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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pelayanan Gizi di Rumah Sakit (PGRS) merupakan salah satu bagian dari sistem 

pelayanan kesehatana di Rumah Sakit yang mempunyai peranan penting dalam 

mempercepat tercapainya tingkat tingkat kesehatan baik bersifat promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan pokok pelayanan gizi di Rumah Sakit meliputi 

asuhan gizi, penyelenggaraan makanan, penelitian dan pengembangan bidang gizi 

terapan. 

Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Gizi mencantumkan peran yang harus 

dicapai oleh lulusan Program Sarjana S 1 Gizi diantaranya adalah sebagai pelaku 

tatalaksana gizi klinik, pengelola sistem penyelenggaraan makanan institusi/massal, 

penyuluh, pelatih, konsultan gizi, pelaku pendayagunaan bahan makanan dan penilai 

mutu gizi makanan. Sedangkan wewenangnya adalah berperan serta dalam 

menetapkan preskripsi diit, mengelola sistem penyelanggaraan makanan institusi/ 

massal serta melakukan penyuluhan dan konsultasi gizi. 

Agar dapat memenuhi tuntutan tersebut maka peserta didik diwajibkan 

melaksanakan praktik kerja lapangan dalam Manajemen Asuhan Gizi Klinik di 

Rumah Sakit kelas A/B di bawah bimbingan intensif dari ahli gizi pada rumah sakit 

yang bersangkutan. Praktik Kerja Lapangan Bidang Gizi Klinik membahas kasus-

kasus gangguan gizi dengan menggunakan pendekatan Nutrition Care Process (NCP) 

atau Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT), dimana kegiatan-kegiatannya meliputi 

tahapan pengkajian gizi, penetapan masalah gizi/diagnosis gizi, penyusunan rencana 

intervensi dan implementasi, serta monitoring dan evaluasi, termasuk di dalamnya 

adalah tahapan pendokumentasian asuhan gizi. 
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B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

 PKL Bidang Gizi Klinik merupakan program magang (internship) sebagai bagian 

persyaratan untuk mencapai kompetensi bidang gizi klinik sebagai Sarjana Gizi. 

2. Tujuan Umum 

 PKL ini merupakan penjabaran dari kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk 

memberikan pengalaman belajar dan keterampilan kepada mahasiswa agar 

memperoleh hasil yang efisien, efektif dan optimal untuk dapat mencapai 

kompetensi Bidang Gizi Klinik (BGK) sebagai Sarjana Gizi. 

3. Tujuan Khusus 

Setelah pelaksanaan PKL, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan Asuhan 

Gizi Individu secara mandiri di Rumah Sakit A atau kelas B, meliputi : 

a. Menghitung dan/atau menentukan diet (mengkaji) untuk kondisi kesehatan 

yang ditujukan untuk kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit 

kronis yang tidak kompleks pada masyarakat umum. 

b. Menentukan terapi diet pada berbagai kondisi medis lanjut. 

c. Menginterpretasikan hasil-hasil penelitian ilmiah, menerapkannya dalam 

praktik kegizian dan mendokumentasikan intervensi yang dilakukan. 

d. Melakukan konseling individu. 

e. Melaksanakan kegiatan gizi secara professional. 

f. Mengkomunikasikan hasil penelitian terapan pada masyarakat akademik. 

 

C. Ruang Lingkup 

1. Materi 

Materi pembelajaran PKL BGK tercantum dalam Struktur Program Pembelajaran 

Program Pendidikan S1 Ilmu Gizi yang dilaksanakan pada semester VII, dengan 

rincian : 

a. Asuhan Gizi Penyakit Dalam  

b. Asuhan Gizi Penyakit Anak  

c. Asuhan Gizi Penyakit Bagian Kebidanan dan Bedah  

d. Asuhan Gizi Rawat Jalan  
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2. Kompetensi  

Kompetensi Sarjana Gizi dikembangkan berdasarkan Kerangka Kualifikasi 

nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan gambaran tentang kewenangan, 

peran, Learning Outcome dari lulusan Program S1 Ilmu Gizi.  

PKL program Pendidikan S1 Ilmu Gizi ini dilakukan untuk mencapai 

kompetensi lulusan Sarjana Gizi yang disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan 

Gizi Indonesia (AIPGI) dan Organisasi Profesi yaitu Persatuan Ahli Gizi 

Indonesia (PERSAGI). 

