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esehatan, penyakit dan

sistem pelayanan

kesehatan adalah

sebuah domain praktik

yang sangat kompleks

dan selalu berubah-ubah, yang

membutuhkan tenaga kesehatan yang

profesional. Salah satu area yang dapat

memberikan potensi untuk memperbaiki

kualitas kesehatan masyarakat adalah

dengan mengoptimalkan asupan gizi

masyarakat. Dalam hal ini, dietisien

memiliki keahlian dan kemampuan dalam

perannya mengoptimalkan nutrisi

masyarakat dan menyelesaikan masalah

terkait nutrisi pada masyarakat (Palermo,

2015). Dalam perjalanan pendidikannya,

dietisen secara merata memahami dan

mempelajari berbagai macam standar

kompetensi (penyelenggaraan makanan,

asuhan gizi pada pasien dan asuhan gizi

pada komunitas dan kesehatan

masyarakat) sehingga saat lulus, mereka

akan memiliki kemampuan menyelesaikan

masalah dalam jangkauan yang lebih

bervariasi dan tidak terbatas pada satu

bidang. Sesuai dengan PMK RI No.

26/Thn. 2013, disebutkan bahwa Dietisien

adalah tenaga lulusan pendidikan profesi

yang telah teregistrasi melalui kelulusan uji

kompetensi sesuai ketentuan hukum yang

resmi.

Menjadi seorang profesional berarti

mampu menempatkan diri sebagai

seseorang yang mengerti dan paham akan

tugas dan tanggungjawab pekerjaan,

membangun hubungan dan relasi kerja

dengan tim lain, serta selalu fokus dan

konsisten dengan target dan tujuan

organisasi. Terdapat 7 poin yang dapat

digunakan untuk membangun

mentalitas/sifat profesional, seperti berikut

(Tjaronosari & Herianindita, 2018) :

1) Mentalitas mutu

Profesionalisme tidak identik dengan

pendidikan tinggi, namun sikap dasar

seseorang dalam menjalani

profesinya. Misalkan seorang pengukir

kayu walaupun hanya lulusan SMP,

tetapi jika sanggup mengukir dengan
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segenap hati sampai dihasilkan suatu

karya ukir maka ia adalah seorang

profesional. Sebaliknya dengan

seorang professor yang mengajar

mahasiswa nya dengan asal-asalan

tidak disebut sebagai seorang

profesional.

2) Mentalitas altruistic

Mutu kerja seorang profesional juga

harus memiliki nilai kerja yang

diabdikan melalui kebaikan hati hingga

kerelaan berkorban untuk kebaikan

masyarakat

3) Sifat melayani

Seorang profesional akan terus

berusaha memberikan pelayanan

yang prima kepada kliennya melalui

interaksi kerja yang dilakukan.

4) Mentalitas pembelajar

Seorang profesional dalam sepanjang

karirnya terus memiliki semangat dan

keingintahuannya untuk terus belajar

dan memahami ilmu-ilmu baru yang

berkaitan dengan bidangnya.

5) Sifat pengabdian

Memiliki semacam “rasa

keterpanggilan” untuk menekuni dan

mengabdi penuh pada bidang

profesinya.

6) Sifat kreatif

Setelah menguasai kompetensi teknis

di bidangnya, maka dengan sendirinya

ia akan menemui dan menghayati seni

atau “the aestetic” dari pekerjaannya.

7) Sifat etis

Tidak akan sekali-kali mencoreng

moralitas dan etika profesinya untuk

kekuasaan atau uang

Profesi gizi dan profesi kesehatan lain,

dalam sejarahnya merupakan cabang dari

profesi kedokteran sehingga dituntut untuk

mampu menunjukkan profesionalisme

yang lebih tinggi dan mempunyai pedoman

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

tumpang tindih kewenangan antar profesi

kesehatan. Persyaratan profesi gizi

sebagai tenaga profesional antara lain

adalah sebagai berikut (Tjaronosari &

Herianindita, 2018) :

1. Memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang bersifat khusus atau

spesialis

2. Melalui jenjang pendidikan yang

menyiapkan tenaga profesional

3. Keberadaannya diakui dan diperlukan

oleh masyarakat

4. Mempunyai kewenangan yang

disahkan atau diberikan oleh

pemerintah

5. Mempunyai peran dan fungsi yang

jelas

6. Mempunyai kompetensi yang jelas

dan terukur

7. Memiliki organisasi profesi sebagai

wadah

8. Memiliki etika Ahli Gizi

9. Memiliki standar praktik

10. Memiliki dasar standar pendidikan

yang dapat digunakan untuk

mengembangkan profesi
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11. Memiliki standar berkelanjutan

sebagai wahana pengembangan

kompetensi

Dalam perjalanannya di Indonesia,

tenaga gizi yang ada di Indonesia saat ini

berlatar belakang pendidikan mulai dari

Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister

dan Pendidikan Profesi. Sehingga dibuat

standar kompetensi yang disusun

berdasarkan jenjang kualifikasi dan jenis

tenaga gizi. Sampai saat ini, standar

profesi gizi telah ditetapkan pada KMK RI

No. 374/Thn. 2007 tentang Standar Profesi

Gizi. Secara umum, tujuan disusunnya

standar kompetensi profesi gizi adalah

sebagai dasar pengembangan profesi Gizi

di Indonesia untuk mencegah kewenangan

profesi yang berkaitan dengan gizi lainnya

saling bertumpangtindih. Adapun, tujuan

khususnya adalah untuk mencegah

munculnya malpraktik pelayanan kegizian

melalui penjagaan mutu Ahli Gizi,

penjagaan dan peningkatan mutu

pelayanan kegizian yang profesional baik

untuk perorangan maupun populasi

masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan

kepada masyarakat, seorang dietisien

harus menerapkan Nutrition Care Process

(NCP) sesuai dengan kaidahnya dan

memahami etika dalam melaksanakan

tugasnya. Etika dalam pelaksanaan NCP

harus dilakukan dengan penuh tanggung

jawab, mengikuti kaidah ilmiah yang benar,

memperhatikan etika serta pusat perhatian

ada pada klien/pasien yaitu untuk menjaga

keselamatannya dan mencegah

pasien/klien cedera. Proses NCP dari

assessment hingga monitoring evaluasi

harus sepenuhnya memperhatikan prinsip

keselamatan pasien mulai dari mencuci

tangan, identifikasi pasien/klien dengan

benar, mencegah kesalahan dalam

pemberian diet serta menjaga etika dalam

berkomunikasi. Etika dalam kegiatan ini

akan menujukkan lebih jauh bagaimana

profesionalisme ahli gizi di hadapan

seorang pasien.klien untuk memberikan

perlindungan dan pelayanan gizi kepada

pasien/klien (Tjaronosari & Herianindita,

2018). Selain itu, pada bidang manajemen

penyelenggaraan makanan, dietisien

merupakan seorang profesional yang

sangat terkualifikasi untuk mengatur

jalannya departemen penyelenggaraan

makanan karena adanya skill yang dimiliki

serta kemampuannya yang memahami

dua bidang sekaligus yaitu terkait gizi dan

makanan. Tetapi, hal ini bukan merupakan

hal yang mudah untuk dilakukan, seorang

dietisien harus memiliki kepekaan dan

kepedulian terkait sistem keuangan dan

keterampilan dalam memilih keputusan

agar dapat memberikan advokasi atau

perubahan yang akan menguntungkan

baik bagi departemennya maupun kepada

masyarakat pada umumnya (Wright,

2017).
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