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Profesional memiliki arti yaitu seseorang yang menawarkan jasa sesuai dengan 

peraturan di bidang yang dikuasainya dan mendapatkan upah atas jasa yang telah 

ditawarkan. Seorang profesional haruslah memiliki suatu keahlian yang didapatkan dari 

suatu proses pendidikan yang berkualitas. Tak hanya pendidikan, pengetahuan, atau 

keterampilan, profesionalisme juga berhubungan dengan perilaku (Tjaronosari dan 

Herianandita, 2018). Hal ini karena perilaku atau etika merupakan salah satu fondasi 

profesionalisme di era modern ini. Menurut Herlambang (2011), etika dan perilaku 

profesionalisme diibaratkan sebagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu 

profesi dan dituangkan dalam sebuah pedoman.  

Profesionalisme pada praktek layanan kesehatan dapat menciptakan suatu 

pelayanan yang aman dan etis, serta dapat membentuk kepercayaan dari masyarakat 

(Monrouxe et al., 2017). Apabila pada praktek pelayanan kesehatan tersebut memberikan 

pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan dari masyarakat akan 

dapat muncul dengan sendirinya. Profesionalisme menjadi bagian penting dalam standar 

kompetensi minimum untuk profesi kesehatan. Profesi gizi merupakan salah satu profesi 

dalam kedokteran. Profesi gizi dituntut untuk menunjukkan profesionalisme saat 

ditempatkan sejajar dengan profesi kesehatan lain. Profesionalisme dalam nutrisi dan 

dietetik didefinisikan sebagai meningkatnya kesejahteraan klien dan lebih mementingkan 

kepentingan klien dibandingkan kepentingan diri sendiri. Klien memiliki hak untuk dilayani 

dengan keahlian dan etika yang baik. Sebuah dilema dapat terjadi pada seorang tenaga 

kesehatan saat dirinya mengalami konflik antara sikap profesional dan kepentingan pribadi 

di dalam hubungan mereka dengan klien (American Dietetic Association, 2009).  

Dart et al. (2019) dalam kajian literaturnya mengonseptualisasikan definisi 

profesionalisme dalam nutrisi dan dietetik yang terdiri dari: 1) kualitas diri/pribadi, 2) 

komunikasi interpersonal, 3) pendekatan terhadap praktek, dan 4) komitmen untuk belajar 

sepanjang hayat. Keempat konsep profesionalisme tersebut saling mempengaruhi dan 

melengkapi. Empati merupakan kualitas pribadi yang paling konsisten disebutkan pada 

literatur yang dikaji (Grace and Trede, 2013; Palermo et al., 2015). Sikap empati penting 

untuk dimiliki oleh tenaga profesional, apalagi bila pekerjaannya berhubungan dengan 

konsultasi atau konseling yang berhubungan langsung dengan klien. Sikap empati 

merupakan salah satu bentuk timbal balik terhadap apa yang telah disampaikan oleh klien. 

Penanda profesionalisme yang lain adalah kemampuan dalam beradaptasi dengan segala 



perubahan, dalam artian memiliki sikap fleksibilitas (Grace and Trede, 2013; Palermo et al., 

2015; Vogelzang and Roth-Yousey, 2001). Sikap fleksibilitas ini dapat ditunjukkan apabila 

sedang berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Seorang ahli gizi tidak dapat hanya 

memutuskan segala sesuatu terkait nutrisi yang diberikan kepada pasien, namun juga perlu 

mempertimbangkan masukan dari tenaga kesehatan lain yang juga ikut bertanggungjawab. 