 

D. Dasar Hukum  

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Pedoman PKL ini adalah : 

1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaga Negara tahun 2003 No. 78, Tambahan lembaran negara No.4301). 

3. Undang-undang Perguruan Tinggi No. 12 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 

Negara tahun 1996 No. 49, tambahan lembaran negara No 3637). 

5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan 

(Lembaran negara tahun 2005 No. 41, tambahan lembaran Negara No 4496). 

6. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi. 

7. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualitas Nasional 

Indonesia (KKNI). 

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. 374/Menkes/SK/III/2007, tentang Standar 

Profesi Gizi. 

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka 

Kreditnya. 

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 038/U/2003 tentang Mata Kuliah 

Pengembangan Kepribadian (MPK). 

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 043/U/2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi. 
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12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.232/U/2000 

tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 

13. Peraturan Menteri kesehatan RI, No.26/Menkes/III/2012, tentang Praktik Tenaga 

Gizi. 

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 tahun 2013 tentang 

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Bidang Pendidikan 

Tinggi. 

15. Keputusan Dirjen pendidikan Tinggi Depdiknes RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 

tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian di Perguruan Tinggi. 
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BAB II 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Persyaratan Peserta 

1. Lulus mata kuliah semester I (satu) s/d VI (enam) dan sudah mengambil mata 

kuliah di semester VII. 

2. Telah melakukan registrasi semester VII. 

3. Mengikuti pembekalan PKL dengan kehadiran 100%. 

 

B. Administrasi dan Organisasi  

1. Kepanitiaan 

a) Susunan Panitia 

Terdiri dari unsur Rektorat, Fakultas dan Program Studi, temasuk 

pembimbing praktik lapangan (Clinical Instructor atau CI) yang 

bertanggung jawab dalam urusan administrasi dan teknis pelaksanaan 

Praktik dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul 

Ulama NTB.  

b) Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan PKL 

Dalam melaksanakan kegiatan PKL, diperlukan persiapan adminstratif 

dengan rincian sebagai berikut:  

1) Persiapan Meliputi: 

a) Penetapan lahan praktik oleh institusi yaitu di RSUD Praya. 

b) Penyusunan Pedoman Teknis PKL. 

c) Pengurusan MOU/Perizinan dengan instansi terkait (RSUD 

Praya). 
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2) Pengorganisasian 

Susunan Panitia terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tanggung Jawab Panitia :  

1) Penyusunan pedoman PKL 

2) Perizinan  

3) Persiapan PKL 

4) Pembekalan 

5) Pelaksanaan PKL 

6) Supervise/Pembinaan 

7) Penilaian Hasil belajar 

 

Rektor 

Wakil Rektor I 

Dekan Fakultas 

Kesehatan 

Kaprodi  

S1 Ilmu Gizi 

Koordinator 

PKL 

Supervisor 
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2. Perizinan  

Dalam mengurus perizinan diperlukan surat permohonan yang dikeluarkan 

oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB dilengkapi dengan pedoman PKL 

dan bila ada kerjasama antara lahan praktik dengan Universitas dilampirkan 

MOU.  

Pelaksanaan perizinan dilakukan dengan cara langsung dari jurusan ke instansi 

yang dituju. Setelah memperoleh izin maka akan dilakukan pembicaraan 

langsung tentang teknis pelaksanaan praktik. 

 

3. Dosen Pembimbing/Supervisor  

Dosen pembimbing/supervisor PKL adalah dosen Program Studi Ilmu Gizi 

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.  

Peran Supervisor : 

1) Mengkomunikasikan dengan instruktur lahan mengenai kerangka acuan yang 

akan digunakan (maksud dan tujuan). 

2) Memberikan bimbingan pada mahasiswa. 

3) Melakukan supervise dan menjembatani/klarifikasi permasalahan yang ada 

serta mencari pemecahan masalah.  

4) Memberikan laporan hasil supervise kepada kordinator PKL.  

5) Menghadiri presentasi mahasiswa. 

6) Bersama-sama Instruktur Lahan memberikan penilaian. 

7) Dan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh prodi.   

