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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Fasilitas Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan Kota 

Semarang 

a. Fasilitas Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 Kota Semarang hingga tahun 2016 memiliki cukup lengkap fasilitas 

kesehatan utama yang meliputi Rumah Sakit Umum (Swasta, Daerah, 

Pusat, TNI/ Polri), Rumah Sakit Khusus (Jiwa, Ibu dan Anak, Bersalin), 

Puskesmas, Posyandu, Apotek, Laboratorium Kesehatan, Klinik Spesialis/ 

Utama, Klinik 24 Jam, dan praktek Dokter. Fasilitas kesehatan utama yang 

terdapat di kota Semarang meliputi Rumah Sakit, Rumah Bersalin, 

Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai 

Pengobatan, dan Apotek. Jumlah RS di Kota Semarang yang tercatat 

hingga tahun 2016 sebanyak 25 unit terdiri dari enam RS Pemerintah, 12 

RS Swasta, dan tujuh RS Khusus.72 

 Setiap RS di kota Semarang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap 

sehingga secara tidak langsung diperlukan pelayanan gizi yang sesuai 

untuk menunjang perawatan pasien. Pelayanan gizi RS umumnya 

dipegang langsung oleh para tenaga gizi agar lebih mudah dalam 

pengaturannya. Data Profil Kesehatan Kota Semarang tahun 2016 

                                                           
72 Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2016, Profil Kesehatan Kota Semarang 
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menunjukkan hanya terdapat jumlah tenaga gizi 209 orang di kota 

Semarang dengan sebaran 36 orang di Puskesmas dan 173 orang di RS.73 

 

b. Pelayanan Gizi di RS Wilayah Kota Semarang 

 Angka malnutrisi RS di Kota Semarang belum pernah tercatat dalam 

Profil Kesehatan Kota Semarang sehingga cukup sulit untuk menganalisis 

kebutuhan akan tenaga gizi yang sesuai. Data Profil Kesehatan hanya 

menunjukkan cakupan gizi bayi dan balita yang mencakup angka 

malnutrisi mereka di masyarakat. Pelayanan gizi juga belum menjadi salah 

satu standar yang diperhitungkan dalam keberhasilan pelayanan RS.74 

 Berdasarkan penelitian dari empat RS di Kota Semarang ternyata 

setiap RS sudah memiliki pelayanan gizi walaupun tidak diketahui apakah 

sudah terstandarisasi atau belum. Pelayanan gizi di RS kota Semarang 

umumnya diatur oleh kebijakan gizi yang dibuat oleh para tenaga gizi 

kemudian dilakukan pengesahan oleh pimpinan RS, di antaranya RS 

pemerintah dan RS swasta. Menariknya ternyata dari survei yang 

dilakukan, setiap RS memiliki ciri khas masing–masing tergantung dari 

fasilitas dan SDM yang tersedia. Salah satu yang menarik yaitu terdapat 

RS swasta berbadan hukum yang pelayanan gizinya langsung di bawah 

manajemen RS sehingga kebijakan yang dibuat melibatkan pimpinan RS 

melalui salah satu departemen. Selain itu, RS pemerintah juga memiliki 

                                                           
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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ciri tersendiri dalam pelayanan gizinya yang terpilah menjadi pelayanan 

asuhan gizi dan pelayanan penyelenggaraan makanan secara umum. 

 

2. Gambaran Obyek Penelitian 

a. Rumah Sakit Columbia Asia Semarang (RSCA) 

1) Gambaran Umum RSCA Semarang 

 Rumah Sakit Columbia Asia Semarang terletak di Jalan Siliwangi No. 

143, Semarang, Jawa Tengah. Rumah sakit ini berdiri sejak tanggal 8 Juni 

2014 dan merupakan salah satu cabang dari RSCA yang berasal dari 

Malaysia yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Dalam pendiriannya RSCA 

Semarang berbadan hukum yang dikelola oleh Perseroan Terbatas (PT) 

Belefina Sarana Medika. Pelayanan yang diberikan mencakup layanan 

kedaruratan atau emergency 24 jam, rawat jalan, rawat inap, kamar bedah, 

farmasi, pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain. Fasilitas yang 

disediakan RSCA Semarang yaitu kapasitas 110 tempat tidur, 21 klinik 

spesialis, 160 paramedis, dan 113 karyawan non-medis. Visi RS yaitu “We 

have a passion for making people better” dan misinya yaitu “To deliver the 

best clinical outcomes in the most effective, efficient, and caring 

environment”. Selain itu terdapat nilai-nilai yang dipegang oleh RSCA yaitu 

Customer First, Excellence, Teamwork, Integrity, Caring, Community. 
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Gambar 2. RS Columbia Asia Semarang 

 

2) Hasil Observasi di RSCA Semarang 

a) Ketersediaan Tenaga Gizi, Sarana dan Prasarana Gizi 

 Tenaga gizi yang ada dalam RS antara lain 5 (lima) orang ahli gizi 

(edukator dan pelaksana), 11 orang pramusaji, satu orang koki atau chef, 

serta 9 orang pelayan atau asisten masak dan cuci. Ahli gizi yang turun 

langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan gizi ada 5 orang, 

hanya ada satu shift saja. Adapun struktur pelayanan gizi yang diterapkan 

di RSCA Semarang dalam mendukung pelayanan kesehatan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Struktur Pelayanan Gizi di RSCA 
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 Sarana dan prasarana gizi tersedia cukup lengkap, yaitu dapur (dibagi 

menjadi tempat penyimpanan bahan, penyiapan bahan, tempat memasak, 

dan penyajian makanan jadi, serta tempat pengambilan makanan), 

peralatan memasak dan makan, alat sterilisasi peralatan makan, wastafel 

dengan air mengalir untuk melakukan pencucian bahan makanan dan 

peralatan, tempat sampah besar, troli untuk mengantar makanan, peralatan 

makan sesuai dengan kelas rawat inap, ruang edukasi gizi, ruang poliklinik 

gizi. 

 

b) Ketersediaan Kebijakan Pelayanan Gizi 

 Kebijakan pelayanan gizi di RS dibuat oleh manajemen terutama di 

bawah Departemen Food & Nutrition yang dipimpin bukan oleh ahli gizi. 

Departemen tersebut bertanggung jawab terhadap seluruh pelayanan gizi 

mulai dari persiapan bahan makanan, anggaran, hingga penyediaan 

makanan ke pasien. Para tenaga gizi terutama ahli gizi yang melakukan 

pelayanan gizi langsung ke pasien akan melakukan pencatatan dan 

pelaporan ke kepala Departemen tersebut. Kebijakan dibuat hanya satu 

Peraturan Direktur yang mencakup 30 aturan yang harus dikerjakan untuk 

menunjang keberhasilan pelayanan gizi, yaitu Peraturan Direktur Rumah 

Sakit Columbia Asia Semarang Nomor 0445/CA-C/F&B/1-

10/ID/PER/DIR/VII/2017 tentang Kebijakan Pelayanan Departemen Food 

& Nutrition Rumah Sakit Columbia Asia (terlampir). Kebijakan tersebut 

merujuk pada Kebijakan Umum Pelayanan RSCA Semarang dengan Surat 
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Keputusan Direktur No. 0001/SK/DIR/RSCAS/I/2016 tertanggal 2 

Januari 2016. Kebijakan pelayanan gizi tersebut mengacu pada: 

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran; 

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 133/Menkes/SK/XII/1999 tentang 

Standar Pelayanan Rumah Sakit; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang 

Gizi; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS); 

8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/Menkes/SK/2007 tentang 

Standar Profesi Gizi. 

Peraturan Direktur tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk SOP 

untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan gizi di RSCA. Jumlah SOP 

yang dibuat ada 30 buah tetapi saat ini masih dalam revisi baik judul dan 

penomorannya karena akan digunakan untuk penilaian akreditasi. 

 

c) Gambaran Pelayanan Gizi yang dilakukan di RSCA Semarang 

 Ruang lingkup pelayanan gizi meliputi pelayanan asuhan gizi rawat 

inap, pelayanan asuhan gizi rawat jalan, konseling dan edukasi gizi, serta 
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penyelenggaraan makanan. Pelayanan gizi rawat inap berupa edukasi 

maupun konseling gizi meliputi pasien rawat inap yang memerlukan 

konseling gizi (dengan diet khusus) atas permintaan dokter, perawat, dan 

keluarga. Untuk beberapa penyakit tertentu, dietician akan masuk dalam 

pelayanan Clinical Pathway yang akan terintegrasi dengan tenaga 

kesehatan lain terutama dokter Sp. GK. Penentuan diet yang diberikan 

kepada pasien pertama kali dilakukan oleh dokter yang merawat pasien, 

kemudian akan dilakukan evaluasi oleh dietician dengan Subjective Global 

Assessment (SGA). Jika didapatkan assessmen SGA A atau B maka diet 

akan langsung diberikan oleh ahli gizi, sedangkan apabila didapatkan SGA 

C maka akan dikonsulkan ke dokter Sp. GK. Penanganan diet pasien 

secara khusus dilakukan kerjasama antara ahli gizi, dokter, dan perawat. 

Evaluasi diet dilakukan oleh dietician dengan memperhatikan asupan 

makan, pemeriksaan fisik dan penunjang. Evaluasi diet secara periodik 

diprioritaskan pada pasien dengan kategori berisiko. Kegiatan asuhan gizi 

yang dilakukan oleh ahli gizi ditulis dalam sistem Care 21. 

 Penyusunan menu pasien dilakukan oleh suatu tim menu yang terdiri 

dari dietician, cook, dan dokter. Sebagai literatur diperlukan data–data dari 

berbagai resep masakan yang banyak digemari konsumen. Siklus menu 

yang digunakan biasanya adalah tujuh hari. Sedangkan untuk perencanaan 

menu karyawan dilakukan oleh chef dan masukan dari pihak manajemen 

dan karyawan. Sebelum menu dipakai untuk diolah diadakan uji coba atau 

pre-test untuk mendapat tanggapan dari konsumen. Penyediaan makanan 
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untuk pasien terbagi dalam shift. Pelayanan gizi di RSCA ada 5 shift yaitu 

makan pagi–siang–malam dan snack pagi–sore. Masing-masing shift akan 

ditangani kerjasama antara chef, cook, ahli gizi, dan pramusaji. 

 

3) Hasil Wawancara dengan Informan 

 Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan dimaksudkan 

untuk mengetahui pendapat serta pemahaman informan tentang perlindungan 

hak pasien terkait pelayanan gizi yang sesuai dengan kebijakan, serta 

menemukan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan gizi. 

Wawancara dilakukan terhadap dua orang informan yang telah ditentukan 

melalui teknik purposive sampling yaitu kepala departemen dan ahli gizi 

penanggung jawab. Peneliti membuat janji terlebih dahulu untuk 

menyesuaikan waktu pertemuan dengan informan. Peneliti juga menjelaskan 

maksud dan tujuan wawancara kepada informan serta meminta 

persetujuannya untuk diwawancarai. Hasil wawancara yang telah dilakukan 

peneliti pada periode Mei 2018 disajikan sebagai berikut. 

a) Kepala Departemen Food & Nutrition 

Wawancara dengan Ibu IA selaku kepala Departemen dan perwakilan 

dari Direktur RSCA Semarang 

 Rumah Sakit Columbia Asia Semarang menyediakan pelayanan gizi 

sebagai penunjang dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan gizi tersebut 

disediakan dengan kolaborasi antara manajemen, tenaga gizi, Chef, 

perawat, dan dokter. Pengaturan pelayanan gizi tersebut diatur 



65 
 

 
 

sedemikian rupa sehingga melibatkan juga pelayanan medis terutama 

dokter Sp. GK. Sedari awal pasien masuk dilakukan penilaian oleh 

perawat dan ahli gizi. Setelah itu penyediaan makanan sebagai pelayanan 

gizi mengikuti rekomendasi dari ahli gizi. 

 Pelayanan gizi diatur menjadi satu dalam satu peraturan direktur 

yang mencakup 30 hal pengaturan. Setiap bagian dalam pelayanan gizi 

diatur sedemikan rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar tenaga 

gizi. Untuk pelaksanaan dari peraturan direktur terkait pelayanan gizi 

tersebut dituangkan dalam SOP yang mengatur masing-masing bagian. 

 Pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan UU dan 

Permenkes tentang kesehatan dan gizi. Selain itu kebijakan gizi tersebut 

dibuat sesuai dengan tujuan awal pendirian RS yaitu memberikan 

pelayanan untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu (pasien) 

dengan lingkungan kerja yang efektif. Kebijakan tersebut wajib 

dilakukan semua anggota Departemen Food & Nutrition tanpa 

terkecuali. Kebijakan yang dibuat tersebut sudah diterapkan selama dua 

tahun dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Alur penerapan 

kebijakan tersebut dimulai dari manajemen ke Departemen Food & 

Nutrition yang dikoordinir executive yang selanjutnya akan 

dikoordinasikan ke supervisor (Chef) kemudian charge sesuai kebijakan. 

 Pemantauan pelaksanaan kebijakan gizi dilakukan kerjasama semua 

pihak, yang mana melibatkan dokter, perawat dan pasien. Semua dapat 

memberikan kritikan dan saran baik secara langsung kepada tim gizi 
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maupun melalui tertulis terutama para pasien. Peranan pelayanan gizi 

sangat penting karena membantu atau mempercepat proses 

penyembuhan pasien. 

 

b) Ahli Gizi Penanggung Jawab 

Wawancara dengan Ibu AS selaku ahli gizi penanggung jawab dan 

kepala semua ahli gizi. 

 Pelayanan gizi yang diberikan di RSCA sudah diatur sesuai 

kebijakan dari manajemen di bawah koordinasi dari Departemen Food & 

Nutrition. Pelayanan gizi melibatkan juga bagian pelayanan medis 

(Departemen Medical Services) terutama dokter umum dan dokter 

spesialis. Pasien masuk pertama kali wajib dilakukan skrining ahli gizi 

sehingga dapat ditentukan diet biasa atau diet khusus. Kondisi pasien 

yang berisiko akan dikonsulkan ke dr. Sp.GK. Kebijakan tersebut sudah 

diterapkan selama dua tahun terakhir. Terkadang masih terdapat kendala 

dalam penerapan kebijakan tersebut karena komunikasi dan kurangnya 

tenaga gizi. Namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan pengaturan 

shift dan toleransi antara tenaga gizi. 

