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Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Sistem Pendidikan, Pelaksanaaan Pembelajaran, 

Evaluasi Keberhasilan, serta Penunjang Keberhasilan Studi. 
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Mengingat perkembangan pendidikan yang dinamik, maka pada Buku Pedoman ini dapat 

dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. 

 

 

 
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya  
Dekan, 

 
Ttd. 

 
Dr. dr. Karyono Mintaroem, Sp.PA. 
NIP. 195011161980021001 

 

 



PEDOMAN AKADEMIK JURUSAN / PROGRAM STUDI ILMU GIZI 
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 - 2015 

 

Halaman  iv 

DAFTAR ISI 
 
KATA PENGANTAR .....................................................................................................................  iii 
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  ................  iv  
DAFTAR ISI  ................................................................................................................................  vi 
PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  ............................................  viii 
KONTRIBUTOR  ..........................................................................................................................  ix 
VISI MISI UNIVERSITAS BRAWIJAYA  ..................................................................................  x 
VISI, MISI DAN NILAI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  ..........................  xi 
VISI DAN MISI JURUSAN / PROGRAM STUDI  ......................................................................  xii 
KALENDER AKADEMIK  ......................................................................................................  xiii 
BAB I : LANDASAN HUKUM DAN DASAR PENYELENGGARAAN  ..................................  1  
BAB II  :  SISTEM PENDIDIKAN  .....................................................................................  2 

A. Pengertian  .............................................................................................  2 
1. Kompetensi  ..............................................................................................  2 

1.1. Batasan dan Elemen Kompetensi  ...................................................  2 
1.2. Standar Kompetensi  .......................................................................  2 
1.3. Standar Kompetensi Gizi  ................................................................  3 

2. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester ............................................  6 
2.1. Sistem Kredit ...................................................................................  6 
2.2. Sistem Semester  .............................................................................  6 
2.3. Sistem Kredit Semester (SKS)  .........................................................  6 

3. Nilai Kredit dan Beban Studi  ...............................................................  7 
3.1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan  .......................................  8 
3.2. Nilai Kredit Semester untuk Seminar  .............................................  8 
3.3. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Penelitian dan Kerja Lapangan  

 .........................................................................................................  8 
3.4. Beban Studi Dalam Semester  .........................................................  8 

4. Kurikulum  ..........................................................................................  10 
4.1. Batasan Kurikulum  ..........................................................................  10 
4.2. Kurikulum Berbasi Kompetensi  ......................................................  10 
4.3. Model Kurikulum  ............................................................................  10 
4.4. Isi Kurikulum  ...................................................................................  11 
4.5. Struktur, Durasi, dan Komposisi Kurikulum  ...................................  11 
4.6. Tugas Akhir  .....................................................................................  20 
4.7. Kuliah Kerja Nyata  ..........................................................................  23 

B. Administrasi Pendidikan  .........................................................................  24 
C. Pelanggaran  ...........................................................................................  24 
D. Batas Masa Studi  ....................................................................................  24 

 
 
 
 
 



PEDOMAN AKADEMIK JURUSAN / PROGRAM STUDI ILMU GIZI 
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 - 2015 

 

Halaman  v 

BAB III : PERAN, FUNGSI KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBALAJARAN  ......................  25 
A. Peran Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pembelajaran ........................  25 

1. Pimpinan Fakultas  ...........................................................................  25 
2. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas ................................................  25 
3. Unit Jaminan Mutu (UJM) Jurusan / Program Studi  ..........................  26 
4. Fungsi Tim Kurikulum  ......................................................................  26 
5. Jurusan  ............................................................................................  26 
6. Laboratorium  ...................................................................................  29 
7. UPT Labskill & Laboratorium Sentral Biomedik ..................................  30 
8. Urusan Administrasi Akademik Jurusan  ............................................  31 
9. Penanggungjawab Matakuliah (PJMK/Penanggungjawab Blok)  ........  31 
10. Kelompok Pengajar  ..........................................................................  32 
11. Mahasiswa  ......................................................................................  32 
 

BAB IV : PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN  ...........................................................  34 
A. Waktu Dan Tempat Pembelajaran  ...........................................................  34 
B. Strategi Pembelajaran  .............................................................................  34 
C. Proses Pembelajaran  ...............................................................................  35 

1. Karakteristik Pembelajaran  ...............................................................  35 
2. Pemebelajaran Mahasiswa Aktif  .......................................................  35 
3. Pembelajaran Terintegrasi  ................................................................  35 
4. Modul Pembelajaran/ Student Guideline  ..........................................  36 
5. Metode Pembelajaran  ......................................................................  36 
 

BAB V : EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN   .....................................  46 
A. Penilaian Kemampuan Akademik  ..............................................................  46 

1. Ketentuan Umum  ...............................................................................  46 
2. Nilai Akhir  ...........................................................................................  46 
3. Pembobotan Penilaian PBL  .................................................................  48 
4. Skripsi/Karya Tulis Akhir ......................................................................  48 
5. Yudisium Sarjana  ................................................................................  49 

 
BAB VI : PENUNJANG KEBERHASILAN STUDI  ...............................................................  50 

A. Ujian Perbaikan  ......................................................................................  50 
B. Semester Pendek  ...................................................................................  50 
C. Ujian Khusus  ..........................................................................................  51 
D. Semester Khusus  ....................................................................................  51 
E. Kepenasehatan Akademik  ......................................................................  52 
F. Bimbingan Konseling  ..............................................................................  53 
 

BAB VII : PENUTUP  ......................................................................................................  54 
 
 



PEDOMAN AKADEMIK JURUSAN / PROGRAM STUDI ILMU GIZI 
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 - 2015 

 

Halaman  vi 

  

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 

 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 

 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, Misi dan Motto  

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

 

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. 

 

Motto 

 Futuristik 

 Komitmen dan Kebersamaan 

 Unggul 

 Berdedikasi  dan Berjiwa entrepreneur 
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Visi dan Misi Jurusan / Program Studi Ilmu Gizi 

 

VISI 
 

Menjadi institusi pendidikan di bidang Gizi Kesehatan yang bermutu internasional 
 

 MISI 

 Menyelenggarakan pendidikan di bidang Gizi Kesehatan yang bermutu Internasional 
 Mengembangkan penelitian di bidang Gizi Kesehatan yang tepat guna sesuai  dengan 

permasalahan gizi di masyarakat 
 Menyebarluaskan hasil penelitian di bidang Gizi Kesehatan melalui publikasi nasional 

dan internasional 
 Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat 

kesehatan. 
 Menjalin kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

  
 TUJUAN 

1. Menghasilkan SDM yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berkualitas, dan profesional 
yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. 

2. Menghasilkan dan menyebarluaskan penelitian  di bidang Gizi Kesehatan yang tepat 
guna sesuai dengan permasalahan gizi di masyarakat. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat 
kesehatan. 

4. Terselenggaranya kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka 
peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 
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BAB I 

LANDASAN HUKUM DAN DASAR PENYELENGGARAAN 

 

Penyelenggaraan Pendidikan di Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya dengan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Tahun Akademik 

2014/2015 berdasarkan atas: 

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

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa  

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum 

Inti Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 554/SK/2013 tentang 

Penyelenggaraan Perkuliahan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di 

Universitas Brawijaya. 

 

Landasan pendukung penyusunan Pedoman Pendidikan juga berdasarkan : 

1. Pedoman Penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya               

(Keputusan Dekan No.080/SK/J10.1.17/KP/2007 tanggal 28 Desember 2007 ) 

2. Kebijakan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas  Brawijaya                                   

(   KA.GJM-FK-UB.01 tanggal 27 Nopember 2007 Bab II.2.2. ttg. Pendidikan ) 

3. Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya                                       

( PA.GJM-FK-UB-01 tanggal 27 Nopember 2007 Bab II, IV s/d VI ) 

4. Standar Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya                                           

( SA.GJM-FK-UB.01 tgl 27 Nopember 2007 Bab I 1.3. ttg. Tujuan Pendidikan dan    

Bab II ttg Butir-2 Standar Akademik ) 

5. Manual Mutu Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya                                

( MM.GJM-FK-UB.01 tgl 27 Nopember 2007 Bab I ttg. Kebijakan Mutu Akademik,  

Bab III ttg Struktur Penjaminan Mutu Akademik ). 

6. Manual Prosedur Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya                         

( MP.GJM-FK-UB.01 tgl 27 Nopember 2007 ) 
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BAB II 

SISTEM PENDIDIKAN 

       

i. Pengertian  

1. Kompetensi 

1.1 Batasan dan Elemen Kompetensi 

a. Menurut SK Mendiknas No. 045/U/2002, Kompetensi adalah ‘seperangkat 

tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai 

syarat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu’ 

b. Elemen-elemen kompetensi terdiri dari : 

(1) Landasan kepribadian 

(2) Penguasaan Ilmu dan Keterampilan 

(3) Kemampuan Berkarya 

(4) Sikap  dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian   

berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai 

(5) Pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan keahlian 

dalam berkarya. 

c. Epstein and Hundert (2002) memberikan definisi sebagai berikut : 

“Professional competence is the habitual and judicious use of 

communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning, 

emotions,values, and reflection in daily practice to improve the health of 

the individual patient and community”. 

d. Carraccio, et.al. (2002) menyimpulkan bahwa : 

 “Competency is a complex set of behavior built on the components of 

knowledge, skills, attitude and competence as personal ability”. 

e. Dari beberapa pengertian di atas, tampak bahwa pengertian kompetensi 

Ahli Gizi lebih luas dari tujuan instruksional yang dibagi menjadi tiga ranah 

pendidikan: pengetahuan, psikomotor dan afektif.  

f. Dengan dikuasainya standar kompetensi oleh seorang profesi Ahli Gizi, 

maka yang bersangkutan akan mampu : mengerjakan tugas atau pekerjaan 

profesinya, mengorganisasikan tugasnya agar pekerjaan tersebut dapat 

dilaksanakan, segera tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan bilamana 

terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula, menggunakan 

kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah di bidang 

profesinya, serta melaksanakan tugas dengan kondisi berbeda. 

 

1.2 Standar Kompetensi 

 Standar Kompetensi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 
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dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud No 

049 Tahun 2014). 

 

1.3 Standar Kompetensi Gizi 

a. Area Kompetensi 

 

Berdasarkan hasil muktamar Asosiasi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) 2004, 

maka secara umum kompetensi utama lulusan S1 Gizi terbagi atas 4 

penekanan/Area Kompetensi yaitu: 

(1) Kompetensi dasar (9 Kompetensi) 

(2) Kompetensi penekanan Gizi Klinik/Dietetik (13 Kompetensi) 

(3) Kompetensi penekanan Gizi Komunitas/ Manajemen Gizi Masyarakat (11 

Kompetensi) 

(4) Kompetensi penekanan Gizi Institusi/ Manajemen Sistem Pelayanan 

Makanan (15 Kompetensi) 

 

Pada setiap penekanan kompetensi, seorang lulusan S1 Gizi harus mampu 

melakukan/mengkoordinir ke-4 aspek kegiatan sebagai berikut:  

(1) NUTRITIONAL ASSESSMENT (Pengkajian status gizi) 

(2) NUTRITIONAL DIAGNOSIS (Menegakkan diagnosis gizi) 

(3) NUTRITIONAL INTERVENTION (Melakukan intervensi gizi) 

(4) NUTRITIONAL MONITORING AND EVALUATION (Melakukan monitoring 

dan evaluasi gizi) 

 

b. Komponen Kompetensi 

 

Komponen kompetensi gizi, dirumuskan secara internal oleh Tim kurikulum S1 

Gizi FKUB* dengan berlandaskan pada 46 Standar Kompetensi S1 Gizi yang 

telah ditetapkan sebagai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 

374/Menkes/SK/III/2007 dan kompetensi Profesi Gizi (Registered Dietitian) 

yang ditetapkan oleh Committee Accreditation Dietitian Education (CADE), 

2002. Perumusan ini dengan cara mengelompokkan ke-46 kompetensi ke dalam 

4 area kompetensi/penekanan.  

