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1 LATAR BELAKANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU 

(RPL) PROFESI DIETISIEN 

 

Permasalahan kesehatan dan gizi di Indonesia saat ini semakin kompleks seiring 

dengan perkembangan teknologi dan modernisasi. Kasus gizi kurang dan stunting sampai 

saat ini belum dapat diselesaikan, sementara kasus gizi lebih dan penyakit tidak menular 

seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, hipertensi, kanker, dll semakin meluas. Studi 

Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menyampaikan prevalensi gizi kurang 17,0%, 

stunting 24,4%, wasting 7,1% dan Obesitas 3,8%. Prevalensi penyakit tidak menular 

meningkat dari 37% pada tahun 1990-an menjadi 58,0% pada tahun 2010-an. Urutan 

penyakit tidak menular pada tahun 2015 adalah stroke, penyakit jantung iskemik, kanker, 

diabetes mellitus (Kementerian PPN/Bappenas, September 2015; SSGI 2021). Kondisi ini 

mengharuskan adanya proses asuhan gizi terstandar atau nutrition care proses (NCP) 

yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang Dietisien. Permenkes no. 23 tahun 2014 

tentang pelayanan gizi juga tidak hanya promotif dan preventif tetapi mencakup kuratif dan 

rehabilitatif. 

Data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) BPPSDM Kesehatan 

menunjukkan jumlah Rumah Sakit yang tersebar di 34 propinsi pada tahun 2015 ada 2.472 

RS dengan jumlah Dietisien hanya 746 orang, di luar RD hasil penyetaraan tahun 2015 

(Permenkes no 26 tahun 2013). Dengan demikian rasio Dietisien: Rumah Sakit saat ini 

baru mencapai 0,33 (BPPSDMKes, 2016).  Untuk mencapai Rumah Sakit yang 

terakreditasi juga diperlukan Dietisien dengan jumlah yang memadai.  Kondisi saat ini 

terkait jumlah program studi Pendidikan Profesi Dietisien hingga tahun 2020 masih sangat 

terbatas yaitu 9 di perguruan tinggi dengan total lulusan maksimal 360 Dietisien setiap 

tahun. Bila setiap RS harus membutuhkan sedikitnya 5 orang Dietisien, maka perlu segera 

membuka prodi Pendidikan Profesi Dietisien sebagai kelanjutan prodi Sarjana Gizi/Sarjana 

Terapan Gizi yang ada untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan, dan bila tidak ada 

penambahan prodi Pendidikan Profesi Dietisien maka perlu waktu 30 tahun untuk 

memenuhinya.  

Pada tahun 2015 Organisasi Profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) yang 

mempunyai wewenang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan  RI nomor 26 tahun 2013 BAB 

V Ketentuan Peralihan telah memberikan Sertifikat RD. Pemberian sertifikat ini sebagai 

pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi Dietisien kepada 1915 orang ahli gizi yang telah 
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bekerja di pelayanan kesehatan/gizi minimal 5 tahun baik di Rumah Sakit maupun 

Puskesmas dan kepada sekitar 50 dosen Prodi S1 dan Sarjana Terapan Gizi dari 

perguruan tinggi yang mendapat mandat untuk membuka prodi Pendidikan Profesi 

Dietisien.  Proporsi Ahli Gizi yang mendapatkan pengakuan Dietisien sebagian besar 

(56%) adalah lulusan Akademi Gizi (BSc) dan Diploma III Gizi (Ahli Madya Gizi), dan 

sisanya adalah lulusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Sarjana Gizi, S2 dan S3 Gizi  

(42,4%), dan hanya sebagian kecil yang benar-benar lulusan prodi Dietisien (1,6%).  

Sertifikat kesetaraan Dietisien yang diberikan tersebut hanya berlaku selama 5 tahun, 

sehingga sebagian besar sudah habis masa berlakunya.  Permasalahan yang timbul 

adalah pada saat perpanjangan STR yang diharuskan mempunyai latar belakang 

pendidikan S1 bidang Gizi dan melampirkan ijazah formal Dietisien. Masalah ini dapat 

menghambat legalitas Dietisien dalam melaksanakan pelayanan kesehatan/gizi sehari-hari 

dan dalam melaksanakan pembimbingan mahasiswa gizi yang sedang PKL. 

Pendidikan Profesi Dietisien adalah pendidikan lanjutan setelah pendidikan Sarjana 

Gizi/Sarjana Terapan Gizi, yang memerlukan waktu studi minimal satu tahun. Pengalaman 

kerja pemegang sertifikat Dietisien tersebut dalam memberikan pelayanan gizi memang 

tidak diragukan lagi tetapi sertifikat profesi Dietisien (ijazah) dari Perguruan Tinggi tetap 

diperlukan sebagai legal aspek untuk kelanjutan praktik mandiri secara hukum dalam 

pelayanan gizi maupun dalam perannya sebagai dosen prodi Dietisien serta dalam 

pembimbingan mahasiswa PKL. Hasil survey kelayakan tahun 2020 terhadap 324 

responden pemegang sertifikat profesi Dietisien, lebih dari 90 % menginginkan pendidikan 

lanjut Dietisien secara formal selain untuk mendapatkan ijazah Dietisien juga untuk 

meningkatkan karir di bidang kerjanya baik sebagai  dosen maupun Clinical Instructure 

bagi mahasiswa gizi yang melaksanakan PKL di Rumah Sakit dan atau Puskesmas.  

Mengingat para pemegang sertifikat profesi Dietisien ini  merupakan calon peserta RPL 

yang kesemuanya sudah bekerja baik di pelayanan maupun di Pendidikan, serta memiliki 

jadwal tanggung jawab rutin yang padat maka RPL dilaksanakan dengan waktu tidak lebih 

dari 6 bulan dan menggunakan lokasi yang  ada di beberapa propinsi sehingga mudah dan 

terjangkau. Hal ini akan membuka peluang pembelajaran dapat dilaksanakan secara 

daring dan luring. 

Terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan untuk memenuhi 

kebutuhan Dosen, serta Clinical Instructure prodi Pendidikan Profesi Dietisien diperlukan 

percepatan Pendidikan yang dikenal dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).   
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Pelaksanaan pendidikan tersebut diutamakan pada Dietisien yang telah mempunyai 

sertifikat kesetaraan baik di rumah sakit, puskesmas, maupun institusi pendidikan. Ada 

beberapa tipe pendidikan RPL yang dapat diterapkan, untuk pendidikan RPL profesi 

Dietisien ini menggunakan tipe A2. 
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2 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG 

UNDANGAN TERKAIT REKOGNISI PEMBELAJARAN 

LAMPAU (RPL) PROFESI DIETISIEN   

 

Landasan hukum pendidikan RPL Profesi Dietisien bersumber dari peraturan 

perundang-undangan di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan dalam bentuk 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan 

Keputusan Menteri. Landasan hukum ini penting untuk menjamin keabsahan 

penyelenggaraan pendidikan Dietisien dan menjamin kualitas lulusannya.  Beberapa 

landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);   

2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301);  

3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5063);  

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  298, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 5607);     

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  

6. Permendikbud no.73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;  

7. Permedikbud No 3 tahun 2020 tentang SNPT; 

8. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi;   

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 

(pengganti PM Kes nomor 1796 tahun 2011);  

10. Permenkes nomor 26, tahun 2013, tentang Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan; 
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12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara 

Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi; 

13. Peraturan  Menteri  Ristek  Dikti  Nomor  26  Tahun  2016  tentang Rekognisi Pembelajaran 

Lampau; 

14. Keputusan  Menteri  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor 113/M/KPT/2017    

tentang    Perguruan    Tinggi    Penyelenggara Program   Percepatan    Pendidikan   Tenaga   

Kesehatan   Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau 

15. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/Sk/2017 

Tanggal 30 Maret 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi 

Pembelajaran Lampau 

Dengan adanya berbagai aturan-aturan tersebut di atas, maka dibutuhkan tenaga gizi 

profesional dan tersertifikasi yang telah memenuhi pendidikan profesi.  Untuk memenuhi 

kebutuhan akan lulusan pendidikan profesi dietisien, maka program RPL Pendidikan 

Profesi Dietisien menjadi prioritas utama.  

  



11 
 

 

3 TUJUAN PROGRAM RPL PROFESI DIETISIEN 

Tujuan umum Program RPL Profesi Dietisien adalah memenuhi kebutuhan Dietisien 

di Institusi pendidikan maupun di tempat layanan kesehatan/gizi dengan memberikan 

pengakuan capaian pembelajaran (sertifikat profesi) yang diseterakan dengan kualifikasi 

seorang Dietisien. 

Tujuan khusus Program RPL Dietisien adalah: 

1. Memberikan kesempatan bagi Dosen prodi Pendidikan Profesi Dietisien atau bagi Dosen 

prodi D4 Gizi atau S1 Gizi yang akan mendirikan Pendidikan Profesi Dietisien, yang 

mempunyai kualifikasi S2 yang memenuhi persyaratan. 

2. Memberikan kesempatan bagi Clinical Instructure  Dietisien, yang memenuhi persyaratan  

di bidang gizi klinik, gizi masyarakat dan penyelenggaraan makanan yang telah menerima 

dietisien digniti dari PERSAGI di lahan yang menyelenggarakan pembimbingan bagi PKL 

mahasiswa dietisien  atau yang bersedia untuk menjadi lahan bagi PKL mahasiswa 

dietisien. 

3. Memberikan kesempatan bagi tenaga gizi/praktisi yang pernah memiliki sertifikat 

penyetaraan Dietisien (Dietisien digniti) dari PERSAGI, yang memenuhi persyaratan. 
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4 KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS SERTA URGENSI 

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PROFESI 

DIETISIEN 

4.1 Kajian Teoritis 

Gizi baik merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas 

karena berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas belajar, kemampuan kognitif dan 

intelektual seseorang, serta imunitas. Namun di Indonesia sampai saat ini bergulat dengan 

masalah gizi yang semakin kompleks yaitu tidak hanya masalah gizi ganda (double 

burden) melainkan sudah merambah pada masalah gizi triple ( triple burden) yaitu 

gizi kurang, gizi lebih, dan kekurangan gizi mikro.  