 Fasilitas pendukung pelayanan gizi di RSCA Semarang sudah cukup 

lengkap dan menunjang pelayanan kesehatan. Penyediaan makanan juga 

dibantu oleh seorang Chef dari hotel berbintang sehingga untuk rasa dan 

penyajian lebih menarik. Untuk penyediaan makanan dibantu oleh 

waitress sedangkan untuk mengantarkan makanan dilakukan pramusaji. 
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Pelayanan gizi di RSCA disesuaikan dengan kondisi pasien, kecuali pada 

pasien dengan kondisi ringan umumnya diberikan makanan menu biasa. 

Pasien juga dapat meminta makanan tertentu tergantung kondisi. Apabila 

makanan yang disajikan dirasa kurang enak atau tidak sesuai maka pasien 

dan/ atau keluarganya dapat memberikan kritikan langsung sehingga 

segera dilakukan perbaikan. Pemberian diet khusus seperti formula pada 

kondisi penyakit tertentu, diberikan bentuk dari pabrik sehingga menjaga 

kebersihan. Setiap pembuatan formula tetap dilakukan di dapur dan 

penyimpanan formula yang masih sisa di dapur sehingga terjaga 

kebersihannya. 

 Kebijakan yang ada telah mengatur semua pelayanan gizi mulai dari 

perencanaan anggaran, pembelian, penyimpanan, pemasakan, penyajian, 

hingga pencucian. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan sebelumnya 

kepada seluruh staf gizi sehingga meminimalkan masalah dan 

meningkatkan efektivitas kerja. Setiap kajian gizi yang dikerjakan selalu 

dilakukan pencatatan dalam suatu sistem Care 21 dan selanjutnya akan 

dilakukan pelaporan setiap bulan kepada executive Departemen Food & 

Nutrition. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan pengawasan pula oleh 

pihak di luar gizi agar dapat dilakukan perbaikan ke depannya. 
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b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang 

1) Gambaran Umum RSUD Tugurejo Semarang 

 Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo merupakan salah satu RS tipe 

B milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan 

Walisongo KM 8.5 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang. Rumah Sakit ini 

berdiri sejak tahun 1952 dan baru mengalami perkembangan pesat dalam 

tiga tahun terakhir. Visi dari RSUD Tugurejo adalah “Rumah Sakit Prima, 

Mandiri, dan Terdepan dalam Pelayanan”. Motto RS yaitu “Kesembuhan 

dan Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami”. Nilai–nilai yang 

diterapkan RS yaitu Ramah dalam bersikap, Santun dalam berbicara, 

Tanggung jawab dalam tugas, Unggul dalam pelayanan, Gigih dalam 

usaha, Utama dalam karya, Rapi dalam penampilan, Empati dalam rasa, 

Jujur dalam bertindak, dan Orientasi pelayanan prima. Fasilitas pelayanan 

rawat inap yang disediakan RS ini per bulan Oktober 2015 yaitu sebanyak 

437 tempat tidur. Pelayanan kesehatan yang tersedia di RS ini antara lain 

rawat inap, rawat jalan, IGD, kamar bedah dan kamar bersalin, 

pemeriksaan penunjang, dan kefarmasian. 

    

Gambar 4 RSUD Tugurejo Semarang 
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 Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Tugurejo 

membentuk struktur organisasi yaitu: 

 

Gambar 5 Struktur Organisasi RSUD Tugurejo Semarang 

 

2) Hasil Observasi  

a) Ketersediaan Tenaga Gizi, Sarana dan Prasarana Gizi 

 Pelayanan gizi di RSUD Tugurejo Semarang ditunjang dengan 

jumlah tim gizi yang cukup banyak, yang terdiri dari satu orang ahli gizi 

penanggung jawab, 10 orang ahli gizi asuhan klinik, empat orang ahli 

gizi penyelenggara makanan, 25 orang pramusaji, dan 25 orang pramu-

masak. Namun per tanggal 24 Juli 2018 jumlah ahli gizi asuhan klinik 

hanya enam orang dikarenakan satu orang tugas belajar, satu orang cuti, 

dan dua orang sedang mengikuti pelatihan diklat. 
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 Secara struktural, instalasi gizi dikepalai oleh Kepala Instalasi Gizi 

yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Kemudian 

pembagian wewenang dibagi menjadi empat bagian besar, yaitu bagian 

pengadaan, bagian penyelenggaraan gizi rawat inap, bagian penyakit-

konsultasi-rujukan gizi, dan bagian penelitian-pengembangan gizi 

terapan. Bagian pengadaan bertanggung jawab terhadap pengurusan 

gudang bahan makanan dan administrasi bahan makanan harian yang 

dibantu satu orang, serta satu orang membantu penanganan gudang alat. 

Bagian penyelenggara gizi rawat inap bertanggung jawab terhadap 

koordinasi produksi yang dibantu oleh satu orang, yang mengatur 

kinerja pramusaji, pramu-masak, dan pramu-ruang. Bagian penyakit, 

konsultasi, dan rujukan bertanggung jawab utama pada asuhan nutrisi 

pasien di ruangan rawat inap. Bagian penelitian dan pengembangan gizi 

terapan bertanggung jawab terhadap penelitian, mutu, dan bimbingan 

mahasiswa. 

 Jadwal dinas setiap tim gizi tidaklah sama. Jadwal ahli gizi semua 

sama hanya satu shift dari pukul 07.00 hingga 16.00. Jadwal pramusaji 

dibagi menjadi dua shift yaitu pagi dan sore. Sedangkan jadwal pramu-

masak dibagi menjadi tiga shift (pagi-siang-sore). Kerja sama dilakukan 

dalam tim gizi dan dilakukan operan jaga secara rutin. 

 Sarana dan prasarana yang tersedia di RSUD Tugurejo cukup 

lengkap yaitu dapur yang cukup luas, ruang ahli gizi, ruang pramusaji 

dan pramu-masak, troli, ruang diskusi. Ruangan ahli gizi telah 
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dilengkapi dengan komputer sehingga memudahkan untuk pengecekan 

secara online. 

 

Gambar 6. Struktur Pelayanan Gizi di RSUD Tugurejo 

 

b) Ketersediaan Kebijakan Pelayanan Gizi 

 Kebijakan pelayanan gizi yang digunakan mengacu pada kebijakan 

umum RS yaitu Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 1a Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi 

Jawa Tengah terutama pada Pasal 14 tentang Manajemen Nutrisi yang 

menyebutkan bahwa: 

1) Semua pasien diskrining untuk menentukan risiko malnutrisi. 

2) Bila pasien berisiko malnutrisi dilakukan assesmen gizi lanjut 

2x24 jam oleh ahli gizi dan dikonsulkan ke dokter spesialis gizi 

klinis. 
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3) Bila pasien tidak berisiko malnutrisi dilakukan assesmen gizi 

ulang setelah 6x24 jam oleh ahli gizi. 

4) Kegiatan pelayanan gizi meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu kegiatan 

penyelenggaraan makan, asuhan gizi rawat inap, dan konsultasi 

gizi. 

5) Kegiatan penyelenggaraan makan meliputi perencanaan, 

pengadaan, penyiapan, penyimpanan, dan penyajian, serta 

distribusi makanan dengan cara mengurangi risiko kontaminasi 

dan pembusukan. 

 

 Peraturan Direktur yang dibuat tersebut mengacu pada hierarki 

peraturan di atasnya yaitu: 

1. Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indoensia 5072); 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 

dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 14; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2008 

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja 
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Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 94). 

 

 Kebijakan yang ada tersebut dibuat oleh Direktur. Kebijakan 

terkait pelayanan gizi kemudian diturunkan dalam bentuk pedoman dan 

panduan yang dibuat bersama para ahli gizi, kemudian dilakukan 

pengajuan ke manajemen dan dikoreksi oleh wakil direktur. Jika 

pedoman dan panduan tersebut telah dianggap sesuai maka disahkan 

dan ditanda tangani oleh Direktur. Namun pelaksanaannya tetap dibuat 

SOP dari ahli gizi yang disetujui oleh Direktur. Daftar SOP yang terkait 

pelayanan gizi di RSUD Tugurejo antara lain: 

1) No.571–04/SPO/00/P-067 tentang Pedoman Kerjasama 

Perawat dengan Instalasi Gizi 

2) No.1094–12/SPO/00/A-042 tentang Makanan Bergizi Ibu 

Hamil dan Menyusui 

3) No.1204–14/SPO/00/A-002 tentang Pelayanan Gizi 

4) No.1205–14/SPO/00/A-003 tentang Penelitian dan 

Pengembangan Gizi Terapan 

5) No.1206–14/SPO/00/A-004 tentang Daya Terima Pasien 

Terhadap Pelayanan Gizi 

6) No.1207–14/SPO/00/A-005 tentang Evaluasi Kepuasan 

Konsultasi Gizi Rawat Inap 

7) No.1208–14/SPO/00/A-006 tentang Monitoring Evaluasi Gizi 
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8) No.1211–14/SPO/00/A-009 tentang Asuhan Gizi Rawat Inap 

9) No.1212–14/SPO/00/A-010 tentang Pendokumentasian 

Asuhan Gizi Rawat Inap 

10) No.1213–14/SPO/00/A-011 tentang Pengisian Buku 

Screening Gizi Rawat Inap 

11) No.1214–14/SPO/00/A-012 tentang Asuhan Gizi Rawat Jalan 

12) No.1215–14/SPO/00/A-013 tentang Registrasi Kunjungan 

Pasien Poli Gizi 

13) No.1216–14/SPO/00/A-014 tentang Penelitian Gizi Terapan 

14) No.1239–14/SPO/00/A-037 tentang Asesmen Gizi 

15) No.1240–14/SPO/00/A-038 tentang Edukasi Gizi 

16) No.1241–14/SPO/00/A-039 tentang Intervensi Gizi 

17) No.1242–14/SPO/00/A-040 tentang Konsultasi Gizi 

18) No.1243–14/SPO/00/A-041 tentang Skrining Gizi 

19) No.1247–14/SPO/00/A-045 tentang Asesmen Awal Gizi 

20) No.1248–14/SPO/00/A-046 tentang Asesmen Ulang Gizi 

21) No.1249–14/SPO/00/A-047 tentang Konsultasi Gizi pada 

Pasien yang Berbahasa Asing 

22) No.1254–14/SPO/00/P-002 tentang Pemorsian Makanan di 

Instalasi Gizi 

23) No.1262–14/SPO/00/P-010 tentang Penyuluhan Gizi 

Masyarakat Rumah Sakit 
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24) No.1269–14/SPO/00/T-001 tentang Pembuangan Sampah 

Instalasi Gizi 

25) No.1273–14/SPO/00/T-005 tentang Permintaan Alat Internal 

Instalasi Gizi 

 

c) Gambaran Pelayanan Gizi yang dilakukan di RSUD Tugurejo 

Semarang 

 Pelayanan gizi yang dilakukan di RSUD Tugurejo melibatkan semua 

pihak tidak hanya tim gizi, tetapi juga semua tenaga kesehatan di RS, dan 

juga pasien dan/ atau keluarganya. Setiap pasien diberikan edukasi gizi 

oleh ahli gizi klinik. Ahli gizi klinik menangani dua hingga tiga ruangan 

bangsal dan pelayanan pasien khusus disediakan bon pemesanan makanan 

sehingga dapat dikoordinasikan ke ahli gizi penyelenggara makanan 

dengan baik. Persiapan mulai dari anggaran, penyediaan bahan hingga 

penyediaan makanan dikoordinasi oleh ahli gizi penyelenggara makanan 

bekerjasama dengan pramu-masak. Seluruh tim gizi bertanggung jawab 

kepada ahli gizi penanggung jawab. 

 Semua kegiatan pelayanan gizi baik asuhan klinis maupun 

penyelenggaraan makanan dilakukan pencatatan dan pelaporan. 

Pencatatan asuhan klinis dilakukan setiap hari setiap pasien. Pencatatan 

penyelenggaraan makanan dilakukan setiap hari sesuai shift. Pelaporan 

masing-masing dilakukan rutin setiap dua minggu dalam rapat, tetapi pada 

praktiknya setiap dua hari dilakukan diskusi singkat sebelum semua ahli 



76 
 

 
 

gizi bekerja di lapangan. Ahli gizi menyampaikan keluhan dan masalah 

yang terjadi sehingga dicari solusi bersama. 

 

3) Hasil Wawancara dengan Informan 

 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan 

gizi di RSUD Tugurejo, pemahaman tentang kebijakan pelayanan gizi 

kaitannya dengan perlindungan hak pasien yang dirawat inap. Pengambilan 

sampel untuk wawancara dilakukan secara random pada dua orang ahli gizi 

yang bertanggung jawab terhadap pelayanan gizi. 

a) Ahli Gizi Penanggung Jawab Asuhan Klinik 

 Wawancara dengan Ibu CS pada tanggal 23 Juli 2018 membahas 

tentang pembagian wilayah kerja dari ahli gizi. Ahli gizi di RSUD 

Tugurejo dipilah menjadi dua bagian besar yaitu bagian asuhan klinik 

dan bagian penyelenggaraan makanan. Ahli gizi asuhan klinik berperan 

untuk melakukan kunjungan ke pasien dan memberikan edukasi sesuai 

kondisi pasien. Ahli gizi penyelenggara makanan berperan dalam 

persiapan hingga penyajian serta penghantaran makanan ke pasien. 

Koordinasi dilakukan antara kedua bagian ahli gizi tersebut sehingga 

pelayanan gizi pasien dapat terpenuhi dengan baik. Ahli gizi asuhan 

klinik juga bekerja sama dengan tim medis lain baik dokter maupun 

perawat dalam pemberian terapi pasien. Pelaksanaan pelayanan gizi di 

RSUD Tugurejo mengikuti SOP yang telah dibuat dengan merujuk 

pada kebijakan umum RS. Pembuatan SOP tersebut sejak awal 



77 
 

 
 

melibatkan ahli gizi, pramusaji, dan pramu-masak. Kebijakan dan SOP 

tersebut sejak awal disosialisasikan kepada seluruh tim gizi sehingga 

lebih mudah diterapkan. Kendala atau masalah terkait penerapan SOP 

tersebut sangat minimal dan masih dapat diatasi dengan kerjasama 

antara seluruh tim gizi. 