 

4. Instruktur Klinik (Clinical Instrukture/CI) 

Instruktur klinik adalah Praktisi gizi yang memiliki kemampuan implementasi 

asuhan gizi di rumah sakit dan ditunjuk sebagai instruktur kegiatan PKL Bidang 

Gizi Klinik (BGK) sehingga mahasiswa dapat mencapai kompetensi, dengan 

pendidikan minimal DIV atau S1 Gizi dan pengalaman kerja minimal 3 tahun. 

Tugas Instruktur Klinik PKL BGK : 

1) Sebagai role model bagi mahasiswa. 

2) Memberikan orientasi kepada mahasiswa tentang kegiatan dan lokasi. 

3) Menentukan pasien untuk studi kasus mahasiswa. 

4) Memberikan materi dan bimbingan dalam kegiatan asuhan gizi kasus. 
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5) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi. 

6) Hadir dalam presentasi kasus. 

7) Bertanggung jawab terhadap presentasi mahasiswa. 

8) Memberikan sanksi kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan. 

9) Memberikan skor penilaian sebagai hasil evaluasi aktivitas mahasiswa. 

 

C. Lahan Praktik Lapangan dan Waktu Pelaksanaan 

1. Lahan PKL Bidang Gizi Klinik dilaksanakan di RSUD Praya. 

2. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKL pada Semester VII, dimana jumlah jam PKL termasuk kegiatan 

pembekalan dan evaluasi terdiri dari : 

a. 4 jam x 4 SKS x 14 kali = 224 jam (di lahan) : 14 jam = 16 hari 

b. 4 jam x 4 SKS x 2 kali = 32 jam (di Institusi Pendidikan) : 16 jam =2 hari 

 

D. Pembiayaan 

1. Sumber Dana 

Dana pelaksaan PKL berasal dari anggaran UNU NTB, partisipasi peserta, 

masyarakat dan atau dari sumber lain yang tidak mengikat.  

2. Pengelolaan Dana 

Dana PKL dikelola oleh panitia penyelenggara PKL Prodi Ilmu Gizi UNU NTB 

sesuai dengan pengelolaan keuangan yang berlaku. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

A. Pembekalan 

a. Metode/Strategi 

Metode yang digunakan dalam pembekalan adalah ceramah, simulasi, diskusi, 

praktik, workshop dan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan PKL 

BGK 

b. Materi pembekalan PKL  

1) Penjelasan Pedoman PKL BGK 

2) Materi kajian dari Kompetensi Bidang Gizi Klinik (Elemen atau Sub 

Kompetensi, Kriteria Unjuk Kerja/KUK, dan kegiatan operasionalnya). 

3) Materi Terapi Gizi Medis pada pasien dengan kondisi kritis oleh Ahli Gizi 

Rumah Sakit. 

 

B. Pelaksanaan PKL BGK 

a. Metode dan Strategi 

Pelaksanaan PKL BGK adalah melakukan asuhan gizi pada pasien rawat inap dan 

rawat jalan di bawah koordinasi Instalasi Gizi atau bagian di rumah sakit yang 

menangani asuhan gizi pasien rawat inap dan rawat jalan. 

Metode yang digunakan dalam PKL adalah : studi kasus, ceramah, konseling gizi, 

diskusi, simulasi, seminar, penelitian dan metode lain yang memungkinkan 

disesuaikan dengan kondizi lahan praktik. 

Strategi PKL BGK adalah mahasiswa melakukan proses asuhan gizi terstandar 

pada pasien rawat inap dan rawat jalan secara mandiri dibawah bimbingan clinical 

instructure (CI). Pelaksanaan PKL di rumah sakit meliputi ruang rawat inap dan 

rawat jalan yaitu di : 

a. Bagian Ilmu Penyakit Dalam 

b. Bagial Ilmu Kesehatan Anak 

c. Bagian Kebidanan 

d. Bagian Bedah 

e. Bagian ICU/PICU 

f. Poli Gizi 
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b. Kompetensi, Materi, Kegiatan, Tempat, Waktu Dan Target Output PKL Bidang Gizi Klinik 

 

Capaian Pembelajaran 

Materi Kajian 

Kegiatan Tempa

t dan 

waktu 

Target output 

Teori Praktik  Teori Praktek 

1. Kegiatan 

asuhan gizi 

terstandar 

bagian 

ilmu 

penyakit 

dalam di 

rumah 

sakit 

 