Masalah gizi kurang saja tidak hanya terjadi pada anak namun juga pada ibu 

hamil. Data Riskesdas 2018 menunjukkan data gizi kurang pada anak yaitu prevalensi 

stunting 30,8%, wasting 10,2%, dan Underweight 17,7%. Sedangkan kasus Kurang Energi 

Kronis (KEK) pada ibu hamil 17,3%,. Hal yang menjadi masalah baru justru prevalensi ibu 

hamil dengan kasus anemia mengalami peningkatan 37,1% (Riskesdas 2013) menjadi 

48,9% (Riskesdas 2018). 

Masalah gizi lebih adalah overweight (obesitas) dan ekses mikronutrien (misalnya 

kelebihan natrium). Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan ada peningkatan prevalensi 

obesitas pada kelompok dewasa yaitu 21,8 % % padahal sebelumnya hanya 14,8 % 

(2013). Hal ini membawa efek terhadap peningkatan kejadian penyakit tidak menular 

seperti kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi.  Sebagai 

contoh prevalensi kanker 1,4% (Riskesdas 2013) naik menjadi 1,8% ; prevalensi stroke 

dari  7% naik menjadi 10,9% dan penyakit ginjal kronik naik d ari 2% menjadi 3,8%. 

Berdasarkan pemeriksaan gula darah dan pengukuran tekanan darah juga mengalami 

kenaikan yaitu diabetes melitus dari 6,9% menjadi 8,5%, dan hipertensi dari 25,8% naik 

menjadi 34,1%. 

    Selain itu, kehadiran Dietisien dari manca negarapunmancanegarapun perlu diantisipasi. 

Terkait kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lulusan Dietisien dari luar negeri terutama 

dari Asia dan Australia mudah masuk bekerja di Indonesia sejak tahun 2016. Dietisien Indonesia 

harus siap berkompetisi baik di negeri sendiri maupun di luar negeri dengan Dietisien 

mancanegara.  

https://www.suara.com/tag/kekurangan-gizi
https://www.suara.com/tag/kekurangan-gizi
https://www.suara.com/tag/kelebihan-gizi
https://www.suara.com/tag/kekurangan-gizi-mikro
http://gizi.fema.ipb.ac.id/lulusan/
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   Sampai saat ini ruang lingkup pekerjaan tenaga gizi di Indonesia adalah gizi klinis, gizi 

masyarakat, gizi manajemen, dan gizi pendidik/peneliti. Tenaga gizi di bidang gizi klinik 

memberikan terapi gizi medik di rumah sakit, home care, klinik mandiri, puskesmas perawatan. 

Tenaga gizi di bidang Gizi masyarakat adalah memberikan asuhan gizi termasuk edukasi 

masyarakat terkait topik dan issu gizi dan makanan yamg dapat dilakukan di pemerintahan 

(puskesmas, dinas kesehatan, dll), organisasi nonprofit, NGO, klinik kesehatan masyarakat, Klub 

kesehatan, pusat kebugaran, community wellness centers, sports nutrition facilities. Tenaga gizi di 

bidang manajemen; mengelola penyelenggaraan makanan institusi diantaranya rumah sakit, 

katering, kafetaria, pabrik, sekolah, asrama, sekolah, militer, tempat penitipan anak, panti/fasilitas 

rehabilitasi, hotel, industri makanan, outsource catering, penjualan dan penyaluran makanan, 

Tenaga gizi sebagai Gizi pendidik/peneliti adalah menjadi pendidik di sekolah, perguruan tinggi,   

perusahaan makanan,  rumah sakit,  dan pusat penelitian.    

Pelayanan gizi di masa depan harus lebih spesifik dan terukur sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki oleh tenaga profesi Dietisien. Untuk itu perlu dirumuskan suatu jenis pendidikan 

profesi di bidang gizi, yang diputuskan oleh organisasi profesi (PERSAGI) dan organisasi Asosiasi 

Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) yaitu pendidikan Dietisien.  Pendidikan 

ini mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan best practices dari negara-negara yang 

sudah maju di bidang pendidikan Dietisien. 

 

4.2 PRAKTEK EMPIRIS  

4.2.1 Pelayanan Gizi Profesional di Rumah Sakit  

Kegiatan pelayanan gizi secara profesional di rumah sakit meliputi asuhan gizi rawat inap 

dan rawat jalan, penyelenggaraan makanan, penelitian gizi terapan, serta pengembangan 

pengetahuan gizi. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi sudah ada dua acuan yang kuat 

yaitu Standar Akreditasi Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 

(terlampir), dan permenkes no. 78 tahun 2013. Dalam kedua acuan tersebut dijelaskan bahwa 

pelayanan gizi yang baik harus dilakukan oleh tenaga gizi kompeten, profesional dan terstandar. 

Selain itu telah disepakati dalam memberikan pelayanan gizi menggunakan standar asuhan gizi 

yang digunakan secara international yaitu Nutrition Care Process (NCP) atau Proses Asuhan Gizi 

Terstandar (PAGT). Bukti empirik dari penelitian-penelitian di rumah sakit menunjukkan bahwa 

angka kesembuhan pasien di rumah sakit dan lama tinggal di rumah sakit sangat tergantung pada 

kualitas asuhan gizi selama perawatan di rumah sakit.  Dapat disimpulkan bahwa, cara 

penanganan masalah gizi dan penyelenggaraan makanan di rumah sakit harus spesifik, sehingga 

diperlukan kompetensi khusus bagi tenaga gizi yang bekerja di pelayanan tersebut.   
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4.2.2 Pelayanan gizi masyarakat  

Pelayanan gizi di masyarakat semakin komplek, masalah yang satu belum tuntas, masalah 

lain sudah timbul lagi. Sebagai contoh, masalah stunting baru akan dituntaskan sudah timbul 

masalah COVID-19.  Kemampuan seorang ahli gizi dituntut mampu melakukan perencanaan 

program gizi berbasis data, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi hasil. Selain itu dituntut 

juga mempunyai kemampuan analisis, organisasional, promosi, komunikasi dan advokasi dan 

dalam proses pembelajarannya memerlukan praktek dengan pengawasan dan ada lisensi. 

Kenyataan di lapangan pelaksanaan perbaikan gizi belum semuanya dilaksanakan oleh tenaga 

gizi, yang disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah Dietisien dan Nutrisionis terregistrasi. 

4.3 Urgensi Penyelenggaraan RPL Profesi Dietisien  

Berdasarkan kajian teori maupun empiris jelas upaya perbaikan gizi perlu didukung oleh 

tenaga pelaksana berkualitas salah satunya adalah tenaga gizi yang profesional, mandiri dan 

teregristasi atau Dietisien (RD). Hasil kajian Kementerian Kesehatan RI, 2015 menunjukkan bahwa 

kebutuhan tenaga Dietisien dalam 20 tahun mendatang di Indonesia adalah 36.391 Dietisien, 

sementara jumlah yang tersedia saat ini sangat terbatas. Organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi 

Indonesia (PERSAGI) bertanggung jawab terhadap pengadaan tenaga gizi yang berkualitas 

dengan mengadakan program penyetaraan Dietisien yang teregristasi pada 2.300 orang dari 

sekitar 25.000 ahli gizi yang menjadi anggota PERSAGI. Namun dari jumlah tersebut yang 

melakukan registrasi ulang pada tahun 2015 s/d 2020 hanya 1530 orang. Jumlah itupun yang 

berlatar belakang S1 atau sederajat hanya ada 826 orang.  

Saat ini pendidikan profesi Dietisien terselenggara di 9 perguruan tinggi termasuk politeknik 

kesehatan untuk memproduksi Dietisien. Dalam pengembangan karir selanjutnya seorang Dietisien 

baik sebagai tenaga gizi maupun sebagai Clinical Instruktur  (CI) hasil penyetaraan perlu diperkuat 

dengan sertifikat profesi. Persyaratan dosen bagi pembukaan prodi Dietisien adalah tersedianya 

dosen S2 dengan tambahan profesi Dietisien dan clinical instructure minimal Dietisien. Sementara 

ini pemenuhan dosen dan clinical instructure dipenuhi dari Dietisien hasil penyetaraan organisasi 

profesi.  

Untuk itu diperlukan penguatan dalam hal Pendidikan Profesi Dietisien dan sistem Registrasi 

serta Lisensi dalam menjalankan tugas keprofesian. Oleh sebab itu diperlukan penataan yang 

sistematis terencana dan berkesinambungan dalam pendidikan profesi Dietisien yang mengikuti 

perkembangan IPTEKS Gizi terkini, sehingga lulusannya mempunyai daya saing tinggi dengan 

tenaga gizi lain di wilayah ASEAN, sehingga dipandang perlu adanya penyelenggaraan Rekognisi 

Pembelajaran Lampau atau RPL terutama bagi Dietisien hasil penyetaraan. Jika diasumsikan 9 

prodi pendidikan Dietisien menyelenggarakan pendidikan RPL, dan masing masing akan 
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meluluskan 20 orang per tahun maka dalam kurun waktu 3-4 tahun sebanyak 500 – 700 Dietisien 

hasil penyetaraan PERSAGI sudah mendapat sertifikat profesi legal sebagai Dietisien. 

Manfaat lain dari pendidikan RPL bagi Dietisien hasil penyetaraan Organisasi profesi 

(PERSAGI) adalah: 

1. Meningkatkan rasa percaya diri yang dapat berimplikasi pada produktifitas kerja bahwa RDnya 

diperkuat dengan sertifikat profesi dari perguruan tinggi. 

2. Menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan keahlian yang sudah dimiliki 

selama bekerja dalam pelayanan gizi 

3. Memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan 

dunia pelayanan kesehatan sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan 

perencanaan karir 

4. Menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan 

berkelanjutan.  

5. Mendapatkan pengakuan secara formal capaian pembelajaran sesuai jenjang kualifikasi level 

7 (jenjang KKNI). 

Di lain pihak, dengan adanya pendidikan RPL ini secara tidak langsung juga memicu institusi 

pendidikan termasuk politeknik Kesehatan untuk segera membuka pendidikan profesi Dietisien 

yang  keberadaannya belum merata  di semua propinsi  di Indonesia.  

  



16 
 

 

5  DESKRIPSI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) 

PROFESI DIETISIEN 

5.1 Pengertian Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) 

 

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap Capaian 

Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau 

informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 

KKNI atau (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor) 

(Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016). 

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan 

kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau 

pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh 

negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang 

sangat spesifik.   