 

b) Ahli Gizi Penanggung Jawab Utama atau Kepala Instalasi Gizi 

RSUD Tugurejo 

 Wawancara dengan Ibu DNE pada tanggal 24 Juli 2018 membahas 

tentang kebijakan pelayanan gizi di RSUD Tugurejo dibuat oleh ahli 

gizi dan diperiksa oleh manajemen (wakil direktur). Kebijakan tersebut 

kemudian dituangkan dalam pedoman dan panduan yang selanjutnya 

dibuat SOP untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan gizi. Setiap 

kegiatan pelayanan gizi dilakukan pencatatan dan pelaporan secara 

rutin sehingga dapat dievaluasi setiap dua minggu. Kendala terkait 

penerapan kebijakan hingga saat ini belum ada karena pelaksanaan 

pelayanan gizi mengikuti kebijakan tersebut yang telah disesuaikan 

dengan Pedoman Gizi RS yang diterbitkan oleh Kementerian 

Kesehatan. 

 Pelaksanaan pelayanan gizi dilakukan oleh ahli gizi, pramusaji, dan 

pramu-masak. Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada hingga 

saat ini cukup untuk memberikan pelayanan gizi, walaupun sering 

terjadi satu ahli gizi dapat menangani dua hingga tiga ruangan rawat 
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inap. Hal tersebut terjadi karena setiap pasien wajib diberikan edukasi. 

Sebelumnya saat bed RS hanya 90 maka jumlah ahli gizi sangat cukup 

untuk memberikan pelayanan gizi. Akan tetapi sekarang kapasitas bed 

RS menjadi 300 sehingga ahli gizinya harus merangkap beberapa 

ruangan agar dapat memberikan pelayanan gizi ke semua pasien rawat 

inap. 

 Semua tenaga gizi yang ada dilakukan evaluasi rutin sehingga 

dapat ditingkatkan kompetensinya. Mereka diberikan pelatihan dan 

bimbingan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pelatihan yang 

dimaksud meliputi pelatihan di dalam dan di luar RS. Sebagai contoh 

pelatihan di dalam RS yaitu pelatihan pemberian pelayanan prima yang 

diberikan oleh manajemen. Sedangkan contoh pelatihan di luar RS 

misalnya untuk pramu-masak diikutikan pelatihan memasak di 

Gourmet agar dapat memberikan variasi menu makanan. Setiap 

pelatihan dan kompetensi masing-masing tenaga gizi diatur dalam 

pedoman pelayanan gizi sehingga tenaga gizi dapat memberikan 

pelayanan yang terstandar untuk pasien. 

 

c. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang 

1) Gambaran Umum RS Bhayangkara Semarang 

 Rumah Sakit Bhayangkara berdiri sejak tahun 1999 di Jalan Majapahit 

No. 140 Semarang. Awalnya RS tersebut merupakan sebuah poliklinik 

Bhayangkara yang berdiri sejak tahun 1972 di Jalan MH. Thamrin No. 5 
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Semarang. Kemudian pada tahun 2001 dengan Surat Keputusan Kapolri 

nama RS diubah menjadi RS Bhayangkara Tingkat IV Polda Jawa Tengah. 

Selanjutnya pada tahun 2007 status RS meningkat menjadi RS Bhayangkara 

Tingkat III Polda Jawa Tengah dan tahun 2009 terakreditasi lima pelayanan 

dasar. Berdasarkan Surat Keputusan tanggal 18 Oktober 2013 status 

kembali meningkat menjadi RS Bhayangkara Tingkat II Polda Jawa 

Tengah.  

 Visi dari RS Bhayangkara adalah “Terwujudnya pelayanan kesehatan 

dan kedokteran kepolisian yang professional, unggul, dan dipercaya oleh 

masyarakat Polri dan masyarakat Umum”. Misi dari RS yaitu meningkatkan 

pelayanan kesehatan dan kedokteran kepolisian kepada masyarakat dengan 

kegiatan promotif-preventif-kuratif-rehabilitatif, meningkatkan kualitas dan 

kuantitas SDM personel RS Bhayangkara Semarang dalam rangka 

meningkatkan kompetisi dan profesionalisme, meningkatkan motivasi 

kinerjadan tingkat kesejahteraan personel RS Bhayangkara Semarang, serta 

melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM 

yang trampil dan professional. Motto dari RS adalah “Sahabat Terdekat 

Menuju Sehat”. 

 

Gambar 7. RS Bhayangkara Tingkat II Polda Jawa Tengah 
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 Pelayanan kesehatan yang tersedia di RS Bhayangkara antara lain IGD, 

rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, pemeriksaan penunjang, 

kefarmasian, ruang hemodialisa, ruang tahanan, Instalasi DokPol 

(Kedokteran dan Kepolisian), dan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) untuk 

kasus visum. Pelayanan yang menjadi ciri khas dari RS ini adalah autopsi 

dan layanan forensik, dan dilengkapi layanan visum Sentra Forensik 

Medikolegal. Fasilitas rawat inap di RS ini tersedia 140 tempat tidur. 

Adapun struktur organisasi dalam RS ini yaitu: 

 

Gambar 8. Struktur Organisasi RS Bhayangkara Semarang 
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2) Hasil Observasi  

a) Ketersediaan Tenaga Gizi, Sarana dan Prasarana Gizi 

 Pelayanan gizi di RS Bhayangkara dilakukan oleh tim ahli gizi yang 

terdiri dari ahli gizi berjumlah empat orang (hanya dua yang aktif karena 

dua lagi dipindahkan ke bagian pendaftaran), pramusaji tujuh orang, 

pramu-masak tiga orang. Jadwal pelayanan gizi diberikan dalam dua shift 

yaitu pagi (pukul 06.00–14.00) dan siang (13.00–20.00) yang dipimpin 

satu ahli gizi. Untuk penyediaan makanan dilakukan oleh pramu-masak. 

Sarana yang tersedia antara lain dapur yang dilengkapi dengan tempat 

penyajian makanan, troli makanan, tempat cuci, dan tempat sampah. 

Adapun struktur pelayanan gizi yang dibentuk di RS Bhayangkara yaitu: 

 

Gambar 9. Struktur Pelayanan Gizi di RS Bhayangkara 

 

b) Ketersediaan Kebijakan Pelayanan Gizi 

 Kebijakan yang dibuat di RS Bhayangkara Semarang diberikan 

wewenang secara penuh pada ahli gizi. Beberapa kebijakan dibuat untuk 
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membantu proses pelayanan gizi, antara lain pedoman pengorganisasian 

pelayanan gizi, pedoman pelayanan gizi, dan SOP (terlampir). Kebijakan 

disosialisasikan dan dikerjakan oleh semua tim gizi yang ada di RS 

Bhayangkara Semarang. Kebijakan yang utama di RS Bhayangkara 

tentang pelayanan gizi yaitu Peraturan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara 

Semarang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi 

Gizi Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, Peraturan Kepala Rumah 

Sakit Bhayangkara Semarang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pelayanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dan 

Peraturan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi Rumah Sakit 

Bhayangkara Semarang. Ketiga Peraturan Kepala RS Bhayangkara 

tersebut mengacu pada hierarki tata peraturan di atasnya yaitu: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 

tentang Gizi; 

4. Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Gizi Rumah Sakit. 

Kebijakan yang dibuat tidak hanya mengacu pada UU dan PMK tetapi 

juga mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Kepala Pusat Kedokteran 
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dan Kesehatan (KaPusDokKes) dari Kepolisian Republik Indonesia. 

Peraturan Kepala RS tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk SOP 

untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan gizi. Namun, SOP yang 

dibuat belum ada penomoran khusus. Jumlah SOP yang dibuat ada 87 

buah yaitu: 

(1). SOP tentang Asuhan Gizi Rawat Inap 

(2). SOP tentang Skrining Gizi 

(3). SOP tentang Assesmen Gizi 

(4). SOP tentang Re-assesment Gizi Pasien Rawat Inap 

(5). SOP tentang Diagnosis Gizi 

(6). SOP tentang Intervensi Gizi 

(7). SOP tentang Monitoring dan Evaluasi Gizi 

(8). SOP tentang Asuhan Gizi Rawat Jalan 

(9). SOP tentang Pengisian Rekam Medik Asuhan Gizi Klinik 

(10). SOP tentang Konsultasi Gizi Rawat Inap 

(11). SOP tentang Konsultasi Gizi Rawat Jalan 

(12). SOP tentang Penyuluhan Gizi Masyarakat Rumah Sakit 

(13). SOP tentang Perencanaan Terapi Nutrisi 

(14). SOP tentang Pemberian Terapi Nutrisi 

(15). SOP tentang Monitoring dan Evaluasi Terapi Nutrisi 

(16). SOP tentang Pemesanan Makanan untuk Pasien Rawat Inap 

(17). SOP tentang Permintaan Makanan untuk Pasien Baru 

(18). SOP tentang Pengambilan Diet untuk Pasien Rawat Inap 
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(19). SOP tentang Serah Terima Makanan dan Minuman dari 

Bagian Gizi ke Petugas Pantry 

(20). SOP tentang Perubahan Diet Pasien 

(21). SOP tentang Penyusunan Anggaran Belanja 

(22). SOP tentang Penyusunan Menu 

(23). SOP tentang Perhitungan Kapasitas Makanan 

(24). SOP tentang Perencanaan Belanja Bahan Makanan 

(25). SOP tentang Pembelian Bahan Makanan 

(26). SOP tentang Penerimaan Bahan Makanan 

(27). SOP tentang Penyaluran Bahan Makanan 

(28). SOP tentang Serah Terima Bahan Makanan 

(29). SOP tentang Penyimpanan Bahan Makanan Basah 

(30). SOP tentang Penyimpanan Bahan Makanan Kering 

(31). SOP tentang Penyimpanan Buah di Suhu Ruang 

(32). SOP tentang Persiapan Bumbu 

(33). SOP tentang Persiapan Sayuran 

(34). SOP tentang Persiapan Buah 

(35). SOP tentang Persiapan Daging, Ikan, Ayam 

(36). SOP tentang Pencucian Beras 

(37). SOP tentang Pengolahan Bahan Makanan 

(38). SOP tentang Pembuatan Snack Khusus Diit 

(39). SOP tentang Penyusunan Formula 

(40). SOP tentang Quality Control Makanan 
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(41). SOP tentang Labeling Diet Pasien 

(42). SOP tentang Distribusi Makanan Pasien 

(43). SOP tentang Distribusi Makanan Karyawan 

(44). SOP tentang Penyajian Makanan ke Pasien 

(45). SOP tentang Evaluasi Makanan Pasien 

(46). SOP tentang Makanan yang Tidak Terdistribusikan 

(47). SOP tentang Penyiapan Sampel Makanan, Minuman, dan 

Peralatan Makan Pasien Ranap untuk Pemeriksaan Mikro 

(48). SOP tentang Penyimpanan Sampel Makanan dan Minuman 

Pasien Rawat Inap 

(49). SOP tentang Penyimpanan Makanan Matang 

(50). SOP tentang Penanganan Makanan dan Alat Makan untuk 

Pasien dengan Penyakit Infeksi 

(51). SOP tentang Pengumpulan Data Angka Ketepatan Waktu 

Penyajian Makanan Pasien 

(52). SOP tentang Pengumpulan Data Angka Sisa Makanan yang 

Tidak Termakan oleh Pasien 

(53). SOP tentang Penelitian Gizi Terapan 

(54). SOP tentang Bimbingan PKL Mahasiswa dan Siswa 

(55). SOP tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Gizi 

(56). SOP tentang Penanganan Keluhan dari Pasien 

(57). SOP tentang Persiapan Petugas Sebelum Masuk Ruang 

Kerja 
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(58). SOP tentang Syarat Penjamah Makanan 

(59). SOP tentang Kelengkapan Pakaian Kerja 

(60). SOP tentang Penanganan Kecelakaan Kerja 

(61). SOP tentang Penerimaan (Rekruitment) Pegawai Baru 

Instalasi Gizi 

(62). SOP tentang Pengaturan Cuti 

(63). SOP tentang Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) ke Bagian 

Gudang dan RT 

(64). SOP tentang Pembuatan Laporan Kegiatan Bulanan di 

Instalasi Gizi 

(65). SOP tentang Pembuatan Laporan Kegiatan Tahunan di 

Instalasi Gizi 

(66). SOP tentang Pengoperasian Blender 

(67). SOP tentang Pengoperasian Blender Daging 

(68). SOP tentang Pengoperasian Chiller 

(69). SOP tentang Pengoperasian Freezer 

(70). SOP tentang Pengoperasian Kompor Gas 

(71). SOP tentang Pengoperasian Magic Com 

(72). SOP tentang Pengoperasian Rice Cooker 

(73). SOP tentang Pengoperasian Diswashing Machine 

(74). SOP tentang Pencucian Alat Makan Pasien dengan Penyakit 

Infeksi Menular 

(75). SOP tentang Pencucian Peralatan Makan Pasien 
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(76). SOP tentang Pencucian Peralatan Masak 

(77). SOP tentang Pembersihan Freezer 

(78). SOP tentang Pembersihan Kompor Gas 

(79). SOP tentang Service Kompor Gas 

(80). SOP tentang Alat Pendingin 

(81). SOP tentang Perbaikan Ruangan dan Alat 

(82). SOP tentang Pembersihan Lantai 

(83). SOP tentang Pembersihan Ruangan Instalasi Gizi 

(84). SOP tentang Pemberantasan Tikus 

(85). SOP tentang Pembuangan Limbah Instalasi Gizi 

(86). SOP tentang Pembuangan Limbah Sisa Minyak Goreng 

(87). SOP tentang Penyimpanan Bahan Berbahaya (Tabung LPG) 

 

c) Gambaran Pelayanan Gizi yang dilakukan di RS Bhayangkara 

Semarang 

 Pelayanan gizi diberikan sesuai dengan pedoman yang telah 

ditetapkan sejak awal. Saat pasien masuk pertama kali di RS 

Bhayangkara maka dilakukan skrining awal oleh perawat dengan 

menggunakan metode Malnutrition Universal Screening Tools (MUST) 

yang menentukan apakah pasien berisiko atau tidak mengalami 

malnutrisi. Jika pasien memiliki risiko malnutrisi maka ahli gizi akan 

memberikan edukasi gizi yang sesuai dengan kondisi pasien. Pelayanan 

gizi di RS Bhayangkara berkoordinasi dengan bagian medis yaitu dokter 
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spesialis terutama dr. Sp. GK. Pembagian wilayah pasien malnutrisi pada 

ahli gizi dan dr. Sp. GK belum jelas, hampir sebagian besar pelayanan 

gizi dikerjakan oleh ahli gizi. 

