
SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II REGULER 

KELAS GIZI DAN KESEHATAN REPRODUKSI  

 

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)  

MATA KULIAH KESPRO DAN KB 

 

1. Sebutkan organ genetalia eksterna dan internal pada Pria dan Wanita 

2. Sebutkan arteri apa saja yang berperan dalam melakukan vaskularisasi pada vagina 

3. Jelaskan proses fermentasi yang terjadi pada vagina  

4. Jelaskan terjadinya proses konsepsi pada manusia 

5. Jelaskan patofisiologi terjadinya kehamilan Gameli 

 

 

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)  

  MATA KULIAH SOAL GENDER DAN HAK KESPRO 

 

1. Jelaskan apa perbedaan antara Sex dengan Gender 

2. Jelaskan, apa hubungan gender dengan “usia pekawinan perempuan” 

3. Jelaskan, apa hubungan gender dengan ‘jumlah anak’ 

4. Jelaskan, apa hubungan gender dengan ‘perkosaan’ 

5. Coba jelaskan, benarkah “tubuh perempuan” di bawah pengaturan negara, agama, dan 

pasar?  

 

Selamat bekerja 

 

 

 



SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)  

MATA KULIAH GIZI DAN PENYAKIT 

 

1. Jelaskan menurut anda apa yang dimaksud dengan gizi. 

2. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi   

1) Unsur kimia penyusun Karbohidrat  

2) Klasifikasi Karbohidrat 

3) Asam amino essensial 

4) Asam lemak essensial 

3. Jelaskan patofisiologi terjadinya Hipertensi 

4. Jelaskan patofisiologi terjadinya Diabetes melitus 

5. Seseorang baru saja menghabiskan makanan dengan 50 gr karbohidrat , 40 gr protein 

serta 20 gr lemak, berapa kalorikah asupan makanan yang telah dihasilkan dari ketiga 

makanan tersebut 

 

 

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

MATA KULIAH GIZI KESPRO 

Wanda Lestari, STP, M.Gizi 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

1. Jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana 1000 HPK berperan dalam peningkatan 

status kesehatan ibu dan anak ! 

2. Jelaskan beserta contoh menurut Anda bagaimana pola asuh yang baik berdasarkan Asah, 

Asih, dan Asuh ! 

3. Jelaskan 4 pilar gizi seimbang kaitannya dengan gizi pada anak usia sekolah ! 

4. Jelaskan bagaimana edukasi gizi yang diberikan kepada remaja yang mengalami 

gangguan makan ! 

 

-------------------Selamat Mengerjakan------------------------- 

 

 

 

 



SOAL UJIAN MID SEMESTER MAHASISWA S2 (MAGISTER) STIKES HELVETIA 

MK:  MANAGEMEN STRATEGIS MASALAH GIZI MASYARAKAT 

KELAS: REGULER 

DOSEN: DR. Ir. ZURAIDAH NASUTION, MKes. 

================================================================ 

Kasus        

 Pada saat ini Indonesia menghadapi masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. 

Masalah gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan; kekurangan persediaan 

pangan; kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi); kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan serta adanya daerah miskin 

zat gizi iodium. 

Sekitar 37,3 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, setengah dari total 

rumah tangga mengonsumsi makanan kurang dari kebutuhan sehari-hari, lima juta 

balita berstatus gizi kurang, dan lebih dari 100 juta penduduk berisiko terhadap 

berbagai masalah kurang gizi. Itulah sebagian gambaran tingkat kesejahteraan rakyat 

Indonesia yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh untuk diatasi.   

Tugas   

 Berdasarkan berita pada kasus tersebut, saudara diminta melakukan telaah 

ilmiah untuk memulai menerapkan Managemen Strategis dalam kegiatan upaya 

membantu mengatasi masalah gizi yang saudara temukan sesuai tahapan berikut. 

1. Masalah gizi apa yang potensil bisa terjadi dan saudara pilih untuk segera dapat 

diatasi.  Jelaskan mengapa demikian 

2. Rumuskan tujuan saudara memilih untuk mengatasi masalah tersebut 

3. Tuliskan Visi yang saudara usulkan dalam kegiatan tersebut 

4. Susunlah Misi saudara untuk dapat mewujudkan tujuan yang sudah saudara susun 

 

catatan: 

Jawaban diketik diatas kertas HVS (ukuran A4), menggunakan huruf Arial, spasi 1,5  



SOAL UJIAN MID SEMESTER MAHASISWA S2 (MAGISTER) STIKES HELVETIA 

MK:  KEPENDUDUKAN, PENGEMBANGAN EKONOMI, PANGAN DAN GIZI 

KELAS: REGULER 

DOSEN: DR. Ir. ZURAIDAH NASUTION, MKes. 

================================================================ 

KASUS 
“Menteri Perencanaan Pembangunan nasional (PPN)/Kepala Bappenas  merilis 

data terbaru mengenai kependudukan Indonesia. Data ini juga telah dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2035 

mendatang. Dari hasil proyeksi, jumlah penduduk Indonesia pada 2035 bisa mencapai 

305,6 juta jiwa. Angka ini naik 28,6 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 

tahun 2010 yang hanya 237,6 juta jiwa.  Tahun 2035 Indonesia diperkirakan menempati 

posisi ke-lima di dunia sebagai jumlah penduduk terbesar setelah China, India, Amerika 

dan Nigeria.” 

 Seandainya saudara diminta untuk terlibat dalam diskusi dalam mengatasi 

masalah yang mungkin muncul akibat pertambahan jumlah penduduk tersebut, jelaskan 

ide/pendapat dan saran anda melalui penjelasan dari pertanyaan berikut: 

 

PERTANYAAN  

Berikan penjelasan dan argumentasi anda secara ilmiah : 

1. Bagaimana sebaiknya pemerintah mengantisipasi ketersediaan pangan dan gizi 

bagi masyarakat.  

2. Bagaimana kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan 

stabilitas harga pangan  

3.  Masalah apa yang mungkin muncul selain ketersediaan pangan dan gizi. 

Mengapa demikian?  

catatan: 

Jawaban diketik diatas kertas HVS (ukuran A4), menggunakan huruf Arial, spasi 1,5  



SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

MATA KULIAH ETIKA DAN HUKUM 

 

1. Jelaskan  menurut saudara, sejauh mana pentingnya dalam sebuah etika  dan yang kurang 

menerapkan etika dalam menjalankan sebuah profesi sebagai tenaga medis dan berikan 

contohnya 

2. Undang undang No: 36.TAHUN 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 75 dan pasal 76 

melarang adanya  praktik aborsi tapi ada pengecualian sebutkan dan jelaskan dan beri 

contoh dari pengecualian tersebut 

3. Sebutkan berapa tips terhidar dari sebuah tuntutan  malpraktik dan sebutkan dari tolak 

ukur dari malpraktik dari kelalaian yang berat 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan informed concent dan sebutkan sanksi pidana pada 

pasal 351 KUHp dan pasal 1367 KUHPer. 

5. Apa yang dimaksud dengan rekam medis dan jelaskan isi dari pasal 322 KUHp dan pasal 

1365 KUHPer. 

 

SELAMAT  MENGERJAKAN DENGAN BAIK DAN BENAR 

 

 