1.1. Cara 

mengukur  

antropometri

tubuh 

1.2. Menentukan 

status gizi 

berdasarkan 

data 

antropometri 

1.3. Metode 

perhitungan 

kebutuhan 

gizi 

1.4. Metode-

metode 

pengkururan

asupan 

makan/pola 

kebiasaan 

makan 

(Anamnesa 

diet) dan 

Menjelaskan : 

1. Cara 

menskrining 

2. Cara 

pengukuran 

antopometri 

tubuh pada 

pasien 

3. Cara penentuan 

status gizi 

berdasarkan 

data 

antropometri 

4. Cara 

menghitung 

kebutuhan gizi 

5. Metode-metode 

pengukuran 

asupan 

makan/pola 

kebiasaan 

makan 

(Anamnesa 

diet) dan 

1. Melakukan 

skrining 

2. Melakukan 

pengukuran 

antropometri 

tubuh 

3. Menetukan status 

gizi berdasarkan 

data antopometri 

4. Metode 

perhitungan 

kebutuhan gizi 

5. Metode-metode 

pengukuran 

asupan 

makan/pola 

kebiasaan makan 

(Anamnesa diet) 

dan mengkaji 

asupan makan 

6. Interpretasi 

masalah gizi 

berdasarkan data 

Tempa

t ruang 

rawat 

inap 

dan 

rawat 

jalan 

Mahasiswa 

mampu : 

1. Membedakan 

cara-cara 

melakukan 

skrining 

2. Membedakan 

cara-cara 

mengukur 

antopometri 

tubuh pada 

pasien 

3. Menyimpulka

n status gizi 

berdasarkan 

data 

antopometri 

4. Menghitung 

kebutuhan gizi 

5. Menggunakan

Metode-

metode 

pengukuran 

Unjuk 

kerja  

pengkuran 

antopomet

ri dan 

PJRS di 

RS 

 

Skrining 

10 kasus 

 

Laporan 

kegiatan 

10 kasus 

harian & 1 

kasus 

mendalam 
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mengkaji 

asupan 

makan 

1.5. Interpretasi 

masalah gizi 

berdasarkan 

data 

biokimia, 

klinis dan 

fisik pada 

penderita 

penyakit 

kronis anak 

dan dewasa 

1.6. Terapi diet 

pada 

penderita 

penyakit 

kronis 

1.7. Konseling 

gizi pada 

penderita 

penyakit 

kronis 

gabung 

dengan 

konseling 

1.8. Metode 

penyuluhan 

gizi untuk 

mengkaji 

asupan makan 

6. Cara 

menginterpretas

ikan masalah 

gizi 

berdasarkan 

data biokimia, 

klinis dan fisik 

pada penderita 

penyakit kronis 

anak dan 

dewasa 

7. Terapi diet 

pada penderita 

penyakit kronis 

8. Cara proses 

konseling gizi 

pada penderita 

penyakit kronis 

gabung dengan 

konseling 

9. Metode 

penyuluhan gizi 

untuk upaya 

promosi 

kesehatan pada 

penyakit kronis 

 

biokimia, klinis 

dan fisik pada 

penderita penyakit 

kronis anak dan 

dewasa 

7. Merencanakan 

terapi diet pada 

penderita 

penyakitkronis 

8. Merencanakan  

konseling gizi 

pada penderita 

penyakit kronis 

(gabung) dengan 

konseling 

9. Menerapkan dan 

melakukan metode 

penyuluhan gizi 

untuk upaya 

promosi kesehatan 

pada penyakit 

kronis 

asupan 

makan/pola 

kebiasaan 

makan 

(Anamnesa 

diet) dan 

mengkaji 

asupan makan 

6. Mengidentifik

asi masalah 

gizi 

berdasarkan 

data biokimia, 

klinis dan fisik 

pada penderita 

penyakit 

kronis anak 

dandewasa 

7. Mendesain 

terapi diet 

pada penderita 

penyakit 

kronis 

8. Mengembang

kan konseling  

gizi pada 

penderita 

penyakit 

kronis gabung 

dengan 

konseling 

9. Menggunakan
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upaya 

promosi 

kesehatan 

pada 

penyakit 

kronis 

 

metode 

penyuluhan 

gizi untuk 

upaya promosi 

kesehatan 

pada penyakit 

kronis 

2. Penerapan 

asuhan gizi 

di ruang 

rawat inap 

anak/bedah 

2.1. Metode 

perhitungan 

kebutuhan 

gizi pada 

kondisi 

medis lanjut 

(DM dengan 

komplikasi, 

jantung, 

struke, ginjal 

kronis, HIV, 

bedah, luka 

bakar, 

kanker, dll) 