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 

Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, maka jenis RPL yang akan diikuti 

oleh peserta didik adalah tipe A2 yaitu berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh 

pengakuan dengan luaran akhir adalah Sertifikat Profesi Dietisien yang juga berlaku sebagi 

ijazah. Artinya peserta didik dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal 

(tipe A) guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas 

CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah 

menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, peserta didik dapat memperoleh Sertifikat 

Profesi Dietisien.  Untuk memperoleh Sertifikat Profesi Dietisien, seseorang harus melalui 

pendidikan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai akademik dan CP 

secara utuh sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5.2 Mekanisme Penyelenggaraan RPL 

 

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, 

dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh 
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pengakuan sebagian satuan kredit semester/sks (Tipe A2) dilakukan dalam dua tahap yaitu 

proses asesmen dan rekognisi. 

Proses RPL dari hasil belajar pendidikan nonformal, informal dan/atau dari 

pengalaman kerja (Tipe A2) dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 

 

 

Gambar 1 Proses RPL Tipe A2 

 

 

 

Tahapan yang perlu dilakukan adalah: 

1. Calon peserta didik dapat berkonsultasi dengan Tim RPL perguruan tinggi 

penyelenggara tentang prosedur yang harus ditempuh. Tim RPL menjelaskan 

tentang bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan. 

2. Calon peserta didik menyiapkan bukti-bukti yang sahih, kredibel, dan relevan 

sebagai bukti kemampuan/kompetensi 

3. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh 

perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL 

Perguruan Tinggi. 

4. Tim RPL mengevaluasi berkas usulan dengan menunjuk asesor RPL dari program 

studi Pendidikan Profesi Dietisien untuk melakukan evaluasi. Apabila dalam proses 

evaluasi alih kredit calon peserta didik tidak memenuhi syarat maka proses 

dihentikan. 

5. Asesor RPL menerbitkan surat keputusan alih kredit dengan mengirimkan 

keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah 

kredit yang diperoleh calon peserta didik kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan 

surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, minimal 

setingkat Dekan atau Ketua Jurusan. 

RPL Tipe A2

•RPL pendidikan
nonformal, 
informal 
dan/atau dari
pengalaman
kerja

Asal hasil belajar
sebelumnya

•Pendidikan
nonformal, 
informal, 
dan/atau
pengalaman
kerja

Metode
Pengakuan

•Asesmen dan
Rekognisi

Hasil Pengakuan

•SK Pengakuan
jumlah sks dan
mata kuliah yang 
diakui.

Penyelenggara

•PT dengan 
program studi 
terakreditasi B 
atau sebutan lain 
yang setara.

Luaran akhir

•Sertifikat profesi
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6. Peserta didik melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan 

menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan 

pemenuhan CP program studi Pendidikan Profesi Dietisien.  

7. Penerbitan sertifikat profesi. 

 

5.3 Asesmen RPL 

Evaluasi pada RPL pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja 

untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (RPL Tipe A2) menggunakan metode 

asesmen. Bukti untuk proses asesmen harus sahih, relevan, memadai, dan terkini. Bukti 

tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang 

diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya. Calon peserta 

didik dapat menggunakan bukti dokumen pada asesmen sertifikasi nutritionis atau 

Dietisien, dengan rincian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan (Lampiran 1 dan 2). 

Asesmen RPL akan mencakup 3 ranah yaitu gizi klinik, gizi masyarakat dan manajemen 

penyelenggaraan makanan.  

Berdasarkan portofolio/bukti yang telah diperoleh dari calon peserta didik, dapat 

dilakukan verifikasi dengan metode asesmen yang dapat dilakukan antara lain: 

1. Observasi, misalnya: 

a. Aktivitas kerja di tempat kerja 

b. Simulasi praktek asuhan gizi  

2. Bertanya, misalnya: 

a. Menilai/mangases kemampuan diri 

b. Pertanyaan lisan/wawancara 

c. Pertanyaan tertulis 

3. Kajian hasil pekerjaan, misalnya: 

a. Contoh hasil pekerjaan berupa produk 

4. Portofolio, misalnya: 

a. Catatan hasil pelatihan 

b. Catatan hasil asesmen 

c. Jurnal/log book 

d. Informasi pengalaman kerja/daftar riwayat hidup 

5. Referensi pihak ketiga, misalnya: 

a. Wawancara dengan atasan calon peserta didik 
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b. Surat keterangan dari tempat kerja 

6. Kegiatan terstruktur, misalnya 

a. Peragaan 

b. Simulasi tugas atau pekerjaan 

Pemilihan metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan 

kriteria capaian pembelajaran atau kriteria kompetensi yang akan diases. 

 

Secara teknis, proses asesmen RPL terdiri atas: 

1. menyiapkan, memahami, dan mematuhi panduan penilaian yang baku; 

2. mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan; 

3. menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode asesmen yang sesuai 

dengan bukti; 

4. mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek; 

5. mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk jumlah sks yang diakui; 

6. menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh pihak yang 

berwenang;  

7. menerbitkan surat keputusan; dan 

8. mengumumkan hasil dan surat keputusan secara transparan 

 

 Pendidikan Dietesien dengan jalur apapun baik dengan pendidikan formal maupun 

RPL harus meluluskan Dietisien dengan kompetensi yang sama. Oleh karena itu, RPL 

yang diselenggarakan tetap mengacu pada capaian pembelajaran Pendidikan Profesi 

Dietisien. Seperti telah disampaikan diatas, RPL dapat dari pendidikan formal atau non 

formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, oleh 

karena itu peserta didik dapat memenuhi capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh 

seorang Dietisien melalui hal tersebut.  

5.4 Portofolio RPL 

Peserta didik harus menyampaikan pendidikan formal atau non formal atau informal, 

dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi dalam bentuk portofolio yang 

dilengkapi dengan bukti (Lampiran 3). Dari portofolio yang telah dikumpulkan akan 

dilakukan verifikasi oleh asesor.  
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5.5 Pengakuan Hasil Asesmen 

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa perolehan kredit sesuai hasil asesmen 

(dapat dilihat pada Bab 8 Kurikulum RPL Profesi Dietisien)  
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6 KETENTUAN DAN PERSYARATAN PESERTA REKOGNISI 

PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PROFESI DIETISIEN 

6.1 Persyaratan Umum 

1. Sehat jasmani, rohani, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif 

2. Peserta dengan latar belakang tenaga pendidik (Dosen) memiliki kualifikasi 

sebagai berikut  : 

a. Pendidikan minimal S2 dengan latar belakang pendidikan DIII Gizi; atau DIV 

Gizi/Sarjana Terapan; atau S1 Gizi atau S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Peminatan Gizi/GMSK dengan kelulusan dibawah tahun 2010,  atau yang 

sudah memperoleh dietisien digniti PERSAGI.  

b. Telah bertugas sebagai dosen tetap di Prodi/Jurusan Gizi minimal selama 5 

tahun.  

c. Mengajar dalam bidang gizi klinik/gizi masyarakat/penyelenggaraan 

makanan (melampirkan data dukung yang relevan).  

d. Mempunyai Kartu Anggota PERSAGI.   

 

3. Peserta dengan latar belakang tenaga kesehatan memiliki kualifikasi sebagai 

berikut : 

a. Berlatar belakang pendidikan Diploma IV Gizi / Sarjana Terapan Gizi, Sarjana 

Gizi (sesuai persyaratan jabatan fungsional Menpan 2021).  

b. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. 

c. Telah miliki Sertifikat RD  aktif dari PERSAGI. 

d. Memiliki STR aktif Ahli Gizi . 

e. Memiliki Kartu Anggota PERSAGI 

f. Diprioritaskan bagi yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan minimal kelas 

B terakreditasi Madya. Bila bekerja di Puskesmas, Puskesmas terakreditasi 

minimal Madya.   

6.2 Persyaratan Khusus 

1. Melengkapi dokumen sebagai berikut: 

a. Mengisi formulir aplikasi RPL  

b. Mengisi formulir Asesmen Mandiri  
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c. Melengkapi dokumen pendukung sebagai bukti bahwa pelamar telah 

memiliki capaian pembelajaran, sebagian atau seluruhnya sesuai dengan 

kualifikasi Pendidikan Profesi 

2. Melengkapi dokumen bukti pendukung yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi 

RPL terdiri atas: 

a. Ijazah Pendidikan Terakhir (wajib disertakan untuk semua pelamar);  

b. Transkrip Nilai Pendidikan Terakhir 

c. Portofolio atau Daftar Riwayat Hidup (wajib disertakan untuk semua 

pelamar)  

d. Tenaga Kesehatan : Sertifikat RD Aktif , Sertifikat STR aktif, Kartu anggota 

PERSAGI 

e. Dosen : Surat Keterangan dari pimpinan tentang Masa Kerja dan Surat 

Keterangan Pengajaran/Pelatihan yang menunjang kompetensi  yang 

pernah diikuti 
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7 KURIKULUM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) 

PROFESI DIETISIEN 

  

7.1 Profil, Peran, dan Wewenang Lulusan Pendidikan Dietisien  

7.1.1 Profil Lulusan Pendidikan Dietisien   

1) Pemberi Asuhan Gizi   

2) Komunikator  

3) Manajer  

4) Pendidik  

5) Peneliti  

7.1.2 Peran Lulusan Pendidikan Dietisien1  

Seorang lulusan pendidikan profesi yang baru dapat berperan dalam:   

1. Pemberi asuhan gizi mandiri  

Memberikan asuhan gizi (Nutritional Care) dan edukasi pasien mengenai 

gizi sebagai bagian dari tim kesehatan pasien secara mandiri  

2. Konselor gizi mandiri  

Merencanakan dan memberikan edukasi pada klien mengenai hubungan 

makanan/minuman, kebugaran dan kesehatan serta memantau dan 

menilai hasilnya sebagai upaya preventif dan promotif  

3. Penyelia penyelenggaraan makanan   

a) Memberikan saran atau konsultasi pada manajer/pengelola pelayanan 

makanan atau restoran, pusat pelatihan atlit, panti wreda, katering 

perusahaan dan sekolah, serta pemasok/pedagang dan penyalur 

makanan dan sejenisnya  

b) Mengelola operasional pelayanan makanan mulai dari pembelian, 

persiapan dan pengolahan, distribusi hingga konsumsi dan melakukan 

monitoring dan evaluasi termasuk pengelolaan sumber daya (manusia, 

biaya, dan sarana/prasarana)   

