kompetensi ahli gizi 

g) Skenario diberikan kepada tutor/fasilitator dan mahasiswa 

h) Untuk mahasiswa hanya diberikan skenario saja, sedangkan untuk tutor 

selain skenario, juga mencakup kompetensi yang akan dicapai pada tiap 

skenario, general objectives, specific objectives, cues, problem identification, 

learning objectives (LO), referensi dan skills lab yang harus dilakukan 

mahasiswa 

i) Tiap skenario akan ditempuh dengan 4 tahap. 

j) Pada tahap 1 dan 2 (dk1 dan dk-2) mahasiswa diberikan skenario dan 

mengidentifikasi learning issues 

k) Tahap ke-3 adalah tugas mandiri untuk mencari tiap learning issues dan 

skills lab 

l) Skills lab dilakukan untuk memperkaya ketrampilan pada tiap kompetensi 

yang harus dicapai pada tiap skenario  

m) Pada tahap ke-4 dilakukan diskusi panel dimana semua kelompok akan 

secara bergantian menyajikan hasil diskusi 1-2 

Diskusi Dalam Kelompok mengacu pada ketentuan :     

1. Penetapan Anggota Kelompok Diskusi 

2. Tiap kelompok terdiri dari 10-14 mahasiswa yang telah ditentukan oleh tim 

kurikulum 

3. Diskusi dimulai dengan presensi dan penetapan Ketua serta Sekretaris Kelompok 

Diskusi yang dipilih diantara peserta diskusi kelompok 

4. Diskusi harus diikuti seluruh peserta. Peserta yang tidak aktif dalam diskusi tidak 

memperoleh Nilai  

5. Selama diskusi, Fasilitator : 

i. Mengadakan observasi pelasanaan diskusi menggunakan lembar obervasi yang 

tersedia. Lembar observasi meliputi observasi terhadap keterampilan belajar 

(persiapan, partisipasi, berfikir kritis, komunikasi, profesional)  

ii. Dapat mengadakan intervensi manakala terjadi penyimpangan dari learning 

objective yang telah ditetapkan dengan cara memberikan clue yang diperlukan, 

iii. Dapat meminta peserta diskusi tertentu untuk menjawab atau menyatakan 

pendapat. Interupsi ini ditujukan kepada peserta yang tidak aktif agar tetap 

memperoleh nilai diskusi. Interupsi ini dapat pula dilakukan untuk crosscheck 

apakah jawaban/komentar/ pendapat  seorang mahasiswa.  

iv. Mencatat hal-hal yang perlu klarifikasi, koreksi, pendalaman agar tujuan belajar 

dapat dicapai. 
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6. Sesudah diskusi, kepada tim kurikulum, Fasilitator : 

a) Menyerahkan lembar observasi yang telah dinilai 

b) Menyerahkan hal-hal yang perlu di klarifikasi, koreksi, pendalaman agar tujuan 

belajar dapat dicapai.  

7. Skenario ditutup dengan Kuliah Pakar yang isinya dapat berupa : 

a) Klarifikasi materi yang dipandang perlu 

b) Resume atau restrukturisasi materi untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif. 

c) Jika semua skenario dalam blok tersebut sudah selesai maka, diakhiri dengan 

Ujian blok sebelum dimulai blok berikutnya. 

6.8. Mata Kuliah Pilihan 

Pada akhir pendidikan akademik, mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal 

enam mata ajar pilihan wajib (elektif) atau setara dengan 12 sks mata kuliah pilihan dan 

menuliskan karya ilmiah atau skripsi berupa laporan penelitian dan diujikan sebagai 

salah satu syarat kelulusan Sarjana Gizi Kesehatan (SGz.) 

6.9. Tugas Akhir 

a. Proses pembuatan Tugas Akhir  

(1) Mahasiswa mengajukan judul penelitian kemudian dikonsultasikan kepada 

pembimbing Tugas Akhir.  

(2) Setelah mendapatkan persetujuan mahasiswa diperkenankan membuat proposal.  

(3) Proposal disajikan dalam Kolokium.  

(4) Sebelum pelaksanaan pengambilan data Tugas Akhir, mahasiswa harus 

mendapatkan pernyataan layak etik dari Tim Ethical Clearance apabila 

penelitian Tugas Akhir menyangkut manusia dan hewan coba.  

(5) Setelah lulus melakukan Kolokium, mahasiswa melaksanakan penelitian 

kemudian hasilnya diuji oleh tim penguji yang ditetapkan dengan Surat Tugas 

dari Dekan.  

b. Bimbingan Tugas Akhir  

(1) Jumlah Pembimbing dan Pembimbingan Seorang mahasiswa yang membuat 

Tugas Akhir, dibimbing oleh dua orang yang terdiri dari seorang Pembimbing 

Utama dan seorang Pembimbing Pendamping. Penyimpangan persyaratan di 

atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi 

dengan Koordinator Tugas Akhir. Mahasiswa wajib menghadiri pembimbingan 

minimal 4 kali sebelum menyajikan proposal pada Kolokium dan 4 kali sebelum 

ujian hasil. Mahasiswa wajib mendokumentasikan hasil bimbingan dalam kartu 

konsul yang ditandatangani oleh pembimbing.  

(2) Penentuan Pembimbing Koordinator Tugas Akhir menentukan Pembimbing 

Utama dan Pembimbing Pendamping atas usul Tim Tugas Akhir. Dosen 

Pembimbing Pendamping dapat berasal dari luar fakultas selama diperlukan. 

Dosen luar biasa atau dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing Utama 

atau Pembimbing Pendamping.  
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(3) Syarat Pembimbing  

1. Pembimbing Utama adalah dosen yang memiliki kepangkatan serendah 

rendahnya Lektor bagi pemegang ijazah minimal S2 (Magister) atau Asisten 

Ahli bagi pemegang ijazah S3 (Doktor). Dalam hal Program Studi yang 

masih belum memiliki kualifikasi dosen seperti tersebut di atas, Pembimbing 

Utama diatur melalui koordinasi Tim Tugas Akhir dan Ketua Jurusan/ 

Program Studi.  

2. Pembimbing Pendamping adalah dosen yang memiliki kepangkatan 

serendahrendahnya Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S2 (Magister). Dalam 

hal Program Studi yang masih belum memiliki kualifikasi dosen seperti 

tersebut di atas, Pembimbing Utama diatur melalui koordinasi Tim Tugas 

Akhir dan Ketua Jurusan/ Program Studi. 

(4) Tugas dan Kewajiban Pembimbing  

1. Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama adalah: 

a. Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan 

dasar penyusunan Tugas Akhir.  

b. Membimbing mahasiswa dalam hal penulisan, penyusunan dan 

penyelesaian Tugas Akhir. 

2. Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah membantu tugas-

tugas Pembimbing Utama. 

(5) Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir 

1. Majelis Penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Tim Pengelola Tugas Akhir.  

2. Susunan Majelis Penguji terdiri dari pembimbing sebagai anggota, dan 

seorang penguji diluar pembimbing yang merangkap sebagai Ketua.  

3. Ketua Penguji adalah dosen / selain dosen yang berkompeten dibidangnya 

yang ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Tim Tugas Akhir  

4. Tugas Majelis Penguji :  

a. Ketua Penguji bertugas memimpin dan mengatur kelancaran 

pelaksanaan ujian.  

b. Majelis Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian pada 

calon Sarjana.  

c. Menentukan kelulusan calon Sarjana dan menyampaikan hal-hal 

yang terkait dengan penyelesaian pelaksanaan Tugas Akhir.  

d. Menentukan tugas-tugas / ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh 

calon Sarjana yang dinyatakan tidak lulus. 

(6) Waktu Ujian Tugas Akhir  

Waktu yang disediakan untuk ujian Tugas Akhir Sarjana paling lama 90 

(sembilan puluh) menit. 

(7) Penilaian 

1. Penilaian Tugas Akhir meliputi :  

- Penilaian Proses Penulisan Tugas Akhir dan Penilaian Selama Ujian 

dengan bobot masing-masing 50%  

- Penilaian Proses Penulisan oleh Pembimbing meliputi Sikap (40%), 

Pengetahuan Ilmu (40%), Kreativitas Keilmuan (20%).  

- Penilaian Selama Ujian oleh Majelis Penguji meliputi Naskah (40%), 

Penyajian (40%), Pengetahuan Ilmu (20%).  
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2. Penentuan Nilai Akhir diputuskan melalui musyawarah Majelis Penguji. 

Nilai akhir ujian dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. 

Atas kesepakatan Majelis Penguji nilai tersebut dapat diberitahukan kepada 

mahasiswa.  

3. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir apabila sekurang-kurangnya 

memperoleh nilai C. Dalam hal revisi dianggap cukup banyak, Ketua 

Penguji boleh mengumumkan dengan kata “lulus” saja.  

4. Mahasiswa yang dinyatakan belum dinyatakan lulus ujian harus 

melaksanakan keputusan Majelis Penguji.  

