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I. PENDAHULUAN	  
 

1.1	  Sejarah	  
 

Jurusan Gizi merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (UB) yang 
terletak di jalan Veteran Malang. Jurusan ini telah dirintis dengan pendirian program Studi S1 Gizi 
sejak tahun 2002 dan memperoleh surat rekomendasi PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) No. 
059/DPP/Sekr/III/2002 serta surat dukungan dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia no. HK.03.2.4.1.261 
Januari 2004. 
  
Berdasarkan SK. Menteri Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi No. 1031/J/T/2004, 
Program Studi  Jenjang Sarjana (S1) Gizi resmi bernaung dibawah Fakultas Kedokteran di 
Universitas Brawijaya.   
 
Sejak 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.   
 
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 aktreditasi tersebut sejak tanggal 2 April 2009 sampai dengan 2 
April 2014.  Pada bulan Desember 213 telah dikirimkan dokumen untuk proses re-akreditasi program 
studi S1 Ilmu Gizi.  

 
Program Studi ini kemudian berkembang menjadi Jurusan Gizi dengan diterbitkannya SK Rektor 
UB mengenai pembentukan Jurusan Gizi, Keperawatan dan Kedokteran No 224/SK/2007 tangal 6 
Juni 2007.  Saat ini Jurusan gizi memiliki Program Studi S1 Gizi dan Pendidikan Profesi dimana 
untuk Program Studi Pendidikan Profesi baru dimulai pada TA 2011/2012 semester genap 
berdasarkan SK Rektor No 286/SK/2011 tanggal 31 Mei 2011. 

 

1.2	  Tonggak	  Sejarah	  (Milestone)	  
 

TAHUN CAPAIAN 

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

Januari 2004 Memperoleh surat dukungan dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia no. HK.03.2.4.1.261 

Feb 2004 Memperoleh SK pendirian Program Studi S1 Ilmu Gizi berdasarkan SK. Menteri 
Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi No. 1031/J/T/2004 

10 Juni 2009  Perpanjangan ulang izin penyelenggaraan Program Studi Strata satu (S1) berdasarkan 
SK.  Menteri Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi No. 2177/D/T/K-N/2009 
sampai tanggal 11 Mei 2013. 

12 Dec 2012 Perpanjangan ulang izin penyelenggaraan Program Studi Strata satu (S1) berdasarkan 
SK.  Menteri Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi No. 13828/D/T/K-N/2012 
sampai tanggal 11 Mei 2017 



	  

	  

6 Juni 2007 Pembentukan Jurusan Gizi, Keperawatan dan Kedokteran dengan SK Rektor No 
224/SK/2007 

2007/2008 PS SI Pertama yang menyelenggarakan Kurikukulum Berbasis Kompetensi, pada 
2009/2010 PS S1 Pertama di Indonesia yang menggunakan metode “student centered 
learning” dengan PBL  

2009 PS S1 Gizi pertama yang menyelenggarakan pembelajaran dengan metode PBL untuk mhs 
TA 2007/2008 

2 April 2009  Memperoleh akreditasi 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 aktreditasi tersebut sampai dengan 2 April 2014.  

31 Mar 2010 Memperoleh UBAQA  (UB annual quality award) sebagai salah satu dari 5 Jurusan/PS 
baru dengan kinerja akademik terbaik di UB (No. 22/UBAQA-UB/2010 

14 Nov 2011 Perolehan seritifikat ISO 9001:2008 dimana Jurusan Gizi menjadi salah satu unit yag 
diaudit oleh tim ISO (masa berlaku hingga 13 Nov 2014) 

2005 Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor 240/DPP-PERSAGI/Sek/X/2005 
dan No. 5428/J10.1.17/PM3/2005  antara FKUB dengan DPP PERSAGI tentang 
Pemanfaatan Kemampuan Kedua Belah Pihak, secara Optimal untuk Penyelenggaraan 
Pendidikan Profesi Gizi.  

2010 Perpanjangan Naskah Perjanjian Kerjasama dengan DPP PERSAGI hingga tahun 2015 
Dengan No. 376/SK/DPP-PERSAGI/XII/2010 dan Nomor 8413a/H10.7/PM3/10/2010.  

12-15 Jan 2010 Penyelenggaraan ITFI-2 

2010 Penerbitan Modul Pendidikan Profesi Gizi dengan ISBN 

20 Dec 2010 Penerbitan Rekomendasi pembukaan Pendidikan Profesi Gizi pada Jurusan Gizi FKUB 
dari Kolegium Ilmu Gizi Indonesia (KIGI) nomor 324/KIGI/XII/2010 tertanggal 20 
Desember 2010 

8 April 2011 Penerbitan Rekomendasi  pembukaan Pendidikan Profesi Gizi pada Jurusan Gizi FKUB 
dari Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) nomor 023/AIPGI/Sek-2/IV/2011 
tertanggal 8 April 2011 

31 Mei 2011 Terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor 286/SK/2011 tanggal 31 
Mei 2011 tentang Pembukaan Pendidikan Profesi Gizi mulai Tahun Akademik 2011/2012 
pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

Feb 2012/2013 Pembukaan Program Pendidikan Profesi Gizi angkatan 1 
 



	  

	  

II. ANALISIS	  SITUASI	  
 

2.1	   Pencapaian	  Renstra	  2009-‐2013	  
 
2.1.1 Visi,	  Misi,	  Tujuan	  
 
2.1.1.1	   Visi	  

Menjadi institusi pendidikan Ilmu Gizi Kesehatan yang terkemuka 
 

2.1.1.2	  	  Misi	  
Merintis pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu gizi 
kesehatan yang tanggap terhadap permasalahan gizi di masyarakat dalam upaya 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
 

2.1.1.3	  	  Tujuan	   	  
Untuk mencapai visi misi jurusan, maka tujuan proses kegiatan pendidikan adalah sebagai 
berikut: 
1. Menyiapkan lulusan  yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan YME, mampu 

membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja sehingga 
menjadi tenaga profesional yang tangguh dan mampu bersaing melewati batas nasional 

2. Menjadikan jurusan gizi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi gizi kesehatan serta 
seni guna mendorong pengembangan budaya 

3. Mewujudkan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan 
konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan substansi 
dan ketrampilan dalam bidang gizi kesehatansehingga mempunyai kemampuan 
mengidentifikasi, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara pemecaham masalah gizi 
 

2.1.1.4	  	  Kejelasan	  dan	  kerealistikan	  visi,	  misi,	  tujuan,	  dan	  sasaran	  Program	  Studi	  
Visi, misi, tujuan dan sasaran disesuaikan dengan kondisi per 2012 serta feedback stakeholder. 
 
Kondisi  capaian saat  ini  
Visi dan misi yang dilakukan tahun 2009 belum melibatkan semua stakeholder dalam 
penyusunannya.Monitoring dan evaluasi  terhadap pencapaian target dilakukan scara berkala 
mulai dari pemantauan capaian tiap aktifitas yang dilakukan secara periodik melalui rapat 
Program Studi tiap bulan. Selain itu dengan adanya penjaminan mutu internal program studi, 
secara periodik memantau ketercapaian sasaran mutu melalui pendokumentasian dan 
pelaporan yang baik. Harapan selanjutnya bahwa capaian aktifitas dan sasaran mutu ini akan 
mejamin pencapaian program, pencapaian strategi dan pada akhirnya mencapai Visi, Misi, 
Tujuan dan Sasaran.  
 

 
 

2.1.1.5	  	  Sosialiasi	  yang	  efektif	  tercermin	  dari	  tingkat	  pemahaman	  
Kondisi  capaian saat  ini  
Sosialisasi visi dan misi tahun 2009 dilakukan melalui website dan beberapa kegiatan 
insidental, namun belum ada evaluasi umpan balik tentang pemahaman visi dan misi. 

 



	  

	  

2.1.2	   Tata	   pamong,	   kepemimpinan,	   sistem	   pengelolaan	   dan	   penjaminan	  
mutu	  

2.1.2.1	  Tatapamong	  
Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, 
berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 
jawab, dan adil. 
 
Kondisi  capaian saat  ini  
Program Studi Ilmu Gizi diketuai oleh Ketua  dan Sekretaris  Gizi yang juga sebagai Ketua dan 
Sekretaris Program Studi Ilmu Gizi. Ketua Program Studi bertanggung jawab pada Dekan. 
Untuk membantu kerja Ketua dan Sekretaris Program Studi dalam mencapai visi, misi, tujuan 
serta sasaran program studi, maka dibentuk koordinator-koordinator unit yang terdiri dari: 
Koordinator Nutrition Education Unit yang mengelola proses pengembangan, monitoring dan 
evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran; Koordinator  Pendidikan  Profesi yang mengelola 
program Profesi; Koordinator Penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengkoordinir 
monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa serta pengabdian 
masyarakat oleh dosen; Koordinator kemahasiswaan dan alumni yang menjadi perantara 
antara kegiatan kemahasiwaan dan alumni dengan Program Studi serta beranggung jawab 
untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan baik pelanggan eksternal maupun internal; 
Koordinator pengembangan dan kerjasama yang membantu  Ketua dan Sekretaris  Program 
Studi dalam memantau pelaksanaan kerjasama serta membantu menginisisasi kegiatan 
pengembangan Program Studi. Dalam pengelolaan Program Studi, Ketua dan Sekretaris 
Program Studi juga didukung oleh tenaga kependidikan yang bertugas sebagai administrasi 
akademik, keuangan, umum dan perlengkapan. Koordinator laboratorium juga ditugaskan 
untuk mengelola laboratorium di bawah ruang lingkup program studi untuk mendukung 
proses belajar mengajar dan penelitian dosen. Sebagai bagian dari penjaminan mutu internal, 
maka Tim UJM (Unit Jaminan Mutu) ditugaskan Dekan untuk membantu Ketua dan 
Sekretaris Program Studi untuk untuk mengkoordinir penyediaan dokumen mutu dan 
membantu memantau implementasinya.Semua unsur pelaksana tersebut bertanggung jawab 
langsung kepada Ketua Program studi. Struktur organisasi tersebut ditetapkan berdasarkan 
SK Dekan Nomor 177A/SK/UN10.7/KP/2013. Untuk tugas akhir mahasiswa dan administrasi 
dikendalikan langsung oleh tim Tugas Akhir dari Fakultas. Selain itu terkait dengan 
kemahasiswaan, salah satu dosen menjadi staf kemahasiswaan dibawah koordinasi PD III. 
 
Antara unsur pelaksana Program Studi terdapat jalur Koordinatif. Kebijakan yang langsung 
dari Rektorat diteruskan ke Fakultas yang selanjutnya diteruskan ke Program Studi untuk 
dilaksanakan. Usulan dari staf pengajar maupun unsur pelaksana lain disampaikan ke Ketua 
Program untuk diteruskan ke Fakultas.Terdapat struktur organisasi yang secara periodik telah 
dievaluasi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua Program Studi 
Dr. dr. Endang Sriwahyuni, MS 

UJM 
Titis Sari Kusuma, S.Gz 

Sekretaris Program Studi 
Nia Novita Wirawan, MSc 

Unit Pengembang 
Dian Handayani, Ph.D 

Unit Laboratorium 
Iva Tsalissavrina, MPH 

Administrasi 

Akademik 
Sri wahyuni, 

SAB 

Keuangan 
Intan D, 

SAB 

Umum dan 
Perlengkapan 
Puguh Cahyo P 

Unit 
Kemahasiswaan 

dan Alumni 

Nutrition 
Education Unit 
Laksmi K, S.Gz 

Kelompok 
Bidang 

Peminatan 

Unit 
Pendidikan 

Profesi 

Unit Penelitian 
dan 

Pengabdian 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 .  Struktur Organisasi  Program Studi  I lmu Gizi  
 

2.1.2.2	  	  Karakteristik	  kepemimpinan	  yang	  efektif	  
Kondisi  capaian saat  ini  
Efisiensi kepemimpinan program studi dapat dicapai melaui pengalihan (deputizing) dan 
pelimpahan wewenang.Efektifitas kepemimpinan dicapai melalui koordinasi, konsultasi dan 
informasi antar unit kerja dalam struktur organisasi dan manajemen program studi. 

