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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Keberhasilan penyelenggaraan program studi sangat ditentukan oleh keterlibatan dan
sinergi seluruh sivitas akademika terutama peran dosen dan mahasiswa serta tenaga
kependidikan dalam memahami visi dan misi program studi. Sehingga apabila mereka
memahami visi dan misi program studi maka cita-cita akan kondisi ideal yang
diharapkan program studi akan mudah tercapai melalui arahan atau petunjukan
pencapaian yang tertuang dalam misi program studi. Berdasarkan hal diatas tersebut
maka sangatkan penting untuk melakukan survei pemahaman visi dan misi program
studi.
2. Tujuan
Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui apakah sivitas akademika dan tenaga
kependidikan Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK UGM memahami visi dan misi
departemen/ program studi yang telah disusun berdasarkan input dari sivitas akademika
dan stakeholders.
3. Luaran yang Diharapkan
Luaran dari kegiatan ini adalah laporan mengenai pemahaman visi dan misi Departemen/
program Studi Gizi Kesehatan FK-KMK UGM Periode 2018.
4. Metode
a. Teknik Pengambilan Data
Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan survei online kepada seluruh
responden, instrumen yang digunakan yaitu kuesioner. Berikut ini beberapa
pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner tersebut:
1. Apakah Anda memahami VM PSGK? Ya/ Tidak
2. Menurut Anda apakah VM PSGK sudah sesuai dengan keadaan saat ini? Ya/
Tidak
3. Menurut Anda apakah kegiatan tri dharma (pendidikan, penelitian dan
pengabmas) di PSGK saat ini sudah mencerminkan VM PSGK? Sudah/ Belum
3. Darimanakah Anda mengetahui VM PSGK?
a. Website Gizi (www.gizikesehatan.ugm.ac.id)
b. Buku Panduan Akademik PSGK
c. Banner
d. Lainnya : ………
4. Sebagai civitas akademika PSGK FK UGM, apakah Anda sudah
mengimplementasikan VM dalam kegiatan tridharma (untuk dosen),
kemahasiswaan (untuk mahasiswa), maupun keg. administratif (untuk staf

5.

kependidikan)? a. Ya (contoh : melakukan publikasi internasional, pertukaran
pelajar, dll)/ Tidak
Berikan contoh secara spesifik terkait pengimplementasian VM PSGK sesuai
dengan kapasitas Anda sebagai civitas akademika (baik sebagai dosen,
mahasiswa) dan tenaga kependidikan:

Pertanyaan dalam kuesioner tersebut kemudian di-input dalam Google Drive
(Formulir) kemudian link dari instrumen tersebut di sebarkan kepada seluruh
responden melalui email, whatsapps dan jaringan komunikasi mahasiswa angkatan 1,
3, 5 dan 7.
b. Waktu Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu 1 bulan yaitu bulan November s.d.
Desember 2018.
c. Sampel
Sampel dalam survei ini adalah seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan
Departemen/ Program Studi Gizi Kesehatan FK-KMK UGM. Sivitas akademika
disini merupakan seluruh dosen dan mahasiswa aktif pada semester ganjil TA.
2017/2018 yaitu semester 1, 3, 5 dan 7. Dengan rincian jumlah populasi sebegai
berikut:
Tabel 1. Data Populasi
No
Status
1
Dosen
2
Mahasiswa
3
Tenaga Kependidikan
Jumlah Populasi

Jumlah
19
286
12
317

B. HASIL SURVEI
Survei ini dilakukan kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan
Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK UGM yang berjumlah 286, sedangkan yang mengisi
survei online sejumlah 317 atau sekitar 93 % dari jumlah seluruh sampel sehingga dapat
dikatakan bahwa jumlah responden yang mengisi sudah mewakili populasi. Berikut ini adalah
rincian jumlah responden.

Tabel 2.
Data Pengisi Survei
No

Status

1
2

Dosen
Mahasiswa
- Semester 1
- Semester 3
- Semester 5
- Semester 7
3
Tenaga Kependidikan
Jumlah

Jumlah
Populasi
19

Mengikuti
Survei
19

Prosentase

94
56
68
68
12
317

94
37
52
56
8
266

100 %
64 %
78 %
82 %
67 %
93 %

100 %

Rekap Hasil Survei
Untuk mengetahui pemahamana visi dan misi Departemen/ Program Studi Gizi Kesehatan
FK-KMK UGM, sivitas akademika dan tenaga kependidikan diberikan beberapa pertanyaan
yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Berikut ini adalah rekap jawaban seluruh responden
terhadap semua pertanyaan dalam form survei.
Item Pertanyaan 1:
Apakah Anda memahami VM PSGK?
Bagan 1.
Rekap Jawaban Pertanyaan 1 Seluruh Responden
300
250

239

200
150
100
50

27

0
Ya

Tidak

Bagan 2.

Rekap Jawaban Pertanyaan 1 Per Kriteria

Dosen

Tidak
0%

Tidak
10%

Mahasiswa

Tendik
Tidak
25%

Ya
100%

Ya
90%

Ya
75%

Bagan 1 memperlihatkan bahwa 239 atau 90 % responden menjawab sudah memahami visi
dan misi Departemen/ Program Studi Gizi Kesehatan FK-KMK UGM. Ada sekitar 10 persen
menjawab belum atau tidak memahami. Apabila dilihat pada bagan 2, 100% dosen telah
memahami visi dan misi departemen/ program studi. Sedangkan ada sekitar 10 % mahasiswa
belum memahami visi dan misi departemen/ program studi. Melihat jawaban pada pertanyaan 6
mengenai contoh secara spesifik terkait pengimplementasian VM PSGK, responden yang
menjawab belum memahami kebanyakan mahasiswa semester 1 sehingga hal ini dapat dipahami
karena mereka baru 6 bulan menjadi mahasiswa dan belum terlalu banyak terlibat dalam
pengimplementasian kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan Tridharma. Sedangkan 25 %
tenaga kependidikan menjawab belum memahami visi dan misi departemen/ program studi,
namun apabila dilihat dari jawaban pertanyaan 6 sebenarnya mereka sudah
mengimplementasikan visi dan misi dalam pekerjaan rutin maupun tambahan namun mereka
tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka itu menjalankan kegiatan yang mendukung visi
dan misi departemen/ program studi.