 

6.10. Pra kepaniteraan Gizi 

Pra-Kepaniteraan merupakan strategi pendidikan dalam Program Pendidikan 

Gizi untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa pada 3 area 

penekanan yaitu di setting klinik, masyarakat dan Manajemen Penyelenggaraan 

Makanan.  Tujuan kegiatan pendidikan ini adalah mahasiswa kompeten di ketiga 

area penekanan sesuai dengan level of competence yag telah ditetapkan. Syarat 

untuk dapat menempuh kegiatan ini adalah  mahasiswa harus terdaftar dan mengisi 

KRS semester 8, sudah menempuh semua mata kuliah dengan minimal IPK 2.0, 

tidak ada nilai E dan Nilai D maksimal 10%. 

Mahasiswa dibagi dalam kelompok terdiri dari 2-8 orang dengan anggota 

kelompok yang berbeda-beda untuk setiap rotasi. Semua mahsiswa harus 

menempuh semua rotasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lama waktu 

pelaksanaan rotasi bervariasi tergantung pada jumlah beban sks tiap rotasi. Untuk 

rotasi klinik 5 minggu, komunitas dan pelayanan gizi institusi masing-masing 3 

minggu.  Pada setiap rotasi mahasiswa akan dibimbing oleh: 

1. Preceptor (CP) 

Kepala puskesmas/dokter/ yang memiliki kemampuan mempersepsikan 

kompetensi dan menilai pencapaian kompetensi peserta Pre kepaniteraan 

Clinic dan Community. 

2. Community/ Clinical Instructor (CI)/ Pembimbing Lahan 

Seorang ahli gizi/Praktisi Gizi yang ada di lahan yang mampu memberikan 

asuhan gizi. 

3. Supervisor 

Profesi gizi/dosen yang memiliki pemahaman materi mengenai kegiatan di 

rotasi clinic, community dan Manajemen Penyelenggaraan Makanan 

Wahana praktik meliputi : Rumah Sakit, Puskesmas, Lapas, Sekolah, dan Katering  
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BAB VII  

STRATEGI DAN PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

PROFESI DIETISIEN 

7.1. Strategi Pembelajaran 

Karakteristik pendidikan profesi berbeda dengan program sarjana. Pada 

Pendidikan profesi, setelah mendapatkan Mata Kuliah Pengantar Praktik Profesi Gizi 

sebagai bekal mahasiswa saat kegiatan praktisi kerja profesi, mahasiswa akan langsung 

menghadapi masalah yang ada di tempat-tempat wahana praktik kerja profesi yang 

sudah ditentukan secara tersupervisi. Pembelajaran dengan praktek langsung di wahana 

praktik akan memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam menangani 

masalah gizi. Pengalaman langsung ini diharapakan memberikan pemahaman yang 

lebih dalam tentang penanganan masalah gizi. Evaluasi secara langsung oleh instruktur 

dan dosen dilakukan terhadap aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan 

ketrampilan (psikomotor) dari masing-masing mahasiswa. Evaluasi dari instruktur dan 

dosen dilakukan untuk memastikan bahwa mahasiswa dalam menyelesaikan penugasan-

penugasan yang diberikan sudah memenuhi indikator unjuk kerja. 

7.2. Karakteristik Pembelajaran 

Karakteristik pembelajaran pada Pengantar praktik kerja profesi lebih berupa 

tatapmuka, diskusi, ataupun role play. Tujuan dari pengantar praktik kerja profesi 

adalah untuk memberikan review dan pendalaman materi dari yang sudah didapatkan di 

pendidikan sarjana sebagai bekal bagi mahasiswa saat berada di wahana praktik kerja 

profesi. Selanjutnya praktik kerja profesi merupakan pengalaman langsung mahasiswa 

berhadapan dengan pasien/klien/konsumen. 

7.3. Rencana Pembelajaran  

1) Proses pembelajaran secara bertahap menggunakan RPS dalam setiap 

pembelajaran mata kuliah 

2) RPS disusun oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah dan dosen yang merupakan 

pengampu mata kuliah tersebut  

3) Setiap RPS disusun dengan sekurang-kurangnya berisikan : 

 Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 

dosen pengampu; 

 Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah 

 Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

 Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai 

 Metode pembelajaran 

 Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran 

 Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 

 Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 
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 Daftar referensi yang digunakan 

4) Modul berisikan detail pada minimal komponen penyusun RPS dan gambaran 

umum proses dan isi pembelajaran 

5) Panduan instruktur berisikan detail tentang peraturan-peraturan, penugasan-

penugasan yang diberikan untuk mencapai capaian pembelajaran. Supaya 

penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan 

prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan maka setiap 

penugasan sudah ada standar penilaiannya. Standar penilaian ini juga bertujuan 

untuk menyamakan persepsi antar dosen dan instruktur. 

6) RPS, modul dan panduan instruktur yang telah disusun akan diserahkan 

kepada tim kurikulum profesi. 

7.4. Praktik Kerja Profesi 

Praktik kerja profesi merupakan proses pembelajaran mahasiswa dengan 

berhadapan langsung dengan masalah-masalah yang dihadapi dietisien di tiga area yaitu 

gizi klinik, gizi masyarakat, dan manajemen penyelenggaraan makanan. Mahasiswa 

akan didistribusikan ke masing-masing wahana praktik kerja yang sudah ditentukan 

secara bergantian. Jumlah mahasiswa pada masing-masing wahana praktik kerja antara 

2-5 orang. Wahana praktik kerja yang digunakan pada masing-masing area sebagai 

berikut: 

Tabel 7 Wahana Praktik Kerja Profesi 

No Area Wahana Praktik Kerja 

1. Gizi Klinik RS tipe A pada bidang penyakit dalam 

(endokrin, ginjal, gastro, hepato, infeksi, 

kanker, dan jantung), penyakit bedah, 

penyakit anak, kebidanan/ kandungan 

termasuk kasus critical ill (ICU, PICU, 

NICU, ICCU, dan luka bakar)  

2. Gizi Masyarakat Puskesmas/Dinkes, LSM/NGO, Media 

Massa (radio, koran, media sosial, TV) 

3. Manajemen Penyelenggaraan 

Masyarakat 

Penyelenggaraan makanan non komersial 

(RS tipe B) dan komersial (Catering)  

 

Dalam kegiatan praktik kerja profesi ini mahasiswa dibimbing oleh dosen dan instruktur.  

Dosen adalah pembimbing dari institusi pendidikan. Tanggung jawab dari dosen adalah: 

1) Mengawasi, membimbing dan mengevaluasi mahasiswa profesi.  

2) Memastikan bahwa mahasiswa profesi dapat menyelesaikan semua pengalaman 

pembelajaran yang sudah ditetapkan.  

3) Bertanggung jawab untuk menyusun jadual terkait semua pengalaman 

pembelajaran untuk mahasiswa profesi pada rotasi tertentu.  

4) Melakukan evaluasi performance dari mahasiswa profesi.  

5) Dosen Pembimbing harus setuju untuk menjalankan kurikulum yang ditetapkan 

dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan Jurusan Gizi FKUB. 

6) Dosen Pembimbing diwajibkan melakukan supervisi minimal 1 kali setiap 

subrotasi dan menghadiri presentasi laporan mahasiswa profesi. Selain itu, dosen 
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pembimbing juga menghadiri penerimaan mahasiswa profesi yang 

diselenggarakan oleh wahana praktik kerja profesi. 

Instruktur adalah staf dari institusi lahan (Wahana Praktik Kerja Profesi) yang dijadikan 

Pembimbing selama Mahasiswa Profesi melakukan Praktik di Institusi tersebut. 

Tanggung jawab dari instruktur adalah: 

1) Memberikan orientasi kepada Mahasiswa Profesi tentang kegiatan dan lokasi 

yang digunakan. 

2) Memfasilitasi penyediaan informasi untuk kegiatan Mahasiswa Profesi 

3) Membantu Mahasiswa Profesi dalam mendapatkan bahan-bahan yang 

diperlukan. 

4) Membantu Mahasiswa Profesi untuk mencapai kompetensi yang telah 

ditentukan. 

5) Mendampingi Mahasiswa Profesi dalam pelaksanaan kegiatan  

6) Berdiskusi dengan Mahasiswa Profesi tentang data-data yang dipresentasikan 

dalam laporan serta permasalahannya. 

7) Memonitor kehadiran, sikap dan perilaku Mahasiswa Profesi selama praktek di 

wahana praktik kerja dengan mengisi form yang telah disediakan. 