4. Pengembang produk alternatif gizi  

 
1 Comprehensive Scope of Practice Resources for the Registered Dietitian or Registered Dietitian Nutritionist,  
Comprehensive Scope of Practice Resources for the Dietetic Technician Registered. Journal of the Academy of Nutrition and 
Dietetic. June 2013 Supplement 2  
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Mengarahkan atau melaksanakan uji coba guna mencari alternatif 

makanan atau produk yang dapat direkomendasikan kepada pasien atau 

klien   

5. Pengelola program gizi  

Merancang, mengelola, memantau, dan mengevaluasi program gizi 

sebagai upaya preventif dan promotif   

6. Advokator dan komunikator program gizi  

a) Melakukan advokasi program gizi kepada berbagai pemangku 

kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya 

masyarakat, dan legislatif  

b) Melakukan komunikasi gizi dengan menggunakan berbagai media kepada 

konsumen, masyarakat, dan dunia usaha tentang gizi seimbang dan hasil 

produk gizi baru  

7. Penyelia pendidikan dan pelatihan gizi  

a) Membimbing dan mengajar mahasiswa pendidikan gizi dan tenaga 

kesehatan terkait ilmu gizi dan makanan  

b) Merancang modul, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelatihan 

gizi dan keamanan pangan  

8. Penyelia penelitian  

Mengarahkan atau melaksanakan uji coba atau penelitian untuk menjawab 

pertanyaan atau masalah gizi yang kritis dan mencari alternatif makanan 

atau gizi yang dapat direkomendasikan kepada individu atau masyarakat  

7.1.3 Wewenang Lulusan Dietisien  

Tenaga Dietisien dalam melaksanakan Pelayanan Gizi di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut2:   

1. Memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik  

2. Pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi perencanaan, 

preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi serta fortifikasi dan 

suplementasi zat gizi mikro dan makro, pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk 

kasus gizi, dan dokumentasi pelayanan gizi;   

3. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi; dan   

 
2 Permenkes 26/2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi   
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4. Melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok 

orang dalam jumlah besar.   

5. Menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter  

6. Menangani kasus komplikasi dan non komplikasi  

7. Memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai 

dengan kondisi klien/pasien; dan/atau  

8. Merujuk pasien dengan kasus sulit/critical ill dalam hal preskripsi diet ke dokter 

spesialis yang berkompeten.   

7.2 Deskriptor, Capaian Pembelajaran dan Standar Kinerja Dietisien  

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan dan dapat digunakan sebagai acuan utama pengembangan 

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, 

standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, 

standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran3.  Rumusan 

capaian pembelajaran lulusan pendidikan Dietisien telah mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 

pada KKNI.    

7.2.1 Dekriptor Generik KKNI6  

1. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan 

mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk 

menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi  

2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner  

3. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan 

tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang 

keahliannya   

7.2.2 Deskriptor Spesifik KKNI4  

1. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penanggulangan masalah gizi 

perorangan, kelompok, masyarakat (yang mengalami gizi kurang, gizi lebih dan penyakit-

 
3 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).  

4 Naskah Akademik Sistem Pendidikan Tenaga Gizi 2014 Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi (AIPGI) dan 

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).  
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penyakit terkait gizi) dengan risiko minimal, melalui diagnosis gizi yang akurat, terapi diet 

melalui usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta konseling gizi yang tepat 

dan cost effective sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta seni kuliner.  

2. Mampu mengaplikasikan ilmu gizi dan pangan, biomedik, patofisiologi, prinsip prinsip 

komunikasi, manajemen, sosial, humaniora dan seni kuliner dalam bentuk Nutrition Care 

Process, Medical Nutrition Therapy, Nutrition Support, Nutrition Surveillance untuk 

menyusun dan mengelola pelayanan gizi sebagai Dietisien secara mandiri pada berbagai 

kondisi.  

3. Mampu melakukan riset di bidang gizi untuk mengembangkan profesionalisme dalam 

mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi dengan penuh 

tanggung jawab dan akuntabel sesuai kode etik dan standar profesi gizi.    

4. Memilliki sikap positif yang penuh empati dalam menjalankan profesinya serta mampu 

berkomunikasi efektif dan bekerjasama multidisiplin  

    

7.2.3 Capaian Pembelajaran Pendidikan Dietisien  

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien 

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 257 tahun 

2017 adalah sebagai berikut : 

Rumusan Sikap5  

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius  

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika  

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila  

4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa  

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain  

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan  

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik  

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri  

 
5 Keputusan menristek Dikti No, 257 tahun 2017 
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10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan  

11. bersikap positif yang penuh empati dalam menjalankan profesinya 

 

  Rumusan Ketrampilan Umum6  

1. Mampu bekerja di bidang keahllian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan 

memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja 

profesi gizi.  

2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan 

profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.  

3. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argument atau karya inovasi yang bermanfaat 

bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat terutama 

masyarakat profesi gizi.  

4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang 

dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat.  

5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesian gizi pada bidang yang khusus melalui 

pelatihan dan pengalaman kerja.  

6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis 

organisasi.  

7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesi 

gizi.  

8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan 

masalah pekerjaan bidang profesi gizi.  

9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi 

dan kliennya.  

10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang profesi gizi seusai dengan kode 

etik profesi gizi.  

11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.  

12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional 

pada bidang profesi gizi.  

13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja 

profesi gizi.  
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  Rumusan Pengetahuan Khusus6  

1. Menguasai teori aplikasi ilmu gizi dan pangan, biomedik, dan patofisiologi;  

2. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi, manajemen, sosial, humaniora dan seni 

kuliner dalam bentuk nutrition care process, medical nutrition therapy, nutrition 

support, dan nutrition surveillance; dan  

3. Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara 

khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya 

pencegahannya. 

  Rumusan Ketrampilan Khusus8  

1. Mampu melakukan diagnosis masalah gizi perorangan, kelompok, masyarakat (yang 

mengalami gizi kurang, gizi lebih dan penyakit-penyakit terkait gizi) dengan risiko 

minimal sesuai dengan kaidah dan standar penetapan diagnosis yang berlaku; 

2. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penanggulangan 

masalah gizi berdasarkan diagnosis gizi yang akurat pada butir 1 dalam bentuk terapi 

diet promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta konseling gizi yang efektif dan 

efisien, sesuai dengan standar mutu layanan dan kode etik profesi Dietisien yang 

berlaku; 

3. Mampu menyusun dan mengelola pelayanan gizi dalam bentuk nutrition care 

process, medical nutrition therapy, nutrition support, dan nutrition surveillance secara 

mandiri pada kondisi yang umum dan darurat sesuai dengan standar mutu layanan 

dan kode etik profesi Dietisien yang berlaku; 

4. Mampu melakukan riset di bidang gizi untuk mengembangkan profesionalisme dan 

mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi dengan penuh 

tanggung jawab dan akuntabel sesuai kode etik dan standar profesi Dietisien;  

5. Mampu mengevaluasi kebijakan lokal dan nasional terkait dengan kualitas gizi 

masyarakat dan pelayanan gizi sesuai dengan standar evaluasi kebijakan publik 

yang berlaku; dan  

6. Mampu mengadvokasi dan menegosiasi pemangku kepentingan dalam upaya 

peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pelayanan gizi berdasarkan evaluasi 

kebijakan yang telah dilakukan. 

Gambaran pemetaan peran lulusan dan capaian pembelajaran Pendidikan 

Dietisien disajikan pada Tabel 1.  

 Tabel 1.   Pemetaan Capaian Pembelajaran dengan Peran Lulusan 

 
6 Naskah Akademik Sistem Pendidikan Tenaga Gizi, November 2014, yang ditandatangani oleh AIPGI (Asosiasi 

Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia) dan Organisasi Profesi PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia).  
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No  Peran Lulusan  Capaian Pembelajaran  

1  Pemberi asuhan 

gizi mandiri  

1. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang profesi 

gizi seusai dengan kode etik profesi gizi 

2. Mampu meningkatkan keahlian keprofesian gizi pada bidang 

yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.  

3. Menguasai teori aplikasi ilmu gizi dan pangan, biomedik, dan 

patofisiologi; 

4. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi, manajemen, sosial, 

humaniora dan seni kuliner dalam bentuk nutrition care 

process, medical nutrition therapy, nutrition support, dan 

nutrition surveillance; dan 

5. Mampu melakukan diagnosis masalah gizi perorangan, 

kelompok, masyarakat (yang mengalami gizi kurang, gizi lebih 

dan penyakit-penyakit terkait gizi) dengan risiko minimal sesuai 

dengan kaidah dan standar penetapan diagnosis yang berlaku; 

6. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam 

penanggulangan masalah gizi berdasarkan diagnosis gizi yang 

akurat pada butir 1 dalam bentuk terapi diet promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif serta konseling gizi yang efektif dan 

efisien, sesuai dengan standar mutu layanan dan kode etik 

profesi Dietisien yang berlaku; 

7. Mampu menyusun dan mengelola pelayanan gizi dalam bentuk 

nutrition care process, medical nutrition therapy, nutrition 

support, dan nutrition surveillance secara mandiri pada kondisi 

yang umum dan darurat sesuai dengan standar mutu layanan 

dan kode etik profesi Dietisien yang berlaku; 

2  Konselor gizi 

mandiri 

 

1. Mampu membuat keputusan yang independen dalam 

menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan kreatif.  

2. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja 

dengan masyarakat profesi dan kliennya.  

3. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi, manajemen, sosial, 

humaniora dan seni kuliner dalam bentuk nutrition care 

process, medical nutrition therapy, nutrition support, dan 

nutrition surveillance; dan  



30 
 

 

No  Peran Lulusan  Capaian Pembelajaran  

4. Mampu menyusun dan mengelola pelayanan gizi dalam 

bentuk nutrition care process, medical nutrition therapy, 

nutrition support, dan nutrition surveillance secara mandiri 

pada kondisi yang umum dan darurat sesuai dengan standar 

mutu layanan dan kode etik profesi Dietisien yang berlaku; 

5. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara 

mandiri.  

