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Capaian Pembelajaran  Lulusan (CPL)    : A. Sikap 

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

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 

3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
 

B. Pengetahuan 

1. Menguasai konsep teoritis dietetik secara mendalam untuk dapat memformulasikan pemecahan 

masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi 
2. Menguasai pengelolaan pelayanan gizi dengan menggunakan metode antropometri dan konsumsi 

makanan yang sudah baku serta mampu mengintrepretasikan hasil pemeriksaan biokimia dan klinis. 

3. Menguasai teknik komunikasi, pengetahuan manajemen, ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi, 

seni kuliner untuk mengembangkan dan memodifikasi pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitative melalui analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum serta 

mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas  
 

C. Keterampilan Umum 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

http://gizi.fkm.untad.ac.id/


2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

4. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 

bawahtanggungjawabnya; 
 

D. Keterampilan Khusus 

1. Mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani 

masalah gizi individu, kelompok dan masyarakat sesuai hasil kajiannya serta 

mempertimbangkanimplikasinya. 
2. Mampu mengelola pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dan mengaplikasikan 

prinsip-prinsip ilmu gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat 

melalui penilaian status gizi yang sudah baku secara mandiri. 

3. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan pelayanan gizi dengan menggunakan 

metode antropometri dan konsumsi makanan yang sudah baku serta mampu menginterpretasikan hasil 

pemeriksaan biokimia dan klinis 

4. Mampu mengembangkan dan memodifikasi pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitative melalui analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum serta 

mampu beradaptasi pada kondisi sumberdaya terbatas dengan memanfaatkan teknikkomunikasi, 

pengetahuan manajemen, ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi, seni kuliner. 
 

Capaian Pembelajaran MK (CPMK) : Mahasiswa mampu merencanakan dan melakukan asuhan gizi klinik di rumah sakit untuk pasien klinik 

dengan berbagai macam kondisi 
Deskripsi MK  Mata kuliah dietetik ini membahas proses asuhan gizi terstandar pada pasien langsung secara apliaktif 
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ke 

Kemampuan yang 
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Bahan Kajian 
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Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

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

I-III Mahasiswa mampu 

melakukan penapisan 

gizi individu, 

mengidentifikasi data 

antropometri. 

mengidentifikasi data 

fisik/klinis, 

mengidentifikasi data 

laboratorium dengan 

pathofisiologis, 

mengidentifikasi data 

penunjang 

- Anamnesis riwayat gizi 

dahulu dan sekarang 

- Inventarisasi data 

antropometri 

- Inventarisasi data 

fisik/klinis 

- Inventarisasi data 

laboratorium dengan 

patofisiologi pasien 

- Inventarisasi data 

penunjang  

Praktek pada 

Ruang Rawat 

Inap Rumah 

Sakit berbagai 

macam bagian/ 

penyakit 

3 x 8 

Jam 

Laporan 

presentasi  

Keterampil

an dan 

kebenaran 

analisis 

penapisan 

gizi, 

penilaian 

gizi dan 

pemeriksaa

n fisik 

20% 

IV-VI Mahasiswa mampu 

melakukan pengkajian 

gizi sesuai kondisi 

medis pasien dan 

menilai status gizi 

pasien 

- Kajian permasalahan 

data riwayat gizi 

- Kajian permasalahan 

dari data antropometri 

- Mengkaji permasalahan 

dari data pemeriksaan 

fisik klinis pasien 

- Kajian permasalahan 

data penunjang  

- Kajian status gizi 

berdasarkan SGA 

(Subjek Global 

Assestment) 

Praktek pada 

Ruang Rawat 

Inap Rumah 

Sakit berbagai 

macam 

bagian/penyakit 

3 x 8 

Jam 

Laporan 

presentasi 

Keterampil

an dan 

kebenaran 

analisis 

pengkajian 

gizi sesuai 

kondisi 

medis 

pasien dan 

status gizi 

pasien 

20% 

VII-IX Mahasiswa mampu 

melakukan penentuan 

diagnosa gizi dan 

rencana asuhan gizi 

- Penentuan diagnose 

gizi 

- Perencanaan terapi gizi 

dalam PONR (Problem 

Praktek pada 

Ruang Rawat 

Inap Rumah 

Sakit berbagai 

3 x 8 

Jam 

Laporan 

presentasi 

Keterampil

an dan 

kebenaran 

analisis 

20% 
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pasien Oriented Nutrition 

Record) 

- Dekomentasi PONR 

- Pengkajian PONR 

dengan 

mempertimbangkan 

standar diet, standar 

porsi dan standar menu 

- Menyusun menu sesuai 

dengan kondisi pasien, 

Sosek, dan kelas 

perawatan 

- Interaksi obat dan 

makanan 

 

macam 

bagian/penyakit 

diagnosis 

gizi, 

penentuan 

rekomenda

si diet 

dengan 

memperhat

ikan 

patofisiolo

gi penyakit, 

pelayanan 

gizi yang 

sesuai 

dengan 

kondisi 

pasien/per

masalahan 

gizi, 

kebutuhan 

energi dan 

zat gizi 

pasien serta 

rencana 

menu yang 

sesuai 
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X- XIV Mahasiswa mampu 

melakukan 

implementasi rencana 

terapi gizi dan edukasi 

gizi 

- Penentuan jenis diet 

pasien 

- Pemorsian sesuai 

dengan kebutuhan gizi 

yang sudah 

direncanakan 

- Perencanaan Edukasi 

gizi 

Praktek pada 

Ruang Rawat 

Inap Rumah 

Sakit berbagai 

macam 

bagian/penyakit 

4 x 8 

Jam 

Laporan 

presentasi 

Keterampil

an dan 

kebenaran 

analisis 

implementa

si rencana 

terapi gizi 

dan edukasi 

gizi 

20% 

XV-XVI Mahasiswa mampu 

melakukan monitoring 

intake gizi dan makanan 

pasien 

- Monitoring intake 

makanan 

- Pencatatan 

perkembangan 

fisik/klinis/lab/penunja

ng, perkembangan 

pesanan diet dan 

pelaksanaannya 

- Perkembangan kondisi 

pasien dan perubahan 

diet pasien 

- Formulasi perencanaan 

perubahan diet pasien 

pada form asuhan 

nutrisi 

Praktek pada 

Ruang Rawat 

Inap Rumah 

Sakit berbagai 

macam 

bagian/penyakit 

4 x 8 

Jam 

Laporan 

presentasi 

Keterampil

an dan 

kebenaran 

analisis 

monitoring 

intake gizi 

dan 

makanan 

pasien 

20% 
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Tugas mahasiswa dan penilaiannya: 

1. Laporan studi kasus 
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