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KONTEN PRESENTASI



Bagian I

Usia kerja



Fakta dan data terkait usia kerja

1. Usia pensiun meningkat (OECD, 2016)

2. Orang-orang perlu bekerja selama bertahun-tahun dan di usia
yang lebih tua

3. Pekerja tetap menghabiskan hingga 60% waktunya di tempat kerja
(Allan et al. Obesity Reviews. 2017)

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_asia-2018-6-
en.pdf?expires=1616106069&id=id&accname=guest&checksum=DBC9F588F0790C1AFF72F4E3251987A1

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/obr.12470

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_asia-2018-6-en.pdf?expires=1616106069&id=id&accname=guest&checksum=DBC9F588F0790C1AFF72F4E3251987A1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/obr.12470


Bagian II

Produktivitas kerja



Produktivitas dan etos kerja

• Etos Kerja sebagai muslim (menurut K Hayati & I Caniago, 2012) 
merupakan harapan Islam sehubungan dengan perilaku
seseorang di tempat kerja yang meliputi usaha, dedikasi, 
kerjasama, tanggung jawab, hubungan sosial dan kreativitas.

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.122

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.122




Bagian III

Pola makan/diet dan produktivitas



Meluruskan terminologi makan/diet

• Diet berarti

1. the kinds of food that a person or community habitually 
eats.

2. a special course of food to which one restricts oneself, 
either to lose weight or for medical reasons.

• Pada konteks presentasi saat ini, istilah diet yang dipakai
relevan untuk pengertian no.1.





• Istilah presenteeism adalah suatu kondisi yang 
terjadi ketika pekerja tetap memaksakan untuk
bekerja walaupun sedang dalam kondisi yang 
tidak fit sehingga tidak bisa bekerja maksimal.

• Data di sebuah penelitian (Merrill et al, 2012) 
menunjukkan bahwa pekerja yang tidak biasa
makan sehat, serta jarang mengkonsumsi sayur, 
buah sesuai anjuran United States Dietary 
Guidelines meningkatkan risiko mengalami
presenteeism

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22856386/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22856386/


Ada istilah presenteeism, maka juga ada istilah absenteeism

• Absenteeism merupakan istilah untuk mendeskripsikan keadaan tidak
hadir/mangkir yang dilakukan pekerja.

• Responden dengan skor gizi yang tidak optimal (rendah) dilaporkan
50% lebih banyak mangkir daripada mereka yang skornya baik. 

• Produktivitas karyawan dengan keadaan gizi yang tidak optimal 15% 
kurang produktif dibandingkan dengan mereka yang gizinya optimal, 
setara dengan perbedaan 2,8 jam per minggu atau 16 hari
kehilangan waktu per karyawan per tahun



Data selanjutnya…

• Sebuah studi terhadap 19,803 karyawan di 3 perusahaan besar di 
UK (dipublikasi di journal Population Health Management) 
menunjukkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi makanan yang 
tidak sehat berisiko meningkatkan kehilangan produktivitas (66% 
berpeluang meningkatkan loss productivity).

• Para peneliti menemukan bahwa orang yang berusia antara 30 
dan 39 tahun adalah yang paling mungkin mengalami penurunan
produktivitas.

http://www.liebertpub.com/pop


Source: Mark A. Philbrick/BYU Photo
https://news.byu.edu/news/poor-employee-health-means-slacking-job-business-losses

https://news.byu.edu/news/poor-employee-health-means-slacking-job-business-losses


Bagian IV

Kebutuhan Gizi Usia Produktif



Pedoman gizi Indonesia (1995-2014)



Pesan umum pedoman gizi tersebut sebagai berikut:

• Makan berbagai jenis makanan (bervariasi)
• Makan banyak sayur dan buah
• Makan makanan berprotein (hewani atau nabati)
• Makan berbagai makanan pokok
• Batasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak
• Makan sarapan setiap hari
• Minum cukup air bersih
• Baca label makanan
• Cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir
• Lakukan aktivitas fisik yang memadai dan pertahankan berat badan 

yang normal



Update 2019











Bagian V

Tingkatkan aktivitas fisik

& 

Kurangi sedentary lifestyle



• Istilah presenteeism adalah suatu kondisi yang 
terjadi ketika pekerja tetap memaksakan untuk
bekerja walaupun sedang dalam kondisi yang 
tidak fit sehingga tidak bisa bekerja maksimal.

• Data di sebuah penelitian (Merrill et al, 2012) 
menunjukkan bahwa pekerja yang tidak biasa
makan sehat, serta jarang mengkonsumsi sayur, 
buah sesuai anjuran United States Dietary 
Guidelines meningkatkan risiko mengalami
presenteeism

• those who did not exercise for 30 minutes or more 
on 3 days in the past week were all more likely to 
have presenteeism scores in the top quintile

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22856386/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22856386/






Bagian V

Do’s dan Don’ts



Do’s
• Sarapan setiap pagi (proporsional seperti anjuran dalam pedoman piringku; alternatifnya produk

yang low-fat).

• Susunlah waktu makan yang teratur (sehingga menjadi kebiasaan) – misalnya 3x makan utama
(sarapan, makan siang, dan makan malam) ditambah 2x snack buah; dengan pengaturan waktu
sarapan pukul 7, makan siang pukul 12, dan makan malam 18/ maksimal 19. 

• Sebaiknya menyiapkan makan siang sendiri (membawa bekal sendiri).

• Hindari (minimal membatasi) processed foods.

• Membaca label makanan dan minuman kemasan.

• Move… move… and always be active.

• Tidur yang cukup dan teratur (berkaitan dengan ritme biologis tubuh).



Don’ts

• Mengkonsumsi makanan yang diolah dengan garam secara
berlebihan.

• Melewatkan sarapan dan waktu makan utama lain. 

• Mengkonsumsi minuman manis (gula) yang melebihi batas anjuran.

• Mengkonsumsi snacking secara berlebihan.

• Hindari langsung tidur usai makan utama.



Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja

https://coggle.it/diagram/WHsqC5PaALR8vY-1/t/employee-wellness

https://coggle.it/diagram/WHsqC5PaALR8vY-1/t/employee-wellness




Terima kasih atas perhatiannya