8) Memberikan evaluasi pada performa Mahasiswa Profesi selama di lahan 

9) Menghadiri presentasi laporan hasil kegiatan mahasiswa 



 

 

44 Pedoman Pendidikan Juruan Gizi Tahun 2020/2021 

 

S
is

te
m

 P
e
n

d
id

ik
a

n
 

 

BAB VIII  

MONITORING DAN EVALUASI PENILAIAN PEMBELAJARAN 

DAN PEMENUHAN CPL PADA PENDIDIKAN SARJANA GIZI 
 

8.1. Penilaian Kemampuan Akademik 

8.1.1. Ketentuan Umum 

a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah 

dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir 

semester dan penilaian kegiatan praktikum.  Pelaksanaan penilaian dilakukan 

sesuai dengan rencana pembelajaran yaitu mengukur Capaian Pembelajaran 

Matakuliah (CPMK), yang merupakan agregasi dari Sub Capaian 

Pembelajaran Matakuliah (Sub-CPMK).  Pelaksanaan penilaian dapat 

dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b) dosen 

pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; 

dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.  

b. Bentuk penilaian kemampuan akademik mahasiswa antara lain: 

 Bentuk esai  : ujian esai, open book, tugas take-home 

 Tes obyektif : pilihan ganda 

 Penilaian kinerja  : praktikum, seminar, presentasi, poster, 

wawancara atas kejadian kritis, jurnal review, portofolio 

Masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah kemudian diagregasikan 

oleh program studi untuk digunakan mengukur ketercapaian Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) yang di laporkan kepada Dekan setiap tahun 

c. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan 

akademik sesuatu matakuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester. 

d. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik. 

e. Penilaian melalui tugas tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, 

ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan 

nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. 

8.1.2. Nilai Akhir 

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap matakuliah didasarkan 

pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut : 

 Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara 

menentukan batas kelulusan. 

 Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara 

membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya. 

 Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan 
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nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai 

yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem 

penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP 

2. Hasil penilaian akhir matakuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan 

Angka Mutu (AM) seperti tertera pada tabel berikut : 

 

Tabel 8 Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan  

huruf mutu dan angka mutu 

Huruf Mutu Angka Mutu Golongan Kemampuan 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

E 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

Sangat baik 

Antara sangat baik dan baik 

Baik 

Antara baik dan cukup 

Cukup 

Antara cukup dan kurang 

Kurang 

Gagal 

3. Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf 

Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4). 

4. Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut 

perimbangan materi kegiatan dengan materi matakuliah secara keseluruhan 

dalam satu semester. 

5. Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot pada 

setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan 

rumus: 
 

 

 

 

dengan : 

Bti adalah bobot nilai tugas terstruktur ke i 

Bqi adalah bobot nilai kuis ke i 

Bm adalah bobot nilai ujian tengah semester 

Ba adalah bobot nilai ujian akhir semester 

Bp adalah bobot nilai praktikum 

Nti, Nqi, Nm, Na, Np adalah nilai setiap kegiatan akademik 

6. Dari hasil perhitungan rumus pada butir (5), apabila diperlukan konversi ke 

Huruf Mutu, dapat digunakan acuan sebagai tabel berikut: 
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Tabel 9 Konversi kisaran nilai ke huruf mutu  

pada Pendidikan Sarjana Gizi 

KisaranNilai HurufMutu 

>80 - 100 

>75 - 80 

>69 - 75 

>60 - 69 

>55 - 60 

>50 - 55 

>44 - 50 

0– 44 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D  

E 

 

8.1.3. Pembobotan Penilaian PBL*) 

Tabel 10 Jenis penilaian dan pembobotan pada Problem-based Learning 

No Penilaian Jenis Bobot 

1. Pengetahuan Ujian tulis dan praktek 30% 

2. Proses dan Sikap Diskusi 1 &2 /presentasi  
50 % 

Skill Lab 

3. Laporan Laporan diskusi 10% 

4. Belajar Mandiri Log book 10% 

*) pembobotan untuk PBL dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi saat proses pembelajaran 

 

8.1.4. Skripsi / Karya Tulis Akhir 

Tabel 11 Jenis penilaian dan pembobotan pada karya tugas akhir/skripsi 

No Penilaian Bobot 

1. Bimbingan 60% 

2. Ujian Terbuka 40% 

 

8.1.5. Yudisium  

 Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program 

sarjana bila telah memenuhi persyaratan dan tidak melampaui maksimum 

masa studi 4 (empat) tahun 

 Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat 

memuaskan dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. 

Indek  prestasi kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat 

kelulusan adalah : 

1) IPK 3,00 – 3.50  Memuaskan 

2) IPK 3,51 – 3,75  Sangat Memuaskan 

3) IPK 3,76 – 4,00 Dengan Pujian (Cumlaude) 
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Predikat kelulusan disebut Pujian (Cumlaude)  ditentukan dengan 

memenuhi seluruh persyaratan yang meliputi Masa Studi, IPK, Nilai 

Minimal yaitu: 

a. Masa studi maksimal 4 tahun atau 8 semester 

b. IPK 3.51 – 4.00 

c. Nilai minimal B 

d. Tidak pernah terkena sanksi indisipliner 

8.2. Ujian Perbaikan 

1. Ujian perbaikan merupakan ujian dalam rangka memperbaiki nilai akhir 

pada semester berlangsung. 

2. Dilaksanakan rentang waktu sesudah UAS yang terjadwal dan satu minggu 

sebelum KHS keluar 

3. Nilai yang diperbaiki minimal E dan maksimal B 

4. Nilai yang terbaik yang didapat adalah B+ 

5. Nilai ujian perbaikan hanya menggantikan komponen ujian tulis 

6. Pada MK PBL upaya perbaikan nilai proses dapat dilakukan pada mahasiswa 

yang mendapatkan nilai proses C atau dengan jumlah kehadiran <80% dari 

total jumlah DK. 

7. Wajib diadakan jika lebih dari 50% (dari total mahasiswa yang mengikuti 

MK) mendapatkan nilai akhir D/D+ atau E 

8. Nilai yang diambil adalah nilai yang terbaik 

9. Ujian perbaikan hanya boleh dilakukan satu kali (1 kali) 

8.3. Ujian Susulan 

1. Merupakan ujian tulis, bukan merupakan ujian OSCE (praktek) 

2. Pelaksanaan ujian susulan maksimal dalam kurun waktu seminggu sebelum 

tanggal akhir pengumpulan nilai 

3. Mahasiswa yang tidak mengajukan ujian susulan sebelum waktu tersebut 

maka dianggap tidak mengikuti ujian 

4. Mahasiswa mengikuti ujian susulan dikarenakan: 

a. Sakit, dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter 

b. Izin (Karena ada kematian anggota keluarga/ kegiataan keagamaan), 

dibuktikan dengan surat izin ditandatangani oleh Orangtua/wali yang 

ditambah dengan nomor kontak orangtua/wali yang menandatangani 

c. Kegiatan non akademis (lomba/kompetisi/acara kepanitiaan Universitas) 

yang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua panitia atau Surat 

Tugas dari Rektor/ Dekan 

5. Surat keterangan sakit, izin, dan keterangan  kegiatan non akademis 

diberikan maksimal pada hari-H ujian susulan dilaksanakan 
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6. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dengan menyontek hasil 

ujian mahasiswa lain sebelumnya maka dianggap tidak mengikuti ujian
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BAB IX  

MONITORING DAN EVALUASI PENILAIAN PEMBELAJARAN 

DAN PEMENUHAN CPL PADA PENDIDIKAN PROFESI 

DIETISIEN 
 

9.1. Penilaian Kemampuan Akademik 

9.1.1. Penilaian Penugasan 

a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik satu mata kuliah dilihat dari 

performa profesionalisme, tugas terstruktur dan presentasi yang masing-

masingnya mempunyai bobot penilaian . 

b. Performa profesionalisme dinilai oleh dosen dan atau instruktur berdasarkan 

observasi selama pelaksanaan kegiatan praktik kerja profesi. 

c. Penilaian terhadap tugas terstruktur dilakukan pada tiap penyelesaian 

penugasan dengan menggunakan skor standar penilaian antara 1-5, dengan 

batas lulus yang telah ditetapkan. Jika belum memenuhi batas lulus, maka 

Mahasiswa dietisien harus mengulang atau memperbaiki penugasan. 

Penilaian dilakukan oleh Dosen dan Instruktur. 

d. Presentasi dilakukan pada setiap subrotasi, penilaian dilakukan oleh dosen 

dan instruktur 

9.1.2.  Ujian Akhir  

a. Pengertian 

Ujian Akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir pendidikan profesi. Ujian 

yang merupakan komponen penilaian dalam setiap mata kuliah dengan bobot nilai 

minimal 20%  

b. Sifat dan Tujuan 

- Ujian Akhir program profesi adalah ujian yang wajib ditempuh mahasiswa 

sebagai syarat untuk mengikuti yudisium. 