(1) Area Kompetensi dasar, meliputi 9 Komponen Kompetensi, yaitu 

1. Melakukan praktek kegizian sesuai dengan nilai-nilai dan Kode Etik 

Profesi Gizi 

2.  Merujuk pasien/klien kepada profesional Nutrisionis/Dietitian atau 

disiplin lain bila diluar kemampuan/kewenang 

3.  Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan profesi. 
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4. Melakukan pengkajian diri dan berpartisipasi dalam pengembangan 

profesi serta pendidikan seumur hidup. 

5. Menggunakan teknologi mutakhir untuk kegiatan komunikasi dan 

informasi. 

6. Menginterpretasikan dan memadukan pengetahuan ilmiah terbaru 

dalam praktek kegizian. 

7. Berpartisipasi dalam perubahan organisasi, perencanaan dan proses 

penetapan tujuan 

8. Berpartisipasi dalam pendayagunaan sumber daya manusia 

9. Merujuk klien kepada pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih 

sesuai dengan kesehatan umum dan gizi. 

 

(2) Kompetensi penekanan Gizi Klinik/Dietetik (13 Komponen Kompetensi) 

1. Mengawasi rancangan menu sesuai dengan kebutuhan dan status 

kesehatan klien.  

2. Mengawasi penapisan gizi untuk individu dan kelompok. 

3. Mengawasi penilaian gizi klien dengan kondisi kesehatan umum 

(obesitas, hipertensi,dll).  

4. Menilai status gizi individu dengan kondisi kesehatan kompleks 

(ginjal, gizi buruk, dll).  

5. Merancang dan menerapkan rencana pelayanan gizi sesuai dengan 

keadaan kesehatan klien.  

6. Mengelola pemantauan asupan makanan dan gizi klien  

7. Memilih, menerapkan, dan mengevaluasi standar makanan enteral 

dan parenteral untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan 

termasuk zat gizi makro.  

8. Mengembangkan dan menerapkan rencana pemberian makanan 

peralihan. 

9. Mengkoordinasikan dan memodifikasi kegiatan pelayanan gizi 

diantara diantara pemberi pelayanan  

10. Melakukan komponen pelayanan gizi dalam forum diskusi tim medis 

untuk tindakan dan rencana rawat jalan pasien.  

11. Mengawasi dokumentasi pengkajian dan intervensi gizi.  

12. Memberikan pendidikan gizi dalam praktek kegizian. 

13. Mengawasi konseling, pendidikan, dan/atau intervensi lain dalam 

promosi kesehatan atau pencegahan penyakit yang diperlukan 

dalam terapi gizi untuk keadaan penyakit umum.  
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(3) Kompetensi penekanan Gizi Komunitas/Manajemen Gizi Masyarakat (11 

Komponen Kompetensi) 

1. Berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah dalam bidang 

pangan, ketahanan pangan, pelayanan gizi dan kesehatan.  

2. Mengawasi dokumentasi pengkajian dan intervensi gizi. 

3. Mengkaji ulang dan mengembangkan materi pendidikan untuk 

populasi sasaran.  

4. Mengawasi pendidikan dan pelatihan gizi untuk kelompok sasaran 

tertentu 

5. Berpartisipasi dalam penggunaan media massa untuk promosi 

pangan dan gizi. 

6. Mengawasi penapisan status gizi kelompok masyarakat.  

7. Melakukan penilaian status gizi kelompok masyarakat.  

8. Melakukan pelayanan gizi pada berbagai kelompok masyarakat 

sesuai dengan budaya, agama dalam daur kehidupan.  

9. Melakukan program promosi kesehatan atau program pencegahan 

penyakit. 

10. Berpartisipasi dalam pengembangan dan evaluasi program pangan 

dan gizi masyarakat.  

11. Mengawasi program pangan dan gizi masyarakat.  

 

(4) Kompetensi penekanan Gizi Institusi/Manajemen Sistem Pelayanan 

Makanan (15 Komponen Kompetensi) 

1. Mengawasi perbaikan mutu pelayanan gizi dalam rangka 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

2. Mengembangkan dan mengukur dampak dari pelayanan dan praktek 

kegizian. 

3.  Berpartisipasi dalam bisnis atau pengembangan rencana operasional.  

4. Mengawasi pengumpulan dan pengolahan data keuangan praktek 

kegizian. 

5. Melakukan fungsi pemasaran. 

6. Berpartisipasi dalam pendayagunaan sumber daya manusia 

7. Berpartisipasi dalam pengelolaan sarana fisik termasuk pemilihan 

peralatan dan merancang/merancang ulang unit-unit kerja. 

8. Mengawasi sumberdaya manusia, keuangan, fisik, materi dan 

pelayanan secara terpadu.  

9. Mengawasi produksi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi, 

biaya dan daya terima klien.  

10.  Mengawasi pengembangan dan atau modifikasi resep/formula. 



PEDOMAN AKADEMIK JURUSAN / PROGRAM STUDI ILMU GIZI 
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 - 2015 

 

Halaman  xv 

11.  Mengawasi penerjemahan kebutuhan gizi menjadi menu makanan 

untuk kelompok sasaran. 

12.  Berpartisipasi dalam melakukan penilaian cita rasa (organoleptik) 

makanan dan produk gizi.  

13.  Mengawasi sistem pengadaan, distribusi, dan pelayanan makanan 

14.  Mengelola keamanan dan sanitasi makanan.  

15.  Berpartisipasi dalam penetapan biaya praktek pelayanan kegizian 

 

2.  Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS) 
 

2. 1.   Sistem Kredit 

a. Sistem kredit ialah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program 

pendidikan yang dinyatakan dalam kredit. 

b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah 

secara kuantitatif. 

c. Ciri-ciri sistem kredit ialah : 

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

kredit. 

2) Banyaknya nilai kredit untuk matakuliah yang berlainan tidak perlu sama. 

3) 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. 

 

2.2  Sistem Semester 

a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang 

menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester. 

b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan 

pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester 

setara dengan 16 – 19 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif 

termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 22 minggu kerja termasuk 

waktu evaluasi ulang dan minggu tenang. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan- kegiatan 

perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta 

kegiatan akademik terstruktur dan mandiri. 

d. Dalam 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. 
 
 

 2.3    Sistem Kredit Semester (SKS) 
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a. SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu 

semester. 

b. 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 

a) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat 

belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. 

b) Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil 

matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. 

c) Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output 

yang majemuk dapat dilaksanakan. 

d) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. 

e) Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa 

dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 

f) Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi 

atau antar Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan 

Tinggi. 

g) 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. 

 

1. 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. 

d.. Setiap matakuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester 

dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot 

kegiatan dalam matakuliah tersebut. 

 

3.  Nilai Kredit dan Beban Studi 
 

3.1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan 
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Untuk perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban  

kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu sebagai berikut : 

 

• Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya 

dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya. 

• Lima puluh   menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan 

studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya 

dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal. 

• 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. 

 
3.2. Nilai Kredit Semester Untuk Seminar 

Untuk bentuk pembelajaran seminar, atau bentuk pembelajaran sejenis , nilai 1 

(satu) satuan kredit semester sebagai berikut : 

 kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, 

dan 

 kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 

 

3.3. Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum, Penelitian dan Kerja Lapangan 
 

 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, 
praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk 
pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu 
per semester. 

 

 
 3.4. Beban Studi Dalam Semester 

Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat 

puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, 

sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu 

setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester. 

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 : 
 

n 

Σ Ki.    NAi 

i =  1 
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IP = ———— 

n 

Σ Ki 

i =  1 
 
 

di mana : IP adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau 

indeks prestasi kumulatif. 

K adalah jumlah sks masing-masing mata kuliah.  

NA  adalah nilai akhir masing-masing matakuliah. 

n adalah banyaknya matakuliah yang diambil. 
 

Besarnya beban studi yang dapat ditempuh pada Program sarjana Ilmu Gizi 

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 

 

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 berikut: 

 

 

 

 

 
 

Indeks Prestasi (IP) 
 

Beban studi (sks) 
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≥  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 

 

Untuk menempuh mata kuliah pada semester 8 yang berupa Pra 

Kepaniteraan Gizi (Pre Dietetic Internship – PreDI), maka mahasiswa harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. IPK minimal 2.0 

2. Tidak ada nilai E untuk mata kuliah terkait blok Pra Kepaniteraan Gizi 

yang akan ditempuh  

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

 

4. KURIKULUM  

4.1    Batasan Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat dokumen formal dan tertulis tentang Tujuan 

Pendidikan dan Pedoman Proses Belajar Mengajar untuk mencapai Tujuan 

yang dimaksud.   

Mengacu pada Undang Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 

38 ayat (3), kurikulum dapat dikembangkan oleh perguruan tinggi 

bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk 

setiap program studi. 

Untuk memperjelas pengaturan kurikulum sebagai pedoman proses belajar 

mengajar maka SK Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 30 Desember 2000, 

serta SK Dirjendikti Nomor 43/DIKTI/2006 dapat menjadi acuan berikutnya. 

4.2 Kurikulum Berbasis Kompetensi 

 Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah Dokumen formal dan terorganisasi 

terkait dengan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar yang bertujuan 

menyiapkan kompetensi yang dibutuhkan lulusan untuk mampu 

melaksanakan tugas profesi yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

 

4.3 Model Kurikulum 

Kurikulum Berbasis Kompetensi dirancang dengan pendekatan terintegrasi 

baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan 

individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan 

primer. 

  



PEDOMAN AKADEMIK JURUSAN / PROGRAM STUDI ILMU GIZI 
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 - 2015 

 

Halaman  xx 

4.4  Isi Kurikulum  

Isi Kurikulum dikelompokkan menjadi:  

a. Biomedical science terdiri dari disiplin ilmu Biochemistry and 

Biomolecular 1 dan 2, Anatomy Physiology 1 dan 2, Basic Pharmacology, 

Patofisiologi, Nutrition Biomolecular, Drug and Nutrient Interaction 

b. Human Nutrition terdiri dari disiplin ilmu Basic Nutrition, Nutrition in the 

Life Cycle 

c. Food Science terdiri dari disiplin ilmu Fundamental of Diet and Cullinary 1 

dan 2, Ilmu Bahan Makanan 1 dan 2, Pengawasan Mutu Makanan, 

Nutrient Analysis, Pengolahan dan Pengawetan Makanan 

d. Nutrition Management terdiri dari disiplin ilmu Basic Management, Food 

Service Management 1 dan 2, Health Care System, Nutrition Epidemiology 

e. Scientific Method terdiri dari disiplin ilmu Scientific Communication (SC) – 

Indonesia, SC-English, Scientific Method (SM) Philosophy, SM: Nutrition 

Biostatistic, SM: Research Methodology, SM: NCP-Nutritional Assessment, 

SM: NCP-Nutrition Diagnosis, SM: NCP-Intermonev Clinic, SM: NCP-

Intermonev Community 1 dan 2, Research 1 dan 2 

f. Humaniora dan Social Science terdiri dari disiplin ilmu Nutrition 

Profesional Ethnics, Nutrition and Food Ecology, Pancasila, 

Kewarganegaraan, Religion 

g. Communication terdiri dari disiplin ilmu Communication and Nutrition 

Education 

h. Pre Dietetic Internship terdiri dari Pre DI Clinic, Pre DI Community, Pre DI 

Food Service 

i. Problem Based Learning dengan PBL Clinic, PBL Community, PBL Food 

Service 

j. Praktek Karya Nyata Mahasiswa (PKNM)  
 

4.5     Struktur, Durasi dan Komposisi Kurikulum 

a) Komposisi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Program Studi S1 Ilmu Gizi 

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

374 tahun 2007 dengan tetap berpedoman pada hasil Muktamar AIPGI 1 tahun 

2004 dimana tersusun atas kurikulum inti sebesar 59% (standart 57 – 72%) dan 

muatan lokal 41% dan mengacu pada Pedoman Pendidikan Universitas 

Brawijaya. 

b) Adapun berdasarkan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Kelompok Mata Kuliah muatan nasional 

1. Agama (3 sks) 
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2. Pancasila ( 2 sks) 
3. Kewarganegaraan (2 sks) 
4. Bahasa Indonesia (2 sks) 
5. Bahasa Inggris (2 sks) 
6. Scientific Method: Nutrition Biostatistic (3 sks) 
7. Scientific method: Philosophy (1 sks) 
8. Scientific Method: Research Methodology 1 dan 2 (4 sks) 

 
 

b. Kelompok Mata Kuliah muatan universitas 

1. Tugas Akhir Skripsi (Research) (4 sks) 

2. Praktek Karya Nyata Mahasiswa (PKNM) (3 sks) 

3. Communication and Nutrition Education  (3 sks) 

4. Nutrition Entrepreuneurship (2 sks)  
 

c. Kelompok Mata Kuliah muatan Program Studi Ilmu Gizi 

Total sks MK adalah 144  sks ( 14 MK praktikum – 14 sks, 58 MK teori – 87 sks, 

Problem based learning 28 sks, Rotasi kepaniteraan 8 sks, Praktek karya Nyata 

Mahasiswa 3 sks, Skripsi 4 sks). 