3 Advokator dan 

komunikator 

program gizi  

 

1. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan 

kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional 

pada bidang profesi gizi.  

2. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi, manajemen, sosial, 

humaniora dan seni kuliner dalam bentuk nutrition care 

process, medical nutrition therapy, nutrition support, dan 

nutrition surveillance; dan  

3. Mampu mengadvokasi dan menegosiasi pemangku 

kepentingan dalam upaya peningkatan kualitas gizi 

masyarakat dan pelayanan gizi berdasarkan evaluasi 

kebijakan yang telah dilakukan. 

4 Penyelia 

penyelenggaraan 

makanan   

1. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja 

dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya 

oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat.  

2. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah 

pada bidang profesi gizi.  

3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi 

untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi gizi.  

4. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi, manajemen, sosial, 

humaniora dan seni kuliner dalam bentuk nutrition care 

process, medical nutrition therapy, nutrition support, dan 

nutrition surveillance; 

 5 Pengelola program 

gizi  

1. Mampu bekerja di bidang keahllian pokok untuk jenis 

pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang 

minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi gizi.  
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No  Peran Lulusan  Capaian Pembelajaran  

2. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk 

pengembangan program strategis organisasi.  

3. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan 

masalah pada bidang profesi gizi. 

4. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang 

dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi gizi.  

5. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan 

kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional 

pada bidang profesi gizi.  

6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi 

untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi gizi. 

7. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi, manajemen, sosial, 

humaniora dan seni kuliner dalam bentuk nutrition care 

process, medical nutrition therapy, nutrition support, dan 

nutrition surveillance; dan  

8. Mampu mengevaluasi kebijakan lokal dan nasional terkait 

dengan kualitas gizi masyarakat dan pelayanan gizi sesuai 

dengan standar evaluasi kebijakan publik yang berlaku;  

6 Penyelia 

pendidikan dan 

pelatihan gizi 

1. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja 

dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan 

pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat.  

2. Mampu meningkatkan keahlian keprofesian gizi pada bidang 

yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.  

3. Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan 

konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis 

plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya 

pencegahannya. 

4. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang profesi 

gizi seusai dengan kode etik profesi gizi. 

7 Pengembang  

produk alternatif 

gizi  

1. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argument atau karya 

inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan 

kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
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No  Peran Lulusan  Capaian Pembelajaran  

ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat terutama 

masyarakat profesi gizi.  

2. Menguasai teori aplikasi ilmu gizi dan pangan, biomedik,dan 

patofisiologi;  

3. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi, manajemen, sosial, 

humaniora dan seni kuliner dalam bentuk nutrition care 

process, medical nutrition therapy, nutrition support, dan 

nutrition surveillance; dan 

4. Mampu melakukan riset di bidang gizi untuk mengembangkan 

profesionalisme dan mengambil keputusan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan gizi dengan penuh tanggung 

jawab dan akuntabel sesuai kode etik dan standar profesi 

Dietisien;  

8  Penyelia penelitian  1. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja 

dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan 

pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat.  

2. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang profesi gizi 

seusai dengan kode etik profesi gizi.  

3. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 

4. Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan 

konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis 

plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya 

pencegahannya. 

5. Mampu melakukan riset di bidang gizi untuk mengembangkan 

profesionalisme dan mengambil keputusan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan gizi dengan penuh tanggung 

jawab dan akuntabel sesuai kode etik dan standar profesi 

Dietisien;  

   

7.2.4  Standar Kinerja Dietisien 7 

Seorang Dietisien harus bekerja sesuai dengan standar kinerja professional yang 

mencakup:    

1) Profesionalitas yang luhur 

 
7 Mengacu Draft Standar Kompetensi Dietisien 
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Dietisien dalam melaksanakan praktik pelayanan gizi secara profesional sesuai 

dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial 

budaya. 

2) Landasan Ilmiah: Ilmu Gizi, Dietetik, Pangan, Biomedik dan Humaniora   

Dietisien harus dapat menunjukkan kompetensinya, akuntabilitas dan tanggung 

jawabnya dalam melaksanakan praktik dietetik yang aman dan berkualitas 

dengan menerapkan keilmuan berkaitan dengan ilmu Gizi, Biomedik, Pangan, 

Humaniora, dan Dietetik 

3) Ketrampilan Asuhan Gizi dan Dietetik, Asuhan Penyelenggaraan Makanan 

Diet, dan Asuhan Gizi dan Dietetik Komunitas 

a) Dietisien melakukan praktik Asuhan Gizi dan Dietetik berkaitan dengan 

masalah gizi dan kesehatan individu klien/pasien 

b) Dietisien melakukan praktik Asuhan Penyelenggaraan Makanan Diet 

yang berkaitan dengan masalah gizi dan kesehatan klien/pasien baik 

individu dan komunitas 

c) Dietisien melakukan praktik asuhan gizi dan dietetik berkaitan dengan 

masalah gizi dan kesehatan komunitas klien/pasien 

4) Komunikasi efektif  

Dietisien mampu berkomunikasi secara efektif dalam rangka bertukar informasi 

dengan klien/pasien, mitra kerja, dan komunitas, untuk tercapainya tujuan 

pelayanan gizi dan dietetik  

5) Pengelolaan Informasi 

Dietisien memanfaatkan teknologi informasi gizi dan kesehatan dalam 

pelayanan gizi dan dietetik, 

6) Mawas Diri dan pengembangan diri   

Dietisien mengenali kemampuan diri dalam melakukan pelayanan gizi dan 

dietetik, menyadari keterbatasan yang dimiliki, sehingga bersedia 

mengembangkan diri, mengikuti kegiatan penyegaran ilmu, melatih ketrampilan 

secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam bidang ilmu gizi, dietetik, ilmu pangan, ilmu biomedik dan 

humaniora untuk keselamatan klien/pasien. 
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7) Pengelolaan masalah dan pelayanan gizi dan Dietetik 

Dietisien melaksanakan praktik pengelolaan masalah dan pelayanan gizi dan 

dietetik serta kesehatan individu dan komunitas secara terintegrasi dan 

berkesinambungan  

 

7.3 Sistem Pembobotan dan Lama Studi Pendidikan Profesi Dietisien  

Program Pendidikan Dietisien yang ditempuh setelah menyelesaikan program 

sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan dengan program pengayaan. Masa 

studi dapat ditempuh minimal 1 (satu) tahun dan maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik, 

dengan beban belajar mahasiswa minimum 24 (dua puluh empat) sks8.   

Beban belajar mahasiswa minimum sebesar 24 (dua puluh empat) sks dengan 

proses pembelajaran berupa praktik lapang setara dengan 1.088 jam, sementara 

ketentuan internasional oleh ACEND (Accreditation Council for Education in Nutrition dan 

Dietetic), USA dengan jumlah praktik lapang mandiri sebesar 1.200 jam. Bahan kajian 

kurikulum pendidikan profesi tenaga kesehatan di Indonesia, seperti apoteker, nurse dan 

bidan adalah 36 sks. Merujuk pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Tahun 

2020 bahwa minimal beban studi pendidikan profesi adalah 24 sks, ketentuan 

internasional, jumlah sks dalam kurikulum tenaga kesehatan serta Naskah Akademik 

Pendidikan Profesi Dietisien Tahun 2021, maka beban belajar mahasiswa pada pendidikan 

Profesi Dietisien disepakati sebesar 38 sks yang setara dengan 1.723 jam atau 38 minggu 

dengan asumsi pelaksanaan praktik lapang dilaksanakan selama 8 jam per hari dan 40 

jam per minggu. 

Berdasarkan Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang RPL, adanya pengakuan 

Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal yang diperoleh melalui 

pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan oleh perguruan 

tinggi pada program studi, dalam hal ini adalah Prodi Pendidikan Profesi Dietisien. Hasil 

pengkajian proses asesmen dan rekognisi yang berasal dari pendidikan nonformal, 

informal, dan/atau pengalaman kerja di pelayanan gizi rumah sakit/puskesmas dan atau 

institusi pendidikan gizi yaitu adanya pengakuan sebesar 19 satuan kredit semester (sks). 

Beban belajar mahasiswa RPL Pendidikan Profesi Dietisien menjadi 19 sks dengan lama 

studi selama satu (1) semester. 

 

 
8 Pasal 16 (ayat 1) , Permenristekdikti Nomor 44 tahun2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
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7.4 Kurikulum RPL Profesi Dietisien 

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program profesi 

gizi yaitu Pendidikan Dietisien paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan 

dan ketrampilan khusus bidang ilmu gizi, pangan dan dietetik9  

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Pendidikan Dietisien 

dijabarkan dalam penugasan yang diberikan dan dikaji indikator unjuk kerja dari 

mahasiswa profesi. Kurikulum RPL Pendidikan profesi Dietisien dialokasikan dalam tiga 

(3) kelompok kajian keilmuan dengan rincian pembobotan dan beban studi sebagai berikut:  

a) Gizi Klinik (40 – 50%)  :  8 – 10 sks 

b) Gizi Masyarakat (20 – 30%) :   4 – 6 sks     

c) Manajemen Penyelenggaraan  Makanan (20 – 30%) :  4 – 6 sks  

 

7.4.1 Struktur Kurikulum RPL Profesi Dietisien  

 

Tabel 2. Struktur Kurikulum RPL Profesi Dietisien 

No  
Mata 

Kuliah  

Beban 

Studi  
Aktifitas  Bahan Kajian  

Sub  
Rotasi  
(lokasi 

praktik)  

Waktu 

(minggu)  
(sks)  (jam)  

1  Orientasi 

dan  

pemanta

pan 

materi  

3 136 i. Ceramah 
 
 
 
 
 

ii. Tutorial  

a. Standar 
Kompetensi 
dietisien 

b. kode etik 
profesi 

c. Standar 
pelayanan 
gizi  

d. Evidence 
based 
nutrition 

e. Reflective 
practice 

f. Pemantapan 
materi  

1) Nutrition 
Care 
Process 
update 

2) Enteral & 
parenteral 
nutrition 

Kelas   3-4 minggu  

 

 
9 Pasal 9 (ayat 2), Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
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No  
Mata 

Kuliah  

Beban 

Studi  
Aktifitas  Bahan Kajian  

Sub  
Rotasi  
(lokasi 

praktik)  