2.2. Interpretasi 

masalah gizi 

berdasarkan 

data 

biokimia, 

klinis dan 

fisik pada 

penderita 

Menjelaskan : 

1. Metode 

perhitungan 

kebutuhan gizi 

pada kondisi 

medis lanjut 

(DM dgn    

komplikasi, 

jantung, stroke, 

ginjal kronis, 

HIV, bedah, 

luka bakar, 

kanker, dll) 

2. Interpretasi 

masalah gizi 

berdasarkan 

data biokimia, 

klinis dan fisik 

pada penderita 

dengan 

berbagai 

kondisi medis 

lanjut 

3. Terapi diet 

1. Menjelaskan 

Metode 

perhitungan 

kebutuhan gizi 

pada kondisi 

medis lanjut (DM 

dgn komplikasi, 

jantung, stroke, 

ginjal kronis, HIV, 

bedah, luka bakar, 

kanker, dll) 

2. Interpretasi 

masalah gizi 

berdasarkan data 

biokimia, klinis 

dan fisik pada 

penderita dengan 

berbagai kondisi 

medis lanjut 

3. Terapi diet pada 

penderita dengan 

kondisi lanjut 

4. Makanan enteral 

dan parentral 

Ruang  

rawat 

inap 

Mahasiswa 

mampu : 

1. Menjelaskan

Metode 

perhitungan 

kebutuhan gizi 

pada kondisi 

medis lanjut 

(DM dgn 

komplikasi, 

jantung, 

stroke, ginjal 

kronis, HIV, 

bedah, luka 

bakar, kanker, 

dll) 

2. Interpretasi 

masalah gizi 

berdasarkan 

data biokimia, 

klinis dan fisik 

pada penderita 

dengan 

Unjuk 

kerja dan 

1 laporan 

kasus 

mendalam

, laporan 

edukasi di 

ruang 

rawat inap 

5 kasus 
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dengan 

berbagai 

kondisi 

medis lanjut 

2.3. Terapi diet 

pada 

penderita 

dengan 

kondisi 

lanjut 

2.4. Makanan 

enteral dan 

parentral 

2.5. Konseling 

gizi pada 

penderita 

dengan 

kondisi 

medis lanjut 

 

pada penderita  

dengan kondisi 

lanjut 

4. Makanan 

enteral dan 

parentral 

5. Konseling gizi 

pada penderita 

dengan kondisi 

medis lanjut 

 

 

5. Konseling gizi 

pada penderita 

dengan kondisi 

medis lanjut 

 

 

berbagai 

kondisi medis 

lanjut 

3. Mendesain 

terapi diet 

pada penderita 

dengan 

kondisi medis 

lanjut 

4. Menggunakan

terapi 

makanan 

enteral dan 

parentral 

5. Menggunakan

konseling gizi 

pada penderita 

dengan 

kondisi medis 

lanjut 

 

3. Penerapan 

asuhan gizi 

di ruang 

rawat inap 

ICU, ICCU 

3.1. Penggunaan 

cacatan 

medik dalam 

praktik 

pemberian 

asuhan gizi 

pasien 

3.2. Pendukomen

Menjelaskan : 

1. Penggunaan 

cacatan medik 

dalam praktik 

pemberian 

asuhan gizi 

pasien 

2. Pendukomentas

ian dan 

1. Menggunaan 

cacatan medik 

dalam praktik 

pemberian asuhan 

gizi pasien 

2. Pendukomentasian

dan pembuatan 

laporan 

3. Praktik kegizian 

Ruang 

inap 

dan 

rawatj

alan 

Mahasiswa 

mampu : 