 

c) Pelaksanaan proses belajar mengajar pada tahun 1 dan 2 dilakukan untuk 

memberikan pengetahuan dasar (basic knowledge) terkait ilmu-ilmu yang 

mendukung kompetensi gizi. Adapun metode pembelajarannya adalah kuliah, 

praktikum, kunjungan lapang, demonstrasi, studi kasus. Pemicu/Trigger berupa 

kasus-kasus yang diberikan pada beberapa mata kuliah masih berupa subject 

base. 

 

d) Pada tahun ke-3, metode lebih diarahkan pada student oriented learning dengan 

metode PBL. Dimana pada fase ini, mahasiswa diharapkan lebih aktif dan 

terpapar dengan masalah-masalah yang mungkin akan mereka hadapi di dunia 

kerja nantinya dan yang telah didesign dan disiapkan oleh Tim. Dengan adanya 

bekal yang cukup pada semester 1-4 dan dengan tambhan pengembangan 

keilmuan selama proses PBL, diharapkan mahasiswa lebih siap untuk menempuh 

pra-kepaniteraan di lahan pada semester 8.  

 

e) Pada semester 5, mahasiswa diharapkan sudah merancang proposal penelitian, 

sehingga diharapkan pada semester 6 atau 7 mahasiswa sudah menyelesaikan 

Tugas Akhir/Skripsi. 

 

f) Pada semester 8, mahasiswa akan secara optimal berkonsetrasi menyelesaikan 

kegiatan pra-kepaniteraan di lahan. 
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g) Mata kuliah pilihan yang ditawarkan adalah 18 mata kuliah (36 sks). Mahasiswa 

diwajibkan mengikuti 10 sks matakuliah pilihan dari 36 sks mata kuliah pilihan 

yang disediakan, yang ditujukan untuk memperkaya wawasan pengetahuan 

keahlian sesuai dengan bidang penekanan serta pembentukan sikap dan perilaku 

positif. 

 

h) Pra Kepaniteraan gizi merupakan suatu tahap pembelajaran dimana mahasiswa 

akan ditempatkan pada 3 rotasi lahan yaitu:  

 Pra kepaniteraan Pre-DI Clinic: Pra-Kepaniteraan di Rumah Sakit 

(hospital-based)  

 Pre-DI Community: Pra-Kepaniteraan di komunitas berinstitusi 

(institutionalized community)  

 Pre-DI Food Service and Production: Pra-Kepaniteraan di institusi 

penyelenggara makanan banyak  

 

i) Tujuan dari tahap ini adalah memaparkan mahasiswa untuk langsung 

berinteraksi dengan pasien/kondisi nyata kerja sehingga mampu merencanakan, 

mengimplementasikan serta melakukan monitoring dan evaluasi 

asuhan/program gizi yang tepat. 

 

 

Kurikulum Program A ( mahasiswa dari lulusan SMA ) 

 

 Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Gizi FKUB Tahun Akademik 2013/2014 disusun berdasarkan 

KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Pembelajaran tahun 1 dan 2 diberikan dengan metode 

perkuliahan, praktikum, kunjungan lapang, studi kasus, dll. Pada tahun ke-3 diberikan dengan 

metode Problem Based Learning (PBL).  

 

Keseluruhan jumlah sks adalah 145 sks (86 sks mata kuliah wajib, 14 sks mata kuliah pilihan, 8 

sks untuk rotasi kepaniteraan, 28 sks beban untuk pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning (PBL), 6 sks tugas akhir, 3 sks PKNM. 

 

Mata kuliah pilihan yang ditawarkan adalah 10 mata kuliah. Mahasiswa diwajibkan mengikuti 

14 sks matakuliah pilihan dari 20 sks matakuliah pilihan yang disediakan, yang ditujukan untuk 

memperkaya wawasan pengetahuan keahlian sesuai dengan bidang penekanan serta 

pembentukan sikap dan perilaku positif. 
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Gambaran Kurikulum Tahun Angkatan 2014/2015 

 

Program A (Reguler - lulusan dari SMU) 

TAHUN 4 

SEMESTER 7: 24 sks 

(maksimal) 

SEMESTER 8: PRA-KEPANITERAAN  

(Pre Dietetic Internship) dan MK 

Pilihan (12 sks maksimal) 

MK 

Pilihan (8 

sks 

maksimal) 

Intermonev 

community 

2 

(4sks) 

PRE-DI 

Clinic 

(4 sks) 

PRE-DI 

Community 

(2 sks) 

PRE-DI 

Food 

service and 

production 

(2 sks) TA (4 sks) 

TAHUN 3: PROBLEM BASED LEARNING 

SEMESTER 5: PBL, MKP 

dan proposal (24 sks 

maksimal) 

SEMESTER 6: PBL, MKP dan PKNM 

(23 sks maksimal) 

PBL Clinic (8 sks) 

PBL community (3 sks) 

PBL FS (3 sks) 

PBL Clinic (8 sks) 

PBL community (3 

sks) 

PBL FS (3 sks) 

PKNM 3 sks 

Proposal (2 sks) Penelitian  

MKP (8 sks maksimal) MKP (6 sks maksimal) 

TAHUN 2: BASIC KNOWLEDGE 

SEMESTER 3: 24 sks 

(maksimal) 

SEMESTER 4: 23 sks (maksimal) 

TAHUN 1: BASIC KNOWLEDGE 

SEMESTER 1: 20 sks SEMESTER 2: 20 sks 

 

Original Concept by: Tim Kurikulum S1 Gizi FKUB 2011 
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Deskripsi Isi Blok dan Tabel Acuan Pengambilan Mata Kuliah pada Tiap Semester Tahun 

Akademik 2014-2015 

 

 Pelaksanaan proses belajar mengajar pada semester 1-4 dilakukan untuk 

memberikan pengetahuan dasar (basic knowledge) terkait ilmu-ilmu yang mendukung 

kompetensi gizi. Adapun metode pembelajarannya adalah kuliah, praktikum, kunjungan 

lapang, demonstrasi, studi kasus. Pemicu/Trigger berupa kasus-kasus yang diberikan pada 

beberapa mata kuliah masih berupa subject base. 

 Adapun pada semester 5 dan 6, metode lebih diarahkan pada student oriented 

learning dengan metode PBL. Dimana pada fase ini, mahasiswa diharapkan lebih aktif dan 

terpapar dengan masalah-masalah yang mungkin akan mereka hadapi di dunia kerja 

nantinya dan yang telah didesign dan disiapkan oleh Tim. Dengan adanya bekal yang 

cukup pada semester 1-4 dan dengan tambahan pengembangan keilmuan selama proses 

PBL, diharapkan mahasiswa lebih siap untuk menempuh pra-kepaniteraan di lahan pada 

semester 8. 

 Pada semester 5, mahasiswa diharapkan sudah merancang proposal penelitian, 

sehingga diharapkan pada semester 6 atau 7 mahasiswa sudah menyelesaikan TA/Skripsi. 

Pada semester 8, mahasiswa akan secara optimal berkonsetrasi menyelesaikan kegiatan 

pra-kepaniteraan di lahan.  
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Tabel Acuan Pengambilan Mata Kuliah pada Tiap Semester 

Program A (Reguler) Tahun Akademik 2014/2015 

 

 

SEMESTER 1 

NO NAMA MATA KULIAH SKS 

1 Anatomy physiology 1 2 

2 Basic Nutrition 2 

3 Biochemistry and Biomolecular 1 2 

4 Food Science 1 (Blok 1) 1 

5 Food Science 1 (Blok 1) (Practice) 1 

6 Food Science 2 (Blok 2) 1 

7 Food Science 2 (Blok 2) (Practice) 1 

8 Nutrition and Food Ecology 2 

9 Nutrition Epidemiology 2 

10 Religion 2 

11 Health Care System 1 

12 Scientific Communication-Indonesia 2 

13 Scientific method: Philosophy 1 

  TOTAL 20 

 

 

SEMESTER 2 

NO NAMA MATA KULIAH SKS 

1 Anatomy physiology 2 2 

2 Biochemistry and Biomolecular 2 2 

3 Food Processing 2 

4 Food Processing (Practice) 1 

5 Fundamental of Diet and Cullinary 1 2 

6 Fundamental of Diet and Cullinary 1 (Practice) 1 

7 Nutrition in the life cycle 2 

8 Nutrition in the life cycle (Practice) 1 

9 Nutrition Profesional Ethics 1 

10 Scientific Method: NCP-Nutritional Assessment 3 

11 Scientific Method: NCP-Nutritional Assessment (Practice) 1 

12 Scientific Method: Nutrition Biostatistic 2 

  TOTAL 20 
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SEMESTER 3   

NO NAMA MATA KULIAH SKS 

1 Basic Pharmacology 2 

2 Communication and Nutrition Education  2 

3 Communication and Nutrition Education (Practice) 1 

4 Food & Quality Control 2 

5 Food & Quality Control (Practice) 1 

6 Food Service Management 1 2 

7 Fundamental of Diet and Cullinary 2 2 

8 Fundamental of Diet and Cullinary 2 (Practice) 1 

9 Nutrition Biomolecular 2 

10 Pathophysiology 2 

11 Scientific Method: NCP - Nutrition Diagnosis 2 

12 Scientific Method: Nutrition Biostatistic (Practice) 1 

13 Pancasila 2 

14 Elective Course - Psychological Aspect in Nutrition* 2 

15 Elective Course -Nutrition in Geriatric* 2 

  TOTAL MK WAJIB 22 

  TOTAL MAKSIMAL 24 

*) Dilaksanakan secara pararel 

 

 
SEMESTER 4   

NO NAMA MATA KULIAH SKS 

1 Drug and Nutrient Interaction  2 

2 Food Service Management 2 3 

3 Nutrient Analysis  2 

4 Nutrient Analysis (Practice) 1 

5 Scientific Method: NCP - Intermonev clinic 3 

6 Scientific Method: NCP - Intermonev clinic (Practice) 1 

7 Scientific method: Research methodology 1 2 

8 Scientific Method:NCP - Intermonev community 1 2 

9 Nutrition Entrepreneurship 2 

10 Nutrition Entrepreneurship (Practice) 1 

11 Kewarganegaraan 2 

12 
Elective Course - Behaviour Change in 
Communication* 2 

13 Elective Course - Nutrition and Cancer* 2 

  TOTAL MK WAJIB 21 

  TOTAL MAKSIMAL 23 

 

*) Dilaksanakan secara pararel 
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SEMESTER 5   