Item Pertanyaan 2:
Menurut Anda apakah VM PSGK sudah sesuai dengan keadaan saat ini?

Bagan 3.
Rekap Jawaban Pertanyaan 2 Seluruh Responden
250
214
200

150

100
52
50
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Tidak

Bagan 4.
Rekap Jawaban Pertanyaan 2 Per Kriteria

Tidak
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Dosen

Mahasiswa
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Berdasarkan bagan 3 bahwa 214 responden atau sekitar 80 % menjawab bahwa visi dan
misi sudah sesuai dengan keadaan saat ini sehingga dapat dikatakan bahwa departemen/ program
studi telah menjalankan kegiatan kegiatan sesuai dengan arah dari visi dan misi yang telah
disusun.

Item Pertanyaan 3
Menurut Anda apakah kegiatan tri dharma (pendidikan, penelitian dan pengabmas) di
PSGK saat ini sudah mencerminkan VM PSGK?
Bagan 5.
Rekap Jawaban Pertanyaan 3 Seluruh Responden
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Bagan 6.
Rekap Jawaban Pertanyaan 3 Per Kriteria
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Berdasarkan bagan 5 bahwa 238 responden atau sekitar 89 % menjawab bahwa kegiatan
Tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabmas) di PSGK saat ini sudah mencerminkan visi

dan misi departemen/ program studi sehingga dapat dikatakan bahwa departemen/ program studi
telah mengimplementasikan visi dan misi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan baik pada
bidang penelitian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Item Pertanyaan 4
Darimanakah Anda mengetahui VM PSGK?
Bagan 7.
Rekap Jawaban Pertanyaan 4 Seluruh Responden
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Pertanyaan 4

Berdasarkan bagan 7 terlihat bahwa sekitar 137 responden atau sekitar 52 % memperoleh
atau mendapatkan informasi mengenai visi dan misi departemen/ program studi melalui website
gizi yaitu www.gizikesehatan.ugm.ac.id. Sedangkan 23 % responden mendapatkan informasi
melalui banner yang ditempatkan di lingkuangan gedung gizi. Hal ini menunjukkan bahwa
media website dan banner merupakan media komunikasi yang paling efektif dalam
mensosialisasikan visi dan misi departemen/ program studi.
Item Pertanyaan 5
Sebagai civitas akademika PSGK FK UGM, apakah Anda sudah mengimplementasikan
VM dalam kegiatan tridharma (untuk dosen), kemahasiswaan (untuk mahasiswa),
maupun keg. administratif (untuk staf kependidikan)?

Bagan 8.
Rekap Jawaban Pertanyaan 5 Seluruh Responden
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Pertanyaan 5

Bagan 9
Rekap Jawaban Pertanyaan 5 Per Kriteria
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Pada bagan 8 terlihat bahwa 227 responden atau sekitar 85 % menjawab bahwa sebagain
besar responden sudah mengimplementasikan visi dan misi dalam kegiatan Tridharma (untuk
dosen), kemahasiswaan (untuk mahasiswa), maupun kegiatan administratif (untuk staf
kependidikan). Sekitar 38 responden atau 15 % menjawab belum atau tidak
mengimplementasikan visi dan misi, apabila dilihat pada bagan 9 pada bagian mahasiswa bahwa
terlihat sejumlah 38 responden yang menjawab tidak adalah mahasiswa dan dilihat pada jawaban
item pertanyaan 6 bahwa 38 responden tersebut merupakan mahasiswa semester 1 sehingga

sangat wajar apabila mereka merasa belum mengimplementasikan visi dan misi departemen/
program studi dalam kegiatan kaitanya dengan kemahasiswaan karena baru bergabung menjadi
sivitas akademika selama 6 bulan.

Item Pertanyaan 6
Berikan contoh secara spesifik terkait pengimplementasian VM PSGK sesuai dengan
kapasitas Anda sebagai civitas akademika (baik sebagai dosen, mahasiswa) dan tenaga
kependidikan:
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2

Jawaban
Dosen
Pengabmas perbaikan status gizi balita di prambanan, november - desember 2018, persentase
perbaikan status gizi balita
Publikasi penelitian dalam jurnal internasional terakreditasi November 2018
Australia Award Fellowship, Feb 2017, meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan
kegiatan pendidikan bagi calon ahli gizi
Penelitian dikti, damas fakultas, dan damas gizi, pengabmas fakultas dan gizi; publikasi
international dan nasional; pembicara internasinal dan nasional
Menjalankan tridarma perguruan tinggi
Pengabmas terkait kesehatan pekerja, Mei, 2018
Penelitian, maret- Nov 2018
Pengabmas gizi pada kanker anak, Juli-Nov 2018, peningkatan pengetahuan gizi dan higiene
sanitasi makanan anak pasien kanker
Pengabmas, okt-nov 2018, gizi untuk remaja di Sekolah KO SEYEGAN, pemahaman ttg gizi
olahraga.
pengabmas TWC, Okt-Des 2018, peningkatan status gizi pada balita
Penelitian HIV dan gizi, Nov 2017 - Dec 2018, pemetaan media sosialisasi kesehatan
reproduksi pada remaja
penelitian pangan fungsional, Maret-Nov 2018, yogurt dapat menurunkan gula darah dan
memperbaiki profil lipid
penelitian, 2017-2018, peningkatan status gizi balita stunting.
Pelatihan bagi Mahasiswa Flinders University, April 2018
X
Pengabmas tentang makanan jajanan tradisional berbasis pangan lokal nov-des 2018
Pengabmas tentang makanan jajanan tradisional berbasis pangan lokal nov-des 2018
Pengabmas, peningkatan status gizi, agt-okt 2018, survey gizi remaja
Mahasiswa
Semester 1
pertukaran pelajar, maret-april, menambah wawasan dan sharing ilmu gizi
Belum pernah