 Penyediaan dan persiapan makanan dikerjakan oleh pramu-masak 

yang terbagi menjadi tiga shift dari pagi hingga sore. Pramu-masak 

mengolah bahan makanan kemudian disiapkan pada meja penyiapan dan 

makanan diantar ke kamar pasien oleh pramusaji. Semua menu yang 

disediakan untuk pasien berubah dalam 11 hari dan perubahan menu 

hanya satu tahun sekali. Menu untuk pasien sama kecuali dokter spesialis 

memberikan permintaan khusus. Pasien yang terpasang sonde akan 

diberikan makanan berbentuk cair yang disediakan dari dapur, tetapi 

untuk memasukannya dilakukan oleh perawat ruangan. 

 

3) Hasil Wawancara dengan Informan 

 Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

mengenai kebijakan pelayanan gizi di RS Bhayangkara, pelaksanaan, dan 

faktor–faktor pendukung serta penghambatnya. Adapun hasil wawancara 

yang telah dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Ibu A selaku ahli gizi 

penanggung jawab yaitu: 

 Pelayanan gizi yang ada di RS ini dikerjakan oleh tim gizi yang terutama 

terdiri dari dua ahli gizi. Ahli gizi yang memberikan pengaturan mulai dari 

penyediaan bahan makanan, persiapan, hingga penyajian ke pasien. Seluruh 

pasien diberikan menu yang hampir sama kecuali kondisi khusus. Pelayanan 
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yang dilakukan mengikuti kebijakan yang telah dibuat bersama ahli gizi dan 

disetujui oleh KaRumKit. Kebijakan yang telah disetujui tersebut kemudian 

dikerjakan semua tim gizi tanpa terkecuali. 

 Kondisi pasien di RS Bhayangkara kebetulan jarang yang mengalami 

malnutrisi berat karena RS masih tergolong tipe C sehingga umumnya pasien 

kondisi berat dirujuk ke RS tingkat yang lebih tinggi. Saat ditemukan pasien 

yang mengalami malnutrisi maka ahli gizi akan memberikan edukasi khusus 

pada pasien. Setelah perawatan beberapa hari pasien akan di-follow up setiap 

hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kendala yang masih dialami 

adalah kurangnya tenaga ahli gizi karena jumlah pasien yang cukup banyak. 

Untuk mensiasati kendala tersebut maka ahli gizi melakukan kunjungan ke 

pasien selang-seling tergantung kondisi pasiennya. Pelaksanaan kebijakan 

sudah diusahakan semaksimal mungkin oleh tim gizi. Selama ini pasien 

belum pernah memberikan keluhan atau complain yang parah terkait 

pelayanan gizi di RS. Pasien umumnya langsung menyampaikan kepada ahli 

gizi atau pramusaji jika ada yang kurang sesuai. 

 

d. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang (PWDC) 

1) Gambaran Umum RS PWDC 

 Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto (PWDC) berdiri sejak 19 Januari 

1950 di bawah naungan YAKKUM (Yayasan Kesehatan Kristen Untuk 

Umum) yang terletak di Jalan Dr. Cipto No. 50 Bugangan, Semarang Timur, 

dengan fasilitas 10 klinik rawat jalan dan 165 tempat tidur dengan delapan 
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bangsal perawatan. Pelayanan kesehatan yang tersedia mencakup IGD, 

rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, pemeriksaan penunjang, dan 

kefarmasian. Visi dari RS ini adalah “Menjadi RS Bermutu Pilihan 

Masyarakat”. 

    

Gambar 10. RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang 

Adapun struktur organisasi RS PWDC dalam melaksanakan pelayanan RS 

yaitu: 
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Gambar 11. Struktur Organisasi RS PWDC 

2) Hasil Observasi 

a) Ketersediaan Tenaga Gizi, Sarana dan Prasarana Gizi 

 Pelayanan gizi di RS PWDC dilengkapi dengan SDM, sarana dan 

prasarana gizi. Jumlah tenaga gizi yang ada di RS PWDC masih belum 

terlalu banyak, yaitu terdiri dari tiga orang ahli gizi, 14 orang juru-

masak, dan 22 orang pramusaji. Kompetensi ahli gizi yang ada yaitu 

satu orang S1, satu orang D4, dan satu orang D3. Juru masak/ juru boga 

yang memiliki kualifikasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Boga 

ada enam orang, sedangkan delapan orang lainnya tukang masak non 

kejuruan. Pramusaji yang merupakan karyawan tetap berjumlah 19 

orang sedangkan tiga orang merupakan outsorching. Ahli gizi 

melakukan pelayanan gizi terbagi dalam dua shift yaitu pagi (pukul 

07.30–14.30) dan sore (10.00–17.00). Juru masak terbagi menjadi tiga 

shift utama yaitu pagi (pukul 06.00–13.00), siang (pukul 11.00–18.00) 

dan sore (13.00–20.00), serta shift tambahan yaitu fajar (pukul 04.00–

12.00). Ahli gizi dan juru masak merupakan pegawai tetap dari RS 

PWDC, sedangkan pramusaji merupakan kombinasi pegawai tetap dan 

pegawai luar (outsourching) sehingga pembagian jadwalnya pun diatur 

sedemikian rupa. Sarana dan prasarana gizi yang tersedia di RS PWDC 

hingga saat ini sesuai dengan pedoman Gizi RS yaitu berupa dapur, 

peralatan memasak dan makan, troli, tetapi tidak terdapat kantin untuk 

karyawan. Adapun gambaran struktur pelayanan gizi di RS PWDC: 
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Gambar 12. Struktur Pelayanan Gizi di RS PWDC 

 

b) Ketersediaan Kebijakan Pelayanan Gizi 

 Kebijakan gizi yang ada di RS PWDC mengacu pada kebijakan 

umum Direktur yang kemudian dituangkan dalam SOP untuk 

membantu pelaksanaan pelayanan gizi. Jumlah kebijakan pelayanan 

gizi hanya satu buah, sedangkan SOP pelayanan gizi terdapat 45 buah 

tetapi sedang dalam revisi untuk akreditasi. Kebijakan gizi tersebut 

dibuat oleh manajemen RS PWDC atas usulan dari ahli gizi dan 

kemudian setelah disahkan dilakukan sosialisasi kepada seluruh tim 

gizi. Pembuatan SOP melibatkan peran serta dari ahli gizi untuk 

memudahkan pelaksanaannya baru kemudian dilakukan pengesahan 

oleh direktur. 

 Kebijakan pelayanan gizi yang digunakan sebagai acuan di RS 

PWDC berupa Keputusan Direktur RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” 

Nomor 120/RSPWDC/SK.010/III/2014 tentang Kebijakan Pelayanan 

Instalasi Gizi RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”. Keputusan Direktur 

Ka Instalasi Gizi 

Ahli Gizi Pramusaji Juru Masak 

Penunjang Medis 
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tersebut mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan di 

atasnya yaitu: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit; 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga 

Gizi; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 78 Tahun 

2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit; 

4. Pedoman Penyelenggaraan Tim Terapi Gizi di Rumah Sakit 

Tahun 2009, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik 

Departemen Kesehatan RI; 

5. Surat Keputusan Pengurus Yakkum Nomor 2295–

Ps/PUK.RSPWDC/I/2014 tentang Pengangkatan dr. Daniel 

Budi Wibowo, MKes sebagai Direktur RS Panti Wilasa “Dr. 

Cipto” Semarang periode 2014–2019. 

Adapun daftar SOP yang diterapkan di RS PWDC yaitu: 

(1). SPO.PWDC.GIZI.001 tentang Pembuatan Nutrisi Enteral 

(2). SPO.PWDC.GIZI.002 tentang Distribusi Makanan 

(3). SPO.PWDC.GIZI.003 tentang Pemantauan Sisa Makan 

Pasien 

(4). SPO.PWDC.GIZI.004 tentang Pengisian Rekam Medis 

Asuhan Pasien 
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(5). SPO.PWDC.GIZI.005 tentang Permintaan Diet Pasien Baru 

(6). SPO.PWDC.GIZI.006 tentang Permintaan Konsultasi Gizi 

Ranap 

(7). SPO.PWDC.GIZI.007 tentang Personal Hygiene 

(8). SPO.PWDC.GIZI.008 tentang Sanitasi Ruang Dapur 

(9). SPO.PWDC.GIZI.009 tentang Pembelian Bahan Makanan 

(10). SPO.PWDC.GIZI.010 tentang Pembuatan Standar Porsi 

Makan 

(11). SPO.PWDC.GIZI.011 tentang Pembuatan Siklus Menu 

(12). SPO.PWDC.GIZI.012 tentang Penerimaan Bahan Makanan 

(13). SPO.PWDC.GIZI.013 tentang Pengadaan Bahan Makanan 

(14). SPO.PWDC.GIZI.014 tentang Penggunaan APD 

(15). SPO.PWDC.GIZI.015 tentang Pengisian Form Pengkajian 

Gizi 

(16). SPO.PWDC.GIZI.016 tentang Pengisian Form Skrining Gizi 

Pasien 

(17). SPO.PWDC.GIZI.017 tentang Pengolahan Lauk Hewani 

(18). SPO.PWDC.GIZI.018 tentang Pengolahan Lauk Nabati 

(19). SPO.PWDC.GIZI.019 tentang Pengolahan Makanan Pokok 

(20). SPO.PWDC.GIZI.020 tentang Pengolahan Sayur 

(21). SPO.PWDC.GIZI.021 tentang Pengukuran LILA 

(22). SPO.PWDC.GIZI.022 tentang Penyajian Makan Pasien 

(23). SPO.PWDC.GIZI.023 tentang Penyiapan Bahan Makanan 
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(24). SPO.PWDC.GIZI.024 tentang Penyimpanan Bahan 

Makanan Basah 

(25). SPO.PWDC.GIZI.025 tentang Penyimpanan Bahan 

Makanan Kering 

(26). SPO.PWDC.GIZI.026 tentang Permintaan Perubahan Diet 

Pasien 

(27). SPO.PWDC.GIZI.027 tentang Snack dan Makan Lembur 

Karyawan 

(28). SPO.PWDC.GIZI.028 tentang Pengukuran Tinggi Lutut 

(29). SPO.PWDC.GIZI.029 tentang Penilaian Status Gizi 

(30). SPO.PWDC.GIZI.030 tentang Asuhan Gizi 

(31). SPO.PWDC.GIZI.031 tentang Edukasi Gizi 

(32). SPO.PWDC.GIZI.032 tentang Intervensi Gizi 

(33). SPO.PWDC.GIZI.033 tentang Konseling Gizi Rawat Inap 

(34). SPO.PWDC.GIZI.034 tentang Monitoring dan Evaluasi Gizi 

(35). SPO.PWDC.GIZI.035 tentang Konseling Gizi Rawat Jalan 

(36). SPO.PWDC.GIZI.036 tentang Pembersihan Freezer 

(37). SPO.PWDC.GIZI.037 tentang Pencucian Alat Makan 

(38). SPO.PWDC.GIZI.038 tentang Pencucian Alat Masak 

(39). SPO.PWDC.GIZI.039 tentang Pencucian Alat Makan 

Infeksius 

(40). SPO.PWDC.GIZI.040 tentang Ketepatan Waktu Distribusi 

Makanan Pasien 
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(41). SPO.PWDC.GIZI.041 tentang Penyimpanan Makanan 

Setengah Jadi 

(42). SPO.PWDC.GIZI.042 tentang Permintaan Konsultasi Gizi 

Rawat Jalan 

(43). SPO.PWDC.GIZI.043 tentang Pemilihan Supplier Makanan 

Jadi 

(44). SPO.PWDC.GIZI.044 tentang Permintaan Diet Secara 

Online 

(45). SPO.PWDC.GIZI.045 tentang Pemberian Paket Odon 

 

c) Gambaran Pelayanan Gizi yang dilakukan di RS PWDC 

 Pelayanan gizi yang diterapkan di RS PWDC secara umum 

mengikuti Pedoman Gizi RS yang dibuat Kementerian Kesehatan. 

Pelayanan gizi dikerjakan sebagai kerjasama tim gizi dengan pihak 

lain dari RS terutama pihak pelayanan medis seperti dokter dan 

perawat. Rumah Sakit PWDC belum memiliki dr. Sp. GK sehingga 

semua penanganan kasus malnutrisi menjadi tanggung jawab ahli gizi 

dengan koordinasi dari dokter penanggung jawab pasien. Jika terdapat 

risiko pasien malnutrisi maka dokter atau dokter spesialis 

berkoordinasi dengan ahli gizi dalam pemberian makanan pasien. 

 Persiapan dan penyediaan makanan dikerjakan oleh juru masak 

yang terbagi dalam shift dan kemudian dibantu mengantarkan 

makanan ke pasien oleh pramusaji. Untuk pelayanan gizi mulai dari 
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penentuan anggaran belanja, persiapan bahan makanan, dan 

penyediaan makanan di bawah tanggung jawab Kepala Instalasi Gizi. 

Semua pengaturan dan pelaksanaan pelayanan gizi dilakukan sesuai 

dengan SOP yang telah ditetapkan sejak awal. Adanya kendala atau 

masalah dilakukan pencarian solusi bersama dalam rapat tim gizi. 

 Menu makanan pasien dilakukan perubahan mengikuti siklus 10 

hari dan pergantian jenis menu baru dilakukan per enam bulan. 

Pemesanan makanan dilakukan secara online dari perawat ruangan ke 

Instalasi Gizi. Pembatasan waktu pemesanan diatur sedemikian rupa 

sehingga proses pelayanan dapat berlangsung dengan baik. 

Pemesanan untuk makan pagi maksimal pukul 19.00 hari sebelumnya. 

Pemesanan untuk makan siang maksimal pukul 9.00 dan untuk makan 

sore maksimal pukul 15.00. 