NO NAMA MATA KULIAH SKS 

1 PBL Clinical Nutrition 8 

2 PBL Community Nutrition 3 

3 PBL Food Service and Food Production 3 

4 Scientific method: Research methodology 2 2 

5 Elective Course - Nutrition in metabolic syndrom 2 

6 Elective Course - Qualitative research in nutrition 2 

7 Elective Course - Sport Nutrition 2 

8 Elective Course - Food Production and Food System 2 

  TOTAL SKS MAKSIMAL 24 

  TOTAL SKS MK Wajib 16 

 

 
SEMESTER 6   

NO NAMA MATA KULIAH SKS 

1 PBL Clinical Nutrition 8 

2 PBL Community Nutrition 3 

3 PBL Food Service and Food Production 3 

4 PKNM 3 

5 Scientific Communication: English 2 

6 Elective Course - Nutrition in food industry 2 

7 Elective Course - Maternal Nutrition 2 

  TOTAL SKS MAKSIMAL 23 

  TOTAL SKS MK Wajib 19 
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SEMESTER 7 TA   

NO NAMA MATA KULIAH SKS 

1 Elective Course - Emergency Nutrition 2 

2 Elective Course - Functional Food as Nutrition Therapy 2 

3 Elective Course - Introduction to Nutrigenomic 2 

4 Elective Course - Pediatric Nutrition 2 

5 Elective Course - Baru 2 

6 Elective Course - Baru 2 

7 Elective Course - Baru 2 

8 Elective Course - Baru 2 

9 Research 4 

10 Scientific Method:NCP - Intermonev community 2 3 

11 Scientific Method:NCP - Intermonev community 2 (Practice) 1 

  TOTAL SKS MAKSIMAL 24 

  TOTAL SKS MK Wajib 8 

 

  SEMESTER 8   

NO NAMA MATA KULIAH SKS 

1 Pre DI Clinic 4 

2 Pre DI Community 2 

3 Pre DI FS 2 

4 Elective Course - Baru 2 

5 Elective Course - Baru 2 

  TOTAL SKS MK Wajib 8 

  TOTAL 12 

 

 Pre-DI Clinic : Pra-Kepaniteraan di Rumah Sakit (hospital-based)  

 Pre-DI Community : Pra-Kepaniteraan di komunitas berinstitusi (institutionalized community) 

Pre-DI Food Service and Production : Pra-Kepaniteraan di institusi penyelenggara makanan 

banyak  

 

Keterangan: 

Untuk memenuhi minimal 144 SKS maka mahasiswa harus mengambil minimal 5 MK 

pilihan (10 sks)
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Lama Pendidikan dan Beban Studi 

 

Lama pendidikan S1 Gizi di Universitas Brawijaya adalah empat tahun dengan 

beban studi minimal 144 sks. Keluaran dari pendidikan gizi adalah Sarjana Gizi (S.Gz) 

Setelah lulus sebagai sarjana gizi maka yang bersangkutan dapat melanjutkan ke 

jenjang pendidikan profesi gizi. Secara internasional setelah menempuh sarjana gizi 

terdapat jenjang pendidikan lanjutan untuk mendapatkan Profesi Gizi (Registered 

Dietitian). Namun, pada skala nasional, program pendidikan profesi gizi masih sedang 

diperjuangkan keberadaannya, dimana Jurusan Gizi Brawijaya berpartisipasi aktif di 

dalamnya bekerja sama dengan instusi penyelenggara pendidikan lain dan organisasi 

profesi (PERSAGI).  

Untuk mempersiapkan lulusan supaya dapat mengikuti program pendidikan 

profesi yang menurut aturan internsional adalah 900 jam, maka pendidikan S1 Gizi FKUB 

sudah mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh Pra-kepaniteraan yang disebut 

dengan Pre-Dietetic Internship yang sudah mencakup 450 jam praktek lahan.   

 

4.6.  Tugas Akhir  

 

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 dengan nilai sekurang-

kurangnya C. 

d. Waktu penyelesaian Tugas Akhir. 

(1) Tugas Akhir sudah harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan 

sejak Tugas Akhir diprogramkan dalam KRS. 
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(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 proposal 2 

sks dan pelaksanaan 4 sks.  

f. 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 akan diuji oleh kedua dosen pembimbing yang 

bersangkutan. 

(4) Sebelum pelaksanaan Tugas Akhir, mahasiswa harus mendapatkan 

pernyataan layak etik dari Tim Ethical Clearance apabila penelitian 

Tugas Akhir menyangkut manusia dan hewan coba. 

(5) Setelah lulus ujian proposal, mahasiswa melaksanakan penelitian 

kemudian hasilnya akan diuji oleh tim penguji yang ditetapkan 

dengan Surat Tugas dari Dekan. 

g. Bimbingan Tugas Akhir  

(1) Jumlah Pembimbing 

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. 

(2) Penentuan Pembimbing 

Dekan 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. 

(3) Syarat Pembimbing 

1) Pembimbing Utama adalah dosen yang memiliki kepangkatan 

serendah-rendahnya Lektor Kepala bagi pemegang ijazah S1 

(Sarjana), 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. 
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2) Pembimbing Pendamping adalah dosen yang memiliki 

kepangkatan serendah-rendahnya 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:  

 Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang 

dijadikan dasar penyusunan Tugas Akhir. 

 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 : 
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 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%). 

2) Penentuan Nilai Akhir  

3) Nilai Akhir ujian Tugas 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 

diberitahukan kepada mahasiswa.  

4) 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. 

 5) Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian harus     

melaksanakan keputusan Majelis Penguji. 

 

4.7  Kuliah Kerja Nyata 

a. Kuliah kerja nyata merupakan kelompok atau kuliah muatan Universitas 

b. KKN di Universitas Brawijaya masih bersifat intra kurikuler wajib untuk 

Program Sarjana 

c. Bobot kuliah kerja nyata 3 SKS 

d. Dapat ditempuh apabila mahasiswa sudah menempuh minimal 110 SKS 

e. Pelaksanaan kuliah kerja nyata di Fakultas Kedpkteran Universitas 

Brawijaya dapat berbentuk 

(1) Kuliah Kerja Nyata Tematik merupakan program kerjasama 

pemerintah daerah dengan Universitas Brawijaya 

(2) Program Kerja Nyata Mahasiswa (PKNM) bentuk alternatif program 

KKN di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

f. Petunjuk pelaksanaan PKNM dituangkan dalam buku pedoman PKNM 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 
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B. Administrasi Pendidikan 

1.1 Administrasi pendidikan mengikuti sepenuhnya dan menjadi bagian dari 

Administrasi Pendidikan Fakultas 

1.2 Administrasi Akademik Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas 

Kedokteran bertugas menyelenggarakan tugas adminsitratif secara khusus 

dalam menunjang proses belajar mengajar Kurikulum berbasis kompetensi. 

1.3 Dengan Kodifikasi dan Pencirian Pembelajaran Kompetensi, Administrasi 

Akademik  menyusun Kartu-Kartu mahasiswa (Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil 

Studi, dan Kartu-Kartu lain yang diperlukan) sesuai dengan program studi 

masing-masing. 

1.4 Administrasi Akademik bertanggung jawab dan menyelenggarakan Sistem 

Informasi Akademik Kurikulum berbasis kompetensi, dan Kurikulum Alih 

Program. 

1.5 Biaya studi mengacu pada Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya. 

 

 

C. Pelanggaran  

1.1 Jenis pelanggaran akademik mengacu pada Peraturan Akademik Universitas . 

1.2 Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik mengacu pada Peraturan Akademik 

Universitas . 

1.3 Prosedur Penetapan sanksi mengacu pada Peraturan Akademik Universitas . 

 

D. Batas  Masa Studi  

Pendidikan Sarjana Gizi 

1.1 Batas Masa Studi mahasiswa tingkat sarjana adalah 5 (lima) tahun. 

1.2 Bila melebihi masa studi tersebut mahasiswa dinyatakan tidak mampu 

melanjutkan studinya. 

1.3 Masa studi pada butir 1.1, tidak termasuk cuti akademik/terminal dengan seijin 

Rektor. 

1.4 Diperhitungkan termasuk Masa Studi pada butir 1.1, apabila mahasiswa tidak 

mendaftar ulang tanpa seijin Rektor. 
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BAB III 

PERAN, FUNGSI, KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

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

kualitas sebuah institusi pendidikan. Manifestasi dari manajemen internal yang seperti itu 

akan tercipta apabila terdapat deskripsi jelas peran, fungsi, dan tugas masing-masing unsur 

penyelenggaraan pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi . 

Unsur yang dimaksud meliputi unsur-unsur : Pimpinan Fakultas, Gugus Penjaminan Mutu 

(GJM), Unit Penjaminan Mutu (UJM),  Jurusan, Tim Kurikulum, Tim Pendidikan Akademik, 

Tim Pendidikan Profesi, Kepala Departemen, Laboratorium, Penanggungjawab Blok dan 

Kelompok Pengajar, Staf Administrasi Akademik, Dosen Penasehat Akademik, Unit 

Bimbingan Konseling, serta Mahasiswa. 

 

A.   Peran dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pembelajaran 

1. Pimpinan Fakultas 

1.1 Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan, Pembantu Dekan I Urusan Akademik, 

Pembantu Dekan II Urusan Personalia dan Keuangan, Pembantu Dekan III 

Urusan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

1.2 Pimpinan Fakultas dalam Pedoman Akademik ini berfungsi sebagai Pimpinan 

struktural fakultas dalam implementasi Kurikulum  

1.3 Pimpinan fakultas bertugas :  

(1) Menyelenggarakan tugas dan fungsi fakultas dalam memelihara 

penyelenggaraan pendidikan oleh jurusan khususnya dalam implementasi 

Kurikulum 

(2) Merumuskan jabaran produk normatif Senat Fakultas menyangkut 

penyelenggaraan Kurikulum Berbasis Kompetensi kedalam program 

operasional. 

(3) Merumuskan Kebijakan Operasional Fakultas  terkait dengan 

penyelenggaraan dan pengembangan Kurikulum 

 

2. Gugus Penjaminan Mutu ( GJM ) Fakultas 

2.1 Gugus Jaminan Mutu Fakultas ( GJM ) adalah Unit Penunjang Fakultas dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan 

penjaminan mutu institusi fakultas  

2.2 Gugus Jaminan Mutu bersifat ad hoc sesuai dengan kebutuhan fakultas 

2.3 Dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pusat Penjaminan Mutu 

Universitas 
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3. Unit  Penjaminan  Mutu ( UJM ) Jurusan 

3.1 Unit Penjaminan Mutu ( UJM ) Jurusan adalah Unit Penunjang Fakultas di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan 

penjaminan mutu jurusan.  

3.2 Unit Penjaminan Mutu ( UJM )  bertugas : 

3.3 Menyusun  Standar Penjaminan Mutu Jurusan/PS dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi penyelenggaraan KBK di Program Studi. 

3.4 Menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional Monitoring dan 

Evaluasi terhadap jurusan dalam penyelenggaraan KBK  Program Studi. 

3.5 Bersama MEU/DEU/Tim Kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan kurikulum dan proses belajar mengajar oleh Jurusan. 

 

4. Fungsi Tim Kurikulum 

Tim Kurikulum berfungsi sebagai Unit Penunjang Jurusan/Program Studi  yang 

bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan Gizi.  

Tugas dari Tim kurikulum adalah: 

4.1 Menyusun dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi S1 Gizi 

4.2 Mengevaluasi kurikulum secara berkesinambungan 

4.3 Menetapkan tujuan pembelajaran baik tujuan umum maupun tujuan khusus 

yang harus dicapai untuk masing-masing bidang peminatan maupun untuk 

masing-masing mata kuliah dengan mengacu pada pencapaian kompetensi  

4.4 Dengan berkoordinasi pada pengampu mata kuliah, menyusun isi masing-

masing mata kuliah dan mengevaluasi ada/tidaknya overlapping topik 

4.5 Menyusun tingkatan pencapaian kemampuan untuk masing-masing topic mata 

kuliah  

4.6 Menetapkan waktu yang dibutuhkan masing-masing mata kuliah 

4.7 Melakukan koordinasi dengan koordinator bidang peminatan dan penanggung 

jawab mata kuliah mengenai penerapan kurikulum dalam perkuliahan di tiap 

semester 

 

5. Jurusan 

5.1 Jurusan dalam Pedoman Akademik ini adalah Jurusan Ilmu Gizi  yang 

merupakan salah satu Jurusan diantara 3 Jurusan yang ada di Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atas nama Rektor Universitas 

Brawijaya. 
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5.2 Personalia Jurusan terdiri dari seorang Ketua dan seorang sekretaris yang 

dipilih dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor No. 233/SK/2007 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/Sekretaris Jurusan Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya.  

