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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu program pendidikan yang 

mengarah proses belajar mengajar pada tingkat keahlian, keterampilan, 

dan standar kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 

dan stakeholder, serta mempunyai kemandirian dalam berkarya dan 

berwirausaha berbasis IPTEKS yang diperolehnya. 

Dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya 

manusia yang handal menuju terciptanya anak bangsa yang berkualitas 

tinggi, maka Politeknik Negeri Jember dituntut untuk merealisasikan 

pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan 

pembangunan, dengan penataan sistem manajemen yang baik agar tercapai 

efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Salah satu kegiatan pendidikan 

akademik tersebut adalah kegiatan Praktek Kerja Lapang yang dilakukan 

selama 1 (satu) semester penuh dan diprogramkan khusus pada mahasiswa 

semester VII (tujuh). Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini merupakan syarat 

kelulusan yang wajib diikuti oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. 

Pada semester tujuh ini mahasiswa secara mandiri dipersiapkan untuk 

mendapatkan pengalaman dan ketrampilan khusus di lapangan sesuai 

bidang keahliannya masing-masing. 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk 

implementasi secara dan sikron antara program pendidikan di sekolah / 

kampus dengan program penguasaan keahlian tertentu. Selain itu PKL 

merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh seluruh 

siswa / mahasiswa pada program studi tertentu (Arifin, 2014). 

Dalam kegiatan PKL ini, para mahasiswa dipersiapkan untuk 

mengerjakan dan menyelesaikan serangkaian tugas yang menghubungkan 

pengetahuan akademiknya dengan keterampilan. Untuk mencapai tujuan 
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yang dimaksud para mahasiwa diberi tugas khusus dalam budang 

keahliannya oleh dosen pembimbing di Program Studiya masing-masing 

sesuai dengan buku pedoman PKL yang ditetapkan. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/ rumah sakit 

dan/atau instansi lainnya yang layak dijadikan tempat PKL, dan 

meningkatkan keterampilan pada bidang keahliannnya masing- 

masing agar mereka mendapat cukup bekal untuk bekerja setelah 

lulus. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Mampu mengkaji skrining gizi dan pengkajian awal gizi pada 

pasien RS Citra Husada Jember 

2. Mampu menetapkan diagnosa gizi berdasarkan identifikasi 

masalah yang diperoleh pada pasien dengan diagnosa medis 

General Weaknes, ikterik, dyspepsia 

3. Mampu melakukan intervensi gizi, rencana dan implementasi 

asuhan gizi pada pasien dengan diagnosa medis Obs Vomiting, 

GEA dg dehidrasi Ringan Sedang 

4. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan gizi pada 

pasien dengan diagnosa medis General Weaknes, ikterik, 

dyspepsia 

5. Mampu melakukan edukasi dietetik mandiri pada pasien kritis 

dengan diagnosa medis Obs Vomiting, GEA dg dehidrasi 

Ringan Sedang 

1.3 Manfaat 

a. Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak 

diperoleh di Politeknik Negeri Jember. 
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b. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan kompetensi 

bidang keahliannya. 

c. Mahasiswa diharapkan mampu mengelola suatu penyelengaraan 

makanan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan asuhan gizi, dan 

dapat melakukan penelitian dan pengembangan gizi terapan. 
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