- Ujian Akhir program profesi berbentuk ujian tulis dan Bed Side Exam 

- Ujian Akhir bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian capaian pembelajaran 

yang telah diberikan melalui penugasan-penugasan selama praktik kerja profesi. 

c. Syarat mengikuti ujian akhir 

- Kehadiran selama praktik kerja profesi adalah 100% 

- Telah mengumpulkan semua laporan penugasan kepada dosen pembimbing dan 

instruktur 

d. Waktu pelaksanaan ujian akhir 

Ujian akhir dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah semua siklus rotasi 

berakhir. 
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9.1.3. Nilai Akhir 

Proses pendidikan di program studi profesi dietisien berbeda dengan proses 

pendidikan sarjana. Sebagian besar kegiatan pembelajaran mahasiswa berlangsung di 

wahana praktik kerja profesi. Sebelum terjun ke wahana praktik, mahasiswa terlebih 

dahulu mendapatkan  Mata Kuliah Pengantar Praktik Kerja Profesi Gizi. Pada mata 

kuliah ini, penentuan nilai akhir berdasarkan pada bobot komponen penilaian yang 

terdiri atas: Ujian Akhir (50%), Tugas (20%), Presentasi (20%), Keaktifan (10%).  

Sedangkan pada kegiatan praktik kerja profesi, penilaian penugasan-penugasan 

yang merupakan bagian dari suatu mata kuliah dilakukan oleh dosen dan instruktur. 

Bobot penilaian pada masing-masing mata kuliah adalah: 

 

Tabel 12 Komponen penilaian dan pembobotan 

No Komponen penilaian Bobot (%) Keterangan 

1 Penugasan 60 Penilaian dilakukan oleh dosen dan 

instruktur, masing-masing mempunyai bobot 

50%  

2 Profesionalisme 10 Penilaian dapat dilakukan oleh dosen dan atau 

instruktur 

3 Performa presentasi 10 Penilaian dilakukan oleh dosen dan 

instruktur, masing-masing mempunyai bobot 

50% 

4 Ujian Akhir 20 Penilaian dilakukan oleh dosen dan atau 

instruktur 

 

Skor 1-5 yang didapatkan mahasiswa pada masing-masing penugasan dapat 

dikonversi ke nilai huruf mutu dengan terlebih dahulu dikalikan dengan 20, sehingga 

akan didapatkan nilai 0-100. Konversi ke Huruf Mutu,dapatdigunakan acuan sebagai 

berikut: 

Tabel 13 Konversi kisaran nilai ke huruf mutu  

pada Pendidikan Profesi Dietisien 

KisaranNilai HurufMutu 

>80 - 100 

>75 - 80 

>69 - 75 

>60 - 69 

>55 - 60 

>50 - 55 

>44 - 50 

0– 44 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D  

E 
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9.2. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 

a. Program studi melaksanakan evaluasi proses pelaksanaan praktik kerja 

mahasiswa profesi, yang dilakukan secara daring maupunluring, dengan 

sasaran mahasiswa, dosen, dan instruktur wahana kerja praktik.  

b. Program Studi melaksanakan evaluasi penugasan dan ketercapaian CPL, yang 

dilakukan secara daring maupun luring dengan sasaran dosen dan instruktur 

wahana kerja praktik. 

c. Mekanisme pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran ini 

diatur dalam SOP di tingkat Program Studi.  



 

 

52 Pedoman Pendidikan Juruan Gizi Tahun 2020/2021 

 

 

BAB X  

PEMBELAJARAN DARING PADA PENDIDIKAN SARJANA GIZI 
 

10.1   Mekanisme Pembelajaran daring 

Pembelajaran daring pada kondisi khusus seperti pandemi COVID-19 

dilaksanakan secara daring.  Pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021, 

pelaksanaan pendididikan pada Program Studi Sarjana Gizi FKUB dilakukan secara 

daring, sementara semester genap pelaksanaan pembelajaran ditentukan kemudian 

sesuai dengan keputusan Rektor UB. 

Modus pembelajaran daring diselenggarakan pada level mata kuliah.  Setiap 

mata kuliah daring mengembangkan perencanaan pembelajaran dalam Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dan menyiapkan bahan ajar yang dapat diakses 

mahasiswa secara digital.    Pembelajaran dalam mata kuliah daring diselenggarakan 

dalam kegiatan dilakukan dengan belajar secara mandiri dan belajar terbimbing melalui 

tutorial daring, yaitu proses pembelajaran jarak jauh dengan interaksi peserta didik 

dengan dosen yang termediasi oleh media berbasis Tehnologi, Informasi, dan 

Komunikasi (TIK).   

10.1.1 Ketentuan umum pembelajaran daring 

a) Mata kuliah baik teori mapun praktikum dilaksanakan dengan 14 kali 

pertemuan dan 2 kali evaluasi hasil pembelajaran dalam satu semester 

b) Pembelajaran daring dilaksanakan dengan metode pembelajaran sinkron dan 

asinkron.  

 Pembelajaran sinkron: dosen dan mahasiswa melaksanakan proses 

pembelajaran daring pada waktu yang sama, belajar secara langsung 

dan terlibat dalam diskusi secara langsung.  

 Pembelajaran asinkron: dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses 

pembelajaran daring pada waktu yang berbeda, belajar dan terlibat 

dalam diskusi secara tidak langsung. 

c) Pelaksanaan pembelajaran teori dilakukan dengan pembelajaran sinkron 50% 

atau 7 pertemuan dan pembelajaran asinkron 50% atau 7 pertemuan dari 

setiap mata kuliah yang disepakati oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah 

(PJMK) dan tim dosen pengampu 

d) Pelaksanaan pembelajaran praktikum yang pelaksanaan tidak dilakukan di 

laboratorium dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran sinkron pada 

14 kali pertemuan 

e) Pelaksanaan pembelajaran problem-based learning (PBL) dilaksanakan 

secara sinkron pada diskusi kelompok (DK) 1, DK 2, dan presentasi di kelas 
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pleno.  Sementara pembelajaran secara mandiri penugasan untuk 

peningkatan keterampilan dilakukan secara asinkron. 

f) Setiap mata kuliah menyampaikan rencana pembelajaran semester (RPS) dan 

kontrak perkuliahan di Virtual Learning Management (VLM) UB atau 

Google Classroom berbasis email UB sebelum kegiatan perkuliahan di 

laksanakan  

 

10.1.2 Mekanisme pembelajaran sinkron 

 Dosen mengunggah materi kuliah ke Learning Management System 

(LMS) dengan sarana VLM UB atau Google Classroom paling lambat 1 

hari sebelum jadwal perkuliahan 

 Materi yang diunggah berupa modul atau powerpoint dengan rekaman 

suara dosen atau video yang diunggah di Youtube atau Google 

Classroom terkait penjelasan materi ajar 

 Dosen memberikan kuliah secara daring melalui aplikasi Zoom atau 

Google Meet dengan maksimum waktu 40 menit terdiri 30 menit 

pengayaan materi dan 10 menit diskusi daring 

 Mahasiswa mengikuti kuliah secara daring dan berdiskusi atau 

mengajukan pertanyaan dari aplikasi Zoom atau Google Meet 

 Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz atau hal lainnya melalui LMS 

dengan sarana VLM UB atau Google Classroom 

 

10.1.3 Mekanisme pembelajaran asinkron 

 Dosen mengunggah materi kuliah ke Learning Management System 

(LMS) dengan sarana VLM UB atau Google Classroom paling lambat 1 

hari sebelum jadwal perkuliahan 

 Materi yang diunggah berupa modul atau powerpoint dan wajib 

menggunggah video materi kuliah daring dari dosen ke LMS dengan 

sarana VLM UB atau Google Classroom atau Youtube 

 Mahasiswa mengikuti kuliah dari LMS dengan sarana VLM UB atau 

Google Classroom atau Youtube sesuai jadwal kuliah yang ditetapkan  

 Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan melalui VLM UB atau Google 

Classroom atau Youtube atau whatsapp group dan dosen menjawab 

sesuai jadwal kuliah yang ditetapkan 

 Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz atau hal lainnya melalui LMS 

dengan sarana VLM UB atau Google Classroom 
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10.1.4 Evaluasi penilaian hasil belajar 

a. Asesmen pembelajaran dapat dilaksanakan setiap pertemuan baik dalam 

bentuk tugas dan karya mandiri maupun tugas kelompok dengan 

memanfaatkann tehnologi informasi 

b. Evaluasi penilaian hasil belajar dilakukan minimum 2 (dua) kalil dalam 1 

(satu) semester, yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir 

semester (UAS) 

c. Pelaksanaan UTS dan UAS menggunakan LMS dengan sarana VLM UB 

pada semua mata kuliah 

 

10.2      Etika dalam Pembelajaran daring 

10.2.1  Etika Komunikasi Pembelajaran Daring  

a. Kejujuran, civitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam 

semua komunikasi ilmiah. 

b. Berintegritas, civitas akademika terus berupaya untuk menepati janji dalam 

kesepakatan; bertindak secara tulus; menjaga konsistensi pikiran dan tindakan.  

c. Menekankan objektifitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk 

menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah. 

d. Kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu 

hatihati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain.  

e. Keterbukaan dalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya. Bersikap terbuka 

untuk kritik dan ideide baru. 

f. Menghargai Kekayaan Intelektual: menghargai paten, hak cipta, dan bentukbentuk 

kekayaan intelektual lainnya. Memberikan pengakuan informasi ilmiah.  

g. Menjaga kerahasiaan: melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan bahan 

pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran.   

h. Bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan pendidikan 

maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas kompetensi yang dimilikinya, 

dan menghindari publikasi yang tidak manfaat dan duplikatif.   

i. Bertanggung jawab dalam pendampingan (mentoring): bantuan untuk mendidik, 

membimbing, dan memberikan saran kepada peserta didik. Mendorong peserta didik 

untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan mandiri.  

j. Menghormati sesama sivitas akdemik, dan memperlakukan mereka dengan adil. 

memberikan solusi saat ada masalah 

k. Bertanggung jawab secara sosial: upayakan untuk mempromosikan kepentingan 

sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya bahaya sosial dalam 

pendidikan.  
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l. Tidakdiskriminatif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan dosen atau 

mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak 

berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.  

m. Professional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan kompetensi 

professional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran seumur 

hidup; mengambil langkahlangkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu 

pengetahuan secara keseluruhan.  

n. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan mematuhi 

hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.   