5.3 Struktur dan Kedudukan Jurusan sesuai dengan struktur Jurusan menurut 

Struktur dan Kedudukan Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

5.4 Jurusan berfungsi sebagai unit struktural dalam organisasi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya yang bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya sebagai unit penyelenggara pendidikan. 

5.5 Dalam menyelenggarakan pendidikan, jurusan bertugas :  

5.5.1 Mengoperasionalkan visi, misi, dan grand strategy fakultas sesuai 

dengan fungsi dan kedudukannya dibidang akademik khususnya dalam 

penyelenggaraan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Fakultas 

5.5.2 Menetapkan Blok dan Isi Pengajaran 

5.5.3 Menetapkan area, komponen, dan kompetensi bahan ajar tiap 

Matakuliah Kurikulum Berbasis Kompetensi 

5.5.4 Menjaga agar seluruh area kompetensi tersebar secara proporsional 

dalam seluruh matakuliah dan keterampilan yang dibelajarkan 

5.5.5 Menetapkan laboratorium yang akan menjadi host sebagai tempat  

utama pembelajaran kompetensi terkait 

5.5.6 Mengkoordinasikan Penanggung Jawab Matakuliah Kompetensi  

5.5.7 Mengkoordinasikian pelaksanaan pembelajaran dan Evaluasi Hasil 

Belajar  Program Studi Ilmu Gizi 

5.6 Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusan dibantu oleh: 

a.  Tim Kurikulum 

b.  Tim UJM 

c.  Tim Pendidikan Profesi Gizi ( Tim DI ) 

Selain dibantu oleh tim, dalam struktur organisasi Jurusan Gizi, ketua Jurusan 

juga dibantu oleh beberapa unit yaitu: 

a. Penelitian dan pengabdian masyarakat 

b. Kemahasiswaan dan alumni 

c. Penunjang 

5.7 Dalam penyelenggaraan pendidikan gizi berdasarkan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi , jurusan berkoordinasi dengan : 

a. Pimpinan fakultas, dalam hal implementasi kebijakan akademik fakultas, 

dan penyelenggaraan ketetapan fakultas terkait dengan tugas dan fungsi 

jurusan 
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b. Jurusan lain di lingkungan Fakultas dalam hal resource sharing penggunaan 

sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan unit-2 penyelenggara  

pendidikan serta administrasi akademik fakultas 

c. Unit Jaminan Mutu Fakultas dalam hal koordinasi pemantauan penjaminan 

mutu kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar 

d. Tim Kurikulum yang berfungsi sebagai Unit Penunjang Jurusan yang 

bertanggung jawab kepada ketua jurusan gizi dengan tugas seperti yang 

tercantum pada no 4  

e. Bidang Akademik dalam hal pengembangan dan evaluasi kurikulum 

maupun proses belajar mengajar. 

Bidang akademik Jurusan gizi membawahi tim kurikulum dan unit proses 

belajar mengajar. Bidang akademik ini didukung oleh administrasi 

akademik dan administrasi keuangan. Secara umum tugas bidang akademik 

adalah: 

1. Menyiapkan penerimaan mahasiswa baru alih program 

2. Melakukan koordinasi dengan tim kurikulum tentang penerapan 

kurikulum dalam perkuliahan di tiap semester 

3. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan akademik sesuai dengan 

kurikulum yang ditetapkan 

4. Bekerjasama dengan sekretaris jurusan untuk mempersiapkan 

kebutuhan administrasi dan sarana/ prasarana yang terkait dengan 

pelaksanaan pendidikan akademik 

5. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pendidikan akademik 

6. Menyiapkan evaluasi tahunan mahasiswa 

7. Menyiapkan yudisium sarjana gizi 

8. Menentukan penasehat akademik mahasiswa 

9. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada ketua 

jurusan 

f. Tim Pendidikan Profesi bertugas mempersiapkan segala hal yang terkait 

dengan rencana penyelenggaraan pendidikan profesi gizi melalui 

koordinasi dengan organisasi profesi dan Asosiasi Institusi Penyelenggara 

Pendidikan Gizi (AIPGI) 

g. Tugas bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kerja Sama Jurusan/PS Ilmu Gizi 

FK UB , meliputi : 

1. Membantu Jurusan dalam memantau Produktifitas Penelitian oleh Staf 

Dosen Jurusan Ilmu Gizi 

2. Mengembangkan dan evaluasi pohon penelitian Jurusan Ilmu Gizi 

secara berkala 
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3. Bersama seluruh staff Dosen menyusun Road Map Penelitian Jurusan 

Ilmu Gizi dan mengevaluasi secara berkala 

4. Menyebarkan informasi tentang sumber-sumber pendanaan penelitian 

pada seluruh staff pengajar 

5. Mendokumentasikan semua kegiatan Publikasi Ilmiah semua Staff  

Dosen 

6. Menyusun rencana dan memberikan masukan pada Ketua Jurusan 

dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal penelitian 

oleh Staff Dosen 

7. Menyebarkan informasi dan mendorong mahasiswa uintuk partisipasi 

pada kegiatan ilmiah baik pada tingkat regional maupun nasional 

8. Membantu Jurusan dalam memantau produktifitas Pengabdian 

Masyarakat oleh Staff Dosen Jurusan Ilmu Gizi 

9. Menjalin kerja sama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan RS 

Jejaring, Pemerintahan  Daerah, Perusahaan Swasta, LSM atau NGO 

10. Mendokumentasikan semua kegiatan Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat, dan Kerja sama yang  dilaksanakan oleh Staff Dosen 

Jurusan Ilmu Gizi 

h. Sub bagian Administrasi Akademik Fakultas dalam hal : 

1. Mengkoordinasikan unit administrasi khusus jurusan dalam jajaran tata 

usaha khususnya di bagian adminsitrasi akademik fakultas untuk tata 

laksana administrasi pengajaran dan pelaksanaan pembelajaran di 

jurusan 

2. Mengusulkan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan 

pengembangan sarana dan prasarana tata usaha dan bagian 

administrasi akademik fakultas yang diperlukan bagi perencanaan dan 

penyelenggaraan pembelajaran 

i. Dosen Penasehat Akademik , melalui otoritas Pembantu Dekan I  dalam hal 

pembimbingan rencana studi, cara belajar, dan pemantauan proses dan 

hasil belajar mahasiswa 

j. Unit  Bimbingan Konseling, melalui otoritas Pembantu Dekan III  dalam hal 

bimbingan non akademik yang diperlukan mahasiswa. 

k. Mahasiswa melalui perwakilannya, dalam hal: perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi proses belajar mengajar. 

 

6. Laboratorium 

6.1 Laboratorium adalah unit fakultas yang berfungsi sebagai penunjng  

pembelajaran, sumber belajar, dan dosen dalam disiplin ilmu terkait dengan 

pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi. 
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6.2 Dalam Pedoman Akademik ini, laboratorium bertugas: 

6.2.1 Memfasilitasi jurusan dalam penggunaan sarana dan prasarana belajar 

baik sebagai host maupun sebagai wadah penunjang pembelajaran 

Kurikulum Berbasis Kompetensi; 

6.2.2 Memfasilitasi jurusan dengan menunjuk dosen laboratorium atas 

permintaan jurusan untuk menjadi Penanggungjawab Matakuliah dan 

atau anggota kelompok pengajar matakuliah Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 

6.2.3 Memfasilitasi jurusan dengan mengkontribusikan bahan ajar/course 

content matakuliah yang relevan dengan kompetensi tertentu. 

6.3 Dalam hal memfasilitasi hal-hal tersebut dalam butir (5.2), laboratorium 

seyogyanya: 

6.3.1 Memperhatikan dan berkoordinasi dengan jurusan untuk menjaga 

pemerataan pendistribusian dosen laboratorium dalam kegiatan 

jurusan agar seluruh dosen laboratoriumnya berfungsi maksimal dalam 

memenuhi standar EWMP masing-masing dosen; 

6.3.2 Memperhatikan dan berkoordinasi dengan jurusan untuk menjaga agar 

program pengajaran laboratorium (kuliah dan praktikum) tersebar 

dalam program pengajaran jurusan secara proporsional agar Tujuan 

Instruksional masing-masing Matakuliah laboratorium tetap dapat 

dicapai secara maksimal.  

6.3.3 Memperhatikan dan berkoordinasi dengan jurusan untuk menjaga agar 

Isi matakuliah (Course content) laboratorium dapat terdistribusikan 

secara proporsional kedalam silabus jurusan . 

6.3.4 Memelihara dan mengembangkan mutu isi matakuliah yang relevan 

dengan kompetensi yang akan dicapai lulusan. 

6.3.5 Tetap mengembangkan potensi akademik, keterampilan instruksional, 

penelitian dan pengembangan ilmu dosen dilingkungannya dalam 

menunjang pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi 

6.3.6 Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala laboratorium yang 

bertanggungjawab kepada Dekan dalam perancangan dan pelaksanaan 

tugas-tugas laboratorium. 

6.3.7 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala laboratorium dibantu satu atau 

lebih Penanggung Jawab Pembelajaran (PJP) untuk mengkoordinasikan 

pembelajaran setiap Program Studi yang menggunakan Laboratorium 

terkait dalam proses belajar mengajarnya. 

 

7. UPT Lab Skill & Laboratorium Sentral Biomedik 
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UPT Labskill   dalam Pedoman Akademik ini adalah Unit Penunjang Teknis Fakultas 

dibawah Dekan yang berfungsi menjadi tempat memfasilitasi pembelajaran 

Keterampilan Klinis Pendidikan  Gizi. 

 

 

8. Urusan  Administrasi Akademik Jurusan 

8.1 Urusan Administrasi Akademik Jurusan dalam Pedoman Akademik ini, adalah 

staf tata usaha fakultas yang bertugas khusus menunjang administrasi 

pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi oleh Jurusan  

8.2 Sebagai staf penunjang pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi oleh 

Jurusan staf ini bertugas membantu Jurusan dengan memberikan daya dukung 

dalam operasionalisasi akademik serta  melaksanakan registrasi akademik yang 

meliputi : 

8.2.1 Registrasi mahasiswa baru dan daftar ulang mahasiswa lama, 

8.2.2 Registrasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan akademik khusus 

seperti semester pendek dan lain-lain. 

8.2.3 Presensi dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar; 

8.2.4 Membantu penjadwalan kegiatan, tempat, dan waktu pembelajaran 

berkoordinasi dengan program studi lain 

8.2.5 Administrasi Kartu Rencana Studi, Kartu Perubahan Rencana Studi, 

Kartu Hasil Studi  mahasiswa peserta Kurikulum Berbasis Kompetensi  

8.2.6 Melaksanakan penyusunan, penyimpanan, dan pemanfaatan  database 

akademik dalam  Sistim Informasi Akademik ( Siakad )  

8.2.7 Melaksanakan pengisian berkala dan berkesinambungan borang 

akreditasi akademik 

8.2.8 Melaksanakan penyiapan sarana/prasarana rapat-rapat akademik 

jurusan 

 

9. Penanggungjawab Matakuliah (PJMK)/Penanggung jawab Blok 

9.1 Penanggungjawab Matakuliah ialah dosen yang ditetapkan Dekan untuk 

mengkoordinasikan sebuah Kelompok Pengajar dalam 

perancangan,pembelajaran dan evaluasi hasil belajar dan pelaksanaan sebuah 

Matakuliah Kompetensi/Blok tertentu. 

