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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-

Nya sehingga petunjuk teknis bagi peserta uji kompetensi untuk Nutrisionis/Sarjana 

Gizi dapat diselesaikan tepat waktu. 

 
Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada peserta uji 

kompetensi Nutrisionis/Sarjana Gizi dalam segi persiapan sarana prasarana, masa uji 

coba dan teknis pelaksanaan try out dan uji kompetensi. Diharapkan buku Petunjuk 

teknis ini dapat mempermudah para peserta dalam menyiapkan dan mengikuti 

pelaksanaan try out dan uji kompetensi sarjana gizi/nutrisionis tahun 2021. 
 

Ucapan terima kasih disampaikan untuk AIPGI, PERSAGI, Tim Direktorat Sistem 
Informasi dan Transformasi Digital IPB serta Tim IT FKM UI atas segala 
kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. 
 

Akhir kata semoga Petunjuk teknis bagi peserta uji kompetensi ini dapat bermanfaat 

untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji kompetensi 

Nutrisionis/Sarjana Gizi. Petunjuk teknis ini tidak terlepas dari kekurangan, maka 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di 

masa yang akan datang. 

 
 

 
Jakarta, Januari 2021 

 
 

Tim Penyusun 
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PENDAHULUAN 

 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di 

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan. Tenaga gizi sebagai salah satu tenaga kesehatan 

terdiri atas nutrisionis dan dietisien seperti tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan. 

 
Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan tenaga 

kesehatan termasuk tenga gizi yang kompeten dan profesional untuk mendukung 

pelayanan kesehatan yang berkualitas.  Peningkatan kualitas pendidikan tenaga gizi 

adalah salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketersediaan tenaga gizi 

berkualitas dan memiliki kompetensi yang relevan untuk menjalankan sistem 

pelayanan gizi.  

 

Salah satu upaya untuk mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan 

kualitas pendidikan tenaga gizi adalah dengan meningkatkan kendali mutu lulusan 

pendidikan. Uji kompetensi Nutrisionis/Sarjana Gizi adalah salah satu cara efektif 

untuk meningkatkan mutu proses dan lulusan pendidikan sesuai dengan standar 

kompetensi yang disepakati bersama oleh organisasi profesi (PERSAGI) dan 

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI). 

 
Tujuan uji kompetensi Nutrisionis/Sarjana Gizi adalah memberikan penilaian atas 

pencapaian kompetensi lulusan Pendidikan Nutrisionis/Sarjana Gizi. Pengakuan 

kompetensi harus didasarkan pada penguasaan lulusan terhadap kompetensi 

lulusan. Hasil uji kompetensi yang diperoleh oleh peserta uji dari suatu Program 

Pendidikan Nutrisionis/Sarjana Gizi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengevaluasi capaian dan mutu pembelajaran di suatu perguruan tinggi dan juga 

menjadi salah satu pertimbangan bagi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan 

Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dalam menentukan status akreditasi suatu program 

studi. 

 
Pada Pasal 44 ayat 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

disebutkan bahwa sertifikat kompetensi diberikan pada lulusan yang lulus uji 

kompetensi dan sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai syarat untuk 

memperoleh pekerjaan tertentu. Sesuai Pasal V Permendikbud No.2 Tahun 2020 

Tentang Tatacara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, uji 

kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi berkerjasama dengan organisasi 

profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi kesehatan. Sehubungan hal tersebut, 

AIPGI dan PERSAGI dibawah koordinasi Direktur Belmawa Kemendikbud akan 

menyelenggarakan uji kompetensi Nutrisionis/Sarjana Gizi berdasarkan Surat 
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Direktur Belmawa no.3438/E2/PP/2020 tentang dukungan terhadap pelaksanaan uji 

kompetensi untuk sarjana gizi  

 

Sejak tahun 2018 hingga saat ini, panitia ujian yang dibentuk AIPGI dan PERSAGI 

telah mengembangkan dan mereview sesuai prosedur soal-soal uji kompetensi 

Nutrisionis/Sarjana Gizi sehingga saat ini tersedia enam set soal uji kompetensi 

Nutrisionis/Sarjana Gizi. 