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mangan Apik, seminggu sekali, mengajak civitas akademika FKKMK UGM untuk makan
makanan sehat dan sesuai dengan PGS
pengabmas terkait pernaikan gizi, november-desember 2019,peningkatan status gizi pada
anak-anak
sharing dengan teman teman dan anggota keluarga dari yang sudah dipelajari, sehari hari,
peningkatan pengetahuan teman teman dan anggota keluarga
Study Club IBM dari MSC, 15 Desember 2018, membantu persiapan mahasiswa dalam
mengerjakan responsi IBM
Final project. Selama 1 semester, 2018. Memahami teori dan menumbuhkan rasa ingin tau
dalam penelitian.
Belum
Study Club IBM yang diadakan oleh MSC, Sabtu 8 Desember 2018, pembahasan materi
dalam rangka membantu mahasiswa mempersiapkan responsi mata kuliah IBM.
seminar tentang gizi seimbang, Februari 2019
Penyuluhan terkait pentingnya hidup sehat, September 2018, 10 Pesan umum makanan
bergizi
Pengabdian sosial di Sleman oleh Himagika sekitar awal semester ganjil tahun ajaran
2018/2019
Social action mengenai berat dan tinggi badan ideal, Februari 2019
Pengabmas terkait pemahaman gizi seimbang, Jan 2019, penyuluhan gizi seimbang di
kalangan masyarakat
Penyuluhan kesehatan gizi, Maret-April 2019, masyarakat lebih mengetahui tentang gizi
seimbang
Belum pernah
Belum pernah
Study club MSC, 15 Desember 2018, peningkatan kemampuan mahasiswa gizi dalam
mengerjakan responsi

21
22

Pengaturan kebutuhan gizi harian keluarga, Des 2018 (baru mulai), untuk mengatur
kebutuhan gizi harian keluarga sendiri (khususnya yang sakit)
Sudah mulai memperhatikan kandungan gizi orang terdekat
pengabmas terkait pelayanan kesehatan masyarakat, januari-februari 2019, peningkatan status
kesehatan masyarakat
belum pernah

23

Pengaturan kebutuhan gizi harian keluarga, baru mulai desember ini sampai seterusnya,
mengatur asupan gizi anggota keluarga khususnya yang sakit

19
20

24
25
26
27
28

Pengabmas peningkatan gizi ibu hamil, Februari 2019, penurunan bayi lahir di bawah berat
badan normal dan penurunan kemungkinan terjadinya kelainan karena kekurangan gizi.
Belum pernah
Belum pernah
Penyuluhan gizi kepada anak SD, 17 November 2018, Perbaikan pandangan terhadap gizi
pada anak SD
Maaf, sepertinya belum ada

29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52

53

HGK - Desember2018-Januari 2019 - aksi sosial dan penyuluhan dengan pemberitaan media
televisi agar masyarakat semakin mengkritisi pentingnya gizi
Saya kurang tahu kegiatan yang ada di prodi gizi
Pengabmas terkait penyuluhan gizi seimbang, September 2018, edukasi kepada masyarakat
tentang pedoman gizi seimbang
Pengabmas, Desember 2018, terkait pengecekan kesehatan rutin.
Pengabmas gizi, mar-apr 2018, penyuluhan gizi anak
Seminar kesehatan tentang pencegahan stunting,Maret,Peningkatan kesadaran akan stunting
di masyarakat
.
Penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan diubahnya 4 sehat 5 sempurna menjadi
pedoman gizi seimbang , September 2018 , meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang
pedoman gizi seimbang.
Social Act terkait Pedoman Gizi Seimbang, September 2018, Mensosialisasikan pedoman
gizi seimbang.
Social act terkait Pedoman Gizi Seimbang, September 2018, mensosialisasikan PGS kepada
masyarakat di sekitar UGM
Tidak ada
Belum pernah
Belum pernah
Kegiatan QOLBU (diselenggarakan oleh Kalam), 21-22 Agustus di Kulonprogo, takbiran
bersama anak2 setempat, kurban bersama masyarakat, TPA, pembagian sembako & bazar
Ikut menyelenggarakan lomba gizi nasional Scifi Neutron 2019 yg akan dilaksanakan pada
15-17 Maret 2019
Belum pernah melakukan kegiatan di luar perkuliahan, baru pernah melakukan perkuliahan
sesuai regulasi yang ditentukan
Belum pernah melakukan kegiatan di luar perkuliahan, baru pernah melakukan perkuliahan
sesuai regulasi yang ditentukan
Pengabdian masyarakat di daerah Sleman, awal semester ganjil TA 2018/2019
Konsultasi Gizi bagi masyarakat, Setiap Selasa dan Kamis pukul 9.00-12.00 WIB, untuk
meningkatkan kesadaran gizi pribadi masyarakat sebagai upaya preventif penyakit.
Yankes rutin (program dari Himpunan Mahasiswa Gizi Kesehatan) tentang pelayanan
kesehatan, setiap Sabtu atau Minggu pukul 06.00-10.00 di sekitar kampus UGM, membantu
masyarakat dalam memeriksa kesehatan secara rutin
Sosialisasi Pedoman Gizi Seimbang September 2018, Volunteer Pemeriksaan Kesehatan
AMSA UGM 2018
Belum pernah
Untuk semester 1 belum tahu kegiatan apa saja yg dilakukan. Mungkin dapat dilakukan
seminar mengenai pedoman gizi seimbang yang masyarakat awam masih belum tahu
Pengabmas melalui program hima, Feb 2018, kualitas gizi lansia terjaga
Hari Kesehatan Nasional, 12 November 2018, membantu masyarakat Yogyakarta dalam
memeriksa kesehatan secara gratis salah satunya di bidang gizi kesehatan (pengecekan gula
darah, konsultasi gizi,dll) dalam rangka Hari Kesehatan Nasional.