9.2 Dalam mengelola MKK/Blok dibawah koordinasinya, PJMK/PJB bertugas:  

9.2.1 mengkoordinaskan jadwal , pembelajaran, dan ujian MKK  

9.2.2 mengkoordinasikan tugas mengajar dosen dalam kelompok 

9.2.3 menetapkan model pembelajaran yang digunakan. 
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9.2.4 menyampaikan hasil belajar mahasiswa kepada jurusan/Prodi dan 

matakuliah disiplin ilmu terkait dengan MKK/Blok tertentu 

9.2.5 Penanggungjawab matakuliah/Blok bertanggungjawab dan berada 

dibawah koordinasi Jurusan/Prodi. 

 

 

 

10. Kelompok Pengajar 

10.1 Kelompok Pengajar dalam Pedoman Akademik ini adalah sekelompok dosen 

yang ditunjuk jurusan dan mewakili departemen/laboratorium dalam 

mengampu matakuliah Kurikulum Berbasis Kompetensi terkait disiplin ilmu 

masing-masing 

10.2 Kelompok pengajar bertanggungjawab secara fungsional kepada Jurusan dan 

secara struktural kepada departemen 

10.3 Kelompok Pengajar berfungsi sebagai pelaksana pembelajaran dan evaluasi 

hasil belajar Matakuliah Kompetensi atas nama Jurusan. 

10.4 Kelompok Pengajar merupakan kelompok dosen dari berbagai disiplin ilmu 

yang diintegrasikan baik secara vertikal maupun horizontal. 

 

11. Mahasiswa 

Mahasiswa dalam Pedoman Akademik ini adalah mahasiswa yang berhak mengikuti 

pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya apabila  memenuhi kriteria 

berikut: 

1. Masuk Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya melalui  berbagai seleksi 

resmi penerimaan mahasiswa baru, sesuai persyaratan universitas/fakultas  

2. Terdaftar pada tahun akademik bersangkutan 

3. Memiliki Normor Induk Mahasiswa 

4. Memenuhi dan atau tidak melakukan pelanggaran terhadap persyaratan 

administratif yang ditentukan universitas/fakultas/jurusan untuk mengikuti 

pendidikan 

5. Mengisi dan memiliki  Kartu Rencana Studi atau Kartu Perubahan Rencana 

Studi 

6. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di 

universitas/fakultas/jurusan. 

7. Mahasiswa berhak: 

8. Memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya  
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9. Memperoleh informasi dan sosialisasi yang memadai atas segala sesuatu 

terkait dengan program pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi yang 

diikutinya 

10. Ikut dan menyampaikan pendapat dan aspirasinya dalam perencanaan, 

pemantauan dan evaluasi institusional program pendidikan yang diikuti 

11. Memperoleh bantuan bimbingan, konseling dan kepenasehatan akademik 

 

 

 

 

Mahasiswa berkewajiban: 

Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan akademik dan administratif 

fakultas, jurusan, maupun departemen yang berlaku 

Proses penyampaian pendapat/aspirasi dilakukan secara santun dan 

beretika melalui Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Jurusan 

dalam segala permasalahan menyangkut kemahasiswaan, minat, bakat, 

kesejahteraan, serta pembinaan ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling 

Proses penyampaian pendapat/aspirasi dilakukan secara santun dan 

beretika melalui Pembantu Dekan I Bidang Akademik dan Jurusan dalam segala 

permasalahan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran, serta kepenasehatan akademik  
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN  PEMBELAJARAN   

 

i. Waktu dan Tempat Pembelajaran 

 Waktu dan tempat Pembelajaran disusun dan ditetapkan oleh Jurusan 

 Waktu pembelajaran setiap subkompetensi disesuaikan dengan beban studi masing-

masing. 

 Waktu untuk pembelajaran mandiri ditetapkan sendiri oleh mahasiswa 

 Kuliah pakar diselenggarakan berdasarkan kebutuhan  

 

ii. Strategi Pembelajaran 

Kurikulum 2008 Program Studi S1 Gizi Kesehatan FK-Universitas Brawijaya disebut dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan strategi pembelajaran yang digunakan 

terutama pada tahun ke 3 adalah 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). Adapun bentuk 

kegiatan pembelajarannya meliputi: 

 Diskusi kelompok PBL 

 Kuliah singkat (mini lecture) sesuai kebutuhan. 

 Praktikum (Reinforcement) 

 Membaca buku, jurnal, menyusun ringkasan diskusi 

 Tutorial mata ajar dalam kelompok kecil (8-10 mahasiswa), skill’s lab,  kerja lapangan 

 Menyelesaikan skripsi (penelitian) 

 Pra-Kepaniteraan 

 

Program pembelajaran harus diupayakan terpusat pada aktivitas mahasiswa semisal diskusi, 

belajar mandiri, self inquiry, seminar,dan cara belajar aktif lainnya sepanjang dimungkinkan. 

 

Program Pembelajaran pada metode PBL harus diupayakan menggunakan atau 

mengetengahkan “ Masalah “ sebagai titik masuk penguasaan ilmu, keterampilan, dan 

perilaku, serta pemicu ( trigger ) pembelajaran aktif oleh mahasiswa. “ Masalah “ 

berdasarkan Index Nutrition Situation di Malang  

 

Untuk mendapatkan penguasaan holistik dan komprehensif, pembelajaran dilakukan 

dengan mengintegrasikan matakuliah-matakuliah terkait baik vertikal maupun horisontal. 
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D. Proses  Pembelajaran 

Pendekatan dalam Pembelajaran KBK menggunakan Pendekatan SPICES ( Haarden, 2000 ) : 

Student Centered, Problem-based, Integrated, Community Oriented, Early Exposure to Clinic,  

dan  Systematic. 

Elaborasi Pendekatan ini dalam Kurikulum KBK-FKUnibraw adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik Pembelajaran 

Proses Belajar Mengajar Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki beberapa  

karakteristik : 

1.1. Pembelajaran Mahasiswa Aktif ( Student Active Learning  ) 

1.2. Pembelajaran Terintegrasi 

1.3. Menggunakan Modul 

1.4. Pembelajaran Keterampilan  ( Skill ) secara terintegrasi  dalam Sistim 

Pengembangan Keterampilan dan Metodologi 

1.5. Pencapaian Kompetensi melalui Penguasaan Materi Mata Kuliah Kompetensi, 

Matakuliah Disiplin Ilmu, dan Kompetensi Keterampilan. 

 

2. Pembelajaran Mahasiswa Aktif ( Student Active Learning ) 

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. 

 

3. Pembelajaran Terintegrasi 

Pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi antar bidang ilmu maupun antar bidang 

peminatan: klinik, komunitas, food service.  

Pembelajaran terintegrasi dimaksudkan agar : 

3.1 Mahasiswa memperoleh penguasan kompetensi ahli gizi secara holistik 

dan komprehensif ; 

3.2 Sistim Pembelajaran memperoleh efisiensi setinggi mungkin dengan 

pengurangan tumpang-tindih bahan ajar masing-masing mata kuliah  

3.3 Matakuliah Disiplin Ilmu Prasyarat dan yang mempersyarati dapat 

diintegrasikan; 

3.4 Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran menjadi lebih efektif 

dalam perencanaan, pengadaan, maupun operasionalisasinya secara 

terencana 
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4. Modul Pembelajaran/Student Guideline 

4.1    Mulai tahun ajaran 2007-2008, proses pembelajaran KBK secara 

bertahap menggunakan Modul dalam setiap pembelajaran Matakuliah 

Kompetensi 

 4.2    Modul disusun oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah atau Kontributor 

Penyusun Modul yang merupakan pengampu mata kuliah tersebut  

 4.3    Setiap Modul disusun dengan sekurang-kurangnya berisikan : 

1. Rumusan Kompetensi yang ingin dicapai pada suatu mata kuliah. 

2. Overview untuk memberikan gambaran umum proses dan isi 

pembelajaran modul agar mahasiswa memahami konteks dan 

prosedur pembelajaran modul. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan.Waktu yang disediakan 

untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. 

4. Referensi untuk mempermudah mahasiswa mencari rujukan utama 

dalam mempelajari modul khususnya dalam mengerjakan tugas 

modul. 

4.6   Modul yang telah disusun oleh Kontributor Modul diserahkan kepada 

tim kurikulum.    

 

5. Metode Pembelajaran 

5.1 Pembelajaran pada program studi ilmu gizi menggabungkan antara 

metode konvensional dengan system Pembelajaran berbasis “student 

centered approach”. 

5.2 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 

5.3 Penyusunan mata kuliah pada tiap semester berdasarkan pada pre-

rekuisitas                                                                                                                                                                         

tiap mata kuliah berdasarkan pencapaian kompetensi 

5.4 Pembelajaran dikoordinasikan oleh Penanggung jawa mata kuliah 

(PJMK) 

5.5 Penanggungjawab Matakuliah ( PJMK ) bertanggungjawab kepada 

Jurusan 
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5.6 Topik yang disampaikan pada tiap mata kuliah mengacu pada 

identifikasi kompetensi, general objectives dan specific objectives yang 

ditetapkan oleh tim kurikulum 

5.7 Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih topik, maka modul 

pembelajaran tiap mata kuliah akan secara periodik dievaluasi oleh tim  

tiap bidang peminatan 

5.8 Terdapat tiga bidang peminatan gizi yaitu: klinik, komunitas dan food 

service 

5.9 Pembelajaran pada tahun ke -3 dilakukan dengan sistem “student 

approach” yaitu menggunakan metode problem based learning (PBL) 

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

komunitas dan food service, dimana proporsi terbesar adalah pada blok 

klinik dengan proporsi 50%, 25%, 25% 

5.11 Skenario digunakan sebagai pemicu dalam mencapai kompetensi yang 

diharapkan 

5.12 Skenario disusun oleh tim block tiap bidang peminatan 

5.13 Skenario disusun dengan mengintegrasikan beberapa mata kuliah dalam 

block terkait sehingga mahasiswa dapat memecahkan masalah secara 

holistik dan terigrasi sesuai dengan kompetensi ahli gizi 

5.14 Skenario diberikan kepada tutor/fasilitator dan mahasiswa 

5.15 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 

5.16 Tiap skenario akan ditempuh dengan 4 tahap. 

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

mengidentifikasi learning issues 

5.18 Selanjutnya tugas mandiri untuk mencari tiap learning issues 

5.19 Tahap ke-3 adalah pelaporan dari tugas mandiri 

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

secara bergantian menyajikan hasil diskusi 1-2 

5.21 Skills lab dilakukan untuk memperkaya ketrampilan pada tiap 

kompetensi yang harus dicapai pada tiap skenario 

5.22 Diskusi Dalam Kelompok mengacu pada ketentuan :     
1.  Penetapan Anggota Kelompok Diskusi 

Tiap kelompok terdiri dari 10-14 mahasiswa yang telah ditentukan 
oleh tim kurikulum 
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2. Diskusi dimulai dengan presensi dan penetapan Ketua serta 
Sekretaris Kelompok Diskusi yang dipilih diantara peserta diskusi 
kelompok 

3. Diskusi harus diikuti seluruh peserta. Peserta yang tidak aktif 
dalam diskusi tidak memperoleh Nilai  

4. 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. 

5. 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.  

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

a) Klarifikasi materiil 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 block sebelum dimulai blok berikutnya. 

 

5.23 Pembelajaran Cara Belajar dengan Problem-Based Approach 

1. Memberlakukan Cara belajar yang sistematis mengikuti pola 

akademik yang sederhana tetapi sistematik 

a) Membiasakan diri menghadapi problematika nyata yang akan 

dihadapi kelak dimasyarakat. 

b) Mengidentifikasi Masalah dibalik fenomena kesehatan yang 

dijumpai. 

c) Menetapkan Tujuan Belajar sesuai dengan kekurangan dan 

kebutuhan masing-masing individu mahasiswa. 