 
Ketua dan  Sekretaris Program studi dipilih secara langsung oleh seluruh dosen dan tenaga 
pendidikan melalui aturan yang telah ditetapkan. Tahapan pemilihan Ketua dan Sekretaris 
Program Studi adalah dengan membentuk tim pemilihan yang bertanggungjawab dalam 
menjaring bakal calon Ketua dan Sekretaris Program Studi, melakukan pemilihan dan 
membawa hasil pemilihan ke Dekan. Selanjutnya Dekan dan ditetapkan oleh rektor 
Universitas Brawijaya. 
 
Berdasarkan SK Rektor nomor 204/SK/2007, kualifikasi minimal yang harus dimiliki oleh 
seorang Ketua /Program Studi adalah memiliki kapasitas akademik doktor (S3) dengan jabatan 
fungsional sekurang-kurangnya lektor, dan Sekretaris /Program Studi adalah memiliki 
kapasitas akademik serendah-rendahnya magister dengan jabatan fungsional sekurang-
kurangnya asisten ahli, mandiri, bertanggung jawab, memiliki kemampuan memimpin dan 
bekerjasama, komunikatif serta loyal terhadap lembaga. 

 
Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 tahun dan dapat diangkat 
kembali. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dengan Surat Keputusan Rektor 
Universitas Brawijaya No 177/SK/ 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 
Ketua/Sekretaris /Program Studi Fakultas kedokteran Universitas Brawijaya periode 2012-
2016, dan Keputusan Rektor No 598/SK/2012 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris 
Program Studi Ilmu Gizi pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 
 
Sistem kepemimpinan pada Program Studi pada dasarnya mengadopsi pola kepemimpinan 
operasional, pola kepemimpinan organisasi dan pola kepemimpinan publik dimana dalam 
operasioalisasi keseharian mengadopsi pola kepemimpinan partisipatif sesuai dengan tata nilai, 
budaya organisasi, etika organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Fakultas 
Kedokteran. 
 
Terkait dengan pola kepemimpinan operasional, Ketua Program Studi membawa 
operasionalisasi program studi mengikuti ketentuan peraturan perundangan, berpijak pada 
rencana strategis untuk mencapai visi, misi dan tujuan program studi dimana kinerjanya 
diukur dan dievaluasi berdasarkan indikator dan standar yang telah ditetapkan. Standar yang 



	  

	  

dimaksud meliputi Standar Nasional Pendidikan untuk Pendidikan Tinggi, Pedoman Akademik 
Program Studi Ilmu Gizi, Sasaran Mutu Program Studi dan ISO. 
 
Pola Kepemimpinan organisasi dimaksudkan sebagai karakteristik kemampuan pemimpin 
dalam mempengaruhi anggota organisasinya untuk bersama-sama mencapai tujuan.Pola 
pengorganisasian dan manajemen Program Studi telah disusun bersama dan 
diimplementasikan pada semua bagian sesuai dengan alur perintah dan alur fungsi struktur 
organisasi Program Studi serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing. 
 
Pola kepemimpinan publik ditunjukkan dengan kemampuan pimpinan program studi dalam 
memanfaatkan peluang dari luar untuk memperkuat institusi.Pola ini ditunjukkan dengan 
perluasan jaringan kerjasama, dan pelaksanaan kerjasama baik dengan institusi pemerintah 
maupun non pemerintah. Kerjasama dengan institusi tersebut selain dalam rangka untuk 
mendapatkan lahan belajar bagi masasiswa namun juga untuk pengembangan kapasitas 
sumber daya manusia serta untuk pengembangan kapasitas penelitan maupun pengabdian 
masyarakat sebagai upaya untuk pencapaian visi, misi dan tujuan program studi 
 
Ketua Program Studi dalam kegiatan seharí-hari dibantu oleh seorang Sekretaris Program 
Studi, sehingga apabila Program Studi studi berhalangan, maka Ketua Program Studi 
mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Program Studi. Pimpinan Program Studi 
(Ketua dan Seketaris Program Studi) juga dapat melakukan pengalihan (deputizing) tugas dan 
tanggung jawabnya kepada bawahannya sepanjang sesuai dengan kewenangan yang 
dimungkinkan. Kepemimpinan di Program Studi dilakukan secara koordinatif, komunikatif, 
terbuka, demokratis dimana minimal setiap bulan secara rutin Ketua Program Studi, 
Sekretaris Program Studi, dan seluruh staf dosen dan tenaga kependidikan mengadakan rapat 
untuk membahas masalah terkait perkembangan dan capaian kegiatan. Dalam hal keuangan, 
bendahara program studi diberi kewenangan mengatur keuangan program studi dengan 
sepengetahuan ketua program studi. 
 
Akuntabilitas pelaksanaan tugas ditunjukkan dengan sistem dan prosedur pelaksanaan tugas 
yang jelas dan terukur sebagai berikut: 1) Pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris 
Program Studi sesuai dengan prosedur dan ketentuan Rektor Universitas Brawijaya, 2). 
Pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi ketua dan program studi 
mengacu pada SK Mendiknas, SK Rektor, SK Dekan, 3) Monitoring dan penjaminan mutu 
pelaksanaan tugas dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu yang sah.  
 
Kejelasan dan keterukuran diterapkan mulai dari rencana anggaran untuk kegiatan akademik, 
rencana proses belajar mengajar, rencana dan capaian tiap unit, evaluasi proses pembelajaran, 
kepuasan pelanggan, evaluasi hasil studi mahasiswa, pengembangan dan perubahan 
kurikulum sampai dengan evaluasi dalam bentuk produk akademik (jumlah dan kualitas 
lulusan), produk penelitian (jumlah publikasi), serta produk pengabdian masyarakat (jumlah 
program yang sudah dilaksanakan).  

 

2.1.2.3	  	  Sistem	  pengelolaan	  fungsional	  dan	  operasional	  program	  studi	  
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, 
staffing, leading, controlling yang efektif dilaksanakan. 
 
Kondisi  capaian saat  ini  
Terdapat planning kegiatan (renstra), struktur organisasi, sistem staffing yang jelas pada 
organisasi, terdapat proses leading dan controlling pada Jurusan Gizi FKUB. 
 
Bentuk keterlibatan civitas academica dalam planning, organizing, staffing, leading, 
controlling adalah  

a .  Penyusunan Recana Strategis  Dan Program Kerja  



	  

	  

Rencana strategis dan program kerja disusun dengan melibatkan seluruh komponen 
civitas academica melalui suatu rapat kerja dimana seluruh komponen dibagi menjadi 
komisi-komisi yang akan merumuskan baik rencana strategis ataupun program kerja 
yang akan menjadi acuan kinerja program studi.  

b .  Pengembangan Kurikulum  
Penyusunan atau perbaikan kurikulum dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dekan. 
Konsep kurikulum yang terbentuk kemudian dilokakaryakan di tingkat Program studi 
dengan melibatkan seluruh dosen pengampu mata kuliah, pengguna lulusan, alumni dan 
perwakilan mahasiswa. Jika konsep telah disepakati, selanjutnya akan disahkan oleh  
Ketua Program Studi. Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum yang telah 
disepakati secara periodik dikaji oleh tim kurikulum untuk selanjutnya disampaikan pada 
rapat Program Studi dimana perubahan-perubahan yang substansial akan dituangkan 
dalam bentuk memorandum yang disahkan oleh Ketua Program Studi untuk kemudian 
dilaksanakan oleh seluruh civitas academica.  

c .  Pengembangan kerjasama dan t indak lanjut  
Dalam pengembangan program studi, dengan koordinasi dari Ketua Program Studi dan 
dibantu oleh Sekretaris Program Studi, maka setiap komponen civitas akademika 
dilibatkan secara aktif untuk menginisiasi dan melaksanakan aktifitas pengembangan 
yang berorientasi pada pencapaian visi, misi dan tujuan program studi. Pengembangan 
dapat berupa menggunakan netwroking untuk pengembangan kerjasama dalam 
pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. 

d .  Pengembangan Sumber Daya 
Dalam hal rencana pengembangan sumber daya baik rencana rekrutment, pelatihan, 
studi lanjut, penempatan dalam struktur tertentu atau pendelegasian, maka Ketua 
Program Studi dan Sekretaris Program Studi melibatkan civitas academica khususnya 
koordinator bidang peminatan untuk memberi masukan terkait kebutuhan program studi.  

e .  Penentuan Pengajar   
Penentuan pengajar mata kuliah dilakukan berdasarkan pemetaan beban kerja dosen 
yang dilakukan oleh koordinator bidang peminatan dan timnya pada  setiap awal 
semester.  

f .  Penentuan Pembimbing Tugas Akhir   
Penentuan pembimbing Tugas Akhir mahasiswa dilakukan oleh tim TA Program Studi 
dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan di tingkat Fakultas. Selanjutnya 
pembimbing yang ditunjuk harus mengisi formulir persetujuan untuk selanjutnya akan 
diterbitkan Surat tugas pembimbing tugas akhir oleh Dekan 

g .  Evaluasi  proses  belajar  mengajar   
Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen. 
Kuesioner evaluasi proses pembelajaran disebarkan kepada mahasiwa pada setiap akhir 
semester. Hasil dari evaluasi tersebut di analisis oleh tim NEU untuk selanjutnya 
disampaikan pada pertemuan dengan seluruh dosen pada awal Semester berikutnya. 
Hasil temuan ini juga menjadi dasar dalam penentuan kebijakan selanjutnya. 

h .  Penjaminan Mutu Internal  Program Studi  
Penjaminan mutu harus dilakukan dengan melibatkan semua unsur internal yaitu dosen, 
mahasiswa dan tenaga kependidikan.Dalam pelaksanaannya semua penanggungjawab 
unit berlaku sebagai penyedia dokumen dan koordinator pelaksanaan dokumen mutu 
yang telah dibuat. Unit Jaminan Mutu bertugas mengendalikan pendokumentasian 
dokumen mutu dan pendukung serta menyediakan data capaian sasaran mutu yang akan 
digunakan oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi untuk membuat 
kebijakan.  

 
Selain itu, secara eksternal partisipasi civitas academica sebagai bagian pengembangan kebijakan, 
konseptor, pengelola program berskala regional maupun nasional ditunjukkan antara lain: 

- Partisipasi aktif sebagai pengurus organisasi profesi gizi (PERSAGI) pada tingkat DPC 
Malang Raya 

- Partisipasi aktif sebagai pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) 



	  

	  

- Civitas Academica Program Studi sebagai konsultan dalam penyusunan Buku Profil Pangan 
dan Gizi Kota Malang 2013 Civitas Academica Program Studi sebagai tim dalam penyusunan 
Standar Pelayanan, Standar Kompetensi, instrumen akreditasi gizi untuk LAM-PT Kes, Blue 
print Uji kompetensi gizi yang difasilitasi oleh HPEQ Dikti pada Komponen 1 dan 2. 

- Civitas akademika Program Studi terlibat sebagai anggota konsorsium bersama PT Savica 
(Indonesia),  Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Montpellier, France dan 
GroundWork LLC, Crans-près-Céligny, Switzerland untuk penulisan proposal penelitian yang 
diajukan ke Global Alliance to Improve Nutrition (GAIN) 
 

2.1.2.4	  	  Pelaksanaan	  penjaminan	  mutu	  di	  program	  studi	  
Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu 
soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner). 

 
 

 
Kondisi  capaian saat  ini  
Mutu pendidikan Prodi FKUB mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan 
mengandung Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Pendidik dan Kependidikan, 
Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, 
dan Standar Penilaian Pendidikan. Bagi Pendidikan Tinggi, standar yang dimaksud adalah 
Standar nasional Pendidikan menurut peraturan pemerintah diatas ditambah penelitian. 
Analisis sistemik penjaminan mutu secara implisis telah mengikuti pasal 2, ayat 1 dari PP no 
19/2005. 