 

Gambar 13 Sistem Online Pelayanan Gizi di RS PWDC 

 

3) Hasil Wawancara dengan Informan 

 Wawancara dilakukan dengan Ibu AN selaku Kepala Instalasi Gizi RS 

PWDC membahas tentang pelayanan gizi yang diawali dengan pembuatan 
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SOP yang mengacu pada kebijakan Direktur RS. Standar Operasional 

yang dibuat mengikuti fasilitas dan sarana yang ada di RS. Pada awalnya 

tidaklah mudah menerapkan SOP tersebut karena jumlah ahli gizi yang 

masih sedikit, tetapi koordinasi dengan pihak pelayanan medis seperti 

dokter cukup membantu untuk memberikan edukasi gizi ke pasien. 

Kebijakan yang ada meminta untuk memberikan edukasi ke semua pasien 

tetapi pada praktiknya untuk saat ini hanya dilakukan edukasi lebih lama 

pada pasien dengan kondisi khusus. 

 Penyediaan makanan untuk pasien tidak terlalu kesulitan karena 

jumlah juru masak yang jumlahnya cukup. Menu berganti selama 10-11 

hari. Kesulitan yang ada lebih pada penyajian makanan karena jumlah bed 

pasien yang meningkat menjadi 165 sehingga dibutuhkan tenaga 

pramusaji yang lebih banyak. Pramusaji yang merupakan karyawan tetap 

hanya sebagian kecil sehingga pihak manajemen mengambil langkah 

bekerja sama dengan outsorching untuk tenaga pramusaji. Pengaturan 

tenaga kerja outsorching pramusaji dengan karyawan tetap diatur 

sedemikian rupa. 

 Kendala yang dihadapi dalam pelayanan gizi terutama terkait jumlah 

ahli gizi yang terbatas sehingga hanya pasien kondisi khusus yang 

diberikan edukasi. Kesulitan lain adalah jika kondisi pasien tertentu seperti 

di ruang rawat intensif yang memerlukan penanganan gizi khusus, maka 

ahli gizi belum mampu menanganinya sehingga memerlukan koordinasi 

dengan tim medis terutama dokter umum atau dokter spesialis. Kendala 
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lain dari pihak pasien adalah pasien dan/ atau keluarganya sering 

membawa makanan dari luar sehingga ahli gizi agak kesulitan untuk 

mengamati pengaruh makanan yang diberikan terhadap kondisi pasien. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi Bagi 

Pasien di RS 

a. Dasar Hukum Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi Bagi Pasien 

 Pengaturan tentang hak atas pelayanan gizi bagi pasien di RS dibentuk 

dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan bagi pasien untuk 

mendapatkan haknya. Berdasarkan hasil penelitian terkait pelayanan gizi 

yang dilakukan di RS di Kota Semarang khususnya RS Columbia Asia, 

RSUD Tugurejo, RS Bhayangkara, dan RS Panti Wilasa Dr. Cipto 

Semarang, ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaannya 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

 Pasal 28H butir 1 berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Maksud dari kata setiap orang berarti semua orang tanpa terkecuali, 

baik besar–kecil, tua–muda, kaya–miskin, laki-laki–perempuan, 

maupun orang tua–anak-anak memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan kesejahteraan dalam hal sandang–pangan–papan. 
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Dalam hal ini karena UUD 1945 merupakan peraturan yang dibuat 

negara Indonesia maka yang dimaksud dari orang adalah warga 

negara Indonesia baik yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. 

 Amanat pasal tersebut bertujuan memberikan jaminan 

perlindungan bagi semua orang untuk mendapatkan haknya. Hak yang 

dimaksud yaitu tempat tinggal yang layak, lingkungan yang baik, dan 

memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai. Tempat tinggal dan 

lingkungan yang baik akan menghasilkan kondisi seseorang sehat dan 

dapat produktif bekerja. Sedangkan hak memperoleh pelayanan 

kesehatan lebih mengarah pada orang dalam kondisi sakit. Pelayanan 

kesehatan yang dimaksud luas artinya mencakup seluruh pelayanan 

kesehatan termasuk pelayanan gizi bagi pasien di RS. Pelayanan gizi 

yang baik akan sangat mendukung seseorang mendapatkan hak 

kesehatan. 

 

2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

 Pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian hak asasi manusia yaitu 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal tersebut 

menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki 
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setiap orang dan melekat pada diri manusia berada dalam kandungan 

sampai meninggal. Hak tersebut harus dihormati dan dilindungi setiap 

orang termasuk negara, hukum, dan pemerintah. Hak mendapatkan 

pelayanan kesehatan termasuk pelayanan gizi juga merupakan suatu 

bentuk hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Pasien yang 

dirawat di RS perlu mendapatkan pelayanan gizi yang sesuai untuk 

menunjang kesehatan sehingga hak asasi nya terlindungi. 

 Dalam UU HAM tidak disebutkan secara eksplisit tentang hak 

atas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan gizi. Pasal 9 butir 1 

menjelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, 

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Hal 

tersebut secara implisit menyebutkan bahwa untuk hidup yang baik 

seseorang memerlukan pelayanan kesehatan. Seseorang yang 

mengalami sakit dan dirawat di RS memerlukan pelayanan gizi untuk 

mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Kata setiap orang 

berarti tidak hanya satu orang tetapi seluruh masyarakat dunia berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan 

gizi di RS. 

 

3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

 Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas 

kesehatan”. Kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut 



102 
 

 
 

menunjukkan makna yang sangat luas yaitu mencakup kesehatan 

terkait gizi. Pasal 5 butir 2 berbunyi “setiap orang mempunyai hak 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 

terjangkau” yang artinya bahwa tidak terkecuali semua orang berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang dalam hal ini mencakup 

pelayanan gizi yang aman, bermutu, dan terjangkau. Hal tersebut 

didukung dengan bunyi Pasal 5 butir 1 yang berbunyi “setiap orang 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber 

daya di bidang kesehatan”. Bunyi Pasal 5 tersebut menjelaskan 

tentang jaminan perlindungan bagi pasien untuk mendapatkan hak 

pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. 

 Dalam Bab VIII Pasal 141 dan 142 menjelaskan upaya 

pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Peningkatan 

status gizi masyarakat perlu ditunjang pelayanan gizi yang baik 

terutama pada fasilitas kesehatan. Dalam UU Kesehatan ini memang 

tidak secara jelas tertulis tentang pelayanan gizi di tingkat RS dan 

lebih ke arah masyarakat. Namun, masyarakat yang dimaksud tersebut 

juga mengarah pada pasien. Pelayanan gizi yang baik akan membantu 

proses pelayanan kesehatan dan mempercepat kesembuhan pasien, 

yang selanjutnya akan meningkatkan status gizi dan kesejahteraan 

dalam masyarakat. 
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4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan 

 Dalam Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa tenaga kesehatan 

merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan 

terkait dengan pelayanan gizi yaitu tenaga gizi juga dijelaskan dalam 

Pasal 11 butir 9 yaitu mencakup nutrisionis dan dietisien. Pengadaan 

tenaga kesehatan terutama tenaga gizi dilakukan melalui pendidikan 

tinggi bidang kesehatan yaitu bidang gizi untuk menghasilkan tenaga 

gizi yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar 

Pelayanan Profesi. Selain itu, setiap tenaga kesehatan yang 

menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) 

sesuai dengan konsil masing-masing untuk dapat mengurus Surat Izin 

Praktik (SIP). 

 Tenaga kesehatan termasuk tenaga gizi memiliki tanggung jawab 

(hak dan kewajiban) yang diatur pada Pasal 57 dan 58. Dalam Pasal 

60 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk 

mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, 

meningkatkan kompetensi, bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

etika profesi, mendahulukan kepentingan masyarakat dan melakukan 

kendali mutu pelayanan serta biaya dalam menyelenggarakan upaya 
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kesehatan. Pelayanan gizi yang dilakukan tenaga gizi juga harus 

mengikuti UU tersebut yaitu sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. 

Pasal 61 menjelaskan bahwa dalam menjalankan praktiknya, tenaga 

kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima 

Pelayanan Kesehatan harus melaksankan upaya terbaik untuk 

kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak 

menjanjikan hasil. 

 

b. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi Bagi 

Pasien di Rumah Sakit 

 Bentuk pengaturan perlindungan hak pelayanan gizi di RS didasarkan 

pada ketentuan pengaturan UU yang telah diuraikan, yaitu antara lain: 

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pelayanan Gizi di RS 

 Pelaksanaan pelayanan gizi di RS memerlukan sebuah pedoman 

sebagai acuan untuk pelayanan bermutu yang dapat mempercepat 

proses penyembuhan pasien, memperpendek lama hari rawat, dan 

menghemat biaya perawatan. Pedoman pelayanan gizi RS merupakan 

penyempurnaan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian 

Kesehatan pada tahun 2006 yang telah disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi di bidang gizi, kedokteran, dan 

kesehatan, serta standar akreditasi RS tahun 2012 untuk menjamin 

keselamatan pasien. Sejalan dengan dilaksanakannya program 



105 
 

 
 

akreditasi pelayanan gizi di RS maka diharapkan dapat menjadi acuan 

bagi RS untuk melaksanakan kegiatan pelayanan gizi yang 

berkualitas. Tujuan dibentuknya kebijakan sesuai dengan pedoman 

gizi RS adalah untuk menyelenggarakan asuhan gizi terstandar pada 

pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan serta memberikan edukasi 

gizi yang benar. Peraturan Menteri Kesehatan ini memiliki visi jauh 

ke depan memberikan pelayanan gizi yang bermutu dan paripurna 

sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di RS. Salah satu misi yang 

tertuang dalam PMK tersebut yaitu menyelenggarakan pelayanan gizi 

yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan klien/ pasien dalam 

aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan ini 

disebutkan bahwa pedoman yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan 

menjadi standar yang digunakan sebagai acuan RS dalam 

penyelenggaraan pelayanan gizi yang terstandarisasi. Dengan 

pelayanan gizi yang terstandarisasi maka diharapkan pelayanan gizi 

ke pasien menjadi lebih baik, hal tersebut dituangkan dalam 

penjelasan PMK ini. 

 

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya 

Perbaikan Gizi 

 Pengaturan upaya perbaikan gizi ditujukan untuk menjamin 

setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan 
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gizi, memiliki akses terhadap pangan yang bergizi, dan memiliki akses 

terhadap pelayanan gizi dan kesehatan. Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/ atau masyarakat bertanggung jawab menjamin 

terwujudnya perbaikan gizi perorangan dan masyarakat. Pemerintah 

bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi, 

melakukan koordinasi-fasilitasi-evaluasi kewaspadaan gizi skala 

nasional. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab 

menyelenggarakan pelayanan upaya perbaikan gizi di fasilitas 

pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten/kota setempat. Hal terebut 

tercantum secara jelas dalam Pasal 7 butir f PMK ini. Peraturan 

menteri tersebut menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap 

upaya perbaikan gizi dengan melibatkan pula fasilitas kesehatan 

terutama RS, dan Menteri menetapkan standar angka kecukupan gizi 

dalam pelayanan gizi yang tertuang dalam Pasal 8 butir 5 PMK ini. 

 

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan RS 

 Pendirian suatu RS membutuhkan izin dan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi tergantung dari klasifikasi RS yang akan dibentuk. 

Salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah pelayanan penunjang 

klinik yang mencakup pelayanan gizi. Suatu RS yang tidak disertai 

pelayanan gizi maka tidak akan mendapatkan izin karena tidak 

mungkin pasien dirawat tanpa diberikan asupan gizi yang menunjang. 
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Selain itu, peralatan yang harus tersedia pada suatu RS mencakup 

instalasi gizi yang harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Jasa boga/ dapur sangat diperlukan 

dalam suatu pelayanan RS tingkat apapun karena untuk menunjang 

pelayanan kesehatan yang lain. Subjek yang dimaksud dalam 

peraturan ini yaitu pelayanan gizi RS dan objeknya adalah RS tempat 

pelayanan gizi diadakan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki 

hubungan hukum yang harus dapat dipenuhi satu sama lain. Suatu RS 

tanpa pelayanan gizi akan memberikan dampak yang tidak baik, 

begitu pula sebaliknya pelayanan gizi yang buruk akan menyebabkan 

nama RS menjadi kurang baik. 

 Pasal 18 PMK ini menjelaskan salah satu syarat pendirian RS 

adalah adanya penunjang non klinik yang salah satunya harus ada 

adalah pelayanan jasa boga/ dapur. Pasal 24 butir 2 menjelaskan RS 

tipe A wajib memiliki pelayanan Instalasi Gizi. Pasal 35 butir 2 

menjelaskan RS tipe B juga wajib memiliki pelayanan Instalasi Gizi. 

Pasal 46 butir 2 menjelaskan RS tipe C juga wajib memiliki pelayanan 

Instalasi Gizi. Begitu pula RS tipe D wajib memiliki pelayanan 

Instalasi Gizi, hal tersebut tertulis dalam Pasal 57 butir 2. Dalam PMK 

ini memang tidak tertulis tenaga gizi tetapi dengan adanya persyaratan 

pelayanan Instalasi Gizi berarti RS juga harus memiliki tenaga gizi 

yang mendukung pelayanan gizi tersebut. 
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4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 

 Dalam peraturan menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pelayanan gizi yang harus dilaksanakan oleh 

tenaga gizi dalam melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan gizi. 

Tenaga gizi yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 yaitu setiap orang 

yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pelayanan gizi yang dimaksud yaitu upaya 

memperbaiki atau meningkatkan status gizi yang merupakan 

rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, 

simpulan, anjuran, implementasi, dan evaluasi gizi untuk mencapai 

status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit. Setiap tenaga 

gizi yang bekerja harus memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi 

dan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz). Subjek hukum dalam 

peraturan tersebut adalah tenaga gizi, dan objek hukumnya adalah 

pelayanan gizi. Setiap pelayanan gizi membutuhkan adanya tenaga 

gizi sebagai SDM yang dapat menyediakan pelayanan tersebut. 

Tenaga gizi yang bekerja di RS untuk memberikan pelayanan gizi juga 

harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi ahli gizi yang 

disebutkan dalam peraturan ini pada Pasal 5, 7, 8, dan 9 PMK ini. 
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c. Tujuan Pengaturan Perlindungan Hak Pelayanan Gizi 

 Pelayanan gizi dibentuk dan disosialisasikan oleh pemerintah untuk 

memberikan pelayanan kesehatan dalam bidang gizi bagi semua orang 

tanpa terkecuali. Pemerintah sendiri bertanggung jawab melindungi setiap 

warganya untuk mendapatkan gizi yang baik. Ketentuan yang ditetapkan 

pemerintah terkait pelayanan gizi menjadi dasar hukum dalam 

pembentukan peraturan khusus tentang pelayanan gizi yang benar dan 

tertuang salah satunya dalam pedoman gizi di RS, dengan tujuan: 

1) Pengaturan tentang perlindungan hak atas pelayanan gizi bagi pasien 

di RS yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan memiliki tujuan melaksanakan amanat 

Pasal 28 H butir 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan 

jaminan pada setiap orang dalam hal ini pasien rawat inap di RS 

untuk mendapatkan perlindungan dalam memperoleh hak atas 

pelayanan kesehatan terutama pelayanan gizi. 