54

55
56
57
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60
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64

65
66
67

Belum pernah
Pendidikan melalui kuliah dan tutorial, seluruh kegiatan di semester 1, pemahaman tentang
tugas dan capaian pembelajaran yg harus dimiliki mahasiswa gizi sebelum menjadi ahli gizi
di masa depan
Pengabmas mengenai isu-isu pasal gizi yang salah dipercayai oleh masyarakat serta
konsultasi gizi gratis, Maret 2019
Pemeriksaan gratis yang dilalukan himagika, namun saya tidak tau spesifiknya karena belum
pernah mengikuti
Penyuluhan pedoman gizi seimbang, September 2018, pengetahuan masyarakat mengenai
gizi seimbang meningkat
Mendukung pelaksanaan administrasi tri dharma selama satu semester ini
Tidak tahu
Sosialisasi 10 pesan gizi seimbang, oktober 2018, masyarakat memahami 10 pesan gizi
seimbang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi dan kesehatan
belum melakukan
Ikut menyelenggarakan lomba gizi nasional SCIFI Neutron 2019 yg akan diselenggarakan
pada 15-17 Maret 2019
Pengabmas terkait perbaikan pola makan, Mar-Apr 2019, penurunan tingkat obesitas
1. Pengabmas terkait pendidikan moral anak, setiap sabtu selama 1 Semester.
2. Memberi arahan atau konsultasi ke teman prodi lain dalam bidang gizi sesuai ilmu yang
saya miliki.
Pengabmas, nov 2018, cek kesehatan.
Belum pernah

71
72

membagi ilmu yang didapat pada orang sekitar, sekitaran September-November 2018,
peningkatan pengetahuan ilmu terkait gizi pada orang-orang sekitar
Pengabmas terkait stunting, April-Mei 2019, mencegah kasus stunting berkelanjutan
Action Plan terkait sosialisasi manfaat tanaman obat keluarga untuk kesehatan, Oktober 2018
Pengabmas berupa sosialisasi PGS, September 2018 (tugas Odyssey 2018), tujuannya
memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang PGS yang telah menggantikan 4 sehat 5
sempurna.
Saya sendiri belum melakukan, namun sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di kampus

73

Odyssey terkait sosialisasi pedoman gizi seimbang, September 2018, peningkatan
pemahaman masyarakat mengenai pedoman gizi seimbang

74

Social act tentang PGS pada bulan September 2018 (acara oddisey) untuk mensosialisasikan
pedoman gizi seimbang di sekitar UGM

75
76

sosialisasi untuk ibu rumah tangga terkait menu makanan sehat tetapi terjangkau, Desember
2019 , membiasakan pengonsumsian gizi seimbang mulai dari keluarga
Pengabmas, februari 2019, pemeriksaan status gizi masyarakat

77
78
79

Pengabdian masyarakat di Sleman sekitar awal semester ganjil TA 2018/2019 oleh himagika,
pengabmas ppsmb 2018, pengabmas ukm GC di Desa Glondong Sleman sekitar Oktober
Belum pernah
Belum ada karena masih semester 1

68
69
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80
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Belum pernah mengikuti pengabnas karena masih semester satu.
Perkuliahan selama semester ganjil, September-Desember 2018, menjadikan mahasiswa yang
memiliki pemahaman mengenai bidang gizi kesehatan dengan baik dan dapat menerapkan
nya di kehidupan masyarakat
sosialisasi pedoman gizi seimbang, september 2018, pemahaman terkait gizi seimbang
Social Action Odyssey 2018, 13 September 2018, Sosialisasi dengan poster mengenai
Pedoman Gizi Seimbang (PGS)
Praktikum sebagai bagian dr penelitian, september-november 2018, menunjang kegiatan
pendidikan dengan praktik
Penanaman verticulture di panti asuhan anak anak, Oktober 2018
belum
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Pengabmas terkait penyuluhan mengenai makanan yang tepat bagi ibu hamil dan balita, FebMar 2019, memenuhi gizi ibu hamil dan balita sesuai standar
Belum karena hima periode 2019 belum aktif
Belum, karena belum aktif hima
Sejauh ini pengimplementasian saya terhadap VM PSGK dan Tri Dharma Perguruan Tinggi
yaitu hanya di poin pendidikan, melalui mengikuti perkuliahan yang dilakukan selama
semester 1 ini. Untuk poin Tri Dharma Perguruan Tinggi yang lain terkait penelitian dan
pengabdian pada masyarakat masih belum mengimplementasikan, mengingat masih baru
masuk semester 1
Belum pernah mengimplementasikan VM PSGK secara langsung.

93

presentasi hasil final project penelitian kimia gizi, Des 2018, mengetahui cara mendeteksi vit.
C pada suatu minuman kemasan atau botol.
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Kegiatan penyuluhan gizi pada anak SD (AMSA), 17 November 2018, Memperbaiki
pandangan anak SD terhadap gizi seimbang
Semester 3

1

Oktober-Desember 2018 Mengajukan PKM PE
November 2018 Bergabung dalam kepanitiaan INHESION

2
3

Pengabmas terkait pelayanan kesehatan (di GSP), Agustus-November 2018, peningkatan
kesadaran akan kesehatan di masyarakat
Pengabmas himagika nutriction november 2018

4
5
6
7

8
9

pengabmas himagika, kepengurusan 2018, pelayanan kesehatan pada masyarakat di gsp
maupun masyarakat di beberapa desa yang ada di DIY
Pengabmas mengenai gizi seimbang
Sosialisasi terkait perbaikan status gizi, Januari-Februari 2018, pencegahan anemia pada
remaja
Lomba poster, November 2018, untuk mensosialisasikan tentang BBLR dengan
menggunakan media poster/ belum mendapatkan juara namun telah mendapatkan
pengalaman yang berharga
Pengabmas HIMAGIKA, periode 2017, pelayanan kesehatan untuk warga sekitar di GSP dan