 
Sebagai bentuk komitment penjaminan mutu internal, maka di tingkat program studi untuk 
membantu Ketua Program Studi dibentuk Unit Jaminan Mutu (UJM).  Unit jaminan mutu ini 
ditetapkan berdasarkan SK Dekan dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi. 
Monitoring dan Evaluasi Program Studi oleh UJM diinformasikan, dikoordinasikan, dan 
dikonsultasikan kepada Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang dibentuk oleh Dekan Fakultas dan 
melaksanakan tugas dan fungsinya lebih independen.GJM mempunyai hubungi informatif, 
konsultatif, dan koordinatif dengan Pusat Jaminan Mutu (PJM) di tingkat Universitas yang 
dibentuk dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Brawijaya.PJM adalah lembaga 
fungsional yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem 
Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) di tingkat Universitas. 
 
Evaluasi internal dilakukan secara berkelanjutan baik oleh masing-masing unit dan 
dilaporkan melalui rapat program studi tiap bulan, ataupun oleh penjaminan mutu internal 
yaitu Pusat Jaminan Mutu (PJM) tingkat Universitas ataupun oleh Gugus Jaminan Mutu 
(tingkat Fakultas) yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Hasil dari evaluasi internal ini 
akan menjadi bahan kajian dalam rapat selanjutnya untuk membahas tindak lanjut dari 
temuan tersebut dan tertuang dalam minutes meeting ataupun dokumen management review 
Program Studi.  
 
Sebagai contoh pelaksanan untuk penjaminan mutu kurikulum dilakukan secara 
berkesinambungan oleh NEU dengan melibatkan seluruh dosen dan koordinator peminatan. 
Evaluasi ini meliputi evaluasi pelaksanaan pembelajaran melalui monitoring seperti 
kehadiran dosen dan mahasiswa, IPK mahasiswa, nilai mahasiswa yang D dan E, hasil 
pembimbingan pembimbing akademik, pencapaian kompetensi, ketersediaan silabus, 
kesesuaian ujian dengan tujuan pembelajaran, hasil umpan balik mahasiswa, pembimbing 
praktek lahan dari rumah sakit atau puskesmas atau instansi lain yang digunakan praktek 
mahasiswa.  Hasil dari evaluasi tersebut akan dilaporkan pada rapat  program studi yang 
terencana dan dilaksanakan setiap bulan satu kali. Pada rapat tersebut akan dibahas 
bagaimana tindak lanjut serta perubahan kebijakan yang akan dilakukan seagai bentuk hasil 
tindak lanut dari haril evaluasi.  



	  

	  

 
Adapun untuk penilaian mutu soal ujian seperti soal ujian PBL dilakukan oleh tim blok 
masing-masing untuk menilai keseuaian kompetensi/learning objective yang dicapai dengan 
soal ujian. Adapun untuk silabus secara berkala dikumpulkan oleh NEU dan dievaluasi oleh 
tim blok. Mutu Tugas akhir mahasiswa dipantau sejak semester 5 dimana mahasiswa 
diharuskan mempresentasikan rencana proposal penelitian mereka dalam mata kuliah 
Research Methodology 2 sebagai bentuk latihan presentasi proposal yagn sebenarnya. Tim 
Tugas Akhir di tingkat Program studi juga memantau judul dan keseuaian pembimning serta 
penentuan penguji tugas akhir.  

Walaupun implementasi dokumen mutu sudah dilakukan namun kekurangan yagn dihadapi 
adalah dokumentasi belum tersusun dengan baik yang memungkinkan accessibility dan 
akuntabilitas informasi disebabkan karena sarana dan prasarana pendokumentasian yagn 
belum memadai dan belum ada tenaga administrasi yang membantu pendokumentasian ini.  

 
2.1.2.5	  	  Penjaringan	  umpan	  balik	  dan	  tindak	  lanjutnya 

Sumber umpan balik antara lain dari:  
(1)  Dosen 
(2)  Mahasiswa 
(3)  Alumni 
(4)  Pengguna lulusan 

Umpan balik digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan 
peningkatan kegiatan program studi. 
 
Kondisi  capaian saat  ini  
Telah dilaksanakan kegiatan umpan balik, namun perlu dilakukan secara periodik, dan data 
dianalisis serta didokumentasikan untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan. 

 
2.1.2.6	   Upaya-‐upaya	   yang	   telah	   dilakukan	   penyelenggara	   program	   studi	   untuk	  

menjamin	  keberlanjutan	  (sustainability)	  program	  studi 
Antara lain mencakup:                                            
a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa 
b. Upaya peningkatan mutu manajemen 
c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan 
d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan 
e. Upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah kompetitif. 

 
Kondisi  capaian saat  ini  
Upaya-upaya untuk menjamin keberlangsungan PS dilakukan dengan update informasi di 
website dan/atau brosur, pengiriman brosur program pendidikan jalur umum SMU bergabung 
dengan Rektorat, update website program studi dan pembuatan video profil PSIG, sedangkan 
untuk mahasiswa transfer (alih jenjang D3) dilakukan pengiriman brosur kepada instansi 
kesehatan dan Poltekkes yang ada di Indonesiauntuk meningkatkan animo, perbaikan 
pengelolaan manajemen melalui evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing unit, rapat 
jurusan yang diadakan rutin, pelaporan pelaksanaan tugas dari tiap unit dan management-
review. Adapun untuk peningkatan mutu lulusan, PBM dievaluasi secara periodik melalui 
evaluasi umpan balik mahasiswa, dosen, dan stakeholder yang dijadikan landasan untuk 
perbaikan kurikulum secara dinamis. Untuk pelaksanaan kerjasama ditindaklanjuti dengan 
evaluasi secara periodik oleh masing-masing tim blok peminatan yang dikoordinir oleh tim 
kerjasama jurusan. Sedangkan untuk prestasi mahasiswa, diupayakan dengan mendukung dan 
memfasilitasi serta membimbing mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan 
kemahasiswaan. 
 
Minat calon mahasiswa terhadap Program Studi cukup besar, dalam 5 tahun terakhir jumlah 
calon mahasiswa yang ikut seleksi tidak pernah kurang dari 2300 peserta. Jumlah mahasiswa 
yang diterima 5 tahun terakhir baik regular maupun transfer cendrung meningkat setiap 
tahunnya, sehingga rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dan daya tampung adalah 23.01.  



	  

	  

 
Kebutuhan akan lulusan Program Studi juga cukup tinggi, bisa dilihat dari rata-rata waktu 
tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama = 0-3 bulan (58,06%) dan 
persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya = 90,32% sesuai 
dengan bidang keahliannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan kusioner tracer study 
(berdasarkan data tracer study Juli 2013) 

 

2.1.3 Mahasiswa	  dan	  lulusan	  

2.1.3.1	  	  Sistem	  penerimaan	  mahasiswa	  baru	  
Tersedia sistem penerimaan  mahasiswa baru  dan dilaksanakan secara konsisten. Dokumen 
sistem penerimaan mahasiswa baru mencakup: 

(1) kebijakan penerimaan mahasiswa baru 
(2) kriteria penerimaan mahasiswa baru  
(3) prosedur penerimaan mahasiswa baru 
(4) instrumen; penerimaan mahasiswa baru  
(5) sistem pengambilan keputusan 

 
Kondisi  capaian saat  ini  
Telah tersedia sistem penerimaan mahasiswa baru di Jurusan Gizi. Untuk Program A, sistem 
penerimaan mahasiswa baru terintegrasi dengan universitas, sedangkan untuk Program B 
sistem seleksi mandiri sesuai dengan peraturan universitas 
 

2.1.3.2	  	  Rasio	  mahasiwa	  baru	  transfer	  terhadap	  mahasiswa	  baru	  bukan	  transfer	  
Kondisi  capaian saat  ini  
Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer = 1 : 2 

 

2.1.3.3	   Motivasi	  penerimaan	  mahasiswa	  transfer	  
Alasan menerima mahasiswa transfer seharusnya untuk meningkatkan layanan pendidikan.  
Penerimaan mahasiswa transfer dilakukan dengan proses seleksi yang baik/ketat dalam upaya 
tetap menjaga mutu, tidak hanya  karena pertimbangan ekonomi semata.     
 

Kondisi  capaian saat  ini  
Menyediakan jenjang pendidikan lanjut linier yang dibutuhkan bagi profesi gizi (D3 Gizi ke S1 
Gizi) mengingat masih banyak ahli gizi di institusi yang dijadikan lahan praktek mahasiswa S1 
yang masih berpendidikan D3. 
Proses seleksi dilakukan oleh program studi dengan proses seleksi yang ketat meliputi seleksi 
administrasi. Syarat administrasi yang harus dipenuhi pada TA 2013/2014 adalah sebagai 
berikut: 
Syarat  Umum 

a. Warga Negara Indonesia 
b. Warga Negara Asing (harus seijin yang berwenang) 
c. Tidak buta warna Parsial atau Total dan tidak mempunyai gangguan kejiwaan  
d. Mempunyai  ijazah D-III/D-IV Gizi 
e. Lulus syarat administratif dan tes akademik 
f. Lulus tes kesehatan 
g. IPK Kumulatif  

• Bagi Lulusan D3/D4 dari instansi Negeri IPK sekurang-kurangnya 3,00 untuk 
lulusan luar jawa dan 2,75 untuk lulusan jawa. 

• Bagi Lulusan D3/D4 dari instansi Swasta IPK sekurang-kurangnya 3,25 untuk 
lulusan luar jawa dan 3,00 untuk lulusan jawa. 

h.  Bagi Calon Mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2007 tidak dikenakan ketentuan pada 
point “G” 

 



	  

	  

Syarat  Khusus (Pegawai Instansi)  
a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sejak lulus  
b. Dikirim oleh Instansi yang bersangkutan sebagai mahasiswa tugas belajar atau ijin 

belajar. 
 

Setelah lolos seleksi administrasi adalah harus lulus ujian tulis. Dari yang lulus ujian tulis 
barulah melalui tahap wawancara. Pada TA 2013/2014 yang mendaftar sebanyak 111 calon 
dan yang diterima 66 mahasiswa. Sedangkan pada tahun TA 2014 yang mendaftar 191 orang 
dan yang diterima 67 mahasiswa. 

 

2.1.3.4	   Rata-‐rata	  masa	  studi	  lulusan	  dan	  rata-‐rata	  IPK	  
Kondisi  capaian saat  ini  

Secara akademik, IPK rata-rata lulusan dalam 5 tahun terakhir adalah 3.33Persentase 
lulusan dengan IPK <2.75 semakin menurun pada 5 tahun terakhir bahkan tidak ada lulusan 
dengan IPK <2.75 pada tahun 2012. Sedangkan persentase lulusan dengan IPK > 3,5 pada 
tahun 2012 adalah 24.33%. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh kejenuhan mahasiswa 
terhadap metode PBL sehingga menjadi indikasi perlunya evaluasi metode 
pembelajaran.Persentase lulusan dengan IPK 2.75-3.5 sampai dengan tahun 2010 selalu diatas 
80%, namun pada tahun 2011 turun menjadi 57.01% dan meningkat kembali pada tahun 2012 
menjadi74.32%. Dari data tersebut digambarkan dengan kurva yang menunjukkan 
kecenderungan menurunnya rerata lulusan ber IPK rendah. 

Lulusan Program Studi Ilmu Gizi memiliki rerata IPK lima tahun terakhir sebesar 3,33 
dan jumlah lulusan dengan IPK > 2,75 adalah sejumlah 100% pada tahun 2012. Lebih dari 
90% mahasiswa memiliki waktu penyelesaian studi tepat 4 tahun (8 semester). 