 

10.2.2  Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring  

a. Partisipasif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun 

mahasiswa. Dosen mengisi presensi setelah melakukan pembelajaran daring baik 

melalaui Siado maupun form lainnya. Mahasiswa berpartisiapsi aktif dalam 

pembelajaran daring dan pengerjaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. 

Dosen perlu memperhatikan beban waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam 

penyelesaian tugas tersebut sehingga tidak overload.  

b. Saling memperkenalkan menyapa dengan sopan santun 

c. Memulai pembelajaran daring dengan saling memberi semangat, sebaiknya 

menyapa dengan senyuman atau kata kata yang membuat semangat. 

d. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, 

intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami. 

e. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan, 

f. Mengunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku 

yang baik, misalnya tidak merokok, tidak meninggalkan pertemuan tanpa ijin, 

daring disambil menelpon, dll.  

g. Menatap wajah lawan bicara dalam daring melalui misalnya google meet atau 

Zoom. Diharapkan tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat lawan bicara 

berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat.  

h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi. 

i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika duduk, berdiri 

ataupun etika yang lainnya yang wajib diikuti dan dilaksanakan saat berkomunikasi. 

Apabila sedang batuk ataupun bersin, segeralah tutup mulut dengan menggunakan 

tangan agar menghormati lawan bicara dan orang di sekeliling.  

j.  Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain. 

k. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan 

permohonan maaf ketika melakukan kesalahan. 

l. Menghormati orangorang yang lebih senior. 

m. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik. 

n. Ada selingan humor dalam komunikasi agar dapat membangkitkan semangat dan 

kebahagiaan saat berkomunikasi. 
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BAB XI  

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI 
 

11.1 .   Program Studi Sarjana Gizi 

Beban sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks yang 

dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 

(delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Jika sampai dengan 

14 semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang 

bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program sarjana. Keberhasilan studi 

mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi 

keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, 

tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi. Evaluasi 

keberhasilan studi program pendidikan Program Sarjana adalah: 

a. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester 

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, 

meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi 

ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada 

semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester 

yang diperoleh berdasarkan tabel berikut ini: 

Tabel 14 Pedoman beban studi dalam semester mahasiswa pada ketentuan berdasarkan  

IP yang diperoleh pada semester sebelumnya 

 
 

b. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama 

Evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh 

pendidikan selama dua semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa 

diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

 Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks. 

 Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan 

dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya. 
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 Untuk mahasiswa alih program, telah menempuh 37 SKS, tidak ada nilai E 

pada mata kuliah pra syarat PBL klinik, komunitas, dan gizi institusi, dan IP 

sekurang-kurangnya 2,00 

 

c. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua 

Evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh 

pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). 

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

 Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks. 

 Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari 

nilai mata kuliah yang terbaik. 

 Hasil studi mahasiswa menunjukkan tidak ada nilai E pada mata kuliah yang 

menjadi pra syarat PBL Klinik, PBL Komunitas, dan PBL Gizi Institusi 

 Untuk Mahasiswa alih program, telah menempuh 24 SKS dengan IP 

sekurang-kurangnya 2,00 

 

d. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga 

Evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh 

pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). 

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut:  

 Menempuh sekurang-kurangnya 72 sks. 

 Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari 

nilai mata kuliah yang terbaik. 

 Tidak ada nilai E 

 

e. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat 

Evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh 

pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). 

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut:  

 Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks. 

 Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari 

nilai mata kuliah yang terbaik. 

 Nilai D/D+ maksimal 10 sks dari total sks yang ditempuh di semester 1-7 
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f. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana 

Mengacu pada Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun 2020, jumlah 

kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi 

program sarjana mencapai 144 - 160 sks termasuk skripsi/tugas lain yang ditentukan 

oleh fakultas masing-masing. 

 Jumlah SKS yang sudah ditempuh oleh mahasiswa S1 Gizi program regular 

sebanyak 149 SKS yang meliputi 137 SKS mata kuliah wajib dan 12 SKS mata kuliah 

pilihan, sedangkan jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa S1 Gizi Alih Program 

sebanyak 61 SKS meliputi 57 SKS mata kuliah wajib dan 4 SKS mata kuliah pilihan. 

Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang kurangnya sejumlah sks minimum di 

atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat- 

syarat:  

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00. 

 Nilai D/D + tidak melebihi 10% dari beban kredit total  

 Tidak ada nilai E. 

 Lulus ujian sarjana dan mengunggah skripsi ke repositori perguruan tinggi 

yang diintegrasikan di portal repositori Tugas Akhir Mahasiswa 

Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) 

 Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas. 

Mahasiswa dengan indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka 

mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa 

studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata 

kuliah yang diperbaiki ditawarkan. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi 

yang digunakan untuk evaluasi. 

 

11.2    Program Studi Profesi Dietisien 

a. Batas lulus untuk capaian pembelajaran berdasarkan penugasan-penugasan yang 

diberikan adalah mendapat skor minimal yang telah ditentukan untuk setiap 

penugasan. Jika menurut penilaian dosen dan instruktur mahasiswa belum mencapai 

skor lulus maka mahasiswa harus memperbaiki performa sesuai dengan lingkup 

permasalahannya, yang dapat dibedakan menjadi: 

- mekanisme upaya perbaikan nilai penugasan 

- mekanisme upaya perbaikan nilai profesionalisme 

- mekanisme upaya perbaikan ujian akhir 

b. Aturan terkait mekanisme perbaikan nilai dituangkan dalam SOP Upaya Perbaikan 

Nilai. 
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c. Kesempatan perbaikan performa ini diberikan hingga masa akhir pendidikan, jika 

masih belum tercapai, maka mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi 

hingga maksimal 3 (tiga) tahun akademik.
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BAB XII  

PROGRAM SEMESTER ANTARA 

 PADA PENDIDIKAN SARJANA GIZI 
 

Program Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan 

diantara semester genap dan semester gasal (libur semester) yang diatur 

penyelenggaraannya di tingkat fakultas. Pelaksanaan Semester Antara di Universitas 

Brawijaya diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Dasar Hukum UU Nomor 20 

Tahun 2003 dan UUD 1945 serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020) Program Semester 

Antara bertujuan meningkatkan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, memperpendek 

masa studi dan menghindari terjadinya putus studi. Semester Antara memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah 

ditempuh yakni mata kuliah tanpa praktikum maupun yang memiliki kegiatan 

praktikum 

Pelaksanaan Semester Antara pada Program Studi Sarjana Gizi sebagai berikut:  

1. Penyelenggaraan program Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas 

terstruktur, tugas mandiri ujian tengah dan ujian akhir. Semester Antara 

diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan diselenggarakan dalam bentuk 

tatap muka 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester.  

2. Beban mata kuliah yang tempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks.  

3. Semester Antara dapat ditempuh oleh mahasiswa yang memiliki nilai maksimal B 

dan minimal E 

4. Nilai Akhir Ujian Semester Antara adalah maksimal B+ 

5. Jika mahasiswa masih mendapatkan nilai D sampai dengan B, maka mahasiswa 

dapat menempuh Semester Antara berikutnya. 

6. Nilai yang diambil adalah nilai yang terbaik 

7. Mahasiswa peserta Semester Antara harus memenuhi ketentuan : 

a. Mahasiswa peserta Semester Antara adalah mahasiswa yang pernah 

mengambil Matakuliah tersebut sebelumnya. 

b. Mahasiswa terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai peserta semester 

Antara untuk matakuliah kompetensi tertentu dengan mengisi Kartu Rencana 

Studi Semester Antara (KRS-SP) maksimal beban mengambil 9 SKS. 

c. Membayar SPP Semester Antara sesuai dengan ketentuan Fakultas. 