beberapa desa di DIY.
10

11

Pebgabmas terkait kesehatan lansia, Juli 2018, Posyandu lansia
-Nutriction, 30 september 2018, mengadakan pelayanan kesehatan dan sosialisasi serta lomba
balita sehat dan lomba memasak.
-Nugos (nutriction goes to school), 23 september 2018, sosialisasi pentingnya sarapan pagi
dan cuci tangan sebelum makan
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Presentasi poster tentang pentingnya pola hidup sehat, september 2018, menambah ilmu
masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat
Nutriction, 30 September 2018, kegiatan ini dengan tema 1000 HPK. dengan rangkaian
sosialisasi pada ibu muda, lomba kreasi sarapan, dan lomba anak-anak, serta layanan
kesehatan berupa donor darah.
Nama kegiatan: Posyandu Melati (UKBM)
Tanggal pelaksanaan: 30 Juni 2018
Lokasi: Dusun Kuningan
Tujuan kegiatan: pemeriksaan kesehatan secara antropometri dan fisik klinis bagi Ibu dan
bayi/balita
Visitasi Stakeholder(kunjungan industri dan universitas lain kaitannya dengan matkul gizi
institusi juga), Juli 2019, sharing dan pengetahuan dari narasumber yang ada, kegiatan selama
ini masih dipegang mahasiswa sendiri.
Pengabmas terkait sosialisasi 1000 hpk (acara Nutriction) - November 2018 - masyarakat
lebih mengetahui ttg 1000 hpk
Mengikuti PKM, desember, penelitian untuk hipertensi(mengembangkan minat penelitian di
mahasiswa)
Pengabmas, Juli 2018 terkait dengan kesehatan balita yaitu dengan mengikuti program
posyandu.
Penelitian terkait gizi dan kesehatan, 3 November 2018, Nutrition in Degenerative Disease
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Program penyuluhan cara mencuci tangan yang baik (CFHC-IPE), 28 Juni 2018, mengetahui
cara mencuci tangan sesuai dengan anjuran WHO
CHFC, 8 des megunjungi keluarga mitra di desa terkait perbaikan gizi,
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Bidang pengabdian masyarakat di Himagika yang melakukan pelayanan kesehatan di GSP
sepanjang tahun 2017-tengah 2018, mengikuti Program Krearivitas Mahasiswa 2017&2018
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Pengabmas pada kegiatan Hari kesehatan Nasional, November 2018, pelayanan kesehatan
BB, TB, BIA, Tensi, GCU di Alun-alun Kidul YK
Nutriction, 30 September 2018, Sosialisasi 1000 HPK dan Yankes kepada masyarakat Sejati
Desa
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Pengabmas terkait angka obesitas pada wanita dewasa, Januari-Desember 2018, penurunan
angka obesitas pada wanita dewasa dengan meningkatkan healty lifestyle.
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Saya baru bisa berpartisipasi sebagai panitia INHESION 2018, mohon maaf ._. Saya sudah
mengikuti berbagai lomba terkait kesehatan namun qadarullah belum berkesempatan juara ._.
Pengabmas terkait status kesehatan, 2017-2018, pemeriksaan status kesehatan.
Kompetisi poster, November 2018, poster germas
Hubungan Luar Himagika, Nugos (Nutrition Goes To School), 22 September 2018,
Meningkatkan pemahaman siswa siswi SD mengenai pentinngnya sarapan dan cuci tangan