 

2.1.3.5	   Upaya	  pengembangan	  dan	  peningkatan	  mutu	  lulusan	  
Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan: jenis program yang dilakukan dan 
efektivitas pelaksanaannya.              
Kondisi  capaian saat  ini   
Pengembangan dan peningkatan Mutu Lulusan dilakukan dengan menjamin mutu proses 
pembelajaran, evaluasi kurikulum secara terus menerus, meningkatkankan kemampuan dan 
kualifikasi dosen  melalui pelatihan, studi lanjut, dll, perbaikan sarana dan prasarana belajar, 
perbaikan secara terus menerus penciptaan suasana akademik, melibatkan stakeholder dalam 
penegmbangan kurikulum. Secara berkala menyebarkan umpan balik dari stakeholder dan  
menindaklanjuti hasil umpan balik tersebut serta melakukan penjaminan mutu internal yagn 
secara berkala dilakukan baik oleh Gugus Jaminan Mutu maupun Pusat Jaminan Mutu di 
tingkat Universitas.  

 

2.1.4	   Sumber	  Daya	  Manusia	  

2.1.4.1	   Pedoman	   tertulis	   tentang	   sistem	   seleksi,	   perekrutan,	   penempatan,	  
pengembangan,	   retensi,	   dan	   pemberhentian	   dosen	   dan	   tenaga	  
kependidikan	  
Kondisi  capaian saat  ini   
PS telah mengacu kepada pedoman tertulis dalam melakukan sistem seleksi, perekrutan, 
penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan 
secara menyeluruh (100%) 

 

2.1.4.2	   Pedoman	   tertulis	   tentang	   sistem	   monitoring	   dan	   evaluasi,	   serta	   rekam	  
jejak	  kinerja	  dosen	  dan	  tenaga	  kependidikan	  
Kondisi  capaian saat  ini   



	  

	  

Terdapat pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja 
dosen dan tenaga kependidikan yang lengkap 

 

2.1.4.3	   Pelaksanaan	  monitoring	  dan	  evaluasi	  kinerja	  dosen	  di	  bidang	  pendidikan,	  
penelitian,	  pelayanan/	  pengabdian	  kepada	  masyarakat	  
Kondisi  capaian saat  ini   
Sebanyak 75% dosen telah melakukan EKD 

 
a .  Dosen tetap berpendidikan (terakhir)  S2 dan S3 yang bidang keahliannya 

sesuai  dengan kompetensi  PS 
Kondisi  capaian saat  ini   
Di Program Studi Ilmu Gizi terdapat 2 jenis dosen tetap yaitu Dosen tetap yang bidang 
keahliannya sesuai dengan Program Studi dan dosen tetap yang bidang keahliannya diluar 
Program Studi.Hal tersebut telah sesuai dengan pedoman borang akreditasi BAN-PT 
tentang dosen. Di Program Studi Ilmu Gizi terdapat 34 dosen, dimana 25 dosen merupakan 
dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi, 7 dosen tetap yang 
bidang keahliannya diluar Program Studi dan 2 dosen tidak tetap. Dari 25 dosen yang 
bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi terdapat 1 dosen yang berkualifikasi S3 
(lektor), sedangkan sisanya adalah 15 orang S2, 7orang S1 dan 2 orang S1 dengan 
pendidikan profesi. Sehingga terdapat 64% (16 dari 25) dosen tetap berpendidikan (terakhir) 
S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PSyang terdiri dari 15 S2 dan 
1 orang S3. Jumlah ini masih kurang dari 90% (BAN-PT). Dengan adanya 2 orang 
S1+Profesi, maka jika dihitung dosen tetap pendidikan terakhir Profesi, S2 dan S3 adalah 
72%. Pada tahun 2014 diharapkan akan lulus S2 4 orang lagi sehingga total akan berjumlah 
19 orang S2, 1 orang S3 dan 2 orang profesi.  

 
b .  Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai  dengan 

kompetensi  PS   
Kondisi  capaian saat  ini  
Terdapat9,37%dosen tetap (3 dari 32 dosen tetap PS dan non PS) yang berpendidikan S3 
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS. Jumlah dosen S3 sangat tidak 
memenuhi standar yang ditetapkan BAN-PT sebesar minimal 40%.   

 
c .  Dosen tetap yang memiliki  jabatan lektor  kepala dan guru besar yang 

bidang keahliannya sesuai  dengan kompetensi  PS 
Kondisi  capaian saat  ini   
Terdapat 4% dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang 
keahliannya sesuai dengan kompetensi PS. Jumlah ini sangat rendah dibandingkan 
dengan syarat BAN-PT sebesar 50% 

 
d .  Dosen yang memiliki  Sertif ikat  Pendidik  Profesional     

Kondisi  capaian saat  ini   
Terdapat 22% (7 dari 32) atau 15% (4 dari 26) atau 12% (3 dari 25 pada tahun 2012). 
Namun pada tahun 2013 telah bertambah 2 dosen lagi yang mendapatkan sertifikat 
pendidik profesional.  

 
e .  Rasio  mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai  

dengan bidang PS  
Kondisi  capaian saat  ini   
Data di Program Studi Ilmu Gizi menunjukkan bahwa rasio dosen dan mahasiswa adalah 
1:22. Hal tersebut masih memenuhi rasio ideal dosen dan mahasiswa (1:17-23). 

 
f .  Rata-rata beban dosen per  semester ,  atau rata-rata FTE (Fullt ime Teaching 

Equivalent)    
Kondisi  capaian saat  ini   



	  

	  

Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) 
adalah 13.62 

 
g .  Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir)  dosen dengan mata kuliah yang 

diajarkannya 
Kondisi  capaian saat  ini   
Terdapat 100% kesesuaian antara keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata 
kuliah yang diajarkannya 

 
h .  Tingkat  kehadiran dosen tetap dalam mengajar  
 Kondisi  capaian saat  ini   
 Terdapat 100% kehadiran dosen tetap dalam mengajar  
 
i .  Persentase  jumlah dosen t idak tetap,  terhadap jumlah seluruh dosen 
 Kondisi  capaian saat  ini   
 Persentase dosen tidak tetap adalah 5% (2 dari 34 dosen)  

 

2.1.4.4	   Kesesuaian	  keahlian	  dosen	  tidak	  tetap	  dengan	  mata	  kuliah	  yang	  diampu	  
 Kondisi  capaian saat  ini   
 Terdapat 100% kesesuaian antara keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah 

yang diajarkannya 
 

2.1.4.5	   Pelaksanaan	  tugas/	  tingkat	  kehadiran	  dosen	  tidak	  tetap	  dalam	  mengajar	  
 Kondisi  capaian saat  ini   
 Terdapat 100% kehadiran dosen tetap dalam mengajar  

2.1.4.6	   Kegiatan	  tenaga	  ahli/pakar	  dari	  luar	  PT	  sendiri	  
Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, 
dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). 

 Kondisi  capaian saat  ini   
 Terdapat 38 Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, 

pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) pada 3 tahun 
terakhir (TA 2010/2011, 2011/2012 dan 2012/2013) 

 

2.1.4.7	   Peningkatan	   kemampuan	   dosen	   tetap	   melalui	   program	   tugas	   belajar	  
dalam	  bidang	  yang	  sesuai	  dengan	  bidang	  PS	  
Kondisi  capaian saat  ini   
Terdapat 6 orang dosen tetap yang sedang melaksanakan program tugas belajar dalam bidang 
yang sesuai dengan bidang PS.Pada TA 2013/2014 dan 2014/2015 akan ada 3 dosen lagi yang 
melaksanakan program tugas belajar.  

 

2.1.4.8	   Kegiatan	   dosen	   tetap	   yang	   bidang	   keahliannya	   sesuai	   dengan	   PS	   dalam	  
seminar	   ilmiah/	   lokakarya/	   penataran/	   workshop/	   pagelaran/	  
pameran/peragaan	  yang	  tidak	  hanya	  melibatkan	  dosen	  PT	  sendiri	  
Kondisi  capaian saat  ini   
Terdapat 29 kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar 
ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya 
melibatkan dosen PT sendiri sebagai penyaji dan 181 kegiatan sebagai peserta (borang 3A 
halaman 88) 

 



	  

	  

2.1.4.9	   Prestasi	   dalam	   mendapatkan	   penghargaan	   hibah,	   pendanaan	   program	  
dan	  kegiatan	  akademik	  dari	   tingkat	  nasional	  dan	   internasional;	  besaran	  
dan	   proporsi	   dana	   penelitian	   dari	   sumber	   institusi	   sendiri	   dan	   luar	  
institusi	  
Kondisi  capaian saat  ini   

 Terdapat 8 prestasi lokal, 1 nasional dan 5 internasional dalam bentuk penghargaan hibah, 
pendanaan program dan kegiatan akademik (borang 3A hal. 88) 

 

2.1.4.10	   Reputasi	   dan	   keluasan	   jejaring	   dosen	   dalam	   bidang	   akademik	   dan	  
profesi	  
Kondisi  capaian saat  ini   
Sebanyak 100% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat 
nasional, dan terdapat 1 orang dosen yang menjadi keanggotaan internasional. 

   

2.1.4.11	   Pustakawan	  dan	  kualifikasinya	  
Kondisi  capaian saat  ini   
Terdapat pustakawan (UB) sebanyak 4 orang (S2), 5 orang (S1), 2 orang (D3), dan 10 orang 
(D2). 

 
 

2.1.4.12	   Laboran,	  teknisi,	  operator,	  programmer	  
 Kondisi  capaian saat  ini   
 Terdapat laboran sebanyak 1 orang (S2) dan asisten laboratorium 1 orang (SMA).Tenaga 

asisten laboratorium ini hanya untuk laboratorium diet dan pangan.Adapun untuk 
laboratorium Nutritional Assessment belum ada. 

 
2.1.4.13	   Tenaga	  administrasi	  

 Kondisi  capaian saat  ini   
 Terdapattenaga administrasi sebanyak 2 orang (S1) dan 2 orang (SMA).Jumlah tenaga 

administrasi ini (khususnya administrasi akademik) yang hanya 2 orang sangat tidak 
memadai jika dibandingkan dengan 550 mahasiswa yang harus dilayani tiap semester. 
Untuk keperluan sistem penjaminan mutu, dibutuhkan 1 staf administrasi tambahan untuk 
dokumentasi serta 1 staf administrasi untuk pengelolaan jurnal (IJHN) yang akan 
didirikan.   

 

2.1.4.14	   Upaya	  yang	  telah	  dilakukan	  PS	  dalam	  meningkatkan	  kualifikasi	  dan	  
kompetensi	  tenaga	  kependidikan	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Upaya yang telah dilakukan PS adalah memberikan kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan, serta kesempatan belajar mengikuti fakultas 
 

2.1.5	   Kurikulum	  Pembelajaran	  dan	  Suasana	  Akademik	  
	  
2.1.5.1	  	  	  Kompetensi	  lulusan	  

Kondisi  capaian saat  ini  
 Telah dirumuskan kompetensi lulusan, dan dituangkan dalam dokumen Kompetensi Lulusan. 

Proses perumusan kompetensi dilaksanakan dalam Rapat Kerja Evaluasi Kurikulum, namun 
pelaporannya belum terdokumentasi dengan baik. 

 
2.1.5.1.a	   Kelengkapan	  dan	  perumusan	  kompetensi	  

 Kondisi  capaian saat  ini  



	  

	  

 Proses perumusan kompetensi dilaksanakan dalam Rapat Kerja Evaluasi Kurikulum, 
namun pelaporannya belum terdokumentasi dengan baik. 

 
2.1.5.1.b	   Orientasi	  dan	  kesesuaian	  dengan	  visi	  dan	  misi	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Orientasi pendidikan dan kurikulum telah sesuai dengan visi dan misi, namun belum 

disesuaikan dengan visi dan misi tahun 2013 
 

2.1.5.2	  	  	  Struktur	  Kurikulum	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Tersedia struktur kurikulum yang dievaluasi setiap tahun akademik, didokumentasikan dalam 

Buku Pedoman Pendidikan, dan dijadikan acuan pengambilan beban studi mahasiswa 
semesternya. 