8. Semester Antara dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya diikuti 10 

(sepuluh) mahasiswa. 
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9. Mahasiswa peserta Semester Antara diangap gugur apabila tidak 

mengikuti minimal 80% kegiatan akademik dan SPP Semester Antara yang telah 

dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 

10. Mahasiswa dapat mengundurkan diri mengikuti Semester Antara 

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Semester Antara dan 

dapat menerima kembali sebagian SPP sesuai ketentuan. 

11. Merupakan mata kuliah dengan metode pembelajaran perkuliahan, bukan 

praktikum maupun Problem-based Learning (PBL) 

12. Wajib diadakan jika lebih dari 50% (dari total mahasiswa yang mengikuti 

MK) mendapatkan nilai ≤C+ 
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BAB XIII  

KEPENASEHATAN AKADEMIK DAN BIMBINGAN KONSELING  

 

13.1    Kepenasehatan Akademik 

1. Jurusan menetapkan sejumlah Dosen sebagai Penasehat Akademik bagi mahasiswa.  

2. Penasehat akademik ( PA ) bertugas: 

2.1. Mengetahui jumlah kredit yang diambil dalam Kartu rencana studinya (KRS) 

berdasarkan hasil studi sebelumnya (KHS). 

2.2. Memproses pengisian KRS serta bertanggungjawab atas kebenaran isinya.  

3. Penasehat akademik harus benar-benar menguasai peraturan akademik, sistim 

pendidikan, sistim evaluasi hasil belajar agar mampu membantu mahasiswa secara 

maksimal dalam menentukan beban dan prioritas mata kuliah yang perlu diambil 

untuk semester berikutnya agar efektif mengikuti pembelajaran pada setiap 

semester.  

4. Administrasi kepenasehatan akademik diatur melalui sejumlah daftar dan kartu 

yang harus dipahami Penasehat Akademik, masing-masing  

4.1. Daftar :  

a. Daftar nama mahasiswa 

b. Daftar Hadir mahasiswa 

c. Daftar Nilai Ujian   

4.2. Kartu :  

a. Kartu Rencana Studi (KRS), dikeluarkan oleh Jurusan, mencatat semua 

matakuliah yang diprogramkan mahasiswa pada masingmasing 

semester. 

b. Kartu hasil Studi (KHS) dikeluarkan oleh Jurusan, mencatat Nilai yang 

diperoleh mahasiswa bagi matakuliah yang di program dalam KRS.  

c. Jurusan berhak mengesahkan kartu Hasil Studi dan menetapkan Kartu 

Rencana Studi untuk semester berikutnya  

d. Mengingat bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi menggunakan sistim 

2 blok dalam 1 semester, maka dalam mengisi KRS, mahasiswa dan 

Penasihat Akademiknya harus benar-benar memperhatikan kemampuan 

(baca: IPK) mahasiswa karena dalam KRS tidak ada alternatif MKK 

melainkan seluruh MKK dalam blok 1 semester harus diikuti.  

e. Mahasiswa dengan IPK rendah atau berisiko gagal terutama berisiko 

drop out dianjurkan tidak mengikuti semester berikutnya dan dianjurkan 

memperbaiki nilai dengan mengikuti kembali Modul-Modul dengan 

Nilai kurang atau disarankan pindah ke Program Studi di luar Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya. 

f. Keputusan drop-out harus dibicarakan antara Penasehat Akademik dan 

Jurusan untuk direkomendasikan kepada Dekan. Keputusan drop-out 

dikeluarkan Dekan dengan pengesahan dari Senat fakultas.  

g. Keputusan drop-out tidak boleh bertentangan dengan Peraturan 

Akademik Universitas.  
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h. Kepenasehatan akademik dibawah koordinasi Wakil Dekan I Bidang 

Akademik.  

i. Bimbingan akademik dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu semester.  

13.2   Bimbingan Konseling 

1. Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistimatis dan 

intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, 

dan karir, demi masa depannya.  

2. Bimbingan Konseling diberikan oleh Konselor yang mempunyai keahlian 

dibidangnya dalam satu unit Bimbingan Konseling Fakultas 

3. Pembimbingan dan Konseling dibawah koordinasi Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan 

4. Konselor ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan. 

5. Usul Bimbingan dan Konseling dapat diajukan mahasiswa bersangkutan, 

penasehat akademik, ataupun oleh jurusan. 
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BAB XIV  

TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA  
 

14.1.  Tata Tertib 

14.1.1.  Hak Dan Kewajiban Mahasiswa 

 

 Hak Mahasiswa 

a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dipilih. 

b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui 

oleh Fakultas maupun Universitas. 

c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan 

ketentuan yang berlaku. 

d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan serta sesuai dengan 

kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia. 

 

 Kewajiban Mahasiswa 

a. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan 

sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian 

Indonesia. 

b. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan di antara sesama Keluarga Besar 

Kampus Universitas Brawijaya. 

c. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program 

kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. 

d. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap setiap 

peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya. 

e. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama Keluarga 

Besar Universitas Brawijaya dan masyarakat luas. 

f. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

14.1.2. Tata Krama Pergaulan Dan Tanggung Jawab 

a. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Brawijaya 

didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan 

keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila. 

b. Keluarga Besar Universitas Brawijaya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga 

nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar-benar 

merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuaidengan 

perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi 

terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab 

bersama. 
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14.2. Kode Etik Mahasiswa UB 

14.2.1. Definisi 

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 328 Tahun 2011, 

kode etik mahasiswa Universitas Brawijaya adalah pedoman tertulis yang merupakan 

standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Brawijaya dalam berinteraksi dengan 

civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas 

lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya. Sedangkan etika mahasiswa 

adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-

hari oleh mahasiswa Universitas Brawijaya, berdasarkan norma-norma yang hidup 

dalam masyarakat. 

14.2.2. Maksud Dan Tujuan 

a. Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh 

mahasiswa UB untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di 

lingkungan UB dan di tengah masyarakat pada umumnya. 

b. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah 

sebagai komitmen bersama mahasiswa UB untuk mewujudkan visi, misi dan 

tujuan UB; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; 

menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang 

kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada 

norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. 

 

14.2.3. Manfaat 

Manfaat dari Kode Etik adalah: 

a. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, 

misi dan tujuan Universitas Brawijaya; 

b. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya 

serta stakeholder UB termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Brawijaya; 

dan 

c. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta 

akhlak yang mulia. 

 

14.2.4. Standar Perilaku 

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap 

norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi: 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang 

dianut; 

b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; 

c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 

d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas; 

e. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga 

kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus; 

f. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas; 
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g. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas; 

h. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian 

ketat dan terbuka); 

i. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga 

pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama; 

j. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan; 

k. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial; 

l. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; 

m. Menghargai pendapat orang lain; 

n. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan 

o. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan 

norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. 

 

14.2.5.  Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium 

a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau 

laboratorium; 

b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas 

kepatutan 

c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat 

mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elekronik 

lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu 

mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain; 

d. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas 

atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut; 

e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat; 

f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang 

lain; 

g. Jujur tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya 

tidak hadir dalam perkuliahan; 

h. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium; 

i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium 

tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan 

j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah 

sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan. 

 

14.2.6. Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, 

disertasi 

a. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu; 

b. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan 

mahasiswa lain; 

c. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan 

tugas/laporan dengan janji imablana baik dalam bentuk dan nama apapun; 

d. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya 169 

Pedoman mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, 

tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan 

e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan 

tugas/laporan, skripsi / tesis / disertasi. 
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14.2.7. Etika dalam mengikuti ujian 

a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas; 

b. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak 

dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian; 

c. Tidak menggangu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian; 

d. Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad 

yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian; 

e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil 

ujian; dan 

f. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh 

orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian. 

 

14.2.8. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen 

a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari 

atas perasaan suka atau tidak suka; 

b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam 

lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas; 

c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya; 

d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai 

seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran 

hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hokum dan peraturan di 

lingkungan Universitas; 

e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman 

pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional; 

f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek; 

g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen; 

h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang 

lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen; 

i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan 

orang lain terhadap dosen; 

j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk 

menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen diruang perkuliahan; 

k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen 

terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup; 

l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan 

nilai yang diberikan oleh dosen; 

m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut 

tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah 

masyarakat; dan 

n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan 

dosen. 
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14.2.9. Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa 

a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status 

sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka; 

b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam 

interaksibaik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas; 

c. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan; 

d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan 

tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di 

dalam masyarakat; 

e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa; 

f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain. 

g. Tidak melakukan ancaman, perundungan atau tindakan kekerasan dalam bentuk 

apapun (termasuk kekerasan seksual) terhadap sesama mahasiswa baik di dalam 

lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas; 

h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan; 

i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun 

kurang mampu secara ekonomi; 

j. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan 

tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas; 

k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain; 

l. Tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses 

pembelajaran; dan 

m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan 

tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang 

hidup di tengah masyarakat. 