Dalam rangka melaksanakan uji kompetensi Nutrisionis/Sarjana Gizi yang baik, maka 
perlu disusun suatu Petunjuk teknis pelaksanaan Uji Kompetensi bagi 
Nutrisionis/Sarjana Gizi tahun 2020/2021 mencakup tugas dan wewenang, 
persiapan, pengelolaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi,  pengelolaan 
administrasi,pengelolaan hasil dan tindak lanjut uji kompetensi. Sehubungan dengan 
pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 hingga saat ini, maka uji kompetensi 
nutrisionis/sarjana gizi yang akan dilaksanakan tahun 2021 dilakukan secara daring 
dengan tetap mempertimbangkan kualitas seoptimal mungkin. 
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1. Peserta Try out dan Uji Kompetensi Sarjana Gizi/Nutrisionis 2021 
1. Peserta Tryout dan Uji Kompetensi terdiri atas: 

a. Lulusan program pendidikan Sarjana Gizi yang telah 
menyelesaikan seluruh proses pembelajaran yang dibuktikan 
dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan sesuai regulasi 
masing-masing perguruan tinggi atau, 

b. Mahasiswa program pendidikan Sarjana Gizi yang telah 
menyelesaikan 125 sks yang dibuktikan dengan transkrip nilai dari 
masing-masing perguruan tinggi atau, 

c. Lulusan program pendidikan sarjana terkait dengan bidang gizi 
(misalnya Sarjana Kesehatan Masyarakat peminatan Gizi Kesmas, 
Sarjana Pertanian jurusan GMSK) yang lulus S1 sebelum 2010 dan 
telah bekerja di bidang pelayanan gizi dan dibuktikan dengan 
surat pernyataan dari yang bersangkutan diketahui oleh 
atasannya. 

2. Peserta adalah mahasiswa dan/atau lulusan dari Program Studi 
Perguruan Tinggi yang terdaftar di www.pddikti.kemdikbud.go.id. 

3. Program studi Nutrisionis/Sarjana Gizi asal peserta adalah anggota aktif 
Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI). 

4. Peserta berasal dari Program Studi Sarjana Gizi yang Rektor/Pimpinan 
Perguruan Tinggi atau Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan yang telah 
memberikan surat dukungan dan kesediaan bagi mahasiswa nya untuk 
mengikuti uji kompetensi nutrisionis/sarjana gizi secara sukarela. 

5. Seluruh peserta diwajibkan mengisi formulir surat pernyataan bermaterai 
10.000 dan ditandatangani tentang persetujuan mengikuti tryout dan uji 
kompetensi yang bersifat sukarela untuk mendapatkan sertifikat 
kompetensi (serkom) dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. 

6. Setiap peserta memiliki sarana dan prasarana (PC/laptop dengan akses 
internet) sesuai dengan yang ditentukan oleh Panita Nasional Uji 
Kompetensi Sarjana Gizi/Nutrisionis. 

7. Seluruh peserta wajib mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku 
dalam penyelenggaraan try out dan uji kompetensi Sarjana Gizi/Nutrisionis 
2021.  

 

http://www.pddikti.kemdikbud.go.id/
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2. Alur Pendaftaran hingga Pelaksanaan Try out dan Uji Kompetensi 2021 

 

3. Persyaratan Sarana dan Prasarana Uji Kompetensi 
Syarat sarana dan prasarana uji kompetensi yang wajib dipenuhi oleh 
peserta meliputi: 

a. Memiliki komputer (PC/laptop) disarankan agar ukuran layar minimal 14 
inchi. 

b. Memiliki koneksi internet yang stabil. 
c. Menginstall Save Exam Browser (SEB) yang khusus didesain untuk 

pelaksanaan uji kompetensi nutrisionis/sarjana gizi yang dapat di 
unduh di website resmi. 

d. Menggunakan sistem operasi minimal Windows 7 disarankan 
Windows 10 (minimal 32 bit disarankan menggunakan versi 64 bit) 

Calon peserta melakukan
pendaftaran di 

www.aipgi.org/ukomgizi

Calon peserta melengkapi
biodata

Calon peserta
mengunggah berkas:

Scan ijazah/transkrip asli, 
foto ukuran 4x6 & scan 

surat pernyataan
bermaterai

Verifikator akan
melakukan verifikasi
berkas. Jika benar & 
lengkap, maka nomer
virtual account akan

digenerate

Peserta melakukan
pembayaran

menggunakan nomer
virtual account yang  

tertera di masing-masing
akun.

Panitia akan
mengumumkan daftar
peserta try out dan uji
kompetensi Sarjana

Gizi/Nutrisionis 2021.

Peserta mendapatkan 
username dan password 

serta melakukan
pencetakan kartu peserta
ujian di kertas ukuran A4.

Peserta melakukan 
instalalsi aplikasi dan uji

coba aplikasi ujian.

Peserta mengikuti briefing 
try out & uji kompetensi di 
H-1 try out/uji kompetensi.

