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KATA PENGANTAR 

 

Manual prosedur Dietetic Internship clinic adalah 

pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dietetic 
Internship clinic dalam rangka mencapai kompetensi yang 

harus dicapai oleh Intern. 

Tujuan ditetapkan manual prosedur Dietetic Internship 
clinic adalah dalam rangka penjaminan mutu proses 

belajar mengajar agar tercapai kompetensi lulusan 
program studi sesuai visi, misi, dan tujuan akademik 

Program Studi Gizi. 

Manual Prosedur Dietetic Internship clinic disusun 

sesuai dengan karakteristik program studi Gizi. 

Manual Prosedur Dietetic Internship clinic akan selalu 
diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi serta kebutuhan Mahasiswa. 

 

                           Malang, 15 Agustus 2012 

                               Ketua PS Ilmu Gizi,  

Ttd. 

                           Dr. dr. Endang Sri Wahyuni, MS 
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DIETETIC INTERNSHIP CLINIC 

 

Tujuan: 

Pada akhir kegiatan Dietetic Internship Clinic, diharapkan 
intern memiliki kemampuan dalam melaksanakan 

nutritional care process pada berbagai macam kondisi 

pasien. 
 

Ruang lingkup : 

Dietetic Internship pada rotasi klinik yaitu lahan yang 

digunakan adalah rumah sakit  

 

Definisi: 

Kegiatan Dietetic Internship pada rotasi Klinik bertujuan 
untuk dapat mencapai kompetensi yaitu:  

- Melakukan praktek kegizian sesuai dengan peraturan 
dan undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan 

standard akreditasi dan Ruang Lingkup Praktek 

Kegizian, Standar Kinerja Profesional dan Kode Etik 
untuk Profesi Diet  

- Membangun hubungan kolaboratif dengan stakeholder 
internal dan eksternal  (termasuk pasien, klien, 

petugas kesehatan, dokter, perawat dan profesional 
kesehatan lainnya, administrasi dan personil 

pendukung) untuk mencapai tujuan  
- Menunjukkan atribut profesional (seperti advokasi, 

focus pelanggan, pengambilan risiko, berpikir kritis, 

fleksibilitas, manajemen waktu, prioritas kerja dan 
etos kerja dalam budaya berbagai organisasi)  

- Melakukan asuhan gizi (Nutritional Care Process) dan 

menggunakan gizi standar bahasa untuk berbagai 
setting (individu, kelompok dan populasi dengan usia 

dan status kesehatan bervariasi)  
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- Melakukan pengkajian status gizi individu, kelompok 

dan populasi dengan berbagai setting pelayanan gizi  
- Melakukan diagnosa gizi dan membuat laporan 

Problem-Etiology-Sign/Symptom (PES) 
- Merencanakan dan menerapkan intervensi gizi untuk 

memprioritaskan diagnosa gizi, merumuskan preskripsi 

diet, menetapkan tujuan, serta memilih dan mengelola 
intervensi 

- Memonitor dan mengevaluasi masalah, etiologi, tanda, 
gejala dan dampak intervensi terhadap diagnosa gizi  

- Melakukan evaluasi diri, mengembangkan tujuan dan 
menyiapkan draft portofolio untuk pengembangan 

profesional  

- Memilih indikator yang sesuai untuk mengukur kondisi 
klinis, program, kualitas, produktivitas, hasil ekonomi 

atau lainnya  
- Menerapkan panduan berbasis bukti, melakukan 

review sistematis dan literature ilmiah dalam proses 

asuhan gizi dan bidang praktek kegizian yang lain 
- Menggunakan ketrampilan pendidikan dan konseling 

efektif untuk membantu perubahan perilaku  
- Menunjukkan kemampuan menulis profesional dalam 

penyajian komunikasi professional (misalnya naskah 
penelitian, proposal proyek, materi pendidikan, 

kebijakan dan prosedur) 
- Mengembangkan dan menunjukkan kemampuan 

komunikasi yang efektif dengan menggunakan metode 

lisan, cetak, visual, elektronik dan media massa untuk 
klien dalam memaksimalkan pendidikan, pelatihan 

karyawan dan pemasaran  
- Mengembangkan dan menunjukkan kemampuan 

komunikasi yang efektif dengan menggunakan metode 

lisan, cetak, visual, elektronik dan media massa untuk 
klien dalam memaksimalkan pendidikan, pelatihan 

karyawan dan pemasaran  
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- Mendesain, menerapkan dan mengevaluasi presentasi 

yang mempertimbangkan keragaman budaya dan latar 
belakang target audiens  

- Menunjukkan ketegasan dan ketrampilan negosiasi 
dengan memperhatikan latar belakang  pengalaman, 

pendidikan dan keragaman budaya  

- Menggunakan ketrampilan pendidikan dan konseling 
efektif untuk membantu perubahan perilaku  

- Mengevaluasi penelitian bidang gizi terkini dan 
mengaplikasikan dalam praktek dietetics  

 

Rujukan: 

1. Modul Dietetic Internship 

2. IK. Tata tertib peserta DI (Dietetic Internship)  (00803 
07065) 

3. IK. Tata cara pembimbingan DI (Dietetic Internship) 
(00803 07066) 

4. IK. Tata cara penilaian Penilaian DI (Dietetic 

Internship) (00803 07067) 

 

Garis Besar Prosedur : 

1. Intern yang terdaftar di pendidikan profesi, mengikuti 

pembekalan Dietetic Internship sebelum dilakukan 
kegiatan Dietetic Internship. 

2. Intern praktek pada lahan yang telah ditentukan 

sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh koordinator 
pendidikan profesi 

3. Di lahan praktek, intern mengerjakan seluruh 
rangkaian penugasan pada setiap sub place sesuai 

dengan penugasan yang tercantum pada pedoman 

dietetic internship clinic 

4. Intern mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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5. Selama proses kegiatan, intern melakukan konsultasi 

dengan clinical instructure dan pendamping lahan 

6. Intern membuat laporan dari penugasan yang 

diberikan dan mempresentasikan hasilnya di depan 
clinical instructure dan pendamping lahan. 

7. Intern merevisi laporan yang telah di presentasikan. 

8. Intern mengumpulkan hasil laporan yang telah di 
setujui oleh clinical instructure dan pendamping lahan 

9. Intern melakukan exit exam diakhir pendidikan profesi 
gizi 
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Alur Prosedur Kegiatan Dietetic Internship Clinic 
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Tim Penyusun : 

 

1. Inggita Kusumastuty, M.Biomed 

2. Kanti Tritisari, MPH 

3. Ayuningtyas Dian A, S.Gz 