 

14.2.10.  Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi 

a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, 

status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka; 

b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam 

interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas; 

c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk 

melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di 

lingkungan Universitas; 

d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan 

menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan 

e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan 

tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma 

lainnya yang hidup di tengah masyarakat. 
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14.2.11. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat 

a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah 

masyarakat; 

b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki; 

c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah 

masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma 

kepatutan; 

d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik, dan tidak mengajak pada perbuatan 

yang tidak terpuji; dan 

e. Memberikan contoh prilaku yang baik di tengah masyarakat. 

 

14.2.12.  Etika dalam Kegiatan Keagamaan 

a. Menghormati agama orang lain; 

b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang 

lain; 

c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak 

dan mengganggu ketertiban; 

d. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai 

ajaran agama yang dianut; 

e. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari 

perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam 

kegiatan-kegiatan keagamaan; 

f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan 

normanorma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait 

dengan masalah keagamaan; 

g. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada 

orang lain; 

h. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi 

orang lain sesuai ajaran agama yang dianut; 

i. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang 

dianut; dan 

j. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan. 

14.3. Penegakan Kode Etik 

a. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap 

tahun ajaran; 

b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa 

Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website UB, dan melalui 

media lainnya yang dianggap efektif. 

c. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas. 

d. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap 

pelanggaran Kode Etik. 

e. Pimpinan Universitas, Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada 

ayat (d); dan 
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f. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Universitas. 

14.4. Sanksi 

a. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan 

fakultas masing-masing; 

b. Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap 

pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang 

mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik. 

c. Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, 

skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas. 

d. Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu 

minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang 

bersangkutan. 

e. Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas 

masing- masing. 

f. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis pengadilan yang 

sudah berkekuatan hukum tetap, minimal 2 (dua) tahun penjara dikeluarkan dari 

status mahasiswa Universitas Brawijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor. 

 

14.5. Ketentuan Lain-Lain 

a. Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif 

mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang 

lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari 

serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan 

UB. 

b. Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang 

kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas 

Brawijaya. 

c. Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam prilaku mahasiswa 

UB, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasssiswa 

diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa UB yang 

beretika dan berakhlak terpuji. 
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BAB XV  

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DAN UNIT 

PENUNJANG TEHNIS LABORATORIUM 
 

Manajemen internal yang efektif, produktif, dan efisien merupakan salah satu 

indikator kualitas sebuah institusi pendidikan. Manifestasi dari manajemen internal yang 

seperti itu tercipta apabila terdapat deskripsi jelas peran, fungsi, dan tugas masing-

masing unsur penyelenggaraan pembelajaran Kurikulum Perguruan Tinggi. 

Unsur yang dimaksud meliputi unsur-unsur:  

1. Pimpinan Fakultas 

2. Gugus Penjaminan Mutu (GJM) 

3. Jurusan 

4. Unit Penjaminan Mutu (UJM) 

5. Program Studi 

6. Tim Kurikulum 

7. Tim Monitoring dan Evaluasi Kurikulum  

8.  Laboratorium  

a. Laboratorium Penyelenggaraan Makanana 

b. Laboratorium Analisa Zat Gizi 

c. Laboratorium Biokimia 

d. Laboratorium Komunikasi dan Nutritional Assessment 

e. Laboratorium Hewan Coba 

9. Penanggungjawab mata kuliah dan Kelompok Pengajar 

10.  Dosen Penasehat Akademik. 
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BAB XVI  

ADMINISTRASI AKADEMIK 
 

Administrasi pendidikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan 

Jurusan Gizi UB, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum 

dan mewujudkan visi dan misi Jurusan Gizi UB dan harus dilaksanakan secara efisien, 

efektif dan terintegrasi. Administrasi akademik sebagai bagian dari administrasi 

pendidikan secara khusus bertujuan salah satunya untuk mengatur pelaksanaan 

administrasi akademik mahasiswa yang secara bertahap pelaksanaannya diarahkan 

menuju sentralisasi.  

16.1.  Status Akademik 

Status akademik mahasiswa berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah 

dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi: 

a. Tidak Terdaftar 

Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi. 

b. Terdaftar 

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi 

administrasi. 

c. Aktif 

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi 

administrasi dan akademik. 

d. Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah 

Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester 

dengan ijin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat 

dilakukan mulai semester I. Adapun prosedur pengajuan cuti akademik dan/atau 

terminal kuliah: 

1) Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa 

daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan. 

2) Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah 

berakhirnya masa daftar ulang dan dikenakan biaya pendidikan pada semester 

yang diajukan. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan 

secara online oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

3) Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester 

untuk program vokasi dan sarjana;  

4) Pengajuan cuti akademik  dan/atau  terminal  kuliah  dilakukan  per semester. 

5) Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan 

status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester 

sebelumnya) serta tidak habis masa studi. 
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6) Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak 

diperkenankan. 

 

7) Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal kuliah pada 

sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PDDikti). 

 

e. Evaluasi Studi 

Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi 

persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya. 

 

f. Gagal Studi/Drop Out 

Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi 

keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 

(dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Keluarga 

Besar Universitas Brawijaya serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas 

Brawijaya. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Program 

kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal 

Studi.  

 

g. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain 

Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan 

pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah 

ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor dan dilakukan secara online, adapun 

prosedur pengajuan mengundurkan diri sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara online 

dengan mengunggah surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali. 

2. Validasi permohonan oleh fakultas/program dengan mengunggah surat 

persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di fakultas/ 

program jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas 

tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb). 

3. Validasi permohonan oleh univeritas dengan mengunggah surat 

persetujuan mengundurkan diri oleh Rektor jika persyaratan 

mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, 

perpustakaan, dsb). 

4. Surat keterangan mengundurkan diri oleh Rektor asli dapat diambil langsung 

oleh yang bersangkutan di universitas dan wajib menyerahkan KTM asli. 

5. Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan. 

 

h. Meninggal Dunia 

Pimpinan Fakultas/Program melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa 

meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung. 
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16.2.  Registrasi Mahasiswa 

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk 

memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara 

melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan pemrograman kuliah 

sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh 

mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut. 

16.2.1. Tujuan 

a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester. 
b. Untuk mengetahui besarnya “student  body”  dan  jumlah  mahasiswa  yang 

mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester. 
c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa. 
d. Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

16.2.2. Jenis Registrasi Mahasiswa 

a. Registrasi Administrasi 

Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status 
terdaftar sebagai mahasiswa di UB. 

 Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru 
Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon 
mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai 
pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai 
mahasiswa UB. 

 Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama 
Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui 
laman resmi universitas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi 
persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh masing-masing 
Fakultas/Program. 

b. Registrasi Akademik 
Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status 
Aktif pada fakultas tertentu dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik 
pada semester tertentu. Adapun kegiatan tersebut meliputi: 

 Pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi 
Akademik Mahasiswa (SIAM) 

 Konsultasi rencana studi dan persetujuan KRS oleh dosen Penasehat 
Akademik. 

 Pengisian kartu perubahan rencana studi dan pembatalan mata kuliah 
diatur oleh masing-masing Fakultas/Program. 

c. Sanksi 

 Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam 
pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon 
mahasiswa UB tahun akademik yang bersangkutan. 

 Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu 
semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa 
untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya. 
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 Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan 
apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai 
mahasiswa UB. 

 Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir 3 dapat 
mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat- 
lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi. 

 Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester 
kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa UB. 

 

16.3. Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan 

Penentuan besarnya biaya pendidikan mahasiswa UB berdasarkan atas 
peraturan Rektor, adapun ketentuan dalam pembayaran biaya pendidikan antara 
lain: 
a. Setiap mahasiswa baru yang diterima di UB wajib melakukan pembayaran 

biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi 
administrasi sebagai mahasiswa baru; 

b. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi 
administrasi; 

c. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin 
Rektor, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang 
bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat heregistrasi 
dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan 
permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari Fakultas ditujukan 
kepada Rektor; 

d. Jika mahasiswa (baru /lama) memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik 
maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya 
pendidikan selama menjalani cuti akademik  tersebut sehingga dapat 
melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat 
dengan menunjukan surat persetujuan cuti akademik 

e. Jika mahasiswa (baru/lama) memperoleh ijin Rektor untuk Terminal 
Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya 
pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah. 

 

16.4. Kartu Tanda Mahasiswa 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)  merupakan tanda bukti terdaftar sebagai 
mahasiswa UB, adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain: 

a. KTM diberikan  pada  saat  mahasiswa  baru  telah  melaksanakan  proses 
registrasi. 

b. Pengambilan KTM dilakukan di fakultas masing-masing. 

c. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa UB. 

d. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke UB, akan 
mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan 
masa pertukaran pelajar/ kerjasama berlangsung di UB. 

e. Jika KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan 
cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di 
universitas. 
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16.5. Perpindahan Mahasiswa 

Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan UB maupun 

perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke UB harus 

dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan. 