 

2.1.5.2.a	   Kesesuaian	  matakuliah	  dan	  urutannya	  dengan	  standar	  kompetensi	  
Kondisi  capaian saat  ini  

 Proses penyusunan mata kuliah telah disesuaikan urutannya dengan standar kompetensi, 
dijabarkan dalam setiap semester. Peta mata kuliah tertuang dalam dokumen Spesifikasi 
Jurusan. Namun belum dilakukan evaluasi terkait profil dan keunggulan Jurusan yang 
baru (tahun 2013) 

 
2.1.5.2.b	   Persentase	   mata	   kuliah	   yang	   dalam	   penentuan	   nilai	   akhirnya	  

memberikan	   bobot	   pada	   tugas-‐tugas	   (praktikum/praktek,	   PR	   atau	  
makalah)	  ≥	  20%	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Terdapat 90,65% mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot 

pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) (borang 3A 107) 
 

2.1.5.2.c	   Mata	  kuliah	  dilengkapi	  dengan	  deskripsi	  mata	  kuliah,	  silabus	  dan	  SAP	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Terdapat95,6% mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP 

(borang 3A 107) 
 
 

2.1.5.3	  	  Fleksibilitas	  mata	  kuliah	  pilihan	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Terdapat sebanyak 14 SKS mata kuliah pilihan yang wajib diambil dan disediakan 28 sks MKP 

(data TA 2013-2014), sehingga memenuhi fleksibilitas 50% untuk pengambilan MKP 
 

2.1.5.4	   Substansi	  praktikum	  dan	  pelaksanaan	  praktikum	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Terdapat pelaksanaan modul praktikum lebih dari cukup  (ditambah dengan demonstrasi di 

laboratorium ) di PT sendiri. Namun belum semua mata kuliah memiliki dokumen modul 
praktikum. 

 

2.1.5.5	   Pelaksanaan	  peninjauan	  kurikulum	  selama	  5	  tahun	  terakhir	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Terdapat pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir.Pengembangan 

dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal 
dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. Namun dokumen setiap 



	  

	  

tahapan peninjauan kurikulum belum terarsip dengan baik karena tidak ada tenaga 
administrasi yang membantu.  

 

2.1.5.6	   Penyesuaian	  kurikulum	  dengan	  perkembangan	  Ipteks	  dan	  kebutuhan	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Terdapat pembaharuan kurikulum yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di 

bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan. Namun dokumen setiap pembaruan (belum 
dilaksanakan) dengan baik. 

 

2.1.5.7	   Pelaksanaan	  pembelajaran	  
 Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki 

setiap semester tentang:  
(a) kehadiran mahasiswa 
(b) kehadiran dosen 
(c) materi kuliah 

  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Setiap semester dilakukan pemantauan terhadap kehadiran mahasiswa (berupa pengisian 

absensi), kehadiran dosen (pengisian absensi dosen), dan monitoring kesesuaian materi 
perkuliahan dengan rencana perkuliahan. Namun hasil dari proses monitoring tersebut belum 
digunakan untuk evaluasi pada semester berikutnya. Karena kesulitan mengimplementasikan 
hukuman/punishment jika ternyata hasil monitoring tidak sesuai dengan standar. 

 

2.1.5.8	   Mekanisme	  penyusunan	  materi	  perkuliahan	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Materi perkuliahan konvensional disusun oleh PJMK bersama tim dosen mata kuliah. Jika MK 

tersebut diampu oleh PJMK yang berasal dari Jurusan maka proses penyusunan akan dipantau 
oleh Kelompok Dosen Peminatan (KDP). Jika MK tersebut diampu oleh PJMK dari luar 
Jurusan maka NEU atau blok hanya bisa memberikan masukan berdasar hasil evaluasi PBM, 
namun hal ini belum terlaksana dengan baik.Untuk MK PBL, semua substansi perkuliahan 
dibawah koordinasi KDP, demikian pula dengan Pre DI. 

 
2.1.5.9	   Mutu	  soal	  ujian	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Evaluasi mutu soal ujian telah dilakukan pada tipe soal MCQ, dengan berdasarkan hasil 

evaluasi dari tim korektor Fakultas (menggunakan software). Namun  tindak lanjut dari proses 
evaluasi ini belum dilaksanakan. Soal tipe esai belum dilakukan evaluasi mutu soal, terutama 
untuk mata kuliah dengan pembelajaran konvensional. Untuk MKP PBL saat penyusunan soal 
telah didiskusikan dalam KDP. 

 
2.1.5.10Pembimbingan	  Akademik	  
 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester 

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester adalah 

1 orang dosen membimbing sebanyak 30orang mahasiswa 
 

2.1.5.11	   Pelaksanaan	  kegiatan	  pembimbingan	  akademik	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Kegiatan pembimbingan akademik telah diatur dalam dengan sistem yang baik. Dosen PA 

akan membimbing minimal 4 kali dalam 1 semester, namun proses pembimbingan masih 
belum optimal, karena dosen PA belum melakukan monitoring intensif jika frekuensi 
konsultasi mahasiswa dibawah standar. Proses pelaporan bimbingan juga sering terlambat 



	  

	  

karena kesibukan dosendan jumlah mahasiswa bimbingan yang jumlahnya lebih dari 30 
orang, sehingga proses pembimbingan menjadi tidak optimal. 

 
2.1.5.12	   Jumlah	   rata-‐rata	   pertemuan	   pembimbingan	   per	   mahasiswa	   per	  

semester	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester adalah 3x 

2.1.5.13	   Efektivitas	  kegiatan	  perwalian	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Kegiatan perwalian telah diatur dalam sistem pembimbingan, namun proses 

(pembimbingan) dan pelaporan pembimbingan belum terlaksana secara optimal. 

2.1.5.14	   Ketersediaan	  panduan,	  sosialisasi,	  	  dan	  penggunaan	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Buku panduan TA telah tersedia, proses sosialisasi telah dilaksanakan pada mata kuliah 

Research Methodology, namun penggunaannya belum optimal karena mahasiswa terkadang 
masih bingung saat menulis TA, sehingga memerlukan pembimbingan oleh pembimbing TA. 

2.1.5.15	  	  Rata-‐rata	  mahasiswa	  per	  dosen	  pembimbing	  tugas	  akhir	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir adalah 4,3 mahasiswa per dosen 

(borang 3A 126).  

2.1.5.16	  Rata-‐rata	  jumlah	  pertemuan/pembimbingan	  selama	  penyelesaian	  TA	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA adalah 11.22 kali 

pertemuan. 

2.1.5.17	   Kualifikasi	  akademik	  dosen	  pembimbing	  tugas	  akhir	  
Kondisi  capaian saat  ini  
Dosen pembimbing tugas akhir dengan kualifikasi S2 (pembimbing 1 dan 2). Sudah tidak lagi 
mempertimbangkan pangkat dan golongan. 

2.1.5.18	   Rata-‐rata	  waktu	  penyelesaian	  penulisan	  tugas	  akhir	  
 Kondisi  capaian saat  ini  

Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir jika dihitung berdasarkan pengambilan 
beban studi TA s.d  Ujian TA, untuk Program A selama 15.12 Bulan,  Program B selama 
11.93 Bulan 
Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir jika dihitung berdasarkan berdasarkan 
Ujian Proposal s.d  Ujian TA, untuk Program A selama 8.13 Bulan,  Program B selama 
7.08 Bulan (borang 3 hal.  130) 

2.1.5.19	   Upaya	  perbaikan	  sistem	  pembelajaran	  yang	  telah	  dilakukan	  
Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir 
berkaitan dengan: 
a. Materi 
b. Metode pembelajaran 
c. Penggunaan teknologi pembelajaran 
d. Cara-cara evaluasi 

  
 

Kondisi  capaian saat  ini  
Upaya perbaikan sistem yang telah dilakukan meliputi : 



	  

	  

a. Materi : telah dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan pertemuan rutin dalam 
Kelompok Dosen Peminatan (untuk mengevaluasi kebaruan materi, diseminasi hasil 
seminar, dll) 

b.  Metode pembelajaran : melakukan evaluasi secara berkelanjutan tentang metode 
pembelajaran PBL, mengirimkan dosen untuk mengikuti pelatihan metodepembelajaran 
(PBL) 

c. Penggunaan teknologi pembelajaran : dengan mengirimkan dosen untuk mengikuti 
pelatihan multimedia, PEKERTI 

d. Cara-cara evaluasi : dalam pelatihan PEKERTI dosen telah diberikan materi mengenai 
metode evaluasi, namun belum pernah dilakukan pelatihan di lingkup Jurusan tentang 
metode evaluasi tersebut. 

2.1.5.20	   Kebijakan	  tertulis	  tentang	  suasana	  akademik	  
Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa). 
Kondisi  capaian saat ini  
Belum ada kebijakan tertulis tentang kegiatan tersebut. 

 

2.1.5.21	   Ketersediaan	  dan	  kelengkapan	  jenis	  prasarana,	  sarana	  serta	  dana	  yang	  
memungkinkan	  terciptanya	  interaksi	  akademik	  antara	  sivitas	  
akademika	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Prasarana, sarana dan dana telah disediakan oleh Jurusan yang diatur penggunaannya oleh 

Fakultas. Namun kelengkapannya, khususnya untukk sarana laboratorium Nutritional 
Assessment, masih kurang baik jenis maupun jumlahnya.Adapun prasarana berupa ruang 
kurang memadai, khususnya ruang dosen, ruang bimbingan, dan laboratorium. Untuk ruang 
PBM juga ada 2 ruang (Ruang 317 dan Ruang Faal) yang kurang nyaman  untuk PBM 
karena terlalu gelap/terlalu terang. 

 

2.1.5.22	   Interaksi	  akademik	  berupa	  program	  dan	  kegiatan	  akademik	  untuk	  
menciptakan	  suasana	  akademik	  
Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-
tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah 
buku dll). 

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Telah diadakan seminar secara rutin, ada yang diorganisir oleh mahasiswa maupun dosen. 

namun bentuk aktivitasnya masih berupa seminar saja, sedangkan kegiatan lain belum ada.  
 

2.1.5.23	  	  Interaksi	  akademik	  antara	  dosen-‐mahasiswa	  
 Kondisi  capaian saat  ini  
 Ada interaksi antara dosen dan mahasiswa terutama dalam penelitian dan pengabdian 

masyarakat, namun belum optimal karena rendahnya frekuensi penelitian oleh dosen, dan 
karena besarnya jumlah mahasiswa. 

 
 

2.1.5.24	   Pengembangan	  perilaku	  kecendekiawanan.	  
Bentuk kegiatan antara lain dapat  berupa:  

1.  Kegiatan penanggulangan kemiskinan. 
2.  Pelestarian lingkungan. 
3.  Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
4.  Kegiatan penanggulangan masalah  ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan 

lainnya. 



	  

	  

  
Kondisi  capaian saat  ini  

 Kegiatan untuk mengembangkan perilaku kecendiakawanan baru berupa kegiatan 
pengabdian masyarakat, namun jenis dan jumlahnya masih perlu ditingkatkan dari aspek 
peningkatan pengetahuan gizi masyarakat. 

 
2.1.6	  	  Pembiayaan,	  Sarana	  dan	  Prasarana,	  serta	  Sistem	  Informasi	  
2.1.6.1	   Penataan	  Organisasi	  dan	  Manajemen	  Unit	  Usaha	  Komersial	  UB	   	  

Kondisi  capaian saat  ini  
Sudah ada SO jurusan dan tupoksi unit lab dan 100 juta rupiah dana untuk melengkapi alat-
alat laboratorium sudah terpenuhi untuk permintaan 2012. Tetapi laboran yang tersedia baru 
1 (satu) orang.Laboratorium yang ada baru sebagian yang digunakan sebagai unit komersial. 
Bisa dikembangkan untuk laboratorium lain seperti laboratorium Nutritional Assessment dan 
komunikasi. 