Waktu 

(minggu)  
(sks)  (jam)  

3) Kebutuhan 
energi, zat 
gizi dan 
cairan 

4) Studi kasus 
pasien 
kritis/bedah 

5) Studi kasus 
PTM 

6) Studi kasus 
infeksi 

7) Studi kasus 
anak 

8) Studi kasus 
maternal 

9) Surveilance 
gizi 

10) perencanaan 
program gizi 

11) Evaluasi 
program gizi  

12) Pendidikan 
dan 
konseling 
gizi  

13) Pengawasan 
mutu dan 
keamanan 
pangan 

14) Manajemen 
keuangan 
dan 
sumberdaya 
manusia 

15) Modifikasi 
resep 

16) Evaluasi 
produk dan 
kinerja, 
kepuasan 
pelanggan,  

17) Total Quality 

Management

. 
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No  
Mata 

Kuliah  

Beban 

Studi  
Aktifitas  Bahan Kajian  

Sub  
Rotasi  
(lokasi 

praktik)  

Waktu 

(minggu)  
(sks)  (jam)  

2  Rotasi 

Gizi 

Klinik  

8  

SKS 

363 

jam 

i. Memberi 
asuhan 
gizi 
mandiri  

ii. Konselor 
gizi 
mandiri  

iii. Pengemba 
ngan 
produk 
alternatif 
gizi  

a. Asuhan gizi  
b. Konseling 

Gizi  
c. Perencanaan 

dan 
pengembang
an produk 
enteral  

d. Pengembang

an 

menu/resep 

sesuai 

kebutuhan 

klien  

1. RS bagian 
penyakit 
dalam 
(endokrin, 
ginjal, 
gastro, 
hepato, 
stroke, 
infeksi, 
kanker, 
dan 
jantung), 
penyakit 
bedah, 
penyakit 
anak, 
kebidanan/ 
kandungan 
termasuk 
kasus 
critical ill 
(ICU, 
PICU, 
NICU, 
CCU, dan 
luka bakar)    

2. Pelayanan 
konseling  
dietetik  

  
8-9 minggu  

3  Rotasi 
Gizi 
Masyara
ka 
t  

4   

sks  

181  

jam  

i. Konselor 
gizi 
mandiri  

ii. Pengelola 
program 
gizi  

iii. Advokator 
dan 
komunikato
r program 
gizi  

iv. Penyelia 
pendidikan 
dan 
pelatihan 
gizi  

v. Penyelia 

penelitian  

a. Menyusun 
dan 
mengevaluasi 
program gizi  

b. Pendidikan 
gizi pada 
kelompok 
sasaran (ibu 
hamil dan 
menyusui, 
balita, anak 
sekolah, 
remaja, 
dewasa, 
lansia)  

1. Puskesmas
/D Inkes  

2. LSM/NGO  
3. Posyandu  
4. Masyarakat 

umum  
5. Media 

massa 

(Koran/med

ia 

sosial/TV)  

  
 4-5 minggu  

4  Rotasi  
Manajem
e 

4   

sks  

181 

jam  

i. Penyelia 
penyeleng

a. Food 
Production  

1. Penyelengg
araan 
makanan 

4-5 minggu  
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No  
Mata 

Kuliah  

Beban 

Studi  
Aktifitas  Bahan Kajian  

Sub  
Rotasi  
(lokasi 

praktik)  

Waktu 

(minggu)  
(sks)  (jam)  

n  
Penyele

ng 

garaan 

Makanan  

garaan 
makanan  

ii. Pengemba
ngan 
produk 
alternatif 
gizi  

iii. Penyelia 

pendidikan 

dan 

pelatihan 

gizi  

iv. Penyelia 

penelitian 

b. Safety & 
sanitation  

c. Management 
and 
administratio
n  

d. Procurement 
& inventory 
control  

e. Pendidikan 
keamanan 
pangan  

f. Pengemban
gan produk  

g. Pengemban
gan 
tehnologi 
dan 
informatika 
dalam 
menunjang 
penyelengga
r aan 
makanan  

h. Rencana 

bisnis dan 

study 

kelayakan 

penyelengga

r aan 

makanan 

komersial 
(catering/re
storan/ 
hotel/ 
kantin 
perusahaan
/ sekolah).  

2. Penyelengg
araan 
makanan 
non 
komersial 
(sekolah, 
asrama/pan
ti, lembaga 
pemasyara
katan)  

3. Rumah 
sakit  

Sub Total  
Kurikulum 

19 

sks  

861 

jam 
      19-23 

minggu 
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Evalu

asi 

UKOM 

Yudisium 

 

Dosen (S2) 

 

 

Seminar, 

Laporan 

Akhir, 

Laporan 

Kinerja, 

Portofolio 

Pe 

man 

ta 

pan 

Ma 

teri 

O 

R 

I 

E 

N 

T 

A 

S 

I 

Nakes 

(S1, STr.Gz) 

 

Dietisien 

Proses Seleksi 

(administratif 

dan asesmen 

kecukupakan 

19 sks) 

Praktik Kerja 

Profesi 

Tatap Muka/ 

Diskusi/Role 

Play 

Lolos 

Seleksi; 

Registrasi 

Mahasisw

a  

8 SISTEM PEMBELAJARAN REKOGNISI PEMBELAJARAN 

LAMPAU (RPL) PROFESI DIETISIEN 

8.1 Proses bisnis pendidikan RPL Profesi Dietisien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Bisnis Pendidikan RPL Profesi Dietisien 

 

 

Metode dan bentuk pembelajaran, yaitu:  

1. Diskusi kelompok 

2. Studi kasus 

3. Pembelajaran kolaboratif 

4. Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

5. Seminar 

Program studi dapat menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau blended 

learning dalam kondisi khusus*) 

*) Pandemik, atau lokasi mahasiswa berbeda dengan lokasi program studi sehingga tidak memungkinkan 

pembelajaran secara luring 

INPUT 

Ro 

tasi 

Ro 

tasi 

Ro 

tasi 

Gizi Gizi 
Ma 

naje 

men 
Kli 

nik 

Ma 

sya 

rakat 

 
Penye 

leng 

gara 

an 

Maka 

nan 

 

 
OUT 

 

PERSAGI, Perguruan 

Tinggi 

PERSAGI, Perguruan 

Tinggi 
PERSAGI, AIPGI, 

Perguruan Tinggi 
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Sarana, prasarana, dan fasilitas pembelajaran, yang meliputi: 

1. Lahan praktik 

2. Ruang perkuliahan 

3. Ruang laboratorium 

4. Fasilitas perkuliahan: akses internet hot spot, ruang perkuliahan dilengkapi LCD projector, 

sistem informasi akademik secara online. 

8.2 Sistem Evaluasi Pembelajaran   

Penilaian hasil pendidikan pada prinsipnya adalah untuk memberikan umpan balik 

kepada instruktur dan peserta didik dalam menentukan tingkat keberhasilan tertentu serta 

untuk mengetahui keberhasilan, hambatan, dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

program pembelajaran. Teknik evaluasi dilakukan dengan evaluasi tiap materi bidang 

secara langsung oleh dosen dan/atau instruktur di lahan praktek sesuai studi kasus, 

meliputi aspek-aspek Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan. 

1. Kognitif (pengetahuan) 

2. Meliputi penguasaan materi melalui kemampuan dalam mengemukakan pendapat baik 

secara lisan maupun tertulis. 

3. Afektif (sikap) 

4. Disamping itu dinilai dari tingkah laku dan pendapat sehari-hari dalam menghadapi suatu 

persoalan dan dalam mengemukakan pendapat. 

5. Psikomotor (ketrampilan) 

Penilaian dilakukan di kelas, atau di lahan praktek dengan tindakan langsung atau 

simulasi dalam mengerjakan suatu kompetensi tertentu. 

Beberapa metode penilaian untuk evaluasi program RPL profesi Dietisien antara lain: 

1. Pembimbingan praktek 

Kegiatan bimbingan praktek dilaksanakan dibawah bimbingan seorang dosen/instruktur 

klinik yang dilakukan secara periodik. 

2. Tutorial 

Tutorial adalah suatu kegiatan pembelajaran berupa diskusi kelompok kecil yang difasilitasi 

oleh dosen/instruktur klinik dari bagian terkait, yang berorientasi pada masalah pasien, klien 

atau pelayanan. Tutorial ini ditujukan untuk pengembangan self directed learning dan 

reasoning. 

3. Refleksi Kasus 

Refleksi kasus adalah suatu kegiatan pembelajaran berupa analisis suatu kasus sehingga 

meningkatkan pemahaman terhadap kasus. Kasus bisa diperoleh pada konteks klinik, 

masyarakat, dan penyelenggaraan makanan. Refleksi yang dilakukan dapat berupa 
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relevansi kasus dengan kompetensi, kebenaran pemahaman kasus (cek), relevansi bukti 

yang diajukan untuk memahami kasus (evidence), professional behavior 

(bertanggungjawab dan memenuhi target yang telah ditetapkan sendiri). 

4. Direct Observation Assessment 

Direct Observation Assessment adalah salah satu jenis assessment yang digunakan untuk 

mengukur kompetensi klinis mahasiswa, serta menilai performance mahasiswa dalam 

menghadapi pasien sesungguhnya, bersamaan dengan pemberian umpan balik oleh 

penguji di akhir sesi.  

5. Kondite (professional behavior) 

Peserta didik dituntut untuk mampu memperlihatkan kinerja profesional yang baik. Agar 

mampu menunjukkan kinerja profesional tersebut maka harus memiliki inisiatif, disiplin, 

kejujuran, tanggungjawab, dan kemampuan kerjasama dengan pasien, keluarga pasien, 

sejawat, profesi kesehatan lain dan profesi lain yang terkait. Penanaman sikap tersebut 

harus dilakukan secara dini sejak menjadi mahasiswa RPL Profesi Dietisien dan dilakukan 

secara terus menerus. 

Institusi pendidikan profesi gizi harus menetapkan metode penilaian hasil belajar 

yang mampu menggambarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan Standar 

Kompetensi profesi Dietisien. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa di 

Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien dilakukan dengan mengadopsi prinsip edukatif, 

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penerapan 

prinsip-prinsip tersebut dalam penilaian belajar mahasiswa dilakukan oleh pembimbing dan 

pendamping lahan yang bertujuan untuk memperbaiki perencanaan, cara belajar 

mahasiswa, serta mengevaluasi hasil belajar mahasiswa.  