Hari H try out/uji
kompetensi Sarjana
Gizi/Nutrisionis 2021
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atau menggunakan Macintosh minimal versi 10.11. 
e. Untuk hardware disarankan minimal prosesor i5 (intel i5) atau setara 

dengan RAM minimal 4 GB. 
f. Memiliki WebCam yang berfungsi normal (internal atau eksternal). 
g. Peserta menginstall aplikasi zoom yang paling update (aplikasi zoom, 

bukan add on atau zoom yang dibuka di web browser. 
h. Menyediakan kuota internet yang cukup (minimal 4 GB) untuk 

perkiraan daring selama 4 jam. 
i. Memiliki ketersediaan daya listrik (power) yang memadai untuk 

mengikuti ujian selama 4 jam, pastikan baterai perangkat komputer 
dan perangkat komunikasi yang anda gunakan sudah terisi penuh 
sebelum mengikuti ujian. 

Lingkungan ujian harus memenuhi kondisi sebagai berikut: 

a. Berada dalam ruangan dengan penerangan yang cukup, aman dan tidak 
ada gangguan suara. 

b. Mengondisikan kepada orang di sekitar lokasi pengerjaan ujian sehingga 
tidak ada gangguan saat ujian. 

Panitia tidak bertanggungjawab atas ketidakmampuan sarana atau prasarana 
yang dialami oleh peserta ujian. 

4. Petunjuk Umum sebelum Mengikuti Try out dan Uji Kompetensi 
a) Peserta wajib melakukan instalasi aplikasi Save Exam Browser pada 

PC/laptop yang akan digunakan saat try out dan uji kompetensi.  
b) Peserta wajib melakukan uji coba aplikasi Save Exam Browser yang telah 

dinstal pada kisaran tanggal 19-22 Januari 2021 menggunakan user name 
dan password yang diberikan oleh panitia. 

c) Peserta dilarang untuk menyebarluaskan username dan password yang 
telah diberikan panitia.  

d) Peserta wajib mengikuti briefing di H-1 dan technical meeting di hari H try 
out/ujian.   

e) Peserta wajib bergabung ke technical meeting dan acara pembukaan 
dalam platform zoom meeting yang telah disediakan oleh panitia 60 menit 
sebelum acara dimulai.  

f) Nama peserta pada saat masuk ke zoom wajib dalam format room_ 
nomorpeserta_nama  

g) Peserta menyiapkan identitas diri (KTP/SIM/Paspor/KTM) dan Kartu Tanda 
Peserta yang digunakan untuk verifikasi  

h) Peserta wajib menyimak penjelasan selama technical meeting.  
i) Fitur Video wajib dinyalakan selama technical meeting dan selama tes 

berlangsung.  
j) Setelah technical meeting bidang dilaksanakan, peserta akan dibagi ke 

ruangan kecil dengan fitur breakout room zoom.  
k) Pengawas lokal akan melakukan verifikasi peserta dan peserta wajib 
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menunjukkan wajah, identitas diri (KTP/SIM/Paspor/KTM) dan kartu tanda 
peserta ujian. Peserta juga diminta menggerakkan kamera untuk 
memperlihatkan situasi lingkungan ujian. Lingkungan peserta wajib sesuai 
dengan 

l) Peserta wajib MENYALAKAN FITUR VIDEO dan TIDAK MELAKUKAN MUTE 
MIC.  

m) Saat pengawas memerintahkan peserta untuk memulai tes, maka peserta 
dapat meminimize window zoom, lalu membuka aplikasi yang sudah 
diunduh sebelumnya. 

5. Petunjuk Umum saat Mengikuti Try out dan Uji Kompetensi 
a. Pastikan menggunakan komputer/laptop. Operating system yang 

digunakan minimal Windows 7 (khusus pengguna Windows), MacOs X 
10.10. RAM minimum 4GB. Panitia tidak bertanggungjawab atas keadaan 
komputer/laptop peserta yang tidak memenuhi standar minimal.  

b. Pastikan koneksi internet stabil selama tes berlangsung dan memiliki kuota 
internet yang cukup (estimasi adalah 1GB / jam tes pelaksanaan). Panitia 
tidak bertanggung jawab atas keadaan koneksi internet peserta.  

c. Memiliki aplikasi (bukan ekstensi web browser) zoom terbaru yang 
diunduh di laman https://zoom.com/download 

d. Pastikan tidak terjadi proses Windows Update atau MacOS Update selama 
pelaksanaan tes. 

e. Jika terjadi kesalahan yang mengakibatkan web browser atau zoom 
tertutup atau terkunci secara tiba-tiba, nyalakan kembali komputer/laptop 
dan lakukan langkah-langkah yang sama ketika memasuki zoom meeting. 

f. Semua soal yang telah dijawab akan tersimpan secara otomatis, meskipun 
tiba-tiba terjadi kendala teknis koneksi internet atau listrik padam. 
 