2) Pengaturan tentang perlindungan hak atas pelayanan gizi yang 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 

2013 tentang Pedoman Gizi Rumah Sakit memiliki tujuan 

melaksanakan ketentuan Pasal 5, 141, dan 142 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk memberikan 

pelayanan gizi yang mendukung upaya perbaikan gizi masyarakat 

serta sebagai acuan bagi RS di daerah dalam menyediakan pelayanan 

gizi terstandar. Pemerintah bertanggung jawab menjamin 
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penyediaan pelayanan gizi yang sesuai dengan standar sehingga hak 

pasien atas pelayanan kesehatan terutama pasien rawat inap di RS 

dapat terpenuhi. 

3) Pengaturan tentang perlindungan hak atas pelayanan gizi pasien di 

RS yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga 

Gizi memiliki tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 butir 1 

dan Pasal 11 butir 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan yang mengatur tenaga gizi sebagai bagian dari 

tenaga kesehatan yang wajib memberikan pelayanan gizi sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memenuhi hak 

pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap di RS. Selain itu, PMK 

tersebut juga memberikan jaminan bagi para tenaga gizi dalam 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan. 

 

 Tujuan pengaturan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan 

terutama pelayanan gizi bagi pasien di RS diharapkan akan memberikan 

keadilan dan jaminan agar hak tersebut terpenuhi. Pelayanan gizi yang 

diberikan diharapkan tidak membedakan pasien yang satu dengan lainnya 

walaupun memang setiap RS akan memiliki standar pelayanan gizi sesuai 

dengan kelas rawat inap pasien. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 2 

butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2014 tentang Upaya 
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Perbaikan Gizi. Perlindungan hak pasien atas pelayanan gizi akan 

membantu proses pemulihan pasien sehingga akan juga membantu 

meningkatkan status gizi masyarakat. 

 

2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi di RS 

a. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi RS 

 Pelaksanaan perlindungan hak pelayanan gizi dilakukan melalui 

beberapa upaya antara lain : 

1) Pembentukan Tim  

 Dalam menjalankan peraturan atau kebijakan terkait pelayanan 

gizi di RS, maka pertama kali harus dibuat tim gizi. Berdasarkan 

PMK No 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi di RS, 

tim gizi yang dimaksud terdiri dari tenaga gizi dan tenaga pendukung 

meliputi tenaga jasa boga, logistik, pranata komputer, tenaga 

administrasi, dan tenaga lainnya. Selain itu, berdasarkan ESPEN 

diperlukan adanya tenaga medis yang bergerak di bidang gizi atau 

dikenal sebagai Clinical Nutrisionist. Berdasarkan NBPNS 

diperlukan adanya dr. Sp. GK untuk penanganan kasus malnutrisi, 

walaupun di setiap RS tidak selalu ada. Pengaturan praktik dr. Sp. 

GK di Indonesia sendiri mengikuti pengaturan praktik dokter secara 

umum yang diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. 

Dalam praktiknya di RS, tenaga gizi berkoordinasi dengan dr. Sp. 
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GK dan dokter/ dokter spesialis lain untuk penanganan kondisi 

pasien yang membutuhkan terapi nutrisi. 

 Penelitian di RSCA diperoleh adanya gambaran RS melakukan 

pembentukan tim pelayanan gizi di bawah Departemen Food & 

Nutrition yang langsung bertanggung jawab pada Direktur RS. Tim 

gizi yang dimaksud yaitu ahli gizi, chef, waitress, pramusaji, dan 

asisten masak. Ahli gizi yang ada di RSCA dibedakan menjadi dua 

yaitu ahli gizi penanggung jawab yang berperan dalam pengaturan 

jadwal dan kerja serta ahli gizi lapangan yang berperan untuk turun 

ke lapangan. Beberapa kondisi pelayanan gizi membutuhkan 

kerjasama dengan Departemen Pelayanan Medis yaitu melibatkan 

dokter, perawat, dan farmasi. Rumah Sakit Columbia Asia juga 

memiliki satu dr. Sp. GK yang menangani pasien kasus malnutrisi 

berat. Koordinasi antara tenaga gizi dan dr. Sp. GK tersebut telah 

berjalan dengan baik yaitu dilakukan pembagian wilayah kerja 

masing-masing dan tata cara pengaturan rujukan. 

 Penelitian di RS Bhayangkara didapatkan bahwa RS melakukan 

pembentukan tim yang terdiri dari ahli gizi, pramusaji, dan pramu-

masak. Selain tim gizi tersebut, RS memiliki satu dr. Sp. GK yang 

menangani pasien yang dirujuk dari ahli gizi, namun dokter tersebut 

tidak terlalu aktif karena part timer. Tim yang telah dibentuk 

bertanggung jawab bekerja sama dengan bagian lain terutama 

pelayanan medis yaitu dokter, dokter spesialis, dan perawat. 
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Koordinasi pembagian wilayah kerja antara tenaga gizi dengan dr. 

Sp. GK belum terlihat jelas, dan sebagian besar penanganan kasus 

malnutrisi dilakukan oleh ahli gizi.  

 Penelitian di RSUD Tugurejo Semarang didapatkan gambaran 

bahwa tim gizi terdiri dari ahli gizi, pramusaji, dan tukang masak. 

Ahli gizi dibedakan menjadi dua yaitu ahli gizi asuhan klinik dan 

ahli gizi penyelenggara makanan. Ahli gizi asuhan klinik berperan 

dalam pemeriksaan dan edukasi ke pasien. Ahli gizi penyelenggara 

makanan berperan dalam perencanaan bahan makanan, pengolahan, 

hingga penyajian makanan untuk pasien. Rumah Sakit Tugurejo 

memiliki satu dr. Sp. GK yang berkoordinasi dengan tim gizi untuk 

penanganan kasus malnutrisi berat. Pembagian wilayah kerja antara 

dr. Sp. GK dengan tenaga gizi sudah dilakukan pengaturan dengan 

baik. 

 Penelitian di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang diperoleh 

gambaran bahwa tim gizi yang terbentuk terdiri dari ahli gizi, 

pramusaji, dan juru masak. Ahli gizi merangkap sebagai pembuat 

kebijakan dan pelaksana lapangan. Rumah Sakit PWDC belum 

memiliki dr. Sp. GK sehingga penanganan kasus malnutrisi 

dilakukan kerja sama antara ahli gizi dan tenaga medis (dokter dan 

dokter spesialis).  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di keempat RS di 

kota Semarang didapatkan gambaran bahwa semua RS telah 
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mengikuti peraturan tentang pembentukan gizi yang wajib ada di RS. 

Namun masing-masing ahli gizi di RS memiliki pembagian tugas 

yang berbeda, ada yang merangkap semuanya, ada yang melakukan 

hanya penyelenggara makanan, ada yang melakukan edukasi pasien. 

Kelebihan dari RS yang memiliki dr. Sp. GK yaitu kasus malnutrisi 

berat dapat dirujuk ke dokter tersebut sehingga dapat dilakukan 

penanganan khusus. Adanya pembentukan tim gizi sesuai dengan 

peraturan sangat membantu pelayanan di RS sehingga pasien 

mendapatkan hak atas pelayanan gizi yang akan membantu 

pemulihan. 

 Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RS membutuhkan 

kerjasama semua tim yang ada di dalamnya sesuai dengan Undang-

Undang RS. Direktur atau pmimpinan RS membentuk tim sesuai 

dengan kompetensinya masing-masing. Pelayanan gizi RS sendiri 

memerlukan pembentukan tim gizi. Tim gizi berperan memberikan 

pelayanan gizi yang sesuai standar untuk memenuhi hak pasien 

selama dirawat inap di RS. Jika tidak ada tim gizi maka setiap 

personil gizi hanya bekerja sendiri tanpa arahan atau payung hukum 

yang dapat menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak jelas dan 

dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum di RS. Tim 

yang dibentuk mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang RS untuk 

melindungi hak pasien atas pelayanan kesehatan. Penelitian di 

keempat RS menunjukkan adanya upaya RS untuk memberikan 
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perlindungan hukum dengan diawali pembentukan tim untuk 

memberikan pelayanan gizi 

 

2) Penyusunan Kebijakan 

 Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada 

tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan 

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan–hambatan tertentu 

seraya mencari peluang–peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasaran yang diinginkan. Suatu RS sebagai organisasi 

membuat kebijakan sejak awal untuk mencapai tujuan, visi, dan misi 

yang telah direncanakan. Syarat dari pembuatan kebijakan tersebut 

yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai–nilai dan praktik sosial 

yang ada dalam masyarakat. Kebijakan yang dibuat RS didasarkan 

pada tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Kebijakan yang dimaksud dianggap sebagai instrumen yuridis, yang 

dapat berupa peraturan, surat keputusan, izin, konsensi, rencana, 

tindakan kebijaksanaan, atau bentuk lainnya. Penyusunan kebijakan 

di setiap RS dapat berbeda tergantung dari filosofi masing-masing 

RS. Kebijakan RS dibuat untuk membantu mengatur kinerja tenaga 

kerja yang ada di dalamnya. 
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 Pelayanan gizi juga membutuhkan adanya kebijakan pelayanan 

gizi untuk mengatur kerja tim gizi agar dapat memberikan pelayanan 

yang baik dan terstandar bagi pasien. Untuk melakukan penyusunan 

kebijakan gizi tersebut diperlukan partisipasi tidak hanya tenaga gizi 

tetapi juga tenaga medis terkait (dokter, dokter spesialis, dan 

perawat) dan pihak manajemen RS. Kebijakan gizi yang baik harus 

mengacu pada tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada 

di Indonesia. Jumlah dan bentuk kebijakan gizi yang dibuat RS dapat 

berbeda tergantung dari HBL nya. 

 Penelitian di RSCA didapatkan gambaran bahwa penyusunan 

kebijakan yang diterapkan di RSCA langsung diatur manajemen 

karena RS berbadan hukum PT. Kebijakan yang dibuat berupa 

Peraturan Direktur hanya satu buah tetapi di dalamnya menjelaskan 

30 kebijakan yang mengatur pelayanan gizi, dan adanya SOP dari 

masing-masing kebijakan. Peraturan Direktur tentang pelayanan gizi 

tersebut disosialisasikan oleh Departemen Food and Nutrition 

kepada seluruh tim gizi. Dalam pelaksanaan pelayanan gizi, tim gizi 

tersebut mengacu pada peraturan yang telah dibuat dan sudah 

dilakukan sejak dua tahun terakhir. 

 Penelitian di RS Bhayangkara didapatkan gambaran yaitu 

penyusunan kebijakan di RS dilakukan pemberian wewenang penuh 

pada ahli gizi untuk membuat rencana kebijakan yang kemudian 

dilakukan pemeriksaan kembali oleh Kepala Rumah Sakit 
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(KaRumKit) dan jika sesuai maka disahkan oleh KaRumKit. 

Kebijakan yang dibuat tentang pelayanan gizi ada tiga yang 

mencakup pedoman pengorganisasian pelayanan gizi, pedoman 

pelayanan gizi, dan SOP. Tim gizi melakukan kerja sesuai dengan 

SOP yang telah dibuat mengacu pada kebijakan umum RS. 

 Penelitian di RS Tugurejo Semarang didapatkan gambaran yaitu 

kebijakan gizi diatur secara umum dalam kebijakan RS yang mana 

hanya tercantum dalam beberapa pasal. Pasal–pasal tersebut 

kemudian dituangkan dalam bentuk pedoman dan panduan untuk 

pelayanan gizi. Pedoman dan panduan yang ada kemudian 

digunakan untuk membuat SOP yang akan dilaksanakan tim gizi ke 

lapangan. SOP dibuat berbeda antara tim gizi asuhan gizi klinik 

dengan tim gizi penyelenggara makanan. 

 Penelitian di RS PWDC didapatkan gambaran yaitu kebijakan 

gizi dibuat oleh direktur dan kemudian disosialisasikan ke tim gizi. 

Untuk pelaksanaannya kebijakan gizi tersebut maka dibentuk SOP. 

SOP tersebut yang diterapkan secara langsung di lapangan. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di keempat RS 

tersebut didapatkan gambaran bahwa setiap RS telah memiliki 

kebijakan pelayanan gizi. Dalam praktiknya, pembuatan kebijakan 

tiap RS berbeda, ada yang langsung dibuat oleh direktur dan 

kemudian disosialisasikan ke tim gizi, ada yang melibatkan tim gizi. 

Penyusunan kebijakan pelayanan gizi yang melibatkan tim gizi akan 
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membantu tim gizi lebih mudah melaksanakannya. Namun, tim gizi 

wajib mengerjakan pelayanan gizi sesuai dengan kebijakan 

pelayanan gizi yang ada sehingga hak pasien dapat terpenuhi dengan 

baik. 

 Kebijakan gizi yang telah dibuat di keempat RS merupakan 

salah satu HBL yang telah diterapkan dengan baik untuk 

memberikan perlindungan hukum baik bagi tim gizi maupun pasien 

rawat inap yang mendapatkan pelayanan gizi. Sedangkan SOP yang 

dibuat keempat RS tidak termasuk sebagai HBL karena tidak 

termasuk dalam kebijakan. Standar operasional prosedur yang dibuat 

lebih mengarah pada ketentuan teknis untuk melakukan pelayanan 

gizi. Dalam hal ini, keempat RS telah membuat kebijakan gizi yang 

menunjukkan RS telah menerapkan perlindungan hukum bagi hak 

pasien yang dirawat inap di RS atas pelayanan gizi. 