Menyimpulkan 

catatan medik 

dalam praktik 

pemberian 

asuhan gizi 

pasien 

Laporan 

dokument

asikegiata

n asuhan 

gizi 1 

kasus 

mendalam 

dan 2 

konseling 
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tasian dan 

pembuatan 

laporan 

3.3. Praktik 

kegizian 

berdasarkan 

bukti 

(Evidence 

Based 

Practice) 

pembuatan 

laporan 

3. Praktik 

kegizian 

berdasarkan 

bukti (Evidence 

Based Practice) 

berdasarkan bukti 

(Evidence Based 

Practice) 

gizi 

4. Melakukan

konseling 

individu 

4.1 Konseling gizi Menjelaskan : 

1. Tahapan 

konseling 

2. Pelaksanaan 

konseling dan 

evaluasi diri 

1. Menyusun rencana  

pelaksanaan 

konseling gizi 

2. Melakukan 

konseling gizi 

3. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi konseling 

gizi 

4. Menyusun 

dokumentasi 

konseling gizi 

Rawat 

jalan/p

oligizi 

Mahasiswa 

mampu : 

Membuat 

perencanaan 

konseling gizi 

dan monev 

Unjuk 

kerja dan 

laporan 

kegiatan 

konseling 

2 kasus 

5. Melaksana

kankegiata

ngizisecara 

professiona

l 

5.1.Standar 

pelayanan gizi 

5.2.Etika dalam 

proses asuhan 

gizi terstandar 

5.3.Kode etik 

profesi gizi 

5.4. Norma, nilai 

dan etika 

Menjelaskan : 

1. Standar 

pelayanan gizi 

2. Etika dalam 

asuhan gizi 

terstandar 

3. Kode etik 

profesi gizi 

4. Norma, nilai 

1. Melakukan 

kegiatan gizi 

sesuai standar 

pelayanan 

2. Menerapkan etika 

dalam proses 

asuhan gizi 

terstandar 

3. Menerapkan etika 

Ruang 

rawat 

inap 

dan 

rawat 

jalan 

Mampu 

menjelaskan : 

1. Standar 

pelayanan gizi 

2. Etika dalam 

proses asuhan 

gizi terstandar 

3. Kode etik 

profesi gizi 
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masyarakat 

5.5.Penguasaan 

teknologi 

5.6. Sistem 

rujukan 

5.7.Penetapan 

biaya 

dan etika 

masyarakat 

5. Penguasaan 

teknologi 

6. Sistem rujukan 

7. Penetapan 

biaya 

profesi dalam 

pelayanan gizi 

4. Mengikuti norma, 

niali dan etika 

masyarakat dalam 

pelayanan gizi 

5. Menggunakan 

teknologi dalam 

pelayanan gizi 

6. Melakukan sistem 

rujukan sesuai 

dengan profesi 

terkait dalam 

pelayanan gizi 

7. Menerapkan 

penetapan biaya 

dalam pelayanan 

gizi 

4. Norma, nilai 

dan etika 

masyarakat 

5. Penguasaan 

teknologi 

6. Sistem 

rujukan 

7. Penetapan 

biaya 
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C. Tata tertib PKL BGK 

Tata tertib selama melaksanakan PKL BGK : 

a. Ketentuan Umum 

1) Selama melakukan praktik kerja lapangan mahasiswa harus datang tepat 

waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengisi buku absensi yang 

sudah disediakan. 

2) Tidak diperkenankan meninggalkan tempat praktik tanpa izin 

Pembimbing/Instruktur. 

3) Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan di lokasi PKL. 

4) Apabila selama PKL mahasiswa sakit, harus ada surat keterangan sakit dari 

dokter dan wajib mengikuti PKL susulan dengan pengaturan waktu oleh 

Instruktur Klinik . 

5) Mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh institusi tempat kegiatan PKL. 