 
2.1.7	   Penelitian	  dan	  Pelayanan	  kepada	  Masyarakat	  
2.1.7.1	   Jumlah	   penelitian	   yang	   sesuai	   dengan	   bidang	   keilmuan	   PS,	   yang	  

dilakukan	   oleh	   dosen	   tetap	   yang	   bidang	   keahliannya	   sama	   dengan	   PS,	  
selama	  3	  tahun	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
Dalam tiga tahun terakhir tercatat 26 karya akademik dosen berupa penelitian, masing-
masing  7 penelitian pada T.A 2010/2011, 5 penelitian pada T.A 2011/2012, dan 14 penelitian 
pada T.A 2012/2013. Data-data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah 
penelitian dari T.A 2010/2011 hingga T.A 2012/2013. Sumber-sumber dana penelitian-
penelitian tersebut berasal dari pembiayaan sendiri, dana prodi/ fakultas/ universitas, 
depdiknas, dalam negeri di luar Depdiknas dan luar negeri.  Dari Sumber dananya, dapat 
diketahui bahwa pendanaan penelitian pada T.A 2010/2011 tidak terdapat dana dari luar 
negeri. Akan tetapi pada T.A 2011/2012 terdapat 1 penelitian yang mendapatkan hibah 
pendanaan luar negeri dan semakin meningkat jumlahnya pada T.A 2012/2013 yaitu terdapat 
2 penelitian dengan pendanaan luar negeri.  
Namun, belum terbentuknya (kelompok peneliti bidang penelitian) (Koordinator, pendamping, 
tim peneliti per bidang dan diaktualisasikan dalam bentuk SK Dekan). Semua penelitian yang 
dilakukan dosen sudah sesuai dengan bidang keilmuan PS, namun sebaran dosen yang 
melakukan penelitian perlu ditingkatkan. Demikian juga dengan perolehan dana hibah.  

2.1.7.2	  	  Keterlibatan	  mahasiswa	  yang	  melakukan	  tugas	  akhir	  dalam	  penelitian	  
dosen	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Sebanyak 0,05% mahasiswa yang sedang melakukan TA terlibat dalam penelitian dosen. 

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen sebenarnya lebih banyak namun tidak 
dihitung karena terlibat pada penelitian dosen non PS. Pada tahun 2014 jumlah mahasiswa 
yang terlibat penelitian dosen semakin banyak. Untuk selanjutnya perlu terus dikembangkan 
penelitian-penelitian dosen yang dapat melibatkan banyak mahasiswa.  

 

2.1.7.3	  	  Jumlah	  artikel	  ilmiah	  yang	  dihasilkan	  oleh	  dosen	  tetap	  yang	  bidang	  
keahliannya	  sama	  dengan	  PS,	  selama	  3	  tahun	  terakhir.	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Dari data publikasi di Program Studi Ilmu Gizi dalam 3 tahun terakhir didapatkan bahwa 

terdapat 8 penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional, 2 penelitian yang 
dipublikasikan dalam jurnal  nasional, 2 penelitian yang dipublikasikan pada jurnal lokal, 12 
penelitian yang dipublikasikan kegiatan oral dan poster presentation pada seminar 
internasional, 3 penelitian yang dipublikasikan dalam kegiatan oral dan poster presentation 
pada seminar internasional, 5 penelitian yang dipublikasikan dalam kegiatan 



	  

	  

posterpresentation seminar lokal serta 5 karya buku dan prosiding. Pada tahun 2014 publikasi 
semakin bertambah baik pada jurnal internasional maupun nasional.  

 

2.1.7.4	   Karya-‐karya	  PS/	  Institusi	  yang	  telah	  memperoleh	  perlindungan	  Hak	  atas	  
Kekayaan	  Intelektual	  (HaKI)	  dalam	  tiga	  tahun	  terakhir	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Tidak ada karya-karya PS yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir 
 

2.1.7.5	   Jumlah	  kegiatan	  pelayanan/pengabdian	  kepada	  masyarakat	  (PkM)	  yang	  
dilakukan	  oleh	  dosen	  tetap	  yang	  bidang	  keahliannya	  sama	  dengan	  PS	  
selama	  tiga	  tahun.	  
Kondisi  capaian saat  ini  

 Untuk kegiatan Pengabdian masyarakat, dalam tiga tahun terakhir terdapat 42 kegiatan. Pada 
T.A 2010/2011 terdapat 3 kegiatan, T.A 2011/2012 terdapat 23 kegiatan dan T.A 2012/2013 
terdapat 16 kegiatan. Sumber dana didapatkan dari pembiayaan sendiri, dana prodi/ fakultas/ 
universitas, depdiknas, dalam negeri di luar Depdiknas dan luar negeri.  Jumlah pengabdian 
masyarakat ini juga semakin meningkat dan dosen yang mendapat perolehan dana semakin 
banyak.  

 

2.1.7.6	   Keterlibatan	  mahasiswa	  dalam	  kegiatan	  pelayanan/pengabdian	  kepada	  
masyarakat	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Belum ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 
 

2.1.8	   Kerjasama	  
2.1.8.1	   Kegiatan	  kerjasama	  dengan	  instansi	  di	  dalam	  negeri	  dalam	  tiga	  tahun	  

terakhir	  
  
 
 

 
Kondisi  capaian saat  ini  

 Terjalin kerjasama dengan 9 instansi di dalam negeri, yaitu Persagi Pusat, RSUD Kanjuruhan 
Kab. Malang, RST dr. Soepraoen Malang, RSUD dr. Iskak Tulungagung, Wahana Visi 
Indonesia, Radio Kencana, Rumah Zakat, YDSF. 

 

2.1.8.2	   Kegiatan	  kerjasama	  dengan	  instansi	  di	  luar	  negeri	  dalam	  tiga	  tahun	  
terakhir	  

 Kondisi  capaian saat  ini  
 Kegiatan kerjasama dengan luar negeri telah dilakukan sejak tahun 2007.Hasilnya berupa 

beberapa jurnal publikasi bersama.Namun secara formal MOU telah habis dan perlu 
diperbaharui karena aktifitas kerjasama masih tetap berjalan khususnya untuk publikasi. 

   
 
A .  Kelemahan dan Kelebihan 
 

Analisis SWOT tiap komponen  

 Komponen 
Evaluasi 

Analis is  Internal  Analis is  eksternal 
Kekuatan 

(S) 
Kelemahan 

(W) Peluang (O) Tantangan (T) 



	  

	  

 Komponen 
Evaluasi 

Analis is  Internal  Analis is  eksternal 
Kekuatan 

(S) 
Kelemahan 

(W) Peluang (O) Tantangan (T) 
A Visi, misi, 

tujuan, 
strategi 
pencapaian 

 gizi telah 
menyusun visi, 
misi, tujuan, 
dan sasaran 
serta strategi 
pencapaian 
dan kegiatan 
tahunan yang 
kongkrit dan 
terukur dengan 
melibatkan 
unsur 
stakeholder 
dalam 
penyusunanny
a 

Belum pernah 
dilakukan 
upaya reviews 
dan 
pengenalan 
program gizi 
tingkat 
internasional  
melalui badan 
akreditasi 
internasional.  
 

1. Terdapat 
standard 
international 
kompetensi S-1 
Gizi dari CADE-
ADA dan telah 
adanya standart 
profesi gizi yang 
telah 
dituangkan 
dalam SK 
Menkes no 374 
tahun 2007 
yang dapat 
dijadikan 
rujukan dan 
referensi dalam 
evaluasi 
pencapaian visi-
misi Gizi 

2. Fasilitasi dari 
HPEQ dalam 
pengembangan 
standar 
pelayanan, 
standar 
pelayanan, 
standar 
kompetensi, 
instrumen 
akreditasi dan 
Uji Kompetensi 
untuk profesi 
gizi.  

 

1. Tersedia 
banyak 
program hibah 
kompetisi  
seperti PHK, 
proyek HPEQ 
DitJen Dikti  

2. Pada skala 
nasional 
standard 
pelayanan 
yang jelas 
untuk 
membedakan 
kewenangan 
lulusan 
Diploma 
III/DIV gizi, 
S1(SGz), 
Registered 
Dietisien 
dengan 
Spesialis gizi 
klinik (SpGK) 
belum 
disahkan 

3. Banyak  yang 
mempunyai 
persinggungan 
yang besar 
dengan ilmu 
gizi. 
 

B Tata 
pamong, 
Kepemimpin
an, Sistem 
Pengelolaan 
dan 
Penjaminan 
Mutu 
 

1. Struktur 
organisasi 
yang jelas  

2. keterlibatan 
civitas 
academica 
dalam 
penentuan 
kebijakan, 
pengelolaan 
dan 
koordinasi 
pelaksanaan 

3. Adanya 
sistem 
penjaminan  
mutu 

1. Kurangnya 
prasarana 
dan sarana 
untuk 
penyimpana
n dokumen 
mutu 

2. Rendahnya 
dosen yang 
memenuhi 
kualifikasi 
sebagai ketua 
program 
studi  

3. Tidak 
adanya staf 
adminitrasi 

1. Dukunga
n dari 
penjaminan 
mutu tingkat 
universitas 
maupun 
fakultas pada 
pelaksanaan 
penjaminan 
mutu di tingkat 
program studi 

 
 
 

1. Perkembangan 
organisasi yang 
dinamis 
membutuhkan 
kemampuan dan 
pola 
kepemimpinan 
yang kuat 

2. Pencapaian 
standar ISO 
9001:2008 yang 
mengharuskan 
adanya 
surveillance 
secara periodik 
menuntut 
peningkatan 



	  

	  

 Komponen 
Evaluasi 

Analis is  Internal  Analis is  eksternal 
Kekuatan 

(S) 
Kelemahan 

(W) Peluang (O) Tantangan (T) 

4. Tingginya 
komitmen 
pimpinan 
dan civitas 
academica 
dalam 
penggunaan 
hasil audit 
mutu sebagai 
masukan 
dalam 
penentuan 
kebijakan 

5. Keluasan 
jejaring dan 
keterlibatan 
pimpinan 
dalam 
penyusunan 
kebijakan 
pendidikan 
gizi di 
tingkat 
nasional 

khusus untuk 
mengelola 
dokumen 
mutu 

kinerja Program 
studi dan Unit 
Jaminan Mutu  

C Mahasiswa 
dan Lulusan 

1. Pola Multi-
entry dalam 
system 
rekrutmen 
mahasiswa 
memungkink
an 
rekrutmen 
yang 
beragam 

2. Prodi selalu 
melibatkan 
mahasiswa 
dalam 
perumusan,  
implementasi
, dan 
evaluasi 
kebijakan 

3. Penelitian 
mahasiswa 
banyak 
menghasilka
n produk-
produk baru 

4. Peluang 
memperoleh 
lapangan 
kerja yang 

1. Belum 
adanya hasil 
penelitian 
mahasiswa 
yang 
dipatenkan  

2. Rerata lama 
tunggu 
mendapatka
n pekerjaan 
pertama (0-3 
bulan) 
mencapai 
58.06% 

3. Tingginya 
proporsi 
mahasiswa 
reguler 
transfer 
melebihi 10% 

1. Minat 
masyarakat 
untuk memasuki 
pendidikan ilmu 
gizi sangat 
tinggi 

2. Kebutuhan 
masyarakat 
akan tenaga gizi 
terutama dalam 
pelayanan 
kesehatan 
primer cukup 
tinggi 

1. Kebijakan 
Ditjen Dikti 
adalah 
perluasan 
kesempatan 
belajar dan 
peningkatan 
akses masuk 
perguruan 
tinggi 

2. Keterlibatan 
mahasiswa 
dalam 
pengambilan 
keputusan prodi 
merupakan 
salah satu 
standar mutlak 
untuk akreditasi 

3. Masyarakat 
membutuhkan 
keahlian yang 
sesuai dengan 
kebutuhan 
lapangan kerja 



	  

	  

 Komponen 
Evaluasi 

Analis is  Internal  Analis is  eksternal 
Kekuatan 

(S) 
Kelemahan 

(W) Peluang (O) Tantangan (T) 
sesuai 
dengan 
keahlian 
yang 
mencapai 
88.89% 

D Sumber 
Daya 
Manusia 

1. Semakin 
banyaknya 
jumlah dosen 
PS Ilmu Gizi 
yang 
terpenuhi 
dari 
rekrutmen 
dosen tetap 
Non PNS 

2. Karya 
akademik 
dosen yang 
semakin 
meningkat 
dari tahun ke 
tahun 

 

1. Kurangnya 
waktu yang 
tersedia 
untuk dosen 
dalam 
mengembang
kan diri 
ditengah 
tugas 
pendidikan 
dan 
administratif 

2. Sulitnya 
mendapatka
n dosen 
sesuai 
dengan 
kualifikasi 
yang 
dibutuhkan 
khususnya 
klinik dan 
food service 
food 
production 

3. Sulitnya 
menindaklan
juti hasil 
temuan dan 
koordinasi 
dengan dosen 
pengampu 
mata kuliah 
umum 
seperti 
bahasa 
Indonesia, 
agama.  

