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olaborasi antar

tenaga kesehatan lintas

profesi peru dilakukan

agar dapat memberikan

pelayanan kesehatan

yang paripurna kepada pasien atau

masyarakat. Konsep kolaborasi inilah yang

harus dilatih sejak calon tenaga kesehatan

masih dalam masa pendidikan.

Interprofessional Education atau IPE

terjadi saat dua atau lebih individu dari

profesi yang berbeda saling berbagi

pengetahuan dan keterampilan serta

belajar satu sama lain yang bertujuan

untuk menciptakan kolaborasi yang efektif

dalam meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan (WHO, 2010). Pentingnya

penerapan IPE bagi calon tenaga

kesehatan yang dalam masa pendidikan

membuat Ditjen Dikti Kemendikbud sejak

tahun 2011 telah mengembangkan proyek

Health Professional Education Quality

(HPEQ) berupa beberapa program yang

berdasarkan nilai-nilai kolaborasi dan

pendidikan interprofesi. Menurut

International Interprofesional Conference

yang diadakan di Pittsburgh tahun 2014

silam menyatakan bahwa IPE sudah

sangat berkembang. Meskipun Indonesia

terbilang terlambat dibandingkan dengan

negara-negara maju lainnya seperti

Amerika, Kanada, Australia dan Eropa

beberapa implementasi proyek HPEQ

berupa konferensi internasional yang

mengedepankan tema kolaborasi

interprofesi, kajian mengenai persepsi dan

kesiapan implementasi pendidikan

interprofesi, pengajaran, hibah penelitian,

publikasi internasional hingga kompetisi

foto dan video bertemakan kolaborasi dan

pendidikan interprofesi sudah dilakukan.

Salah satu penelitian terbaru dibidang gizi

menyatakan bahwa Interprofessional

Education Collaborative Practice (IPE-CP)

dinilai sangat efektif untuk meningkatkan

pengetahuan dan sikap ibu hamil (Sudarmi

dkk, 2020).

Kesiapan mahasiswa gizi di

Indonesia dalam menghadapi IPE salah

satunya tergambarkan melalui hasil survey
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nasional yang dilakukan oleh Ikatan

Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia

(ILMAGI) pada 2015 silam. Sebagian besar

responden yang merupakan mahasiswa

gizi Indonesia menyatakan sudah

mengetahui apa yang dimaksud dengan

IPE (71,1%) dan bahkan 51% responden

sudah pernah melakukan praktik

kolaborasi dengan mahasiswa kesehatan

lainnya. Sebanyak 93,3% dari responden

merasa bahwa dibutuhkan mata kuliah

khusus mengenai kolaborasi antar tenaga

kesehatan dan 62,4% responden merasa

siap mengahadapi IPE. Namun hanya

66,4% responden yang menjawab bahwa

kampusnya mendukung kegiatan IPE.

Salah satu bentuk dukungan institusi

terhadap penerapan IPE dilakukan oleh

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

yaitu dengan menerapkan IPE sebagai

mata kuiah wajib bagi mahasiswanya

termasuk mahasiswa sarjana gizi.

Sedangkan bagi mahasiswa profesi

dietisien masih dalam masa percobaan

yang mulai dilakukan pada rotasi gizi klinik

tahun ajaran 2019 – 2020 ini.

Penerapan IPE yang masih terus
disempurnakan ini tidak lepas dari
beberapa hambatan yang ada. Bagi
mahasiswa gizi Indonesia hambatan yang
seringkali dialami dalam menghadapi IPE
adalah tidak mengetahui tentang peran
dan batasan profesi kesehatan lain dan
tidak mengetahui cara mengelola konflik
yang dapat terjadi antar tenaga kesehatan.
Ego yang tinggi pada masing-masing
profesi dan adanya rasa superior antar
profesi juga menjadi hambatan bagi
penerapan IPE (ILMAGI, 2015). Beberapa
hambatan yang dirasakan mahasiswa gizi
tersebut dapat menjadikan dasar untuk
memperbaiki sistem pembelajaran
berbasis IPE yang ada dan cara pandang
masing-masing tenaga kesehatan agar
dapat saling melengkapi untuk
memberikan pelayanan yang paripurna
bagi pasien ataupun masyarakat. Menurut
hemat saya, hambatan ini menunjukkan
bahwa pendidikan karakter perlu dikuatkan
dalam implementasinya dimana penguatan
karakter sudah menjadi salah satu program
prioritas sejak 2016 silam (Kemendikbud,
2017).
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