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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada hakikatnya narapidana merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan 

telah menjalani persidangan dan telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu 

wadah yang disebut Lembaga Pemasyarakatan. Adapun penjelasan berkaitan dengan 

narapidana menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 

narapidana adalah warga negara yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya di 

Lembaga Pemasyarakatan (Pinasthika, 2013). Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS) merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban 

bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, 

serta memanusiakan narapidana yang bertujuan agar setelah narapidana tersebut keluar dari 

LAPAS diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang 

mempunyai keahlian baru serta kepribadian yang baru yang lebih taat hukum (Rahmad, 

2016).  

 

Keterjaminan kualitas hidup dari narapidana juga menjadi hak mereka, salah satu hak mereka 

saat berada di LAPAS adalah berkaitan dengan hak untuk mendapatkan makanan yang layak, 

sehingga kualitas serta kecukupan gizi mereka dapat terpenuhi sehingga dapat tercapai 

keseimbangan gizi yang seimbang. Pemenuhan keseimbangan energi ini erat hubungannya 

untuk menentukan keseimbangan gizi dari seseorang. Keseimbangan gizi sendiri merupakan 

salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit bagi seseorang apabila keseimbangan 

gizi tidak dapat tercapai, seperti contoh apabila tubuh terlalu banyak menerima asupan 

glukosa yang biasa terdapat pada nasi yang biasa dikonsumsi, maka akan meningkatkan 

sekresi insulin. Kelebihan sekresi insulin ini dapat mengakibatkan hiperinsulinemia / keadaan 

dimana kadar insulin di dalam pankreas tidak bisa mengimbangi kadar gula dalam darah 

sehingga menyebabkan terjadinya penyakit diabetes melitus tipe-dua (Werdani, 2014).  

 

Di Indonesia sendiri menurut data dari Riskesdas, 2018 angka peningkatan penderita diabetes 

terus meningkat secara singnifikan dari 6,9% dari tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun 2018. 

Sedangkan apabila tubuh kekurangan karbohidrat, akan menyebabkan jumlah lemak yang 

digunakan sebagai sumber energi akan lebih besar dibandingkan kadar lemak dalam tubuh, 

sehingga terjadi proses oksidasi yang tidak sempurna yang dapat menyebabkan 
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ketidakseimbangan sodium dalam tubuh dan dehidrasi (Jafar, 2012). Berdasarkan beberapa 

contoh tersebut maka pentingnya menjaga keseimbangan gizi dalam tubuh seseorang, akan 

tetapi keseimbangan gizi belum banyak disadari bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, 

dimana kebanyakan masyarakat masih mementingkan jumlah dari makanan yang mereka 

makan tanpa memperhitungan kualitas serta gizi dari suatu makanan tersebut. Sehingga 

banyak kasus masyarakat yang mengalami kurang gizi. Pemenuhan gizi seseorang sering 

dikaitkan dengan asupan makanan sehari-hari, salah satu faktor yang langsung dapat 

mempengaruhi status gizi yaitu asupan energi harian dari seseorang tersebut (Rokhmah, 

2016) 

 

Secara umum energi harian / berupa  (kalori) harian diperoleh melalui hasil dari penyerapan 

karbohidrat, protein dan lemak ke dalam tubuh. Energi berupa kalori ini sering digunakan 

sebagai zat tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan proses metabolisme, 

pertumbuhan, pengaturan suhu, dan kegiatan fisik lainnya. Pada umumnya kelebihan energi 

pada seseorang akan disimpan dalam bentuk glikogen pada jangka pendek, dan dalam bentuk 

lemak, pada penyimpanan jangka panjang (Ramadhani, 2012). Energi yang dimiliki dan 

dibutuhkan oleh seseorang berbeda – beda serta dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 

usia, jenis kelamin, status gizi orang tersebut, dan lain – lain. Kecukupan atau keseimbangan 

energi seseorang  menjadi salah satu parameter untuk menentukan kualitas dari suatu 

masyarakat selain faktor kesehatan, pendidikan, teknologi, dan lainnya. (Reppi, 2015). 

Apabila kecukupan energi dapat terpenuhi maka akan meningkatkan sumber daya manusia 

yang memiliki kualitas yang menjanjikan serta dapat menjadi parameter ketersediaan bahan 

pangan dari suatu daerah tersebut. 

 

Energi untuk beraktivitas merupakan proses pemanfaatan energi yang berasal dari asupan 

makanan yang diserap dan digunakan untuk segala macam bentuk aktivitas manusia sehari – 

hari atau yang biasa disebut dengan output energi. Energi untuk beraktivitas sendiri, 

berdasarkan sistem kerjanya dibedakan menjadi dua yaitu sistem aerobic dan sistem 

anaerobic, sistem aerobic sendiri merupakan pemanfaatan energi yang ada di dalam darah 

yang menggunakan oxygen dan merubah glycogen menjadi energi. Biasanya aktivitas yang 

memerlukan energi ini merupakan aktivitas berjangka waktu panjang antara dua menit hingga 

tiga jam. Sedangkan pemanfaatan energi melalui sistem anaerobic berdasarkan pemecahan 

kandungan ATP (adenosine triphosphate) didalam otot melalui rangsangan gerakan 

eksplosif, yang biasanya menjadi suplai energi dalam aktivitas berjangka waktu pendek 
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antara 10 detik hingga satu menit (Nurkadri, 2014). Hal tersebut juga didukung oleh pendapat 