sebelum makan.
30

Pengabmas terkait dengan pemantauan status gizi balita dengan mengikuti kegiatan posyandu
di masyarakat pada bulan Juli 2018
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Pengabmas terkait penyuluhan kepada kader posbindu, Juli 2018, peningkatan keterampilan
kader dalam pelaksanaan posbindu
Mengikuti seminar tentang hubungan NCD dan gizi pada medison 2017
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CFHC terkait kesehatan dan menggali faktor resiko keluarga binaan, 2017- 2021, hasil belum
dapat dilaporkan karena program masih berjalan
Pencatatan family folder pada keluarga mitra, Mei-Juni 2018, mengetahui keadaan keluarga
mitra
Nutriction - Nov 2018 - Peningkatan kesadaran masyarakat
Pengabmas mengenai 1000 hpk, oktober 2018, menghindari balita mengalami kekurangan
gizi
Hublu dalam melakukan nutrition goes to school untuk memperkenalkan pgs kepada anak sd
Semester 5
Lomba terkait gizi dan stunting di FKM UI jakarta, desember 2017, juara 1
Saya belum pernah mengikuti kegiatan pengabmas selama di gizi
Peringatan hari buah internasional bersama dinas kesehatan kabupaten bantul, Juli 2018,
edukasi anak sekolah tentang pentingnya konsumsi buah.
SPORA FK UNSRI, 27-29 September 2018, kompetisi video edukasi dengan tema
pencegahan penyakit jantung
CFHC 2016-sekarang, kolaborasi 3 prodi (gizi, keperawatan dan dokter)
CFHC
Pengabmas HIMAGIKA - kegiatan pelayanan kesehatan - di GSP - setiap hari minggu ;
NUTRICTION 2018 yang bertema 1000 HPK - dilapangan pancasila UGM - 28 Oktober
2018, Kegiatan donor darah bekerjasama antara Pengabmas HIMAGIKA dan PMI
kabupaten Bantul memperoleh 50 kantong darah
Nutriction HIMAGIKA, 30 September 2018, penyuluhan 1000 HPK
Nutriction
Pengabmas terkait pemeriksaan status gizi melalui NF, April - Desember 2018, peningkatan
status gizi dan pengetahuan terkait gizi pada masyarakat sekitar (sesama mahasiswa non
kesehatan, lansia, dan masyarakat umum)
Pelayanan kesehatan nutri force, Agustus-Oktober 2018, peningkatan status gizi masyarakat
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pelayanan kesehatan nutriforce himagika, setiap minggu atau apabila ada kerja sama dengan
pihak lain, memberikan pelayanan kesehatan kepada mahasiswa dan masyarakat umum
Lomba Poster Creatin 2018, September 2018, tema lomba penerapan gizi seimbang untuk
masalah gizi ganda, finalis 10 besar
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contoh: pengabdian masyarakat dengan anak sekolah melalui belajar bersama terkait higiene
sanitasi (cuci tangan), sarapan pagi
dilaksanakan 22 September 2018
nutrition goes to school, september 2018, sosialisasi pekan sarapan sehat kepada anak sd
Mengikuti pengabmas di tempel
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Mengikuti berbagai kompetisi (poster publik, poster ilmiah, esai, literature review, pemilihan
Duta Anti Napza), 2016-2018, Finalis/Juara 3/Juara 2/Juara 1 sehingga menjadi Terprestatif
Gizi Kesehatan 2018 dan Mahasiswa Berprestasi FK-KMK 3 2018
Menjadi student buddy Flinders Uni, April 2017 & April 2018, mempererat hubungan
Flinders-UGM & menambah pengetahuan terkait pelayanan gizi klinik/masyarakat secara
langsung
Berkontribusi di berbagai organisasi baik tingkat jurusan, fakultas, universitas, 2016-2019,
Staff Ahli Pendidikan HIMAGIKA, Staff Ahli Jaringan dan Media MSC, Koordinator Divisi
Pembinaan PMKK, Koordinator Divisi Science (Research & Academics) AMSA-UGM,
Kepala Departemen Kampanye dan Pencegahan RAJABANDAR (Gerakan Jauhi Bahaya
NAPZA dan Rokok) UGM
Berkontribusi di berbagai kepanitiaan baik tingkat jurusan, fakultas, universitas, nasional,
internasional, 2016-2019, Treasurer AMSA Youth Project 2017, Koor Humas Paskah FK-KMK 2017, Moderator Tracer Study Odyssey 2017, Ketua Panitia Dietitian English Course
2018, Presidium Musyawarah Besar 2018, Diklat Kader Anti NAPZA 2018, Secretary Hult
Prize UGM 2018, Secretary ASEAN Student Leaders Forum (ASLF) 2019, Steering
Committee Divisi 1 (Acara & Lomba) SCIFI-NEUTRON 2019
Mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa, 2016-2019 social/health
campaign Duta Anti NAPZA, #AntiChildhoodCancer (AMSA distrik 4), Health Promoting
Campus (S2 IKM), #NoSkipBreakfast (HIMAGIKA), #TimBuah #TimSayur (AMSAIndonesia)
Mengikuti project pengabdian masyarakat dan penelitian bersama dosen (dipimpin oleh Pak
Tony Arjuna), alumni, dan mahasiswa Gizi, Januari 2019, platform informasi gizi untuk
masyarakat & ilmuwan
Pengabmas terkait status gizi remaja di tempel, 2018
Berupaya optimal pada pendampingan keluarga mitra di program CFHC IPE
pengabmas terkait status gizi remaja smp, sep-okt 2018, gambaran status gizi remaja smp di
smpn 2 tempel
Kompetisi video edukasi, oktober 2018, membuat video edukasi yang disebarkan kepada
masyarakat melalui laman youtube tentang skrining penyakit kardiovaskular
Koor Keilmiahan International Nutrition and Health Symposium terkait penyakit degeneratif,
Desember 2018
Kompetisi Poster Ilmiah SCIFI, terkait penyakit tidak menular (hipertensi), 2017
Penelitian PKM, oktober-desember 2018, membuat makanan tinggi antioksidan dan rendah
indeks glikemik untuk mencegah sindroma metabolik
Pengabmas. Kegiatan Nutriction, oktober 2018, bakti sosial dan yankes di Sejati Desa
Pengabmas terkait pelayanan kesehatan, smp n 2 tempel, agustus, kader sekolah
Pengabmas terkait pelayanan kesehatan di Kulon Progo, November 2018
Pengabdian masyarakat, september 2018, pelayanan kesehatan dan sosialisasi 1000 hpk
kepada warga moyudan
- Pengabmas terkait pelatihan kader remaja, oktober 2018, SMP 2 Tempel, pelatihan kader
remaja
- Pengabmas terkait pelayanan kesehatan di masyarakat, November 2018, kab. Gunung
Kidul, pelayanan kesehatan di masyarakat
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Lomba poster, September 2018, sebagai wadah untuk pengembangan diri dan mengasah
kemampuan.
Pelayanan kesehatan, Nov 2018, pelayanan kesehatan secara umum kepada masyarakat
Mengikuti lomba gizi tingkat nasional sci fi neutron april 2018
Pengabmas himagika dan pengabmas departemen, sosialisasi KMS di smp 2 tempel, bulan
oktober 2018
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Pelayanan Kesehatan Himagika (Pengabmas), Agustus-Desember 2018, Peningkatan
kesadaran akan kesehatan & pengetahuan gizi
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Pengabmas terkait pelayanan kesehatan (Nutri Force), tanggal menyesuaikan, membantu
memantau status gizi bagi masyarakat
Sosialisasi pgs bersamaan dengan yankes, tujuannya mengenal pgs kepada masyarakat
Pengabmas terkait pelayanan kesehatan lansia di gunung kidul, november 2018
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Mengikuti INHESION, Nov 2018
dan mengikuti berbagai perlombaan khususnya bidang poster publik
Scifi, jan 2018, lomba mahasiswa

39
40
41

Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan di Desa Moyudan , September 2018,
Pengenalan dan Implementasi 1000 HPK
Pengabmas, yankes Nutri Force, lomba kedutaan HIV dan AIDS DIY
pengabmas, februari 2018, peningkatan kesadaran mengontrol tekanan darah dan gula

29
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31

45

Kegiatan perlombaan yang diikuti oleh mahasiswa gizi dalam rangka mengembangkan diri
dan membawa nama PSGK FK-KMK UGM, sepanjang tahun 2018, banyak mahasiswa yang
berhasil membawa juara dan mengharumkan nama PSGK FK-KMK UGM
Lomba Nutrition Expo 7 UI, November 2017, mendapat juara 1 lomba pada cabang poster
dengan tema penerapan G1G4L5 di perkotaan
Pengabmas (himagika) terkait pelayanan kesehatan, sepanjang 2017-2018, meningkatkan
kesadaran masyarakat akan kesehatannya dg memberi sarana skrining gratis
Pengabmas (departemen gizi) terkait pendataan status gizi, september 2018 , mengetahui
status gizi siswa smpn 2 tempel
Cfhc
-Nutriforce, kegiatan pengabmas kerja sama himagika dgn pihak eksternal atau cek kesehatan
rutin di gsp.
-cfhc
-FRAMSA Klinik.