1. Tersedianya 
banyak hibah 
kompetisi 
merupakan 
peluang untuk 
pengembangan 
pendidikan dan 
kualitas tenaga 
kependidikan 

2. Adanya 
organisasi 
Pendidikan Gizi 
(AIPGI) yang 
selalu 
melibatkan PS 
Ilmu Gizi FKUB 
dalam 
Pengembangan  
pendidikan gizi 
tingkat nasional 

 

1. Ilmu Gizi yang 
berkembang 
cepat 

2. Tuntutan 
masyarakat 
akan kualitas 
pendidikan gizi 

 

E Kurikulum, 
Pembelajara
n dan 
Suasana 
Akademik 

1. Menerapkan 
Kurikulum 
Berbasis 
Kompetensi 
(KBK) sejak 
tahun 2007 
yang 
dirancang 
sesuai 

1. Penerapan 
KBK telah 
berlangsung 
selama 5 
tahun sejak 
tahun 2007 
sehingga 
membutuhka
n proses 

1. Banyak 
Program Studi 
lain yang 
menjadikan PS 
Ilmu Gizi FKUB 
sebagai 
benchmark 
terkait 
kurikulum 

1. Masyarakat 
membutuhkan 
lulusan Sarjana 
Gizi yang 
kompeten, 
memiliki ilmu 
dan 
keterampilan 
serta sikap 



	  

	  

 Komponen 
Evaluasi 

Analis is  Internal  Analis is  eksternal 
Kekuatan 

(S) 
Kelemahan 

(W) Peluang (O) Tantangan (T) 
dengan 
standar 
nasional dan 
internasional 

2. Suasana 
akademik 
yang 
kondusif 
yang 
dikembangka
n dengan 
metode PBL 
sehingga 
menghasilka
n lulusan 
yang 
memiliki 
kemampuan 
akademik 
serta mampu 
memecahkan 
masalah 

evaluasi 
yang 
berkelanjuta
n 

2. Proses 
pembelajara
n PBL 
membutuhka
n dukungan 
sumber daya 
yang 
memadai 
meliputi 
sumber daya 
dosen, dan 
sarana/prasa
rana 

2. PS Ilmu Gizi 
FKUB banyak 
dilibatkan 
dalam 
pertemuan 
tingkat nasional 
untuk 
membicarakan 
kebijakan 
terkait 
pendidikan gizi 
di Indonesia 

profesional 
untuk 
mengembangka
n pelayanan 
kesehatan 
bidang gizi 

2. Belum 
ditetapkannya 
standar 
pelayanan 
untuk profesi 
gizi, sehingga 
akan 
menyebabkan 
kerancuan 
wewenang 
terutama saat 
memberikan 
pelayanan di 
masyarakat. 

F Pembiayaan
, Sarana 
Prasarana 
dan Sistem 
Informasi 

1. Kemampuan 
pengelolaan 
anggaran 
berbasis 
kinerja dan 
sistem 
finansial 
yang telah 
mengacu 
pada 
ketentuan 
peraturan 
perundangan 
terkait 

2. Pemanfaatan 
teknologi 
informasi 
dalam 
administrasi 
institusi 
prodi dan 
dalam proses 
mengajar 
semakin baik 

1. Peningkatka
n 
kemampuan 
pendanaan 
mandiri 
terkendala 
peraturan 
perundangan 
terkait yang 
berlaku bagi 
PT negeri 

2. Keperpaduan 
informasi 
prodi masih 
membutuhka
n 
prasarana/sa
rana, dan 
tenaga 
terdidik 
dalam 
teknologi 
informasi 
tepat guna 

1. Sejak 2008 
Universitas 
telah menjadi 
BLU 

2. Potensi sarana, 
prasarana RS 
Pendidikan 
Utama dr. 
Saiful Anwar 
dan RS Jejaring 
dapat 
dimanfaatkan 
melalui 
resource-sharing 

 

1. Pendidikan ilmu 
gizi 
membutuhkan 
pembiayaan, 
sarana, 
prasarana yang 
sangat besar 

2. Pengembangan 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi untuk 
sistem 
manajemen 
terpadu maupun 
sebagai media 
instruksional 
cukup banyak 
meskipun 
membutuhkan 
dana yang 
cukup besar 
untuk 
memilikinya 

G Penelitian, 
Pelayanan/ 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat, 
dan 
Kerjasama 

1. Dosen 
diwajibkan 
melakukan 
penelitian 
dan 
pengabdian 
kepada 

1. Masih 
terdapat 
kegiatan 
penelitian 
dan 
pengabdian 
masyakarat 

1. Banyaknya 
tawaran 
pendanaan 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat yag 
kompetitif 

Meningkatnya 
daya kompetsi 
dalam 
mendapatkan 
dana penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat serta 



	  

	  

 Komponen 
Evaluasi 

Analis is  Internal  Analis is  eksternal 
Kekuatan 

(S) 
Kelemahan 

(W) Peluang (O) Tantangan (T) 
 masyarakat 

sebagai 
bagian dari 
Tri Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

2. Jumlah 
penelitian 
dan 
pengabdian 
masyarakat 
yang 
meningkat 
dari tahun ke 
tahun 
dengan 
mendapat 
hibah 
pendanaan 
baik PT, 
nasional 
maupun luar 
negeri 

3. Mahasiswa 
diharuskan 
melakukan 
penelitian 
dan menulis 
karya ilmiah 
sebagai tugas 
akhir 

4. PS Ilmu Gizi 
menjalin 
kerjasama 
dengan baik 
baik tingkat 
regional, 
nasional dan 
internasional 
untuk 
peningkatan 
pendidikan, 
penelitian 
dan 
pengabdian 
masyarakat 

dengan 
penggunaan 
dana mandiri 

2. Rendahnya 
jumlah 
pendanaan 
penelitian 
dan 
pengabdian 
masyarakat 
dari luar 
negeri 
dibandingka
n dengan 
sumber dana 
lainnya 

3. Perlunya 
kerjasama 
yang 
kontinue 
untuk 
meningkatka
n kualitas 
pendidikan, 
penelitian 
dan 
pengabdian 
masyarakat 

2. Telah 
tersedianya 
media publikasi 
berupa jurnal 
kedokteran, 
majalah 
kesehatan, dan 
jurnal gizi 
(IJHN) 

3. Banyaknya 
kerjasama 
dengan institusi 
dalam negeri 
maupun luar 
negeri yang 
telah dilakukan 
oleh UB 
maupun 
Fakultas dan 
perlu 
ditindaklanjuti 
oleh PS Ilmu 
Gizi  

publikasi ilmiah 
dalam jurnal 
terakreditasi 
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3.1	  	   VISI,	  MISI,	  NILAI,	  TUJUAN,	  SASARAN	  
	  
3.1.1	   Visi	  

Menjadi institusi pendidikan di bidang Gizi Kesehatan yang bermutu internasional. 
 

3.1.2 Misi	  
3.1.2.1 Menyelenggarakan pendidikan di bidang gizi kesehatan yang bermutu internasional 

3.1.2.2 Mengembangkan penelitian di bidang gizi kesehatan yang tepat guna sesuai  dengan 

permasalahan gizi di masyarakat 

3.1.2.3 Menyebarluaskan hasil penelitian di bidang gizi kesehatan 

3.1.2.4 Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat  dalam upaya meningkatkan 

derajat kesehatan. 

3.1.2.5 Menjalin kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

3.1.3 Nilai	  
3.1.3.1 Futuristik 

3.1.3.2 Komitmen 

3.1.3.3 Unggul 

3.1.3.4 Berdedikasi dan Berjiwa Entrepreneur 

(FKUB) 

3.1.4 Tujuan	  
3.1.4.1 Menghasilkan SDM yang (Bertaqwa kepada Tuhan YME), berkualitas, dan profesional 

yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. 

3.1.4.2 Menghasilkan dan menyebarluaskan penelitian  di bidang gizi kesehatan yang tepat 

guna sesuai  dengan permasalahan gizi di masyarakat  

3.1.4.3 Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat 

kesehatan. 

3.1.4.4 Terselenggaranya kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 

 

3.1.5	   Sasaran	  
Tahap sasaran pengembangan disesuaikan dengan rencana pengembangan Fakultas Kedokteran  

Universitas Brawijaya dan Universitas Brawijaya: 2013 –  2017 Pencapaian daya saing 

ASEAN, dengan tahapan pencapaian dalam 5 tahun adalah sebagai berikut: 

1. 2013: Pemantapan daya saing Nasional 

2. 2014: Perintisan Kerjasama dan daya saing ASEAN  

3. 2015: Pencapaian daya saing ASEAN 



	  

	  

4. 2016: Pemantapan daya saing ASEAN dan Perintisan kerjasama ASIA 

5. 2017: Perluasan kerjasama ASIA dan Perintisan kerjasama Global 

	  

3.2	   Sasaran	  dan	  Strategi	  Pencapaian	  Visi,	  Misi,	  dan	  Tujuan	  	  

3.2.1	   Sasaran	   Bidang	   Pendidikan,	   Penelitian,	   dan	   Pengabdian	   kepada	  

masyarakat 
3 .2 .1 .1  Pendidikan 

3.2.1.1.a Meningkatnya mutu pendidikan di jurusan Gizi, terakreditasi tertinggi sesuai dengan standar 

nasional tertinggi dan standar minimal akreditasi internasional. Peningkatan mutu diukur 

berdasarkan tingkat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional maupun standar Commission 
American Dietitian Education (CADE). 

3.2.1.1.b Tersusun dan terselenggaranya kurikulum yang dinamis dan memenuhi relevansi pendidikan 

gizi kesehatan terkini. Kualitas kurikulum diukur berdasarkan outcome pendidikan berupa 

pengakuan kompetensi oleh Kolegium Ilmu Gizi Indonesia dan Asosiasi Institusi Pendidikan 

Gizi Indonesia (AIPGI) sebagai representasi masyarakat dan pendidikan tinggi gizi. 

3.2.1.1.c Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen pengelola seluruh kurikulum program studi baik 

dalam hal mutu akademik maupun dalam mutu kependidikannya. Peningkatan kuantitas 

dosen diukur dengan ratio dosen : mahasiswa yang proporsional. Peningkatan mutu dosen 

diukur melalui peningkatan proporsi strata pendidikan akademik dan atau professional, serta 

pengakuan atas ketrampilan kependidikannya melalui sertifikasi dosen dan standar-standar 

internasional pengajar. 

3.2.1.1.d Meningkatnya mutu proses belajar mengajar seluruh program studi menyangkut mutu 

perancangan, pembelajaran, dan evaluasi hasil belajarnya. Mutu proses belajar mengajar 

diukur melalui kualitas output lulusan seperti Indeks Prestasi, jumlah lulusan, dan lama studi.   

3 .2 .1 .2  Penelit ian 

3.2.1.2.a Menjadi sentra penelitian dan pengembangan ilmu gizi yang   bermutu internasional. 

3.2.1.2.b Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian yang ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan 

hasil-hasil penelitian tepat guna untuk diaplikasikan pada pendidikan dan pelayanan kepada 

masyarakat, meningkatnya karya ilmiah dan publikasi ilmiah pada tingkat nasional maupun 

internasional, serta meningkatnya perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). 