6. Tata Tertib Try out dan Uji Kompetensi Sarjana Gizi/Nutrisionis 
2021 
a. Peserta wajib menggunakan web browser SAFE EXAM BROWSER yang 

telah ditentukan.  
b. Selama tes berlangsung peserta harus tetap berada di depan layar 

komputer/laptop.  
c. Ketika tes berlangsung, pastikan zoom akan tetap aktif dengan tampilan 

minimize.  
d. Peserta wajib masuk dalam zoom room yang ditentukan dengan kondisi 

kamera menyala. Peserta dapat menggunakan webcam internal maupun 
eksternal. 

e. Peserta diperbolehkan mengoperasikan zoom menggunakan handphone 
jika PC/laptop yang digunakan tidak mampu mendukung penggunaan 
zoom bersamaan dengan aplikasi ujian. 

https://zoom.com/download
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f. Komunikasi antara peserta dan pengawas selama tes berlangsung hanya 
menggunakan zoom melalui suara.   

g. Jika peserta memiliki kendala/masalah teknis selama tes berlangsung, 
silakan angkat tangan, lalu pengawas akan segera menghubungi melalui 
suara untuk menanyakan kendala/masalah yang dihadapi oleh peserta.   

h. Tidak diperkenankan untuk mengaktifkan background zoom.   
i. Jika peserta menggunakan Hotspot Seluler, maka HP tersebut diizinkan 

untuk tetap aktif dan diletakkan di belakang peserta serta harus dapat 
terlihat di layar zoom.   

j. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama tes 
berlangsung, termasuk ke toilet. 

k. TIDAK DIPERKENANKAN melakukan tindakan duplikasi soal seperti dalam 
bentuk apapun, seperti , MEREKAM, MEMFOTO, dll.   

l. Jika peserta telah selesai mengerjakan tes, segera kembali ke zoom 
meeting.  

m. Peserta TIDAK DIPERKENANKAN untuk keluar zoom (leave zoom) jika tes 
telah selesai. Silakan kontak pengawas di ZOOM melalui voice  untuk 
memberitahukan kepada pengawas bahwa Anda telah menyelesaikan tes.  

n. Tunggu pengawas di ZOOM karena pengawas akan mengirimkan respon 
BALASAN dan mempersilakan peserta meninggalkan ZOOM. 

o. Peserta wajib berpakaian sopan selama tes berlangsung sesuai dengan 
ketentuan. 

p. Tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang mengalami kendala 
teknis seperti jaringan putus, listrik mati, daya baterai habis dan hal teknis 
lainnya. 

q. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, kertas atau segala 
jenis alat bantu hitung lainnya. 

r. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan headset selama ujian 
berlangsung. 

s. Jika peserta MELANGGAR TATA_TERTIB tes, maka akan 
DIDISKUALIFIKASI 
 

7. Alur Pelaksanaan Try out/Uji Kompetensi 

a. PP dan seluruh komponen uji sudah masuk di main room zoom masing- 

masing wilayah uji paling lambat pukul 06.30 WIB. 

b. Peserta harus masuk main room zoom uji pukul 07.00 WIB. Format 

nama di akun zoom (nomor ruang_nomor peserta_nama). Contoh 

(BR1_xxxxxx_Andi).  

c. Peserta akan dipanggil satu persatu oleh panitia untuk diarahkan masuk 

ke ruang uji masing-masing. 

d. Peserta tetap menjukkan wajah, kartu tanda pengenal dan kartu tanda 

ujian saat berada di ruang uji sampai seluruh peserta selesai diverifikasi 
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oleh pengawas lokal. 

e. Peserta masih dapat ijin ke toilet hingga pukul 07.45 WIB. 

f. Pukul 07.45 WIB, peserta dipersilahkan untuk berdoa dan bersiap untuk 

melaksanakan ujian. 

g. Tepat pukul 08.00 WIB, PL memberitahukan kepada peserta uji bahwa 

saat mengerjakan soal dimulai. Jumlah soal uji adalah 180 soal 

dikerjakan dalam waktu 180 menit (tiga jam) berturut-turut dengan jeda 

15 menit setelah 90 menit waktu berjalan. 

h. Pukul 09.00, PL dapat mengedarkan daftar hadir melalui fitur chat di 

zoom ruang uji. 

i. Peserta wajib menyalakan kamera zoom selama ujian berlangsung. 