46
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-pelayanan kesehatan, 22 Desember 2018
-lomba poster nasional Holistic FK UHO, 10 Mei 2018
-lomba poster nasional IMSF FK UII, 20 September 2018
-lomba video edukasi nasional SPORA FK UNSRI, 28 September 2018
Pengabmas lwt kegiatan nutriforce, tiap minggu, skrining status gizi masyarakat
Nutriction, September 2018
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1. Pendidikan : Saya berusaha menjalani perkuliahan saya dengan baik
2. Penelitian : 3. Pengabmas : Saya beberapa kali ikut membantu pelayanan kesehatan yang diadakan oleh
organisasi kampus seperti Himagika dan AMSA
Program Interprofesi CFHC
pengabmas CFHC. 2017. posyandu balita
Lomba poster publik, juni 2017, finalis lomba
Semester 7
pengabmas terkait kebencanaan, Desember 2018, sosialisasi kegawatdaruratan bencana dan
disaster kit; pengabmas terkait PTM, Juni-Oktober, Pelayanan dan Sosialisasi Kesehatan di
Dusun Jaten, Mlati, Lomba terkait penyakit kulit, pangan dan gizi, Oktober 2018, Pasific
Festival Unpad.
Pengabmas terkait pelayanan posyandu mata kuliah pgm, nov 2018, peningkatan sumber
daya posyandu
Pkl PGM (penyuluhan kepada masyarakat dan menginisiasi kader remaja di desa, okt-nov
2018)
Pengabmas terkait status gizi remaja, oktober 2018, terbentuknya kader posyandu remaja
pengabmas terkait cfch, desember 2018, kedawatgaruratan
pengabmas terkait gizi ibu hamil, Juli 2018, peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang
asupan makan yang diperlukan selama hamil
Nama kegiatan: PARADE JAMBLANGAN (Pelatihan Antropometri bagi Kader Posyandu
Dusun Jamblangan) (pkl pgm), tanggal: 7 dan 10 November, tujuan: meningkatkan
pemahaman kader posyandu terkait pengukuran Antropometri balita.
Pengabmas setiap weekend di GSP, 2017-2018, peningkatan kesadaran pemeriksaan
kesehatan untuk masyarakat umum
Publikasi PKM K dan KC,2015 dan 2016, mempublikasikan ke masyarakat luas mengenai
penemuan PKM
Melakukan penelitian PKM PE,2017, draft publikasi
Pelaksanaan program gizi masyarakat, oktober-november 2018, pencegahan penyakit
degeneratif
Revitalisasi Posyandu Lansia (PGM), Okt 2018, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan
kader posyandu lansia. | PKM K PIMNAS 29, Agustus 2016, medali perunggu. | PKM KC
PIMNAS 30, Agustus 2017, juara favorit presentasi. | LKTI SCIFI Neutron, Maret 2018,
Finalis. | Edukasi family disaster plan (CFHC), Des 2018, peningkatan pengetahuan warga.
Dsb.
Pengabmas terkait upaya preventif terhadap stunting, Oktober-November 2018, penurunan
angka stunting balita di dusun yang bersangkutan.
Pelatihan gizi UKS, Januari-Maret, peningkatan kualitas makanan yg dijual di kantin sekolah
Sosialisasi Stunting di Tempat KKN, Jun-Agst 2018, Pentingnya Mengetahui Pola Asuh
Yang Baik.
Kegiatan Pengawalan Isu Terkait Gizi di BEM KM UGM 2018 selama masa menjabat Dirjen
Kesehatan, Kementerian Analisis & Strategi (Dalam bentuk tulisan kajian, opini, dan
kegiatan sosial masyarakat).
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Pengabmas melalui mata kuliah PGM, November 2018, meningkatkan kualitas pengukuran
antropometri pada kader kesehatan posyandu
Pengabmas pelatihan dan pengadaan antropometri 9 sd 10 november 2018
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Enumerator terkait model percepatan perbaikan status gizi, september 2017 - januari 2018,
perbaikan status gizi pada ibu hamil dan bayinya
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pengabmas terkait pembinaan kesehatan tingkat keluarga (CFHC), 2015-2018, peningkatan
pemahaman dan kesadaran keluarga mengenai kesehatan
Finalis lomba poster Scifi Neutron 2018, Maret 2018
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Pendidikan: mengikuti perkuliahan. Penelitian: mengikuti lomba penelitian dan melakukan
skripsi. Pengabdian: mengikuti berbagai kegiatan sosial yang diadakan oleh organisasi.
Pendidikan dan pelayanan gizi masyarakat berupa pelatihan kader posyandu lansia pada
bulan September - November 2018 untuk meningkatkan kemampuan kader dalam mengelola
posyandu lansia sebagai usaha preventif dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Program
ini bekerja sama dengan puskesmas Mlati dan desa Margomulyo, Sleman, DIY.
KKN, Juni - Agustus 2018, perilaku hidup bersih sehat dan pemahaman penyakit tidak
menular
Pelayanan kepada masyarakat: Praktik kerja lapangan mata kuliah program gizi masyarakat
di Desa Margomulyo, Seyegan, Sleman. September-November 2018. Hasil: revitalisasi
posyandu lansia di Dusun Kasuran
PKL terkait pelayanan gizi masyarakat, nov-des 2017, germas
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Pengabmas terkait germas (pedoman gizi seimbang dan aktivitas fisik), november 2018,
peningkatan pengetahuan pada masyarakat.
Pengabmas terkait stunting, oktober 2018, penurunan angka stunting
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Pengabmas terkait 1000 HPK pada acara nutriction, Oktober 2017, peningkatan pemahaman
dan keterampilan mengenai stunting, 1000 HPK, pembuatan MP ASI
Lomba LKTI, Maret 2018, juara 2 LKTI tingkat nasional
Pengabmas terkait PTM pada acara Yankes himagika rutin, 2016-2017, pemeriksaan
antropometri, biokimia, tekanan darah dan konsultasi setiap hari Minggu di GSP
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Pengabmas, februari-oktober 2018 (proker Himagika), pelayanan kesehatan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemeriksaan kesehatan rutin
Nama kegiatan: KKN, Tanggal Pelaksanaan: Juni - Agustus 2018, Tujuan/hasil kegiatan:
peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai status gizi pada balita kepada masyarakat
Amahi, Maluku Tengah
Pengabmas terkait gizi melalui acara acara di himagika ataupun organisasi yg lainnya (thn
2015-2017), membantu dalam pengambilan data data terkait gizi penelitian dosen misal
terkait 1000hpk, membantu melaksanakan posyandu dan menyebarkan informasi terkait gizi
melalui kkn dan pkl
Pelatihan pengukuran antropometri bagi kader di Seyegan, 7&10 November 2018,
peningkatan hasil pengukuran antropometri agar hasil yang didapat valid dan status gizi anak
pun dapat ditetapkan dengan tepat dan benar
Lomba bidang gizi/ Maret 2018