3 .2 .1 .3  Pengabdian kepada Masyarakat  

3.2.1.3.a Meningkatnya jumlah dan mutu pengabdian masyarakat baik dalam pendidikan maupun 

pelayanan kepada masyarakat di bidang gizi kesehatan. 

3.2.1.3.b Menjadi pelopor pemberdayaan kader kesehatan desa dalam penanganan permasalahan gizi . 

 

3.2.2 Sasaran	  Bidang	  Organisasi	  dan	  Management	  
3.2 .2 .1  Organisasi  /  Kelembagaan 



	  

	  

3.2.2.1.a Tersusunnya struktur organisasi yang lebih otonom, efektif, efisien, dan produktif, yang dapat 

mewadahi penyelenggaraan fungsi-fungsi jurusan, program studi, dan unit kerja yang lain 

dengan optimal, serta mampu mencapai standar mutu ISO. 

3 .2 .2 .2  Manajemen Finansial  

3.2.2.2.a Berkembangnya kemampuan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. 

3.2.2.2.b Berkembangnya Sistim Finansial yang efisien disertai peningkatan kemampuan pendanaan 

mandiri. 

3 .2 .2 .3  Manajemen Sumber Daya Manusia   

3.2.2.3.a Meningkatnya Capacity Building dalam rangka penyehatan organisasi. 

3.2.2.3.b Terselenggaranya pola pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengacu pada Merit-
Based Recruitment dan Reward-Punishment yang terukurdengan jujur dan objektif 

berdasarkan standar-standar kinerja yang baku. 

3 .2 .2 .4  Manajemen Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) 

3.2.2.4.a Terciptanya Sistim Pengembangan Infrastruktur yang terpadu. 

3.2.2.4.b Meningkatnya kemampuan pencitraan publik dan terselenggaranya Sistim Informasi dan 

Manajemen berbasis Teknologi Informasi. 

 

3.2.3 Sasaran	  Bidang	  Kemahasiswaan	  dan	  Alumni	  
3.2.3.1 Meningkatnya mutu kegiatan kemahasiswaan dan kemampuan penalaran mahasiswa berpikir 

alternatif, skeptik-analitis, kritis, dan self appraisal untuk mendukung pencapaian kompetensi 

lulusan yang diinginkan. 

3.2.3.2 Meningkatnya kuantitas dan mutu pengembangan minat dan bakat mahasiswa untuk 

mendukung pengembangan diri.  

3.2.3.3 Meningkatnya kesejahteraan spiritual, moral, dan material mahasiswa. 

3.2.3.4 Meningkatnya pemahaman dan toleransi keberagaman budaya di lingkungan mahasiswa. 

3.2.3.5 Meningkatnya peran serta alumni dalam pengembangan diri dan almamater. 

 

3.2.4 Sasaran	  Bidang	  Kerjasama	  Institusional	  
3.2.4.1 Terciptanya kerjasama yang mampu dengan efektif mengoptimalkan networking dan resource 

sharing untuk pengembangan Jejaring Lahan Belajar. 

3.2.4.2 Berkembangnya kerjasama dan afilialisasi Dalam dan Luar Negeri, dalam rangka peningkatan 

mutu, relevansi, dan daya saing, di bidang pengembangan institusi, pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat termasuk di dalamnya memperoleh donasi dalam pengembangannya. 

3.2.4.3 Berkembangnya kerjasama Luar Negeri dalam rangka pencitraan publik secara internasional, 

pencapaian standar-standar internasional pendidikan, pengembangan cultural diversitysebagai 

bagian komunitas internasional (world citizen) dan pencapaian institusi Pendidikan Gizi 

Kesehatan bermutu internasional  



	  

	  

 

STRATEGI PENGEMBANGAN 

Berikut ini adalah strategi pengembangan Program Studi yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil 

analisa SWOT dari masing-masing komponen 

 Kekuatan (S) Kelemahan (W) 
Peluang (O) 1. Melakukan kegiatan yang telah 

direncanakan sesuai dengan rencana 
tahunan untuk mencapai visi misi 
yang telah ditetapkan 

2. Pelaksanaan Penjaminan Mutu yang 
kontinyu untuk menjamin tupoksi 
dalam struktur organisasi berjalan 
sesuai ketetapan  

3. Pelaksanaan berkelanjutan dari pola 
Multi-entry dalam sistem rekrutmen 
mahasiswa untuk memenuhi minat 
masyarakat yang sangat tinggi pada 
PS Ilmu Gizi 

4. Tersedianya Dosen yang berkualitas 
dan berdaya saing tinggi untuk 
memenangkan kompetisi hibah 
pendanaan pendidikan, penelitian 
dan pengabdian masyarakat serta 
mampu mempublikasikan kegiatan 
penelitiannya baik pada tingkat 
nasional maupun internasional   

5. Berperan aktif dalam penentuan 
kebijakan terkait pendidikan gizi 
pada tingkat nasional berdasarkan 
pengalaman PS Ilmu Gizi FKUB 
dalam menjalankan proses 
pendidikan  

 

1. Menjalin komunikasi dengan badan-
badan akreditasi internasional di 
bidang gizi untuk mencapai visi misi 
PS Ilmu Gizi 

2. Menyediakan sarana prasarana 
serta tenaga adiminstasi yang 
mendukung kegiatan 
pendokumentasian dokumen mutu 

3.  Meningkatkan prestasi mahasiswa 
dan publikasi prestasi mahasiswa 
baik akademik maupun non 
akademik untuk menarik minat 
masyarakat menempuh pendidikan 
di PS Ilmu Gizi  

4. Pemanfaatan peluang kerjasama 
nasional/ internasional untuk 
mengeliminasi kekurangan kuantitas 
dan kualitas dosen dalam menguasai 
teknologi pembelajaran dan 
perkembangan keilmuan 

5. Pemanfaatan informasi yang 
diperoleh dari pertemuan organisasi 
profesi, asosiasi pendidikan maupun 
lembaga pendidikan tinggi serta 
sharing informasi dari program studi 
lain untuk memelihara dan updating 
kurikulum, proses belajar mengajar, 
serta suasana akademik sesuai 
dengan standar nasional dan 
internasional yang telah disepakati 

6. Pengoptimalan peran kelompok 
dosen peminatan (KDP) untuk 
mendorong kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat  serta 
publikasi baik tingkat nasional 
maupun internasional 

 
Ancaman 
(T) 

1. Pengusulan program-program 
percepatan pencapaian visi misi 
melalui grant nasional dibidang 
pendidikan   

2. Peningkatan kinerja dari Unit 
penjaminan mutu guna menjamin 
mutu PS 

3. Meningkatkan kualitas lulusan untuk 
mendapatkan Peluang memperoleh 
lapangan kerja sesuai dengan 

1. Menyelesaikan permasalahan 
kekurangan dukungan tenaga admin 
dalam menyiapkan usulan-usulan 
proposal pendanaan terkait 
percepatan pencapaian visi-misi  
serta membantu dalam peningkatan 
kinerja unit jaminan mutu 

2. Meningkatkan kualitas lulusan 
untuk memenuhi kebutuhan lahan 
kerja 



	  

	  

 Kekuatan (S) Kelemahan (W) 
keahlian yang dibutuhkan oleh 
masyarakat 

4. Tersedianya SDM dosen yang 
berkualitas dan berkomitmen untuk 
menjawab tantangan 
berkembangnya ilmu dan teknologi 
gizi terkini serta pendidikan dan 
profesi gizi yang semakin maju 

5. Menerapkan pelaksanaan metode 
PBL dalam Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) yang telah 
disepakati dalam review kurikulum 
tahun 2007 sebagai salah satu cara 
untuk meningkatkan suasana 
akademik yang kondusif serta 
menghasilkan lulusan yang memiliki 
kemampuan akademik, mampu 
memecahkan masalah dan sesuai 
kebutuhan lahan 
 

3. Mengantisipasi perkembangan cepat 
ilmu pengetahuan dan teknologi gizi 
dengan memberikan perhatian serta 
waktu yang cukup bagi 
pengembangan diri dosen disela 
kesibukan tugas kependidikan dan 
administratif 

4. Melakukan evaluasi yang kontinyu 
terkait penerapan KBK dengan 
melibatkan dosen tetap maupun 
dosen tidak tetap, agar kompetensi 
yang dimiliki lulusan mampu dicapai 
dengan baik sehingga dapat 
menunjukkan performa sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan 
dunia keprofesian. 

5. Mengembangkan payung penelitian 
gizi dan mengidentifikasi topik 
penelitian yang kompetitif di tingkat 
nasional/ internasional  
 

 

 

3.3	   Prioritas	  Pengembangan	  
Dari Strategi Pengembangan Program Studi yang ada, maka Prioritas pengembangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemantauan, evaluasi, umpan balik dan pengembangan program kerja pada siklus rencana 

tahunan dengan memanfaatkan peran dari pimpinan, unit jaminan mutu, tenaga 

kependidikan serta kelompok dosen peminatan 

2. Pendampingan yang kontinyu kepada mahasiswa dalam melakukan kegiatan akademik 

maupun non akademik untuk meningkatkan prestasinya, suasana akademik yang kondusif 

serta menghasilkan lulusan yang berkompeten dan memenuhi kebutuhan lahan 

3. Peningkatan kualitas dan daya saing dosen untuk mengembangkan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian masyarakat dengan mendapatkan dana hibah dalam maupun luar negeri 

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan untuk menunjang kegiatan 

penjaminan mutu, proses pendidikan maupun percepatan pencapaian visi misi PS 

5. Mengevaluasi penerapan KBK dan metode pembelajaran student centered learning secara 

kontinyu dengan melibatkan dosen tetap, dosen tidak tetap serta stakeholder agar sesuai 

standar-standar nasional dan internasional serta memenuhi kebutuhan lahan 

6. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas pemanfaatan teknologi informasi untuk 

mengembangkan sistem administrasi yang modern dan penunjang proses belajar mengejar 

7. Mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri untuk  meningkatkan kualitas 

pendidikan, pendanaan dan peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat 



	  

	  

melalui riset bersama, publikasi ilmiah nasional/internasional serta desiminasi hasil 

penelitian. 

3.4 Profil	  Lulusan	  Program	  Studi	  Ilmu	  Gizi	  FKUB	  
3.4.1 Tenaga Gizi Profesional dan Beretika 

Tenaga Gizi sebagai pengelola dan pelaksana gizi yang handal dan profesional, termasuk 

melaksanakan tugas sesuai keilmuan, mengikuti perkembangan teknologi dan mampu 

bekerjasama dalam tim 

3.4.2 Komunikator Gizi Profesional  

Mampu melakukan edukasi gizi yang handal dan profesional guna membantu perubahan perilaku 

(mencakup individu, kelompok dan masyarakat) 

3.4.3 Entrepreneur Gizi yang kompetitif 

Entrepreneur Gizi dapat dilihat dari aspek Kebermanfaatan, meliputi mampu memecahkan 

masalah memberikan solusi, mengembangkan formulasi makanan menggunakan bahan makanan 

lokal yang murah, bergizi dan dapat diterima oleh seluruh golongan masyarakat) baik untuk 

mengatasi masalah klinik/masyarakat s.d. merencanakan produksi agar berkelanjutan di 

masyarakat; sedangkan kompetitif berarti mampu bersaing di taraf nasional, regional dan 

internasional. 

3.4.4 Peneliti dan akademisi terkini 

Terkini yaitu mengikuti perkembangan keilmuan dan teknologi 

3.4.5 Manajer layanan gizi profesional 

Manajer layanan gizi profesional: sebagai perencana dan penterjemah program gizi 

 

3.5	   Keunggulan	  Program	  Studi	  Ilmu	  Gizi	  FKUB	  
“Application of Nutritional Care Process in Clinic and Community” 

“Food Formulation and Food Production for Health” 

 

3.6	   Motto	  Jurusan	  Gizi	  FKUB	  
“Educate Professional Dietitian”  

Motto ini mengacu kepada motto UB: “Join UB, be the best” 
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