6) Selalu menjaga nama baik UNU NTB. 

b. Ketentuan Khusus 

1) Busana dan tata rias 

a. Baju seragam 

Selama praktik diwajibkan memakai baju seragam.  

b. Tanda pengenal 

Diwajibkan menggunakan papan nama di dada sebelah kanan serta apabila 

diperlukan memakai tanda pengenal instansi tempat PKL. 

c. Sepatu 

Diwajibkan memakai sepatu berhak rendah, tertutup berwarna gelap atau 

sesuai ketentuan di lokasi PKL. Mahasiswa pria diwajibkan memakai kaos 

kaki berwarna netral. 

d. Rias muka  

Tata rias muka dan rambut sederhana dan sopan, tidak menggunakan eye 

liner, warna mencolok dihindari. 

e. Kuku 

Kuku dipotong pendek dan tidak diperkenankan memakai cat kuku. 

f. Perhiasan 

Selama PKL baik pria maupun wanita tidak diperkenankan memakai 

perhiasan kalung, hiasan rambut, anting-anting, cincin dsb yang mencolok. 
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2) Tingkah laku 

a) Selama praktik tingkah laku peserta merupakan aspek yang dinilai, maka 

hendaknya sopan dan ramah serta memperhatikan kode etik profesi gizi. 

b) Pembicaraan pribadi selama praktik hendaknya dibatasi. Pendapat pribadi 

mengenai staf dan bagian lain hendaknya dihindari. 

c) Makan hanya diperkenankan pada jam istirahat, sedangkan minum dapat 

dilakukan sesaat tanpa menggunakan pelaksanaan kegiatan PKL. 

d) Tidak diperkenankan menerima tamu eribadi, kecuali dengan seizing 

instruktur praktik 

e) Selama PKL BGK, ponsel dalam keadaan silent dan penggunaan ponsel 

seminimal mungkin. 

 

D. Lain-lain 

a. Waktu istirahat ditentukan oleh instruktur praktik di lokasi PKL 

b. Perlengkapan yang harus dibawa oleh mahasiswa selama praktik adalah : 

- Celemek, tutup kepala dan masker mulut. 

- Pisau dapur, serbet, sendok. 

- Alat tulis dan kalkulator. 

- Buku-buku yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan. 

- Sandal karet pada saat pemorsian (studi kasus mendalam). 

- Perlengkapan lain sesuai lahan PKL. 
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BAB IV 

EVALUASI 

 

Evaluasi PKL ditujukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan teori dan praktik yang berkaitan dengan kompetensi Sarjana Gizi. 

Komponenpenilaian meliputi : pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku dalam PKL 

BGK, dengan aspek penilaian sebagai berikut : 

No Aspek yang dinilai Bobot (%) 

1.  a. Melakukan skrining gizi  

 

 

 

 

 

 

70 % 

 b. Melakukan asuhan gizi pada pasien rawat inap (kasus 

harim) : 

1) Assessmen  

2) Diagnose gizi 

3) Intervensi gizi 

4) Monitoring dan evaluasi asuhan gizi 

c. Melakukan konseling gizi 

d. Melakukan studi kasus mendalam 

1) Assessmen  

2) Diagnose gizi 

3) Intervensi gizi 

4) Monitoring dan evaluasi asuhan gizi 

e. Laporan dan persentasi studi kasus 

2.  Sikap/ perilaku 30 % 
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Cara Penilaian Dan Standar Kelulusan 

1. Penilaian menggunakan formulir yang telah disediakan, dengan skor 60-100 

2. Nilai akhir kegiatan PKL BGK adalah hasil penjumlahan dari semua aspek penilaian 

3. Nilai akhir yang diperoleh kemudian diklasifikasi sebagai berikut : 

Nilai Atau Skor Absolut Akhir Huruf Mutu (HM) 

Rentang 0-100 Atau Rentang 0,00-

4,00 

 

79-100 3,51-4,00 A 

68-78 2,75-3,50 B 

56-67 2,00-2,74 C 

41-55 1,00-1,99 D 

0-40 0,0-0,99 E 

 

Peserta didik dinyatakan lulus PKL jika nilai mutu minimal B. Bagi peserta yang belum 

tercapai nilai B diharuskan mengulang PKL untuk materi atau kompetensi yang belum 

dikuasai. 

Evaluator  

Evalualor kegiatan PKL disesuaikan dengan komponen yang akan dinilai dan jenis 

kegiatan PKL yang terdiri dari : 

1. Clinical Insturukture (CI)yang akan menilai langsung kepada mahasiswa sesuai 

kegiatan yang dipraktikkan di rumah sakit. 

2. Dosen pembimbing akan menilai pencapaian kompetensi (pengetahuan, sikap dan 

keterampilan) yang dilakukan di kelas/laboratarium (di Institusi Pendidikan). 
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