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ada era revolusi ini pelayanan
Industry 4.0 pilihannya hanya
ada dua yakni beradaptasi
atau ketinggalan. “Pelayanan
kesehatan di era industry 4.0
turut bergerak, seperti

perubahan teknologi, sosial ekonomi, gaya
hidup dan lingkungan yang turut berubah
dan banyaknya inovasi di bidang kesehatan
yang bertujuan untuk menaikkan derajat
kesehatan. Dalam konteks tujuan
Pembangunan Millenium (Millenium
Development Goals) yang telah menjadi
komitmen bersama kita untuk dicapai,
dalam hal kemajuan yang terkait dengan
nutrisi akan memberikan sumbangan positif
bagi percepatan pencapaian Pembangunan
Milenium. Dalam grafik status gizi balita
Indonesia Tahun 2013-2018 menunjukkan
adanya perbaikan status gizi buruk, namun
hal ini masih jauh dari target WHO (World
Health Organitation) dimana gizi kurang
dan buruk harus diturunkan menjadi kurang
dari 10%, stunting harus diturunkan
menjadi kurang dari 20%, serta balita kurus
dan sangat kurus harus diturunkan menjadi
kurang dari 5%. Disamping itu juga masih
terdapat masalah gizi lain yang harus di
atasi yakni penyakit degeneratif sebagai
akibat dari kelebihan gizi (Kemenkes RI,

2019). Dalam kehidupan manusia,
berkaitan dengan tumbuh kembang dan
proses penuaan dimana masa kehidupan
dimulai dari masa kehamilan, masa
menyusui, masa bayi, masa balita, masa
usia sekolah, masa remaja, masa usia
dewasa dan masa usia lanjut yang
semuanya itu dipengaruhi oleh nutrisi untuk
menunjang kelangsungan hidup. Kesehatan
tidak hanya untuk meningkatkan angka
harapan hidup tetapi juga meningkatkan
kualitas hidup diantaranya makanan dan
gizi yang menjadi dimensi penting dalam
pengukuran kualitas hidup seseorang, sebab
kualitas hidup merupakan ukuran hasil
yang penting dalam kesehatan.

Untuk dapat mencapai kualitas
hidup serta meningkatkan angka harapan
hidup dibutuhkan tenaga kesehatan yang
mempunyai kompeten dalam bidang gizi
agar dapat mengatasi masalah-masalah
diatas. Profesi Dietisien merupakan lulusan
nutrisionis dengan keahlian yang kompeten
dalam bidang gizi dimana memiliki
kompetensi melakukan pelayanan gizi di
berbagai sarana pelayanan kesehatan,
industri penyelenggaraan makanan banyak
(institusi), perbaikan gizi masyarakat serta
pelayanan gizi di tempat-tempat kebugaran.
Lalu bagaimana peran dan cara kerja
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seorang dietisien di masyakarat? Seorang
dietisien tidak terlepas dari masyarakat!
Seorang dietisien dapat memberikan
pelayanan kepada siapa saja yang
mempunyai masalah gizi, seperti memberi
pengkajian gizi, meneggakkan diagnosa
gizi, memberikan intervensi gizi pada klien
maupun pasien yang sedang berada pada
keadaan kegawatdaruratan, memberikan
konseling gizi maupun  pendidikan dan
pelatihan, selain itu juga seorang dietisien
dapat berada pada tempat-tempat
kebugaran (sport dietisein) dengan
memberikan penilaian status gizi yang
aman, mendukung kesehatan dan performa
olahraga, mampu mengatur menu atlet serta
pengelenggaraan makanan atlet. Dengan
demikian dieitisien dapat membantu
meningkatkan kualitas hidup seseorang
pada semua jenis usia.

Soerang dietisien membutuhkan
kerjasama yang erat antar berbagai profesi
terkait guna menunjang pelayanan
kesehatan. Profesi-profesi tersebut seperti
dokter, perawat, farmakolog dan profesi
kesehatan pendukung lainnya. Dokter
berperan sebagi ketua tim asuhan gizi yang
bertanggung jawab atas pelayanan
kesehatan secara keseluruhan. Dokter
menegakkan diagnosa dan terapi secara

keseluruhan, dan mengirimkan pasien ke
dietisien serta melakukan evaluasi
pelayanan gizi berdasarkan masukkan dari
dietisien serta melakukan perubahan diet
bila diperlukan. Perawat merupakan
penghubung utama antara pasien dan
anggota tim lain karena adanya kontak
secara terus menerus selama 24 jam dengan
pasien. Perawat juga mengamati pasien
sewaktu makan, melaporkan penerimaan
makanan dan kemungkinan adanya
masalah-masalah lain yang berkaitan
dengan diet. Farmakolog merupakan orang
yang bertanggung jawab terhadap obat-
obatan dan cairan parenteral bila
diperlukan. Farmakolog dapat memberi
masukan terkait interaksi obat dan zat gizi,
memberi ketersediaan makanan parenteral,
melakukan evaluasi terhadap cairan
parenteral serta mengusulkan perubahan
bila perlu, dan juga tenaga-tenaga
kesehatan lainnya yang berkaitan dalam
membantu perbaikan gizi seseorang. Oleh
sebab itu, baik dokter, dietisien, perawat,
apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya
merupakan profesi yang hebat di bidangnya
masing-masing dan bila disatukan menjadi
sebuah tim tentunya masing-masing profesi
akan saling melengkapi dan menguatkan.
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