 

3) Pelaksanaan di Fasilitas Kesehatan 

 Pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat seharusnya didahului 

dengan sosialisasi kepada seluruh pihak di RS terutama tenaga gizi 

yang berperan memberikan pelayanan gizi. Setiap pelaksanaan yang 

ada akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan 

ke depannya apakah telah sesuai dengan tujuan awal dari pembuatan 

kebijakan tersebut. Standar pelaksanaan kebijakan gizi dapat dilihat 

dari koordinasi yang baik antara tim gizi dengan tim pelayanan lain 
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di RS. Pelaksanaan kebijakan gizi yang sesuai dapat terlihat dari 

kepuasan pasien dan/ atau keluarganya, yang mana dapat diketahui 

dari tidak adanya komplain dari pasien dan/ atau keluarganya serta 

tim RS lainnya. 

 Pelayanan gizi yang diterapkan di RSCA Semarang telah 

mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh 

Direktur dan telah dijalankan selama kurang lebih dua tahun. 

Pelaksanaan pelayanan gizi tersebut melibatkan berbagai pihak 

termasuk pasien dan/ atau keluarganya di RS tetapi yang utama 

adalah tim gizi. Keluhan dari pasien terkait dengan pelayanan gizi 

hanya terkait menu harian karena terkadang pasien merasa bosan.  

 Pelaksanaan gizi di RS Bhayangkara telah dilakukan bertahun-

tahun sejak RS berdiri dan tanggung jawab dipegang oleh ahli gizi. 

Tim gizi bekerja sama dengan pelayanan medis juga pasien dan/ atau 

keluarganya dalam memberikan pelayanan gizi. 

 Pelaksanaan kebijakan pelayanan gizi di RSUD Tugurejo 

dilakukan dengan baik yaitu kerja sama antara tenaga gizi dengan 

tim lain di RS. Pembagian wilayah kerja antara tenaga gizi asuhan 

klinik dengan penyelenggara makanan juga telah berlangsung 

dengan baik. Tenaga gizi asuhan klinik berperan untuk 

berkoordinasi dengan tim medis terkait penanganan kondisi pasien. 

 Pelaksanaan kebijakan pelayanan gizi di RS PWDC telah 

dilakukan dengan baik oleh tim gizi. Penerapan pelayanan gizi 
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sesuai dengan kebijakan tersebut. Ahli gizi bekerja sama dengan 

dokter atau dokter spesialis dalam pemenuhan gizi pasien. 

 Berdasarkan penelitian di keempat RS tersebut diperoleh 

gambaran pelaksanaan pelayanan gizi yang mengikuti kebijakan 

pelayanan gizi yang telah dibuat memberikan pelayanan yang baik 

dan memenuhi hak pasien yang dirawat di RS. Hal tersebut terlihat 

dari hasil wawancara dengan beberapa pasien yang menunjukkan 

kepuasan, sedangkan beberapa pasien cenderung tidak terlalu peduli 

karena tidak ada kendala dalam pemberian pelayanan gizi. 

Pelaksanaan pelayanan gizi yang dilakukan tanpa kebijakan 

menyebabkan proses berjalan tanpa arah dan tujuan, bahkan dapat 

merugikan pasien jika tidak sesuai dengan kondisinya. 

 Hak pasien atas pelayanan gizi di RS berdasarkan Pasal 32 

Undang-Undang RS untuk mendapatkan informasi dan layanan 

kesehatan (dalam hal ini layanan gizi) yang sesuai standar telah 

dipenuhi, yang ditunjukkan adanya pembuatan kebijakan pelayanan 

gizi sebagai perlindungan hukum dan pelayanan gizi yang dilakukan 

tim gizi telah diupayakan mengikuti kebijakan dan SOP gizi yang 

telah ditetapkan.  

 

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia merupakan asset penting dalam suatu 

pelayanan RS, tidak terkecuali dnegan pelayanan gizi. Yang 
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dimaksud SDM dalam pelayanan gizi di RS yaitu semua tim gizi 

terutama ahli gizi. Ahli gizi sebagai salah satu pilar penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan gizi yang baik sesuai dengan kondisi 

pasien dan kompetensinya. Setiap RS wajib melakukan 

pengembangan SDM demi kemajuan pelayanan di RS yang akan 

memberikan dampak positif bagi perlindungan hak pasien. 

Pengembangan SDM dapat berupa pemberian pelatihan atau training 

serta seminar/ ilmiah terkait gizi. Pengembangan perlu dilakukan 

untuk dapat memajukan RS ke arah yang lebih baik dan sesuai 

dengan standar pemerintah. 

 Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan dijelaskan bahwa tenaga gizi yang dimaksud 

memiliki kompetensi sebagai nutrisionis atau dietisian. Lebih lanjut 

dijelaskan tentang kompetensi tenaga gizi diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktik 

Tenaga Gizi. Setiap tenaga gizi wajib meningkatkan kemampuan 

dan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan standar yang diterapkan Kementerian Kesehatan. 

 Untuk pengembangan SDM di RSCA Semarang dilakukan 

dengan rotasi atau perputaran tempat dinas dan shift sehingga semua 

ahli gizi dilatih dapat bekerja dalam kondisi apapun. Selain itu, ahli 

gizi diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Tim 

gizi lain seperti Chef diberikan pelatihan agar terus berinovasi 
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meningkatkan kemampuan untuk memberikan makanan yang 

bermutu. 

 Pengembangan SDM di RS Bhayangkara dilakukan perputaran 

tempat kerja di mana terkadang penempatan yang dilakukan tidak 

sesuai karena masih minimnya jumlah tenaga kerja di RS. Pelatihan 

diberikan dari RS sendiri untuk melatih kinerja tim gizi. Belum ada 

pemberian pelatihan ke luar untuk pengembangan. 

 Pengembangan SDM yang dilakukan di RSUD Tugurejo sudah 

berjalan dengan baik, yang mana ahli gizi secara bergantian dikirim 

untuk mengikuti pelatihan di luar RS. Pelatihan di dalam RS juga 

dilakukan tidak hanya terkait pelayanan gizi tetapi pelatihan umum 

seperti akreditasi RS terkait gizi. 

 Rumah Sakit PWDC juga telah melakukan pengembangan 

SDM dengan mengirimkan ahli gizi bergantian dengan juru masak 

untuk mengikuti pelatihan di luar RS. Pelatihan yang dilakukan ada 

yang berkaitan dengan gizi dan ada yang di luar gizi tetapi masih 

berkaitan dengan pelayanan RS. 

 Penelitian yang telah dilakukan di keempat RS menunjukkan 

bahwa pada dasarnya RS terus berusaha memberikan pelatihan dan 

pengembangan SDM untuk kemajuan pelayanan bagi pasien, hanya 

saja bentuknya berbeda-beda tergantung dari kemampuan masing-

masing RS. Pengembangan SDM di RS akan membantu pelayanan 



123 
 

 
 

menjadi lebih baik sehingga hak pasien dapat terpenuhi dengan baik 

dan tidak merugikan. 

 Berdasarkan Pasal 5 butir c Undang-Undang RS yaitu tugas RS 

untuk mengadakan pelatihan SDM telah dilakukan di keempat RS 

terutama bagi tenaga gizi. Peningkatan kompetensi dan kemampuan 

tenaga kesehatan, terutama dalam hal ini tenaga gizi, memberikan 

hasil tenaga gizi yang memenuhi standar yang ditetapkan, salah 

satunya ahli gizi yang sesuai dengan PMK no 26 Tahun 2013 tentang 

Praktik Tenaga Gizi. Keuntungan peningkatan kompetensi tersebut 

yaitu pasien diberikan pelayanan gizi yang lebih baik. Hal tersebut 

berarti sudah terlihat adanya perlindungan hukum terhadap hak 

pasien atas pelayanan gizi. 

 

5) Pengawasan dan Evaluasi 

 Pengawasan dan evaluasi suatu pelaksanaan kebijakan di RS 

termasuk kebijakan gizi selalu melibatkan semua pihak termasuk 

pasien. Pengawasan tersebut dapat dilakukan untuk jangka waktu 

tertentu dan umumnya bersifat rutin sehingga selanjutnya dapat 

dilakukan evaluasi untuk perbaikan. Cara untuk mengawasi dan 

mengevaluasi antara satu RS dengan lainnya mungkin berbeda tetapi 

memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki yang telah ada serta 

mencegah kejadian tidak diharapkan. 
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 Pengawasan dilakukan semua pihak di RS tanpa terkecuali, 

sehingga jika ada kesalahan dapat dikomunikasikan dan dilakukan 

perbaikan. Berdasarkan Pasal 55 butir 2 Undang-Undang RS, 

pengawasan di dalam RS wajib dilakukan oleh Dewan Pengawas RS 

yang salah satu anggotanya adalah direktur atau pimpinan RS 

tersebut. Pasien juga berhak melakukan pengawasan dan 

memberikan kritikan atau saran untuk kemajuan pelayanan gizi di 

RSCA Semarang. Untuk evaluasi dilakukan rutin setiap bulan oleh 

kepala ahli gizi yang kemudian akan disampaikan ke kepala 

Departemen Food and Nutrition yang selanjutnya dievaluasi ke 

tingkat manajemen. Pengawasan dan evaluasi juga wajib dilakukan 

dari luar RS terutama Badan Pengawas RS yang diatur dalam Pasal 

54 butir 3 Undang-Undang RS, dalam hal ini Dinas Kesehatan 

setempat sebagai perwakilan dari Pemerintah. 

 Pengawasan dan evaluasi pelayanan gizi di RS Bhayangkara 

dilakukan antara ahli gizi untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan yang telah dilakukan. Pengawasan dilakukan setiap 

seminggu sekali dan evaluasi dilakukan satu kali pada akhir bulan. 

Pengawasan dari luar RS juga rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kota Semarang setiap tiga bulan berupa kunjungan ke semua bagian 

RS termasuk Instalasi Gizi. 

 Pengawasan dan evaluasi terkait pelayanan gizi di RSUD 

Tugurejo dilakukan oleh ahli gizi penanggung jawab, yang mana ada 
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dua orang. Pengawasan dan evaluasi pelayanan gizi ke pasien 

mencakup kepuasan pasien dan ada/ tidaknya complain serta apakah 

gizi yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien atau tidak. 

Sedangkan pengawasan dan evaluasi pelayanan gizi terkait 

penyelenggaraan makanan berupa pengawasan terhadap 

perencanaan anggaran, pemilihan dan persiapan bahan makanan, 

hingga penyajian serta proses penghantaran ke pasien. 

 Pengawasan dan evaluasi pelayanan gizi yang dilakukan di RS 

PWDC dilakukan oleh semua pihak termasuk dokter dan perawat. 

Ahli gizi penanggung jawab mengevaluasi rutin tim gizinya apakah 

sudah melakukan pelayanan gizi sesuai dengan SOP yang ada. 

Evaluasi dilakukan setiap hari Kamis. 

 Berdasarkan penelitian di keempat RS menunjukkan bahwa 

pengawasan dan evaluasi pelayanan gizi perlu dilakukan tidak hanya 

oleh sesama tim gizi tetapi juga oleh orang lain di luar gizi sehingga 

didapatkan penilaian yang objektif dari sisi lain pelayanan. 

Pengawasan akan meminimalkan terjadinya kemungkinan 

pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP. 

 

6) Pencatatan Dan Pelaporan 

 Pencatatan suatu kegiatan dalam RS diperlukan agar ada bukti 

yang mendukung bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan. Hal 

tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang RS. Pencatatan 
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dapat melalui kertas ataupun secara digital. Catatan rutin yang telah 

dibuat tersebut akan dapat digunakan untuk pelaporan ke tingkat 

yang lebih tinggi sehingga akan diketahui perkembangan dari suatu 

pelayanan RS. Pelayanan gizi perlu dilakukan pencatatan mulai dari 

kegiatan penyediaan bahan makanan hingga penyajian makanan ke 

pasien. Pencatatan dan pelaporan yang baik akan dapat digunakan 

untuk melihat perkembangan pelayanan RS dari bulan ke bulan dan 

tahun ke tahun. Setiap catatan yang ada terkait pelayanan kesehatan 

termasuk pelayanan gizi wajib disimpan dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RS. 

 Semua kegiatan pelayanan gizi di RSCA Semarang dilakukan 

pencatatan dan pelaporan setiap shift sehingga tidak ada yang 

terlewat. Setiap pencatatan diberi keterangan penulis dan waktu 

pembuatan, yang selanjutnya akan ditulis dalam sistem Care 21 

sehingga dapat digunakan untuk rapat evaluasi di tingkat 

manajemen. 

 Sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan di RS 

Bhayangkara dilakukan rutin setiap shift. Pencatatan dan pelaporan 

dilakukan secara manual dengan kertas. Pencatatan dilakukan oleh 

ahli gizi selama memberikan pelayanan ke pasien yang berisiko 

malnutrisi. Pelaporan dilakukan terutama saat rapat bulanan. 

 Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan di RSUD Tugurejo 

sudah terlaksana dengan baik, yang mana dilakukan setiap shift saat 



127 
 

 
 

pertukaran jaga. Pencatatan masih dilakukan secara manual dengan 

kertas. Pelaporan dilakukan rutin setiap bulan untuk mencari solusi 

bagi hal-hal yang ditemukan. 

 Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan di RS PWDC telah 

dilakukan rutin setiap hari kemudian dilakukan rekap selama 

seminggu dan selanjutnya dilaporkan dalam rapat manajemen di 

akhir bulan. 

 Berdasarkan hasil penelitian di keempat RS menunjukkan 

bahwa RS telah melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap 

pelayanan gizi yang telah dilakukan. Pencatatan menunjukkan 

pelayanan gizi yang diterapkan apakah sesuai dengan standar yang 

ada, dan juga mencatat kekurangan saat pelaksanaan. Hasil 

pencatatan tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke tingkat lebih 

tinggi sehingga dapat dicari solusi bersama untuk meningkatkan 

pelayanan gizi di RS. 

 

b. Pihak yang Berperan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien 

Atas Pelayanan Gizi di RS 

 Pelaksanaan pelayanan gizi di RS dikerjakan oleh tim gizi dengan 

dibantu oleh pihak lain termasuk tim medis (dokter dan perawat). 