PEDOMAN AKADEMIK JURUSAN / PROGRAM STUDI ILMU GIZI 
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 - 2015 

 

Halaman  xlviii 

2. Meningkatkan kemampuan belajar aktif dan mandiri melalui 

pengembangan kemampuan self-inquiry dalam mengakses, 

menganalisis, mensintesis, dan menyimpulkan berbagai informasi. 

3. Melalui (1) dan (2) membelajarkan cara Belajar Sepanjang Hayat (Life-

Long Learning ). 

4. Untuk hal-hal diatas dilakukan pembelajaran Poblem –Based 

Learning-Approach disamping model pembelajaran-pembelajaran 

tersebut diatas. 

5. Problem-based Approach hanya merupakan salah satu model 

pembelajaran yang digunakan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 

dan oleh karena itu tidak identik dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dan tidak akan menggantikan model pembelajaran lain 

yang dipandang relevan. 

Metode PBL digunakan untuk mempelajari sebagian besar mata ajar. 

Perkuliahan (mini lecture) diberikan apabila dibutuhkan, dan mata ajar 

yang tidak dapat diintegrasikan ataupun diberikan untuk memperjelas 

masalah yang cukup rumit yang dirasakan sulit untuk dimengerti oleh 

mahasiswa sehingga membutuhkan penjelasan dari pakar (nara 

sumber). 

 

5.24 Problem-Based Learning (PBL) 

McMaster medical school di Ontario merupakan institusi pendidikan 

kedokteran yang pertama kali mengaplikasikan kurikulum kedokteran 

dengan menggunakan PBL secara penuh pada akhir tahun 1960an. Pada 

tahun 1974 Universitas Maastricht di Belanda menggunakan metode ini, 

dan kemudian diikuti oleh banyak institusi pendidikan kedokteran lainnya 

baik di Eropa maupun di seluruh dunia. 

Metode pembelajaran PBL adalah metode yang terpusat pada mahasiswa 

(student-centered). Mahasiwa tidak lagi tergantung kepada pengajar 

dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, mahasiswa menjadi 

lebih aktif dalam mengakses dan mempelajari semua sumber yang ada, 

baik itu melalui buku ajar, jurnal, artikel ilmiah, maupun pakar sebagai 

nara sumber. Metode ini menuntut mahasiswa untuk belajar mandiri 

secara aktif (self-directed learning atau active learning) dalam 

mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan pembelajaran, mencari 

sumber ajar, menyusun penjelasan masalah serta menganalisa penjelasan 

tersebut.  
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Keuntungan yang didapatkan dari metode PBL adalah sebagai berikut: 

1. Memicu pembelajaran mendalam, bukan hanya superfisial 

2. Mahasiswa mendapatkan keterampilan belajar mandiri yang akan 

sangat berguna baik dalam proses pembelajaran selama pendidikan 

maupun setelah lulus karena ilmu pengetahuan akan terus 

berkembang. 

3. Mahasiswa mendapatkan pola pikir analitik dan kritis dalam 

menghadapi suatu masalah, yang akan sangat membantu dalam 

memecahkan masalah yang akan dihadapi di kemudian hari. 

4. Mahasiswa mendapatkan kemampuan berkomunikasi, karena dalam 

PBL mahasiswa akan terus terlibat dalam interaksi baik dengan teman 

maupun dengan fasilitator. 

5. Metode PBL memungkinkan adanya kolaborasi dari berbagai disiplin 

ilmu, misalnya antara ilmu  kelompok Biomedik dengan Scientific 

Method 

6. Metode ini tidak membosankan baik bagi mahasiswa maupun 

pengajar. 

7. Retensi pengetahuan: proses aktif mencari penjelasan masalah akan 

meningkatkan retensi ilmu pengetahuan yang didapatkan 

dibandingkan apabila mahasiswa hanya mendapatkan materi dari 

perkuliahan 

5.25 Case-Based Teaching (CBT) 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi selain menggunakan metode PBL, 

mahasiswa sedini mungkin diperkenalkan pada masalah gizi sehingga akan lebih 

kompeten dalam menganalisa dan memecahkan masalah tersebut yang akan 

dihadapi di kemudian hari. 

Cara yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan analisis ini 

antara lain dengan : 

- Memberikan kasus/case yang dihadapi oleh pasien dan dilengkapi dengan data 

penunjang, seperti data antropometri, data asupan makan, hasil pemeriksaan 

laboratorium dan sebagainya. Mahasiswa diminta untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi oleh pasien dalam kasus yang diberikan tersebut 

- Kontak langsung dengan pasien/ kelompok masyarakat/ klien. Kegiatan ini 

dilakukan saat kegiatan Perkuliahan dan pra kepaniteraan (Pre Dietetic 

Internship). Kegiatan pada saat perkulian  dapat dilakukan dalam wujud 

kunjungan/observasi singkat ke puskesmas/ rumah sakit/ institusi 

penyelenggaraan makan (contoh dalam mata kulaih Intermonev Community 2, 



PEDOMAN AKADEMIK JURUSAN / PROGRAM STUDI ILMU GIZI 
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 - 2015 

 

Halaman  l 

Food Service and Management 2) , tatap muka dan wawancara dengan 

responden, dan sebagainya 

6. Proses Problem Based Learning (PBL) 

Metode ini melibatkan sekelompok kecil mahasiswa (10-14 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. Langkah-langkah tersebut 

adalah: 

a. Mengklarifikasi istilah-istilah dan konsep yang tidak dimengerti bersama 

kelompok 

b. Menentukan masalah-masalah 

c. Menganalisa masalah (brainstorming). Menemukan gagasan hipotesis atau 

penjelasan masalah. 

d. Menata usulan penjelasan masalah dari langkah 3 dalam satu susunan solusi 

e. Menentukan tujuan pembelajaran 

f. Mengumpulkan informasi (dengan cara belajar mandiri) dari berbagai 

sumber 

g. Melaporkan hasil pembelajaran dalam kelompok, menyusun penjelasan dan 

menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari belajar mandiri untuk 

menjelaskan masalah-masalah yang ada. 

 

  Sebuah pemicu/skenario dibutuhkan 2 kali pertemuan dalam satu minggu  

untuk didiskusikan oleh  kelompok kecil mahasiswa yaitu diskusi kelompok 1 

(DK 1) - diskusi kelompok 2 (DK 2) 

  Konsultasi pakar atau diskusi pleno pada akhir blok bila diperlukan oleh 

mahasiswa dengan kehadiran seluruh pakar yang terlibat 

 

Pada diskusi pertemuan pertama dilaksanakan langkah 1-5. Hasil dari diskusi 

yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Sebuah masalah yang baik akan menuntun 

mahasiswa untuk memformulasi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan oleh tim Blok bersama tim Kurikulum. Mahasiswa 

kemudian akan mencari sumber ajar (belajar mandiri) dan kembali lagi dalam diskusi 

kedua untuk melaporkan dan mendiskusikan hasil pembelajaran mereka (langkah 7).  
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6.1 Peran Mahasiswa dalam PBL: 

 

Seluruh mahasiswa dalam kelompok PBL harus turut berperan secara aktif 

dalam diskusi PBL. Dalam setiap diskusi PBL hendaknya dipilih seorang ketua dan 

sekretaris secara bergantian, sehingga semua anggota kelompok mendapatkan giliran 

berlatih memegang tanggung jawab.  

 Ketua bertugas untuk membuka diskusi PBL, memimpin jalannya diskusi sehingga 

dapat berlangsung dengan baik. Ketua juga berperan dalam mengatur jalannya 

diskusi dengan cara melibatkan semua anggota kelompok untuk aktif dalam diskusi. 

Selama diskusi berlangsung, ketua kelompok harus dapat menjaga diskusi tetap 

terarah dan tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Setelah diskusi berakhir, 

ketua menyampaikan rangkuman hasil diskusi kepada kelompoknya. 

 Sekretaris bertugas mencatat semua informasi dan penjelasan yang didapatkan 

selama diskusi PBL kemudian menyusunnya agar teratur. Pada akhir diskusi PBL 

pertama, sekretaris bertugas mencatat daftar tujuan pembelajaran yang ditetapkan 

oleh kelompok diskusi tersebut. 

 Anggota kelompok bertugas untuk terlibat aktif dalam kegiatan diskusi PBL (dalam 

seluruh langkah ‘seven jumps”). Dengan mengaktifkan prior knowledge yang telah 

dimiliki, seluruh anggota kelompok melakukan diskusi untuk membahas masalah apa 

yang ditemukan, kemungkinan penjelasan masalah tersebut, usulan solusi bagi 

masalah yang ditemukan, dan menetapkan tujuan pembelajaran. Semua anggota 

kelompok wajib membuat log book dan mencari literatur untuk mencapai seluruh 

tujuan pembelaran dari pemicu yang diberikan. Pada diskusi kedua, seluruh anggota 

kelompok wajib menunjukkan log book dan melaporkan hasil pembelajaran mandiri 

mereka dan bertukar pendapat dengan anggota kelompok lainnya. 

 

6.2 Peran Fasilitator atau Tutor PBL 

 

Tugas utama tutor adalah memfasilitasi dan mengaktifkan jalannya proses 

diskusi oleh karena itu disebut juga sebagai fasilitator. Tutor bertindak sebagai 

process expertise (tutor tidak bertugas untuk mengajar atau memberi penjelasan 

tentang masalah yang diberikan), dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan oleh tim kurikulum dapat tercapai. Tutor tidak dapat  melakukan 

intervensi kecuali apabila diskusi dirasakan melenceng dari tujuan pembelajaran, 

tetapi tidak boleh mendikte mahasiswa. Pada prinsipnya, mahasiswa harus selalu 

dirangsang untuk berpikir analitikal dan mengungkapkan pendapatnya untuk 

menjelaskan masalah yang ada. Pada akhir diskusi PBL tutor membuka forum 
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umpan balik. Dalam forum ini, mahasiswa dapat saling memberikan masukan 

kepada teman maupun tutor tentang jalannya diskusi dan perilaku teman maupun 

tutor. Tutor akan mengakhiri diskusi PBL dengan mengevaluasi jalannya PBL, 

keaktifan mahasiswa, tercapainya tujuan pembelajaran, dan memberikan masukan 

agar mahasiswa dapat lebih aktif dan belajar dengan baik menggunakan metode PBL 

(content expertise adalah tugas narasumber). 

 

6.3 Belajar Mandiri / Tugas Mandiri 

 

Metode PBL ini bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa melakukan 

kegiatan belajar mandiri secara berkelompok baik secara terstruktur dalam kelas 

dan tidak terstruktur di luar kelas serta belajar secara individual tanpa di dampingi 

oleh fasilitator. Belajar mandiri terstruktur waktunya sudah terjadwal sedangkan 

yang tidak terstruktur dan individual ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Penentuan 

materi belajar ditentukan sendiri oleh mahasiswa, apa yang perlu mereka pelajari, di 

mana dan kapan memperoleh bahan belajar serta bagaimana memperolehnya 

(melalui internet, membaca buku ajar (text book) atau jurnal atau bertanya kepada 

nara sumber). Penilaian belajar mandiri dilakukan oleh fasilitator pada saat diskusi 

kelompok 2 (DK2). 

6.4 Evaluasi 

 

Evaluasi materi pembelajaran dinilai melalui ujian, proses dan sikap 

(selengkapnya lihat Bab V). Evaluasi mahasiswa dalam PBL dinilai dari kegiatan 

diskusi kelompok berdasarkan aktifitas mahasiswa dalam kelompok dan penguasaan 

materi. Evaluasi dilakukan oleh fasilitator dan antar teman dalam kelompoknya.   

 

6.7 Kuliah Singkat (Mini Lecture) 

Kuliah singkat merupakan bagian problem base learning dalam tutorial Blok 

yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa termasuk klarifikasi mata ajar yang 

terdapat di dalam Blok. Topik ajar yang tidak dapat diintegrasikan juga diberikan 

dengan metode perkuliahan (mini lecture).  