16.5.1. Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya 

Merupakan perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada di 

lingkungan UB. Perpindahan antar program studi tersebut terdiri dari: 

a. Perpindahan program studi dalam satu fakultas 

b. Perpindahan program studi antar fakultas 

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan 

perpindahan program studi di lingkungan UB antara lain: 

1. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi adalah: 

a. Untuk program sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus menerus 

sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta 

telah mengumpulkan: 

- Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75. 

- Untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75. 

2. Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program 

studi asal. 

3. T

idak pernah melanggar peraturan pada program studi asal. 

4. Perpindahan harus dalam jenjang pendidikan yang sama/setara, terkait 

penyetaraan mata kuliah sesuai bidang ilmu diatur oleh masing-masing 

fakultas/program. 

5. Permohonan pindah program studi baik di dalam/antar fakultas diajukan 

secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang 

bersangkutan kepada Dekan/Direktur/Ketua. 

6. Jika permohonan telah disetujui di fakultas, maka Dekan/Direktur/ Ketua 

mengajukan secara tertulis kepada Rektor. 

7. Persetujuan dan kesediaan Dekan/Direktur/Ketua pada program studi yang 

dituju. 

8. Perpindahan program studi hanya boleh l (satu) kali selama menjadi 

mahasiswa UB. 

9. Perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor. 

10. Perpindahan program studi tidak merubah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

11. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 

kuliah dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas 

waktu seperti tersebut dilampaui. 

12. Persyaratan lain tentang perpindahan antar program studi dalam satu fakultas 

diatur dalam buku pedoman akademik fakultas. 
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16.5.2. Perpindahan Mahasiswa dari PTN lain ke Universitas Brawijaya 

Perpindahan mahasiswa ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama 

a. Syarat-syarat 
Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah: 
-  Program Sarjana: minimal  2 (dua) semester dan maksimal  4 (empat) 

semester, dengan ketentuan: 
• 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK 3,00 

atau 

• 4 (empat) semester: telah mencapai minimal 80 sks dengan IPK > 

3,00. 
b. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak pernah mendapat 

dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal. 

c. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Universitas Brawijaya. 
d. Berasal  dari  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  dan  dari  program  studi 

terakreditasi BAN/LAM sekurang-kurangnya dengan predikat B. 

e. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal. 
f. Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan 

menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah. 
g. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik dari 

OTO (Overseas Training Office) Bappenas dengan nilai > 450 untuk 
pascasarjana. 

h. Permohonan pindah calon mahasiswa dari PTN lain ke UB ditujukan kepada 
Rektor dengan tembusan surat kepada Dekan Fakultas/Ketua Program/Direktur 
Program Pascasarjana yang membawahi program studi yang dituju dengan 
melampirkan: 
 Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan IPK 

nya. 
 Surat pindah dari perguruan tinggi asal. 
 Persetujuan orang tua/wali/instansi. 

 Surat keterangan   tidak pernah  melakukan   pelanggaran  peraturan 
perguuan tinggi asal. 

i. Permohonan pindah harus diterima UB paling lambat 1(satu) bulan sebelum 
kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. Permohonan pindah 
tidak dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui. 

j. Persyaratan lain dapat ditentukan dan diatur dalam buku pedoman akademik 
masing-masing fakultas. 

k. Syarat lain bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ke UB 
ditetapkan lebih lanjut dalam buku Pedoman Pendidikan untuk mahasiswa 
internasional. 

l. Dalam rangka menjamin kualitas lulusan, Fakultas/Program/ Program 
Pascasarjana dapat menetapkan syarat tambahan selain yang ditetapkan pada 

m. Mahasiswa pindahan yang diterima di UB mempunyai kewajiban membayar 
biaya pendidikan seperti mahasiswa baru. 
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16.6. Administrasi Sistem Kredit 

17.6.1 Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit 

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi antara lain: 
 

a. Pedoman Pendidikan 
Pedoman Pendidikan ini disediakan sebelum perkuliahan tahun akademik 

tertentu dimulai dan berisi antara lain: 

- Kalender Akademik, yang mengatur waktu awal dan akhir kuliah, ujian, 
pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan 
genap. 

- Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester. 
- Penjelasan   tentang   Tujuan   Pendidikan  Sarjana 

- Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, 

ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa dan lain-lain. 

- Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan. 

- Penjelasan tentang bimbingan konseling dan Penasihat akademik. 

- Penjelasan tentang tata krama kehidupan di kampus. 
b. Penasihat Akademik (PA)  

c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) seperti diatur dalam Aturan Pemberian 

Nomor Induk seperti tercantum pada tabel berikut: 

 

Tabel 15 Nomenklatur Nomor Induk Mahasiswa 

Keterangan Digit ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

13 14 15 
                

  Tahun terdaftar di UB               

Jenjang Pendidikan/Strata                

Fakultas/Program               

Program Studi               

Jalur Penerimaan/Seleksi               

Semester Penerimaan                

Kelas (Indonesia/Inggris)                

Kampus UB                

Nomor Urut Mahasiswa              

 

17.6.2 Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit 

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap 
kegiatan pada setiap semester yaitu: 

a. Persiapan Pendaftaran 

Beberapa hal yang perlu disiapkan pada tahap persiapan pendaftaran antara lain: 
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- Daftar nama Penasihat  Akademik  (PA)  beserta  mahasiswa  yang 

dibimbingnya. 

- Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya, yaitu: 

 Kartu Rencana Studi (KRS). 

 Kartu Hasil Studi (KHS). 

b. Pengisian Kartu Rencana Studi 

 Penentuan Rencana Studi Semester. 

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen 
Penasihat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, 
rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang 
telah ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya 
ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada 
semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada 
semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai 
dengan  persetujuan  dosen  PA.  Rencana studi semester  yang  telah 
divalidasi melalui sistem siakad online kemudian diserahkan kepada Sub 
Bagian Akademik Fakultas. 

 Perubahan Rencana Studi. 
Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti 
sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. 
Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu 
pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik (PA). 

 Pembatalan Mata kuliah. 
Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan 
rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada 
semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang membatalkan 
sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu 
kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera 
dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas. 

 Hasil Studi. 
Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa 
bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam Kartu Rencana Studi 
(KRS) dan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS). 

c. Kuliah, Seminar, Praktikum dan Sejenisnya 

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah-kuliah, seminar-seminar, 

praktikum- praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana 

studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Jurusan dapat dilaksanakan mulai 

pukul 07.00 hingga pukul 16.00 WIB. 
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d. Penyelenggaraan Ujian Mata kuliah 

Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah 
sebagai berikut: 

 Merencanakan Jadwal Ujian. 
Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah semester dan 
akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat 
dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian 
diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, 
sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengatur persiapan yang 
diperlukan sedini mungkin. Jadwal ujian hendaknya disusun bersama-
sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum. Ujian 
Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester diselenggarakan oleh 
panitia yang ditetapkan oleh Dekan. 

 Pelaksanaan Ujian. 

Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti 
sekurang- kurangnya 80% dari perkuliahan semester yang bersangkutan 
serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti 
kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai 
yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks 
mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai 
akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, 
nilai praktikum, nilai kuis dll) diumumkan kepada mahasiswa. 

e. Pengadministrasian Nilai 

- Kartu Hasil Studi (KHS). 
Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub BagianAkademik 
sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas, agar dapat dilakukan 
pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester 
dibuat untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan Sub 
Bagian Akademik Fakultas. 

- Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa. 
Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik 
Jurusan. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan adalah: 

 Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah. 

 KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang 
bersangkutan pada setiap semester dan indeks prestasinya 
ditandatangani oleh pejabat Fakultas yang berwenang (Kaprodi). 

 Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai 
dengan semester yang bersangkutan. 
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f. Penyelenggaraan Yudisium 

- Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan 

proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan 

ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. 

Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat- 

syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat 

mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus 

pada program pendidikan tertentu. 

- Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium : 

 Syarat yudisium yang ditentukan oleh Jurusan 

 Transkrip akademik 

 Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan 

- Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing jurusan sesuai 

dengan kalender akademik yang berlaku. 

 

16.7. Syarat Wisuda Sarjana 

a. Mahasiswa  telah  mengikuti  yudisium  dan  dinyatakan  lulus  pada  
program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda 

b. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda 
sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu 
wisuda. 

c. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat 
mengambil ijazahnya di Fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti 
wisuda lagi. 

d. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal 
kelulusan, UB tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan 
ijazah. 

e. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam 
dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. 

f. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni UB tidak dapat diterbitkan 

kembali. 

g. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan 
dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat 
diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan 
Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018.  
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BAB XVIII  

PENUTUP  
 

 

1. Pedoman Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan, Pedoman Pendidikan ini ditinjau kembali dan 

diperbaiki sebagaimana mestinya.  

 

2. Hal-Hal yang belum diatur dalam Pedoman Pendidikan ini ditetapkan kemudian 

dengan Keputusan tersendiri. 

 

 


