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ietisien merupakan

profesi gizi yang

berwenang untuk bekerja

pada fasilitas kesehatan

ataupun melakukan

praktik secara mandiri. Salah satu peran

dietisien adalah sebagai komunikator gizi

yang dapat melakukan komunikasi gizi

menggunakan berbagai media kepada

konsumen, masyarakat, serta dunia usaha

terkait informasi terkait gizi baik yang

bersifat prefeventif maupun kuratif. Media

yang digunakan dietisien dapat berupa

media cetak dalam bentuk poster, leaflet,

dan spanduk (AIPGI & PERSAGI, 2016).

Selain media dalam bentuk cetak, seiring

perkembangan zaman dan teknologi

berkembang pula media sosial. Media

sosial adalah alat komunikasi yang

digunakan oleh pengguna dalam proses

sosial (Nasrullah, 2015).

Media sosial mengubah cara

berkomunikasi pada era serba digital.

Komunikasi baik secara langsung ataupun

tidak langsung menjadi lebih mudah

karena kita tidak perlu bertemu tatap muka

atau dengan istilah lain kita dapat

berkomunikasi secara online dengan siapa

pun dan kapan pun. Beberapa akun media

sosial yang berkembang di masyarakat

antara lain Facebook, Twitter, Path,

Instagram, Youtube dan juga WhatsApp

(Mulawarman & Nurfitri, 2017). Dietisien

dapat memanfaatkan media sosial untuk

berbagai keperluan yang berkaitan dengan

kegiatan keprofesian, terutama yang

berkaitan dengan komunikasi secara

online. Teknologi digital dapat

dimanfaatkan untuk membantu dietisien

agar dapat terhubung dengan kolega

hingga klien, menyampaikan informasi gizi

dan menyediakan jasa konsultasi gizi

secara virtual dan lain sebagainya (Mairi,

2016).

Berkaitan dengan penggunaan media

sosial terutama dalam komunikasi gizi,

menurut the Academy of Nutrition and

Dietetics terdapat beberapa prinsip yang

berkaitan dengan etika profesi yang harus

dipenuhi dietisien. Prinsip yang pertama
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adalah tetap mempertahankan kejujuran,

integritas dan prinsip keadilan. Dietisien

juga diharapkan dapat mendukung dan

mempromosikan standar yang tinggi dalam

praktik keprofesian. Selain itu, dietisien

tidak terlibat dalam praktik atau komunikasi

yang salah atau menyesatkan,

memperlakukan klien dengan hormat dan

melindungi informasi rahasia dari klien

(Helm & Jones, 2016).

Beberapa strategi yang dapat diikuti

untuk membantu mengarahkan agar

komunikasi di media sosial dapat berjalan

efisien di antaranya (Helm & Jones, 2016):

a. Identifikasi Tujuan Media Sosial
Dietisien harus mempertimbangkan

tujuan dan visi penggunaan media

sosial. Apakah hanya sebatas

mengikuti tren yang ada, informasi gizi

dan networking dengan kolega atau

klien? Ataukah tujuan media sosial

untuk mengedukasi masyarakat

secara umum, mempromosikan

produk dan jasa konseling dan

membangun bisnis? Penetapan tujuan

akan berimbas pada strategi media

sosial, waktu pengerjaan hingga

sumber daya yang harus digunakan.

b. Selektif
Sebaiknya dipilih satu media sosial

agar lebih fokus mengembangkan

media sosial tersebut karena semakin

banyak media sosial yang digunakan,

maka semakin banyak pula waktu

yang dibutuhkan untuk

mengembangkan media sosial

tersebut.

c. Ketahui Siapa Target Media Sosial
Dengan mengetahui siapa target

media sosial, maka akan lebih dalam

menyusun pesan serta dapat

ditentukan saluran komunikasi yang

dapat digunakan.

d. Tambahkan Nilai
Share pada media sosial dapat

menggunakan prinsip 80:20 dengan

80% berisi konten media sosial yang

bermanfaat bagi target dan 20% harus

berisi self promotional. Tambahkan

nilai dengan memberikan pembaruan

secara ilmiah pada artikel/ posting

media sosial.

e. Belajar dari yang Lain
Proses mempelajari dietisien atau

praktisi gizi yang sudah

berpengalaman dalam menggunakan

media sosial dapat mengarahkan kita

sebaiknya bagaimana dalam

mengelola media sosial

f. Belajar Menjadi Pembaca
Sebaiknya dietisien memposisikan diri

sebagai pembaca sehingga akan lebih

menguatkan dalam penyusunan

konten media sosial, misalnya dengan

menggunakan bahasa yang jelas dan

sederhana, menformat teks agar lebih

ringkas, menyediakan info ataupun

grafis yang sesuai

g. Menjadi Autentik
Sebaiknya media sosial yang dibuat

dapat menujukkan bahwa kita

professional dan berbeda dari media

sosial milik personal lainnya.

h. Mensosialisasikan Media Soal
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Media sosial yang kita miliki sebaiknya

terupdate dan mudah untuk ditemukan

masyarakat secara umum. Dengan

memiliki konten media sosial yang

baik, akan banyak pula orang yang

mengikuti dan follower ini berpotensi

mengajak orang lain untuk mengikuti

dan melihat media sosial kita.

i. Bersikap Responsif
Media sosial adalah segalanya

tentang komunikasi dua arah berupa

dialog dan bukan monolog sehingga

dietisien harus siap untuk menanggapi

pertanyaan dan komentar di setiap

waktu. Apabila dietisien dapat

menanggapi secara tepat waktu maka

akan terbangun rasa percaya dan

kebersamaan dengan target media

sosial kita.

j. Berfokus pada Data
Penyampaian informasi sebaiknya

berbasis kelimuan dan menggunakan

data terbaru yang tepat sehingga ilmu

gizi yang kita pelajari dapat

tersampaikan kepada target. Keilmuan

gizi berkembang secara cepat

sehingga kita harus mengelola konten

media sosial berbasis keimuan dan

data terbaru.

k. Mencari Bantuan
Dalam mengelola media sosial, ada

kalanya kita membutuhkan

orang/pihak lain yang lebih ahli/

berpengalaman di bidang teknologi

dan desain. Semakin menarik desain

media sosial kita akan meningkatkan

potensi untuk mendapatkan lebih

banyak orang sebagai target media

sosial.

Media sosial dapat dimanfaatkan oleh
dietisien agar tetap terhubung dengan
orang lain, dapat mempromosikan gizi
kesehatan kepada masyarakat,
mengadvokasi, dan dapat memajukan karir
dietisien. Beberapa strategi dapat
dilakukan agar dapat mengelola media
sosial dengan efisien bahkan dapat
menghasilkan keuntungan. Lebih lanjut,
dietisien tetap harus memperhatikan kode
etik profesi sehingga dietisien dapat
menggunakan media sosial dengan lebih
bijak.
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