Namun, pelaksanaan pelayanan gizi tersebut membutuhkan perlindungan 

hak pasien dapat terpenuhi. Beberapa pihak terkait yang mendukung 

upaya penyelenggaraannya antara lain: 
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1) Direktur atau Pimpinan RS 

 Setiap RS wajib memiliki pelayanan Instalasi Gizi sebagai salah 

satu penunjang non medis sesuai dengan PMK No 56 Tahun 2014 

tentang Klasifikasi dan Perizinan RS. Oleh karenanya, direktur atau 

pimpinan RS perlu membentuk kebijakan terkait pelayanan gizi 

sehingga memberikan payung perlindungan atas hak pasien terhadap 

pelayanan gizi. Kebijakan yang telah dibuat akan membantu untuk 

membentuk SOP yang akan digunakan di lapangan sebagai upaya 

perlindungan ha katas pelayanan gizi. Kebijakan Direktur sebagai 

dasar dalam pelaksanaan pelayanan gizi oleh tim gizi dan tim medis 

sehingga dapat membantu pemenuhan hak pasien yang dirawat inap 

di RS. 

 

2) Tim Gizi 

 Tim gizi yang dimaksud tidak hanya dokter Sp. GK dan ahli gizi 

tetapi juga meliputi pramusaji dan pramu-masak. Setiap tim gizi 

memiliki peranannya masing-masing dalam memberikan pelayanan 

gizi yang baik sehingga secara tidak langsung melindungi hak pasien 

atas pelayanan gizi. Dokter Sp. GK berperan dalam memberikan 

terapi gizi khusus pada kondisi pasien tertentu. Ahli gizi berperan 

memberikan edukasi gizi terkait makanan. Pramu-masak berperan 

menyediakan makanan yang baik dan sehat bagi pasien. Pramusaji 

berperan mengantarkan makanan dari Instalasi Gizi ke ruang pasien 
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sehingga pasien dapat menikmati kerjasama dari semua tim gizi. Tim 

gizi yang memiliki kerjasama yang baik akan memberikan 

pelayanan gizi terstandarisasi yang dapat membantu pemulihan 

kondisi kesehatna pasien. 

 

3) Tim Medis 

 Tim Medis yang dimaksud adalah dokter atau dokter spesialis 

di luar Gizi Klinik dan perawat. Peranan tim medis terutama dokter 

terhadap perlindungan hak pasien atas pelayanan gizi yaitu informasi 

mengenai kondisi pasien sehingga dapat dilakukan koordinasi 

dengan tim gizi untuk memberikan makanan bergizi sesuai dengan 

kondisi saat ini. Terkadang kurangnya komunikasi antara tim medis 

dengan tim gizi menyebabkan pelayanan gizi menjadi tidak sesuai 

dengan yang diharapkan pasien dan/ atau keluarganya. Oleh 

karenanya, tim medis sangat menentukan bagaimana kondisi 

seorang pasien saat itu sehingga tim gizi dapat membantu kerja tim 

medis untuk merawat pasien. 

 

4) Dinas Kesehatan 

 Pihak di luar RS yang tidak boleh terlupakan yaitu Dinas 

Kesehatan yang berperan penting dalam memberikan edukasi bagi 

masyarakat tentang pentingnya memiliki gizi yang baik. Masyarakat 

yang mendapatkan informasi dan pendidikan tentang gizi akan dapat 
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melakukan pencegahan terjadinya malnutrisi atau gizi buruk. 

Dengan demikian masyarakat sadar gizi dapat memberikan 

perlindungan hak atas pelayanan gizi bagi keluarga atau kerabatnya 

yang mengalami sakit dan dirawat di RS. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hak 

Atas Pelayanan Gizi Bagi Pasien di RS 

  Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan perlindungan hak pelayanan 

gizi di RS di Kota Semarang telah dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya 

masih terdapat beberapa hal yang menghambat kemajuan pelayanan gizi 

sehingga dapat mempengaruhi pemenuhan hak atas pelayanan gizi. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak atas 

pelayanan gizi di RS antara lain: 

a. Faktor Yuridis 

 Secara hukum sudah terdapat kebijakan pelayanan gizi di keempat 

RS tersebut walaupun bentuk kebijakan tersebut berbeda-beda. 

Kebijakan di RSCA yang mengatur pelayanan gizi berbentuk peraturan 

direktur yang merujuk pada Surat Keputusan Direktur di RS. Selain itu 

SOP yang dibuat ada 30 buah untuk pelaksanaan pelayanan gizi di RS 

juga sudah tersedia. 

 Kebijakan pelayanan gizi yang ada di RS Bhayangkara Semarang 

menunjukkan bahwa secara hukum sudah sesuai memberikan pedoman 

pelaksanaan pelayanan gizi. Bentuk kebijakan yang dibuat yaitu tiga 
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buah keputusan direktur (pedoman kebijakan pelayanan instalasi gizi, 

pedoman pengorganisasian instalasi gizi, pedoman pelayanan gizi) dan 

87 buah SOP pelayanan gizi. 

 Pelayanan gizi di RSUD Tugurejo di bawah payung besar 

kebijakan umum berupa peraturan direktur RS dalam Pasal 14 tentang 

pelayanan gizi, yang kemudian diturunkan menjadi pedoman dan 

panduan serta yang pada praktiknya dituangkan dalam bentuk 25 buah 

SOP untuk mempermudah tim gizi dalam melakukan pelayanan gizi. 

 Rumah Sakit PWDC telah membentuk kebijakan terkait pelayanan 

gizi berupa keputusan direktur tentang pelayanan gizi yang kemudian 

tertuang dalam 45 buah SOP agar lebih mudah dipahami dan dikerjakan 

oleh tim gizi. 

 Faktor yuridis berperan penting dalam pelayanan gizi RS. Adanya 

aturan atau kebijakan tertulis akan memberikan jaminan baik bagi tim 

gizi maupun pasien. Untuk tim gizi diberikan jaminan keamanan dan 

kenyamanan dalam bekerja jika melakukan pelayanan gizi sesuai 

dengan SOP. Sedangkan pasien akan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum bahwa haknya atas pelayanan gizi dipenuhi 

dengan baik. Namun, kelemahan dari faktor yuridis yang ada yaitu tidak 

adanya sanksi atau hukuman jika terdapat kelalaian dalam pelaksanaan 

pelayanan gizi. Sifat dari faktor yuridis yang diterapkan di RS terkait 

pelayanan gizi lebih mengedepankan kepedulian dan tanggung jawab 

moral dari tim gizi terhadap hak pasien yang dirawat inap di RS. 
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 Faktor yuridis lain yang menghambat perlindungan hukum hak 

pasien atas pelayanan gizi adalah jumlah SOP yang terlalu banyak 

sehingga mempersulit tenaga gizi untuk menerapkannya. Selain itu, 

pemahaman kebijakan dan SOP sering menjadi hambatan pelaksanaan 

pelayanan gizi di RS, dan juga sosialisasi yang kurang terkait kebijakan 

pelayanan gizi tersebut. 

 

b. Faktor Sosial 

 Faktor sosial memiliki pengaruh cukup besar dalam pelayanan gizi 

di RS. Umumnya faktor sosial tersebut berkaitan erat dengan perilaku 

SDM-nya yang selanjutnya berpengaruh pada pelayanan yang 

dilakukan, misalnya kepatuhan tim gizi terhadap peraturan gizi yang 

ada di RS, keluarga pasien yang tidak mengikui aturan yang diterapkan 

RS. Faktor sosial juga dipengaruhi kerjasama antara semua pihak RS, 

pasien dan/ atau keluarganya. 

 Faktor sosial sering diabaikan dalam suatu pelayanan gizi karena 

sering dianggap tidak memiliki pengaruh besar. Padahal dengan 

mengantisipasi faktor sosial seperti perilaku baik tenaga gizi maupun 

pasien akan memberikan pelayanan gizi yang lebih baik. Sebagai 

contoh perilaku yang disiplin dan tanggung jawab dari tim gizi serta 

memberikan waktu yang cukup untuk edukasi pasien akan membantu 

komunikasi yang baik dengan pasien dan/ atau keluarganya sehingga 

memberikan keuntungan timbal balik. Keuntungan yang didapatkan 
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pasien akan memiliki rasa percaya sehingga mematuhi saran dari tim 

gizi yang dapat membantu pemulihan pasien. 

 Pelayanan gizi RSCA Semarang telah melibatkan pasien dan/ atau 

keluarganya untuk memberikan masukan tentang pelayanan gizi yang 

sudah ada. Pasien dan/ atau keluarganya tidak kesulitan untuk 

mendapatkan pelayanan gizi yang terstandarisasi. Perilaku tim gizi 

terutama ahli gizinya sudah mengikuti kebijakan yang ada. Tim gizi 

disiplin dalam memberikan pelayanan. 

 Pelayanan gizi RS Bhayangkara Semarang telah melibatkan pasien 

dan/ atau keluarganya terutama masyarakat Polri. Pasien dan 

keluarganya tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan 

gizi yang sesuai. Perilaku tim gizi sudah mengikuti aturan yang ada di 

RS dan menjaga kedisiplinan dalam pelayanan. 

 Pelayanan gizi di RSUD Tugurejo telah melibatkan semua pihak 

termasuk pihak pelayanan medis. Komunikasi berjalan dengan baik 

antara tim gizi dengan tim medis. Kedisiplinan dan tanggung jawab 

diterapkan dengan baik saat melakukan pelayanan gizi. 

 Pelayanan gizi di RS PWDC telah melibatkan pasien dan/ atau 

keluarganya. Kerja sama dan koordinasi antara tim gizi dengan tim 

medis berjalan dengan lancar, jarang terdapat konflik dalam pelayanan 

gizi, tetapi kesulitannya adalah dokter penanggung jawab pasien sering 

susah ditemui untuk berdiskusi tentang kondisi pasien. 
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 Beberapa masalah terkait faktor sosial yang dialami keempat RS 

yaitu terkait perilaku dari pasien dan/ atau keluarganya yang sering 

membawa makanan di luar dari yang diberikan dari RS. Hal tersebut 

menyebabkan pasien mengkonsumsi makanan yang sering tidak sesuai 

dengan kondisi klinisnya saat itu. Memang kondisi pasien yang stabil 

mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan makanan yang dibawa dari 

luar, tetapi bagaimana dengan kondisi pasien yang memerlukan 

perhatian gizi khusus. Tingkat pendidikan pasein dan/ atau keluarganya 

juga menjadi hambatan pemahaman tentang pelayanan gizi di RS. Oleh 

karenanya diperlukan kerjasama yang baik antara ahli gizi dengan 

pasien/ dan keluarganya dalam hal pemberian edukasi terkait 

pengaturan makanan yang disediakan di RS. Hal lain yang sering terjadi 

adalah pasien tidak makan makanan yang disediakan dan akhirnya 

keluarganya yang membantu menghabiskan sehingga secara tidak 

langsung pasien malah tidak terbantu dengan pelayanan gizi yang 

disediakan RS. 

 Faktor sosial lain yang juga sering menghambat pelayanan gizi 

adalah komunikasi yang kurang antara tenaga gizi dengan dokter 

penanggung jawab pasien. Dokter seharunya memberikan informasi 

tentang kondisi pasiennya sehingga tenaga gizi dapat menyesuaikan 

makanan untuk pasien tersebut. Hambatan yang sering terjadi adalah 

waktu yang sering tidak tepat untuk berkomunikasi. 
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c. Faktor Teknis 

 Kesulitan di lapangan yaitu jumlah tenaga gizi yang terbatas 

sehingga sering waktu konsultasi atau edukasi gizi tidak dapat terlalu 

lama. Komunikasi antara tim gizi dengan pihak lain RSCA cukup baik 

sehingga tidak mengalami kesulitan untuk memberikan pelayanan gizi 

yang sesuai dengan kondisi pasien. Koordinasi antara tim gizi dengan 

dr. Sp. GK berjalan dengan baik sehingga penanganan kasus khusus 

telah dilakukan dengan tepat. Sarana dan prasarana yang ada sangat 

lengkap termasuk poli konsultasi gizi untuk pasien rawat jalan. 

 Kesulitan faktor teknis di RS Bhayangkara Semarang yaitu 

terbatasnya tenaga gizi yang ada, hanya terdapat dua orang ahli gizi 

untuk melayani seluruh pasien di RS tersebut. Edukasi gizi yang 

diberikan ahli gizi pun menjadi sangat terbatas. Namun, komunikasi 

antara ahli gizi dengan pasien dan/ atau keluarganya sudah berjalan 

dengan baik untuk saat ini. Dokter Sp. GK sudah ada di RS 

Bhayangkara tetapi jarang sekali ada di tempat sehingga sulit dilakukan 

koordinasi dengan tim gizi. Kesulitan penanganan kasus malnutrisi 

berat umumnya dilakukan rujukan ke RS yang tingkatnya lebih tinggi 

karena adanya keterbatasan ahli gizi untuk memberikan terapi. Sarana 

dan prasarana yang ada di RS ini masih sangat minimal, yang tersedia 

hanya dapur kecil dan troli Untuk penyediaan makanan juga tergantung 

pada juru masak saja. 



136 
 

 
 

 Rumah Sakit Tugurejo memiliki tim gizi cukup banyak dan telah 

dibagi per-ruangan. Masalah keterbatasan tenaga gizi di RS ini tidak 

terjadi karena jumlah cukup dan sudah ada pembagian wilayah kerja 

masing-masing. Rumah Sakit Tugurejo telah memiliki dr. Sp. GK tetapi 

memang belum berkoordinasi sepenuhnya dengan tim gizi sehingga 

hanya menerima rujukan dari dokter spesialis lain. Sarana dan 

prasarana yang ada pun cukup lengkap sehingga tidak mengalami 

kesulitan dalam memberikan pelayanan. 

 Faktor teknis di RS PWDC yang menghambat adalah jumlah 

tenaga gizi yang ada terbatas sehingga tidak semua pasien dapat di-

follow up. Selain itu, RS PWDC belum memiliki dr. Sp. GK yang mana 

banyak kasus malnutrisi berat dan khusus tidak dapat ditangani oleh 

ahli gizi. Sarana dan prasarana yang ada cukup untuk penyelenggaraan 

makanan. 

 Pelayanan gizi yang baik sangat dipengaruhi faktor teknis. Faktor 

tersebut membantu proses berjalannya pelayanan agar sesuai dengan 

standar yang ditentukan. Faktor teknis dapat berupa jumlah tenaga, 

sarana dan prasarana yang ada. Jika hal-hal teknis tersebut tidak 

terpenuhi maka secara tidak langsung akan sulit untuk memberikan 

pelayanan yang terstandar sesuai dengan pedoman dari Kementrian 

Kesehatan. 