32
33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43
44

Pengabmas terkait tata laksana gizi pada penyakit tidak menular, Nov-Des 2018, pelatihan
kader terkait hipertensi pada posbindu
SCIFI NEUTRON 2018, Maret 2018, Juara 2 cabang lomba Poster Competition
PKL Blok AGK 3,Nov 2018, memberikan pelajaran dan menambah ilmu serta skill dalam
asuhan gizi pada pasien di RS agar dapat digunakan saat bekerja setelah lulus
Penyuluhan terkait tumpeng gizi seimbang, Juli 2018, peningkatan pengetahuan ibu-ibu
kader posyandu
Pengabdian masyarakat dan sosialisasi gizi seimbang melalui program PKL PGM NovemberDesember 2018, pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum melalui tim NutriForce dari
HIMAGIKA di tahun 2017-2018.
- Pelaksanaan PKL PGM periode November-Desember 2018 - peningkatan kesadaran dan
partisipasi warga dalam kegiatan kesehatan (senam, posyandu, penyuluhan germas)
- KKN PPM UGM periode Juni-Agustus 2018 - peningkatan kesadaran, partisipasi, dan
pengetahuan warga Lumajang, Wonosobo tentang kesehatan
Penelitian sekolah gizi, sep-nov 2018, 1000 hpk
Pengabmas terkait penyuluhan hipertensi, Nov-Des 2018, peningkatan pengetahuan kader
kesehatan
Pengabmas terkait stunting, oktober 2018, penurunan angka stunting pada balita
Pengabmas terkait stunting pada anak bayi dan balita, Okt-Nov 2018, edukasi terkait stunting
Program gizi masyarakat, Nov-Des 2018, dusun Kregolan Sehat Anti Hipertensi
Pengabmas PGM, Oktober-November 2018, pembentukan posyandu remaja kaitannya
dengan 1000HPK untuk pencegahan stunting
Pengabmas PGM, Okt-Nov 2018, pembentukan posyandu remaja terkait dengan 1000HPK
untuk pencegahan stunting
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pengabmas program sekolah gizi untuk perempuan cerdas Sept-Nov 2018 , peningkatan
pengetahuan remaja putri dan asupan gizi utk percepatan 1000HPK
Pengabmas penyuluhan gizi seimbang, sept-nov 2018
Banyaknya penelitian dosen2 gizi terutama di bidang masyarakat yang secara tidak langsung
berdampak di masyarakat. Serta dukungan Prodi GK terhadap pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan salah satunya melalui himpunan
pengabdian masyarakat melalui himagika tahun 2018
Pengabdian Masyarakat HIMAGIKA, Juli-Agustus 2018. penyuluhan dan pemeriksaan
kesehatan gratis
pengmas blok pgm, nov 2018, revitalisasi poslansia
Pengabmas pelatihan kader posyandu, okt - nov 2018
Pengabmas terkait status gizi Oktober - November 2028
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Pengabmas terkait perbaikan status gizi (KREASI atau Kregolan Anti Hipertensi), Nov-Des
2018, optimalisasi kader posbindu terkait hipertensi dan peningkatan pengetahuan warga
melalui penyuluhan hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya
PKL PGM dan KKN
Pengabmas terkait hipertensi, Nov-Des 2018, penurunan angka hipertensi pada usia dewasa
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Pengabmas terkait gizi,April 2017, meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait konsumsi
gula, garam, dan minyak yang benar
Tenaga Kependidikan
Dukungan adm terkait program elektif, April 2018, program elektif berjalan lancar
Membantu Pengabmas kerjasama dgn PT WTC bln Nov-Des 2018
Membantu pengabmas dosen
Menjadi tim pengabmas PT WTC nov - des 2018
Diselenggarakan outbound
Mengabdian masyarakar di prambanan pemberian susu pada balita
Pengabmas
Terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabmas departemen

C. KESIMPULAN
1. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Program Studi Gizi Kesehatan FK-KMK
telah memahami visi dan misi program studi.
2. Visi dan misi program studi sudah sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga hal ini
menunjukkan bahwa visi dan misi program studi telah disusun berdasarkan analisis
situasi terkait isu-isu strategis saat ini.
3. Kegiatan tridharma program studi sudah mencerminkan visi dan misi.
4. Media komunikasi paling efektif untuk mensosialisasikan visi dan misi program studi
adalah website dan banner yang ditempatkan di lingkungan program studi.
5. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan sudah mengimplementasikan visi dan misi
dalam kegiatan mereka. Sedangkan yang menjawab belum adalah mahasiswa semester
1 yang baru mengikuti pembelajaran 6 bulan (1 semester) sehingga belum banyak
terlibat atau baru mengenal kegiatan kemahasiswaan.

Yogyakarta, Desember 2018
Ketua Departemen,
Dr. Toto Sudargo, SKM., M.Kes