Pembimbing dan pendamping lahan akan melakukan observasi terhadap proses 

belajar yang dilakukan selama masa studi mahasiswa. Untuk menyamakan standar 

penilaian oleh masing-masing penilai, telah ditetapkan standar kriteria penilaian untuk 

setiap penugasan. Penilaian kemampuan akademik mahasiswa RPL Profesi Dietisien 

sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan program studi.    
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9 TATA PAMONG PROGRAM STUDI, SISTEM SELEKSI, UJIAN 

KOMPETENSI DAN REGISTRASI REKOGNISI 

PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PROFESI DIETISIEN 

 

9.1 Pendidikan Tinggi Penyelenggara RPL 

Institusi Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi maupun Politeknik Kesehatan) 

sebagai penyelenggara RPL dipersyaratkan memiliki senat Institusi Pendidikan Tinggi 

yang telah berfungsi dan berperan dengan baik, sistem penjaminan mutu internal (SPMI) 

yang telah berfungsi dengan baik, dan memiliki tim RPL yang dibentuk pada tingkat 

Jurusan atau Program Studi10. Selanjutnya RPL ini diselenggarakan oleh Institusi 

Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Dietisien yang telah 

terakreditasi LAMPTKES minimal B, dan mampu menyelenggarakan RPL yang berkualitas 

dengan mempertimbangkan rasio dosen : mahasiswa. Persyaratan tersebut dapat 

dibuktikan dengan dokumen yang relevan dan sahih. 

9.2 Tata Pamong  

Tim RPL yang dibentuk pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/ departemen/jurusan yang dapat 

bersifat ad hoc atau tetap, paling sedikit terdiri atas:  

1. Penasehat akademik khusus RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan 

mekanisme pelaksanaan RPL (Wakil dekan 1 / Wakil direktur 1) 

2. Asesor RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme 

pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (body of knowledge) sesuai dengan 

program studi dimana pengakuan capaian pembelajaran akan dilaksanakan.  

Asesor RPL adalah staf dosen dan dapat melibatkan praktisi rumah sakit/industri atau 

anggota asosiasi profesi (PERSAGI) yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan 

dengan usulan yang disampaikan pemohon. 

Asesor akan melakukan penilaian/asesmen terhadap bukti- bukti untuk menentukan 

apakah yang bersangkutan telah mencapai standar kompetensi atau capaian 

pembelajaran yang diharapkan. Penilaian/asesmen dilakukan melalui bukti dokumen 

evaluasi diri dan portofolio, dan dapat meminta bukti tambahan dari calon untuk 

mendukung pernyataan calon atas capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh, 

yaitu dengan meminta calon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis atau 

mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya. 

 
10 SK Dirjen Belmawa tentang Pedoman RPL dan Lampiran Salinan Tahun 2017 
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Kualifikasi Asesor RPL 

Penilaian/asesmen dilakukan minimal oleh 3 (tiga) orang asesor yang terdiri dari 

unsur Program Studi dan perwakilan yang ditunjuk oleh PERSAGI.  

Syarat dosen sebagai asesor RPL adalah: 

1. Minimal memiliki S2 Kesehatan/Pangan dengan latar belakang pendidikan Diploma III 

Gizi atau S1 Pangan/Kesehatan/D IV Gizi; atau minimal memiliki S2 

Kesehatan/Pangan + RD Pendidik; 

2. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor atau telah bekerja sebagai dosen minimal 

5 tahun; 

3. Pengajar di Prodi Dietisien, pada mata kuliah salah satu bidang (Gizi Klinik/ Gizi  

Masyarakat/ Manajemen Penyelenggaraan Makanan)  yang memiliki keahlian dalam 

menilai capaian pembelajaran atau kompetensi suatu mata kuliah yang dibuktikan 

dengan Surat Tugas dari Atasan Langsung;  

4. Telah mengikuti pelatihan sebagai asesor RPL. 

3. Panitia adhoc berada dibawah departemen /jurusan gizi.  

 

9.3 Sistem Seleksi  

Waktu : Mengikuti  kebijakan masing-masing perguruan tinggi  

Mekanisme :  

1) Mengisi formulir aplikasi RPL  

2) Mengisi formulir asesmen mandiri  

3) Melengkapi dokumen pendukung  sebagai bukti bahwa pelamar telah memiliki capaian 

pembelajaran, sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kualifikasi Sarjana. 

4) Jenis Dokumen :  

1. Ijazah Pendidikan Terakhir (wajib disertakan untuk semua pelamar) 

2. Transkrip Nilai (dari seluruh jenjang pendidikan yang pernah dilalui) 

3. Daftar Riwayat Hidup (wajib disertakan untuk semua pelamar) 

4. Tenaga Kesehatan : Sertifikat RD aktif, STR Aktif, Kartu Anggota PERSAGI  

5. Dosen : Surat Keterangan Masa Kerja dan Pengajaran yang pernah dilakukan dari 

Pimpinan  

Poin penilaian  

1. Uji Tulis (20%, dengan proporsi soal Bidang gizi klinik 40% ; gizi masyarakat 30%; FSFM 

: 30%) 

2. Uji Lisan (20%) 

3. Nilai Portofolio (60%) 
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9.4 Registrasi  

Mengikuti sistem seleksi yang ditetapkan oleh PT masing-masing 

 

9.5 Ujian Kompetensi  

Peserta RPL akan mengikuti Uji Kompetensi Nasional Profesi Dietisien yang 

dilaksanakan oleh Komite nasional uji kompetensi Tenaga Kesehatan yang  dilaksanakan 

pada akhir pendidikan profesi. Mekanisme penentuan nilai kelulusan ujian kompetensi 

tidak mempertimbangkan riwayat nilai pendidikan sebelumnya. 

 

9.6 Blueprint Uji Kompetensi Profesi Gizi  

Uji Kompetensi Profesi Gizi adalah uji kemampuan kerja bagi calon Dietisien, yang 

merupakan suatu proses penapisan untuk menjamin Profesi Gizi yang terdaftar 

(registered) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.  Berdasarkan acuan Naskah 

Blueprint Uji Kompetensi Registered Dietisien (RD) Indonesia, terdapat enam tinjauan 

untuk RD (Tabel 3. Blue Print Uji kompetensi Profesi Dietisien).  

• Penentuan kelulusan harus menggunakan Penilaian Acuan Patokan (Criterion-

referenced) dengan metode standard settings.   

• Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses 

pendidikan termasuk pengembangan kemahasiswaan.   

• Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan 

mendorong proses belajar.  
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Tabel 3.  Blueprint Uji Kompetensi Profesi Dietesien11 

 

 
TINJAUAN 1 

(KOMPETENSI
) 

 

TINJAUAN 
2 (DOMAIN 
PERILAKU) 

TINJAUAN 3 

(KEMAMPUAN 

BERPIKIR 

KRITIS) 

TINJAUAN 
4 (PROSES 
ASUHAN/ 
PELAYAN

AN) 

TINJAUAN 5 
(SASARAN) 

TINJAUAN 
6 (UPAYA 
PELAYAN
AN GIZI) 

1. Landasan Ilmiah 
Ilmu Gizi (5-
10%) 

2. Asuhan gizi 
(40- 50%) 

3. Manajemen 
program dan 
pelayanan 
pangan dan gizi 
(10-15%) 

4. Manajemen 
Sistem 
penyelenggaraan 
makanan (10-
15%) 

5. Etika, Moral, dan 
Profesional Gizi 
(5- 10%) 

6. Komunikasi 
efektif (5-10%) 

7. Penelitian 
terapan (5-10%) 

 
 
 
 

1. Kognitif 
(20- 30%) 

2. Prosedura
l Knowledge 
(45-55%) 

3. Konatif 
(20- 30%) 

 
 
 
 
 
 
 

1. Recall 
(10- 
30%) 

2. Reasoning 
(70- 90%) 

 

 
1. Pengkajian 

(10- 20%) 
2. AnalIsis/ 

Diagnosis 
(20- 
30%) 

3. Perencan
aan (10-
20%) 

4. Implement
asi (25-
35%) 

5. Monitoring 
dan 
Evaluasi (5- 
10%) 

6. Dokument
asi (5-
10%) 

 
 
 
 

 
1. Individu 

(45- 
55%) 

2. Kelom
pok 
dan 
Masyar
akat 
(45-
55%) 

 
 
 
 

1. Promotif 
(20- 30%) 

2. Preventif 
(20- 30%) 

3. Kuratif 
(35- 
45%) 

4. Rehabilita
tif (5-
15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
11 Naskah Akademik Pendidikan Dietisien DRAFT versi 27 November 2016 
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9.7 Dokumen Kelulusan dan Gelar Lulusan   

a. Dokumen kelulusan berupa Sertifikat Profesi yang dikeluarkan oleh perguruan 

tinggi. 

b. Peserta pendidikan RPL profesi Dietisien yang telah mendapatkan Sertifikat Profesi 

berhak memperoleh gelar Dietisien. Aturan gelar lulusan program pendidikan 

profesi Dietisien berdasar pada Permenkes nomor 26 tahun 2013.     

9.8 Sumber Daya Pendidikan  

a. Institusi pendidikan profesi Dietisien harus menjamin tersedianya wahana berupa 

fasilitas pendidikan profesi Dietesien bagi mahasiswa yang menjamin 

terlaksananya proses pendidikan profesi dalam mencapai kompetensi sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

b. Fasilitas pendidikan profesi Dietesien terdiri atas rumah sakit pendidikan, dinas 

kesehatan dan sarana lainnya.  

c. Rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan profesi Dietesien termasuk Pusat 

Pelayanan Kesehatan (PPK) II dan III.  

d. Sarana pelayanan kesehatan lain meliputi puskesmas, catering dan sarana lain 

harus   tersedia secara memadai untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai 

dengan Standar Kompetensi Profesi Dietesien.  