Kamera diposisikan sedemikian rupa sehingga dapat memperlihatkan 

wajah dan layar komputer yang digunakan untuk ujian. 

j. Selama uji dilaksanakan peserta uji harus menjaga tata tertib yang 

ditetapkan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu 

peserta uji lainnya. Pelanggaran tata tertib dapat menyebabkan peserta 

uji didiskualifikasi.  

k. Peserta dilarang meninggalkan ruang uji kecuali untuk keperluan 

mendesak dan setelah mendapat izin pengawas.  

l. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal uji sebelum waktu habis 

wajib melaporkan diri pada pengawas lokal dan menunggu arahan 

selanjutnya dari pengawas. 

m. Segala bentuk kecurangan akan dicatat dalam Berita Acara 

penyelenggaraan uji kompetensi oleh pengawas lokal dan dilaporkan 

kepada panitia pusat. 

n. Try out/ujian akan terbagi menjadi 2 sesi masing-masing 90 menit dan 

diselingi dengan istirahat selama 15 menit (sesi 1 pukul 08.00 – 09.30, 

istirahat 15 menit, sesi 2 pukul 09.45- 11.15). Peserta dipersilakan untuk 

ke toilet pada saat waktu istirahat. 

o. Pada pukul 11.15 waktu uji dinyatakan berakhir. 

 

8. Petunjuk instalasi Save Exam Browser 
a. Download aplikasi Save Exam Browser sesuai sistem operasi PC/laptop 

yang digunakan melalui tautan https://aipgi.org/home/download/ 

b. Setelah proses download selesai, buka windows explorer dan arahkan ke 

folder hasil download. 

c. Tunggu sampai muncul tampilan berikut dan klik next. 

https://aipgi.org/home/download/
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d. Klik pada kotak dengan keterangan “I accept the terms in the license 

agreement” dan klik next. Klik install. Tunggu sampai proses instalasi 

selesai lalu klik finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Download aplikasi UKOM GZI di https://ipb.link/aplikasiukomgzi. Jalankan 

aplikasi (klik 2x pada hasil unduhan) dan isi dengan password: ukomgzi 

 

 

https://ipb.link/aplikasiukomgzi
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9. Petunjuk menggunakan aplikasi SEB saat try out/uji kompetensi 
a. Masukkan username dan password yang telah dibagikan lalu klik log in. 

 

 
 

b. Berikut adalah tampilan halaman setelah login.  

 

 
 

Klik Uji Coba Sistem untuk melakukan uji coba yang dapat dilakukan 

pada fase tanggal 19-22 Januari. Klik Tryout Uji Kompetensi Sarjana 

Gizi/Nutrisionis untuk mengikuti try out pada tanggal 23 Januari 2021. 

Klik Uji Kompetensi Sarjana Gizi/Nutrisionis untuk mengikuti uji 

kompentesi pada tanggal 30 Januari 2021. 

c. Bacalah dengan cermat petunjuk pengerjaan (waktu pengerjaan, durasi, 

navigasi soal, dsb). 

d. Klik attempt quiz now untuk memulai ujian. 
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e. Berikut merupakan tampilan saat ujian sudah dimulai Nomor soal dapat 

dilihat pada bagian Quiz Navigation di sebelah kanan layar. Sisa waktu 

dapat dilihat pada Time left. 
 

 
 

f. Klik pada salah satu lingkaran di sebelah opsi jawaban untuk menjawab 

soal. Klik clear my choice untuk menghapus jawaban. Klik next page 

untuk melanjutkan ke soal berikutnya. 
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g. Jika anda ragu dengan jawaban yang telah dipilih dan ingin kembali ke 

soal tersebut, anda dapat menggunakan fitur flag di sebelah kiri soal. 

Soal yang telah diflag akan dapat diidentifikasi pada bagian quiz 

navigation (sebelah kanan soal) dengan tanda segitiga merah pada 

nomer soal. 

 
h. Apabila anda telah mengerjakan semua soal, silakan klik finish attempt. 

Anda akan diarahkan pada halaman konfirmasi seperti berikut. Pastikan 

anda menekan submit all and finish untuk mengumpulkan jawaban. 
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i. Jawaban anda akan tersimpan secara otomatis setiap 1 menit. Apabila 

waktu habis, jawaban secara otomatis akan terkumpul. 

j. Jika anda mengalami gangguan teknis, jangan panik dan segera atasi 

gangguan tersebut. Kemudian restart PC/laptop anda, masuk kembali ke 

zoom dan melapor pada panitia untuk dimasukkan kembali ke room yang 

sudah ditentukan. Buka kembali aplikasi Save Exam Browser lalu 

lanjutkan ujian. Jawaban yang sudah anda pilih sebelum terjadi 

gangguan teknis secara otomatis sudah tersimpan.  