Kualitas pribadi lainnya yaitu kepercayaan, kejujuran dan integritas, keandalan, dan rasa 

hormat yang disertai oleh penerimaan. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi 

seorang ahli gizi dengan orang lain (Nortje, 2017). Orang lain tersebut dapat diartikan 

sebagai klien/pasien dan keluarga/pengasuh, serta anggota tim perawatan kesehatan (Cant, 

2009; Cant and Aroni, 2008). Komunikasi antar tenaga kesehatan merupakan suatu hal 

yang penting untuk dilakukan. Tanpa komunikasi yang baik, maka pelayanan yang diberikan 

kepada klien/pasien menjadi tidak seimbang. Ahli gizi sebagai seorang konselor harus 

mampu memberikan motivasi maupun penghargaan atas apa yang telah dialami atau yang 

telah dilakukan oleh klien. Dalam melakukan konseling, seorang ahli gizi diharuskan 

memiliki prinsip untuk berpusat kepada klien. Artinya, bahwa segala sesuatu yang 

diputuskan harus berdasarkan persetujuan dari klien, apakah klien bersedia untuk 

melakukan suatu perubahan dalam hidupnya. Pengertian dari pendekatan terhadap praktek 

yaitu dapat menerapkan sikap dan pengetahuan secara bersamaan saat melakukan 

pekerjaan. Contohnya adalah menjadi seorang ahli gizi yang rasional, beralasan, proaktif, 

serta dapat menunjukkan inisiatif dan jiwa kepemimpinan (Grace and Trede, 2013; Palermo 

et al., 2015). Praktek berbasis evidence-based merupakan suatu hal yang wajib untuk 

dilakukan bagi tenaga kesehatan. Penggunaan teknologi dan peralatan untuk mendukung 

praktek juga dianggap penting bagi seorang ahli gizi profesional. Komitmen untuk 

pembelajaran seumur hidup menjadi tema kunci yang mendefinisikan profesionalisme dalam 

nutrisi dan dietetik (Vogelzang and Roth-Yousey, 2001; Palermo et al., 2015). Komitmen 

untuk pengembangan diri dan membangun pengetahuan dapat meningkatkan kompetensi 

profesional sepanjang karir yang dijalani.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

American Dietetic Association. American Dietetic Association/Commission on Dietetic 
Registration Code of Ethics for the Profession of Dietetics. J Am Diet Assoc, 2009, 
109(8):1461-1467. 

Cant, R. Constructions of Competence within Dietetics: Trust, Professionalism and 
Communications with Individual Clients. Nutr Diet, 2009, 66(2): 113-118. 

Cant, R. P., and Aroni, R. A. Exploring Dietitians’ Verbal and Nonverbal Communication 
Skills for Effective Dietitian-Patient Communication. J Hum Nutr Diet, 2008, 21: 502-

511. 



Dart, J., McCall, L., Ash, S., Blair, M., Twohig, C., and Palermo, C. Toward a Global 
Definition of Professionalism for Nutrition and Dietetics Education: A Systematic 
Review of the Literature. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2019. 

Grace, S., and Trede, F. Developing Professionalism in Physiotherapy and Dietetics 
Students in Professional Entry Courses. Studies Higher Educ, 2013, 38(6): 793-806 

Herlambang, Susatyo. 2011. Etika Profesi Tenaga Kesehatan (pedoman untuk sukses 
berkarya bagi tenaga kesehatan). Yogyakarta : Gosyen Publishing. 

Monrouxe, L., and Rees, C. Healthcare Professionalism: Improving Practice through 
Reflections on Workplace Dilemmas. West Sussex, UK: Wiley & Sons; 2017: 1-259. 

Nortje, N. Attributes Contributing to the Development of Professionalism as Described by 
Dietetics Students. South Afr J Clin Nutr, 2017, 30(1): 21-23. 

Palermo, C., Conway, J., Beck, E., Dart, J., Capra, S., and Ash, S. A Methodology for 
Developing Competency Standards for Dietitians in Australia. Nurs Health Sci, 2015, 
18(1): 130-137. 

Tjaronosari dan Herianandita, E. Bahan Ajar Gizi: Etika Profesi. Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan 
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2018. 

Vogelzang, J. L., Roth-Yousey, L. L. Standards of Professional Practice: Measuring the 
Beliefs and Realities of Consultant Dietitians in Health Care Facilities. J Am Diet 
Assoc, 2001, 101(4): 473-480. 

 

 