 

6.8 Reinforcement (Praktikum)  

Praktikum adalah kegiatan penunjang pembelajaran yang dilaksanakan di 

laboratorium. Kegiatan praktikum dipilih berdasarkan kegunaannya dalam 

menunjang proses pembelajaran dan pendalaman teori yang diperoleh dalam 

tutorial. Kegiatan praktikum yang dipilih disesuaikan dengan tema blok sehingga 

proses pembelajaran dapat dilakukan dengan terintegrasi  
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6.9 Skill’s Lab  

Kegiatan skills lab dilaksanakan dengan tujuan memperoleh pemahaman 

keterampilan yang diperoleh saat tutorial skill’s lab. Pada prakteknya, kegiatan 

tersebut akan dilakukan dengan peragaan model (demo) atau pasien dalam 

pengkajian pasien hingga praktek kosultasi gizi. Pada saat tutorial skill’s Lab 

mahasiswa akan dibagi dalam kelompok kecil (6-8 orang/kelompok). Selama 

kegiatan skill’s lab mahasiswa akan dibantu oleh instruktur yang akan mengawali 

kegiatan dengan memberikan penjelasan singkat tentang keterampilan yang akan 

dipelajari dan menunjukkan cara melakukan keterampilan tersebut. Kemudian 

seluruh anggota kelompok akan berlatih untuk menguasai keterampilan tersebut. 

 

6.10 Simulasi Klinik 

Dalam prakteknya di kemudian hari, sorang ahli gizi akan selalu berinteraksi 

dengan pasien, keluarga pasien maupun dengan rekan sejawat. Oleh karena itu, 

keterampilan komunikasi adalah elemen penting yang perlu dipelajari oleh seorang 

mahasiswa gizi, khususnya dalam pelaksanaan nutritional care process. Metode 

yang digunakan adalah metode role play atau bermain peran. Mahasiswa dibagi 

dalam kelompok kecil (6-8 orang) berpasang-pasangan dan secara bergantian 

berperan sebagai ahli gizi dan pasien. Sebelum kegiatan dimulai, seorang instruktur 

akan menjelaskan teknik anamnesis, teknik komunikasi verbal dan non verbal, 

teknik konseling gizi dan etika profesi. Sebuah skenario dapat dipersiapkan untuk 

kegiatan ini. Selama kegiatan berlangsung, tiap mahasiswa akan saling mengamati 

apa yang dilakukan dan ditanyakan oleh lawan mainnya. Setelah semua anggota 

kelompok mendapat giliran bermain peran, maka dilakukan diskusi tentang 

kegiatan yang telah berlangsung. Mahasiswa dapat memberi umpan balik dan 

saling memberi masukan agar lebih memahami nutritional care process pada 

pasien. Instruktur akan mengakhiri kegiatan dengan memberikan umpan balik 

dengan mengevaluasi jalannya kegiatan dan memberi masukan pada tiap 

mahasiswa dengan tujuan meningkatkan kemampuannya 

    

7. Elektif (Pilihan Wajib) dan Skripsi 

Pada akhir pendidikan akademik, mahasiswa diwajibkan mengikuti tiga mata ajar 

pilihan wajib (elektif) dan menuliskan karya ilmiah atau skripsi berupa laporan penelitian 

dan diujikan sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Gizi Kesehatan (SGz.)  

 

8. 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, komunitas dan food service. 
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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 

maximal 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 8 minggu, komunitas dan 

pelayanan gizi institusi masing-masing 4 minggu.  Pada setiap rotasi mahasiswa akan 

dibimbing oleh: 

1. Preceptor (CP) 

adalah 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 

Adalah seorang ahli gizi/Praktisi Gizi yang ada di lahan yang mampu 

memberikan asuhan gizi. 

3. Supervisor 

Adalah profesi gizi yang memiliki pemahaman materi mengenai kegiatan di 

rotasi community 

Lahan praktik meliputi : Rumah Sakit, Puskesmas, Lapas, Sekolah, dan Catering 

Service 
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BAB V 

EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN 

 

  A.  Penilaian Kemampuan Akademik 
 
 

1. Ketentuan Umum 

a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah di- lakukan 

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

semester dan penilaian kegiatan praktikum. 

 
b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik 

sesuatu matakuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 

2 (dua) kali dalam satu semester. 

 
c. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik. 

 

 
d. Penilaian melalui tugas tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semes- ter, ujian 

akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan nilai 

akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. 

 
2. Nilai Akhir 

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap matakuliah 

didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut : 
 

(1)   Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara 
menentukan batas kelulusan. 

(2)   Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara 
membandingkan nilai seorang mahasiswa den- gan nilai kelompoknya. 

(3)  Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu 

menentukan 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 : 
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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 
 
 



PEDOMAN AKADEMIK JURUSAN / PROGRAM STUDI ILMU GIZI 
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 - 2015 

 

Halaman  lvii 

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

Mutu, dapat digunakan acuan sebagai berikut 

: 
 

 
Kisaran Nilai 

 
Huruf Mutu 

 
>  80 - 100 

>  75 - 80 

>  69 - 75 

>  60 - 69 

>  55 - 60 

>  50 - 55 

>  44 - 50 

0 - 44 

 
A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

E 
 
 

4. Pembobotan Penilaian PBL 

 

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% 

  

 

5. Skripsi / Karya Tulis Akhir 

 

No Penilaian Bobot 

1. Bimbingan 60% 

2. Ujian Terbuka 40% 
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6. Yudisium Sarjana. 

a. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana 

bila telah memenuhi persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi 

4 (empat) tahun. 

 
b. Predikat. 

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 2,00 – 2,75 :  Memuaskan 

2) IPK 2,76 – 3,50 :  Sangat Memuaskan 

3) IPK 3,51 – 4,00 :  Cum Laude (Dengan Pujian) 
 
 

Predikat kelulusan disebut Cumlaude (Dengan Pujian) ditentukan dengan memenuhi 

seluruh persyaratan yang meliputi Masa Studi, IPK, Nilai Minimal dibawah ini: 

 

Uraian 
Tahap Akademik 

S1 Reguler 

Masa Studi 4 tahun atau 8 semester 

IPK 3,51 – 4,00 

Nilai Minimal ≥ B 
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BAB VI 

PENUNJANG KEBERHASILAN STUDI 

 

 

A. Ujian Perbaikan 

1. Ujian perbaikan merupakan ujian dalam rangka memperbaiki nilai akhir pada 

semester berlangsung. 

2. Dilaksanakan rentang waktu sesudah UAS yang terjadwal dan sebelum KHS 

keluar 

3. Nilai yang diperbaiki minimal B dan maksimal E 

4. Nilai yang terbaik yang didapat adalah B+ 

5. Nilai ujian perbaikan hanya menggantikan komponen ujian tulis 

6. Ada tidaknya penyelenggaran Ujian perbaikan diserahkan kepada kebijakan 

PJMK/PJ Blok 

7. 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 

 

B. Semester Pendek 

1. Semester Pendek adalah semester yang diadakan pada tiap akhir semester 

yang dilaksanakan dalam 4 (empat) minggu. 

2. Pada akhir Semester Pendek dilakukan Ujian untuk menentukan Score dan 

selanjutnya dikonversikan kedalam Nilai Huruf ( Grade ). 

3. Semester Pendek dapat ditempuh oleh mahasiswa yang memiliki nilai 

maksimal B dan minimal E 

4. Nilai Akhir Ujian Semester Pendek mengikuti ketentuan dalam Pedoman 

Akademik Universitas Brawijaya, yaitu maksimal B+ . 

5. Jika mahasiswa masih mendapatkan nilai D s.d B, maka mahasiswa dapat 

menempuh Semester Pendek berikutnya. 

6. Semester Pendek dilaksanakan dengan model pembelajaran diskusi aktif 

dengan bahan ajar review bahan ajar matakuliah kompetensi yang ingin 

diperbaiki. 

7. Semester pendek menggunakan waktu belajar yang sama dengan Semester 

regular dengan bahan ajar yang dipadatkan. 

8. Mahasiswa peserta Semester Pendek harus memenuhi ketentuan : 

8.1 Mahasiswa peserta Semester Pendek adalah mahasiswa yang pernah 

mengambil Matakuliah tersebut sebelumnya. 
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8.2 Mahasiswa terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai peserta semester 

pendek untuk matakuliah kompetensi tertentu dengan mengisi Kartu 

Rencana Studi  Semester Pendek ( KRS-SP ). 

8.3 Membayar SPP Semester Pendek sesuai dengan ketentuan 

9. Semester Pendek dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya diikuti 5 (lima) 

Mahasiswa. 

10. Mahasiswa peserta Semester Pendek diangap gugur apabila tidak mengikuti 

minimal 80% kegiatan akademik dan SPP Semester Pendek yang telah 

dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 

11. Mahasiswa dapat mengundurkan diri mengikuti Semester Pendek selambat-

lambatnya 1 ( satu ) minggu sebelum pelaksanaan Semester Pendek dan 

dapat menerima kembali sebagian SPP sesuai ketentuan. 

12. Jumlah sks yang diambil pada Semester Pendek tidak dibatasi dengan syarat 

tidak bersamaan waktunya antara matakuliah satu sama lain. 

 

C. Ujian Khusus 

1. Dalam hal setelah mengikuti ujian Semester Pendek, mahasiswa belum juga 

mencapai Nilai lulus baik untuk Mata Kuliah Kompetensi maupun Mata Kuliah 

Disiplin Ilmu, Jurusan/Lab mengadakan UJIAN KHUSUS (UK) pada akhir 

semester VIII, setelah Pre Dietetic Internship, ujian TA dan sebelum yudisium sarjana 

2. Syarat mengikuti ujian khusus apabila mahasiswa telah mengambil semua 

Mata Kuliah, KKN dan Ujian Tugas Akhir serta telah mengikuti mekanisme 

perbaikan pada semester-semester sebelumnya yang pernah ditawarkan. 

3. Diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban studi 

dengan nilai IPK <2,00 dan nilai yang akan diperbaiki maksimal C+ 

4. Nilai akhir ujian khusus mengikuti ketentuan dalam pedoman akademik 

Universitas Brawijaya yaitu maksimal B 

5. Pada mata kuliah yang tidak menawarkan upaya perbaikan sebelumnya, 

mahasiswa berhak mengajukan Ujian Khusus dengan nilai yang akan 

diperbaiki maksimal C+ 

6. Biaya untuk mengikuti Ujian Khusus disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

D. Semester Khusus 

1. Semester Khusus adalah pelaksanaan kegiatan akademik yang dilaksanakan 

bersamaan dengan Semester Pendek.  

2. Semester Khusus diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengambil 

Matakuliah Reguler disebabkan oleh suatu hal yang dibenarkan oleh 

Peraturan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 
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3. Mahasiswa peserta Semester Khusus harus memenuhi ketentuan: 

3.1 Mendaftar sebagai peserta Semester Khusus 

3.2 Membayar SPP Semester Khusus sesuai dengan ketentuan 

4. Mahasiswa peserta Semester Khusus diangap gugur apabila tidak mengikuti 

minimal 80% kegiatan akademik dan SPP Semester Khusus yang telah 

dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 

5. Mahasiswa dapat mengundurkan diri mengikuti Semester Khusus  selambat-

lambatnya 1 ( satu ) minggu sebelum pelaksanaan Semester Khsus dan dapat 

menerima kembali sebagian SPP sesuai ketentuan. 

 

E. 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 

matakuliah 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 masing-

masing 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 
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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 

diluar 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. 

h. Kepenasehatan akademik dibawah koordinasi pembantu Dekan I 

Bidang Akademik. 

 

F. 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 Pembantu 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 VII 

PENUTUP 

 

 

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

ternyata terdapat kekeliruan, Pedoman Pendidikan ini akan ditinjau kembali dan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

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

dengan Keputusan tersendiri. 

 

 

 

 

 

 