9.9 Teknologi Informasi  

Institusi pendidikan profesi Dietesien harus menyediakan fasilitas teknologi 

informasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk menjamin kelancaran 

proses pendidikan dan pencapaian kompetensi.  

a. Teknologi informasi digunakan untuk mengembangkan sistem informasi akademik, 

pengembangan pangkalan data, dan telekonferensi.  

b. Tersedia jaringan internet dengan bandwidth yang memadai untuk  menunjang 

proses pembelajaran dan  komunikasi antara pimpinan institusi, staf akademik dan 

mahasiswa   

c. Tersedia komputer dengan sesuai dengan rasio komputer dan mahasiswa. 

d. Tersedianya kepustakaan   
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9.10 Pembiayaan dan Pola Tarif  

Sumber pembiayaan penyelenggaraan RPL profesi Dietesien dapat berasal dari 

anggaran pemerintah, swasta/lembaga non pemerintah, sponsor dan peserta pendidikan. Pola 

tarif disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi masing-masing.  
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11 Lampiran-lampiran 

 

LAMPIRAN 1 

PENGAKUAN PEMBELAJARAN LAMPAU DAN DOKUMEN DUKUNG BAGI DOSEN 

PESERTA RPL DIETISIEN 

 

No Ranah Butir Kegiatan Batas Minimal (dalam 5 

tahun) 

Bukti Dokumen SKS 

1 Pengajaran Melaksanakan 

perkuliahan 

atau 

pengajaran 

16 pokok bahasan yang 

berbeda, terdiri dari : 

- minimal 8 pokok bahasan 

dari ≥ 1 mata kuliah spesifik 

bidang ilmu Gizi Klinik/Gizi 

Masyarakat/MSPM; dan 

jumlah sisanya dari pokok 

bahasan yang berbeda dari 

mata kuliah yang terkait 3 

bidang ilmu 

- SK/ST 

Penugasan  

- RPS 

- Surat 

Keterangan 

Pimpinan 

4 

Melaksanakan 

tutorial/praktiku

m/skill's lab  

4 mata kuliah (boleh MK 

yang sama) pada tahun 

akademik yang berbeda  

- SK/ST 

Penugasan  

- RPS 

- Surat 

Keterangan 

Pimpinan 

1 

Membimbing 

praktek kerja 

lapangan  

4 mata kuliah PKL (boleh 

MK yang sama) pada tahun 

akademik yang berbeda  

- SK/ST 

Penugasan  

1 

Membimbing 

dalam 

menghasilkan 

disertasi/thesis/

skripsi/laporan 

akhir studi 

- Sebagai pembimbing 

utama (2 disertasi/4 

thesis/6 skripsi/8 laporan 

akhir studi vokasi); atau 

- Sebagai pembimbing 

pendamping (4 disertasi/6 

thesis/8 skripsi/10 laporan 

akhir studi vokasi) 

- lembar 

pengesahan 

disertasi/thesis/sk

ripsi/laporan akhir 

studi 

2 

Mengembangk

an bahan 

3 buku ajar/modul/panduan 

praktikum yang berbeda, 

- cover  

- daftar isi 

1 
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No Ranah Butir Kegiatan Batas Minimal (dalam 5 

tahun) 

Bukti Dokumen SKS 

pengajaran/mo

dul  

sebagai ketua atau anggota 

tim penyusun 

2 Penelitian Melakukan 

penelitian  

2 kali penelitian (minimal 1x 

sebagai Peneliti Utama, 

dan/atau 1x sebagai 

peneliti anggota) 

-  kontrak 

penelitian 

1 

Mempublikasik

an artikel 

ilmiah di tingkat 

nasional/ 

internasional/b

uku 

4 publikasi, (minimal 1x 

sebagai penulis pertama, 

dan/atau 1x sebagai 

penulis kedua, dst) 

-  artikel publikasi 2 

Menyajikan 

karya ilmiah di 

seminar 

nasional/ 

internasional 

dalam bentuk 

poster/oral  

1x sebagai presenter oral, 

dan 1x sebagai penyaji 

poster (sebagai penulis 

pertama atau anggota) 

- sertifikat  

- materi/poster 

1 

3 Pengabdian 

Masyarakat 

Melakukan 

pengabdian 

masyarakat 

yang 

dilengkapi 

dengan 

proposal dan 

pengesahan 

pimpinan 

4 kegiatan dengan 1x 

pernah sebagai ketua 

- kontrak/laporan 

kegiatan 

- lembar 

pengesahan 

2 

4 Pengembang

an Ilmu  

Mengikuti 

seminar/pelatih

an teknis untuk 

meningkatkan 

kompetensi 

sebagai dosen; 

atau Sebagai 

narasumber 

seminar, 

- peserta 

Seminar/Pelatihan/Worksho

p (45 Jam JPL = 1 SKS), 

atau 

- pemateri (45 menit = 0.06 

SKS) 

- sertifikat 4 
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No Ranah Butir Kegiatan Batas Minimal (dalam 5 

tahun) 

Bukti Dokumen SKS 

fasilitator 

pelatihan 

materi dietetik, 

penyelenggara

an makanan 

dan gizi 

masyarakat  

Total SKS 19 SKS 
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LAMPIRAN 2 

PENGAKUAN PEMBELAJARAN LAMPAU DAN DOKUMEN DUKUNG BAGI TENAGA 

KESEHATAN PESERTA RPL DIETISIEN 

 

No Ranah Butir Kegiatan Batas Minimal (dalam 5 

tahun) 

Bukti Dokumen SKS 

1 Asuhan Gizi 

Klinik 

Kegiatan pelayanan 

asesmen/reasesmen 

(pasien kunjungan 

ulang), diagnosa gizi 

dan rencana intervensi 

gizi berdasarkan 

kondisi pasien rawat 

inap/rawat jalan, dan 

400 kasus/asuhan gizi 

minimal  pada 4 kasus 

besar, y.i anak, IPD, 

Bedah, Obsgyn (100 

pasien = 1 SKS) 

- surat keterangan atasan 

langsung yang menyatakan 

ybs telah mengerjakan 

sejumlah 400 kasus,  

- logbook yg diketahui 

atasan langsung dan 

kepala ruangan 

- formulir NCP/ADIME terisi 

lengkap 

6 

Kegiatan memberikan 

edukasi/konseling 

kepada pasien rawat 

inap/rawat jalan 

Edukasi dan Konseling 

pada 6 kasus yang 

berbeda (50 pasien = 1 

SKS) 

- Surat keterangan atasan 

langsung 

- logbook yg diketahui 

atasan langsung dan 

kepala ruangan 

- laporan kasus rawat jalan   

3 

2 Gizi 

Masyarakat 

Melakukan kegiatan 

perencanaan, 

implementasi/ 

intervensi dan monev 

program gizi, atau 

4 program gizi 

masyarakat yang 

berbeda 

- Laporan program meliputi 

perencanaan, 

implementasi, monevin 

program mengetahui 

atasan langsung 

1 

Kegiatan memberikan 

edukasi/konseling/peny

uluhan/PKRS/siaran 

radio,dll kepada 

masyarakat 

12 kali = 1 SKS  logbook mengetahui 

atasan langsung, materi 

(SAP) 

3 

3 Gizi Institusi 

Penyelengga

raan 

Makanan 

Melakukan kegiatan di 

unit penyelenggaraan 

makanan 

4 aktivitas yang berbeda 

(diantaranya 

pengawasan 

menu/perencanaan 

anggaran/HACCP/penge

mbangan 

resep/perencanaan 

SDM/dll) 

- Surat keterangan 

pelaksanaan kegiatan 

penyelenggaraan makanan 

diketahui pimpinan Dinas 

Kesehatan/Puskesmas dan 

institusi 

- Laporan kegiatan 

penyelenggaraan makanan 

3 
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No Ranah Butir Kegiatan Batas Minimal (dalam 5 

tahun) 

Bukti Dokumen SKS 

- Surat tugas sebagai 

penanggung jawab/anggota 

tim dalam penyelenggaraan 

makanan 

4 Pengemban

gan Ilmu 

Membimbing praktik 

kerja lapangan 

mahasiswa, dan/atau 

20 mahasiswa = 1 SKS - Lembar pengesahan 

laporan PKL 

3 

Kegiatan sebagai 

peserta 

seminar/simposium/wor

kshop/kursus/diskusi 

panel/lokakarya/pelatih

an bidang gizi; 

dan/atau 

- peserta 

seminar/simposium/work

shop/kursus/diskusi 

panel/lokakarya/pelatiha

n bidang gizi (45 Jam 

JPL = 1 SKS), atau 

- sertifikat 

Kegiatan sebagai 

narasumber/fasilitator 

pelatihan materi 

dietetik, 

penyelenggaraan 

makanan dan gizi 

masyarakat  

- pemateri (45 menit = 

0.06 SKS) 

- sertifikat 

- materi 

Total SKS 19 SKS 
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LAMPIRAN 3 

FORM 01. PORTOFOLIO/DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA RPL DIETISIEN 

 

IDENTITAS DIRI 

 

Nama (lengkap dengan gelar) : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Jenis Kelamin : 

Agama : 

Instansi/Sekolah : 

Bidang Keahlian : 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Jurusan/Program Studi Tahun 

lulus 

    

    

    

    

RIWAYAT PEKERJAAN 

PENGALAMAN BEKERJA DI BIDANG DIETETIKA 

Tahun Institusi 

Tempat 

Bekerja 

Unit/Bagian Uraian Tugas Waktu 

(minggu) 
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PENGALAMAN BEKERJA DI BIDANG GIZI MASYARAKAT 

Tahun Institusi 

Tempat 

Bekerja 

Unit/Bagian Uraian Tugas Waktu 

(minggu) 

     

     

     

     

PENGALAMAN KERJA DI BIDANG MANAJEMEN PENYELENGGARAAN MAKANAN 

Tahun Institusi 

Tempat 

Bekerja 

Unit/Bagian Uraian Tugas Waktu 

(minggu) 

     

     

     

     

PELATIHAN PROFESIONAL 

Tgl Jenis Pelatihan Penyelenggara Materi Waktu (jam) 

     

     

     

SERTIFIKASI KEAHLIAN/PROFESI 

Tgl Jenis Sertifikasi Penyelenggara 

   

   

   

PENELITIAN 
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Tahun Judul Penelitian 

  

  

  

KARYA ILMIAH  

Tahun Judul Karya Ilmiah 

  

  

  

PENGALAMAN MENGAJAR 

Tahun Mata Kuliah 

  

  

  

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

Tgl Judul Penyelenggara Posisi Waktu 

     

     

     

Mengetahui Pimpinan Unit Kerja, 

 

 

 

 

 