Rismayanthi (2015) yang menyatakan bahwa energi yang digunakan untuk kinerja / kerja 

fisik / aktivitas sehari – hari diperoleh dari metabolisme bahan makanan yang dikonsumsi, 

berdasarkan hal tersebut kiranya masyarakatan mampu untuk memenuhi keseimbangan gizi 

serta kualitas dari bahan makanan yang dikonsumsi. Hal ini terkait dengan keseimbangan gizi 

menjadi salah faktor yang menentukan kualitas kinerja fisik serta pertumbuhan dari 

seseorang. 

 

Kesimbangan gizi sendiri tidak bisa lepas dari keseimbangan energi seseorang, hal ini 

dikarenakan dengan pengaturan makan yang baik akan mempengaruhi asupan zat gizi, serta 

asupan energi yang dibutuhkan dan digunakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari 

seseorang, dengan tujuan agar tercapainya tingkat kesegaran jasmani serta pertumbuhan yang 

optimal dari seseorang (Ramadhani, 2012). Keseimbangan energi diharapkan mampu 

diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehari – hari, dan merupakan hak masyarakat untuk 

dapat mewujudkan tercapainya keseimbangan energi dalam berbagai macam elemen 

masyarakat, dari mulai masyarakat umum sampai masyarakat binaan negara sekalipun. 

Namun berdasarkan pernyataan dari Andari (2017) menyatakan bahwa konsumsi makanan 

yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan (Rutan) di berbagai 

daerah di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang 

dianjurkan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Selain itu, prevalensi penyakit kurang 

gizi pada warga binaan mencapai 14,3% dan prevalensi penyakit – penyakit yang 

berhubungan dengan gizi mencapai 40,9% yang berada di berbagai Lembaga Pemasyarakatan 

di Indonesia.  

 

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA dan IIB di Kabupaten Kendal sendiri telah menetapkan 

angka kecukupan bagi warga binaan / narapidana adalah sebesar 2310 kalori/hari. Angka 

kecukupan energi yang telah ditentukan tersebut umumnya sudah memebuhi kebutuhan gizi 

sehari narapidana. Namun pada kenyataanya, masih belum ada riset ataupun pengamatan 

berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan energi pada setiap narapidana/warga binaan yang 

ada di Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kendal secara optimal. Sedangkan 

penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA dan IIB di Kabupaten 

Kendal sendiri menyediakan makanan bagi narapidana sebanyak 3 kali dalam 1 hari, 

kemudian dari hasil observasi awal, tidak terdapat makanan yang bersisa atau bahkan tidak 

dimakan. Penyelenggara Makanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan IIB di Kabupaten 



4 
 

 

 

Kendal ini tidak memiliki koki atau juru masak khusus, melainkan dilakukan oleh para 

narapidana itu sendiri dengan keterampilan memasak dan peralatan yang seadanya. 

Sementara itu salah satu syarat dari penyelenggara makanan yang layak adalah petugas 

ataupun pengolah makanan setidaknya memiliki pengalaman dan mempunyai keahlian 

khusus di bidang mengolah makanan., sehingga mutu dan cita rasa makanan dapat terjamin. 

(Depkes, 2012). Hal tersebut berbeda apabila yang melakukan proses pengolahan makanan 

ialah narapidana itu sendiri dengan kemampuan yang seadanya sehingga akan menyebabkan 

kualitas dari mutu dan cita rasa yang dihasilkan tidak terjamin dalam hal ini dapat 

mengakibatkan para narapidana tidak berselera dengan makanan yang ada ataupun memakan 

makanan yang mereka inginkan dan memberikannya kepada sesama narapidana lain yang 

memiliki selera berbeda, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan gizi serta energi dari 

narapidana tersebut.  

 

Beberapa penelitian mengenai asupan serta keseimbangan energi narapidana/warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti contoh penelitian 

yang dilakukan oleh Andari (2017), mengenai  hubungan asupan energi dan asupan protein 

dengan status gizi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas satu Cirebon. Pada 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa asupan energi dari narapidana berada pada kisaran 

852,30 sampai 1918,30 kkal dengan rata – rata asupan energi keseluruhan 1258,02 kkal. 

Selain itu pernah juga dilakukan penelitian pada lembaga Pemasyarakatan Kelas satu di 

Semarang oleh Dewi (2016) juga didapatkan hasil penelitian bahwa rata – rata asupan energi 

dari makanan yang berada di dalam lapas sebesar 1977,57 kkal, sedangkan rata – rata asupan 

energi dari makanan yang berada di luar lapas mencapai 2030,77 kkal. Bila dibandingkan 

dengan angka kecukupan energi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

yaitu sebesar 2250 kkal, maka asupan energinya tergolong rendah. Namun belum pernah 

dilakukan penelitian dalam berkaitan dengan keseimbangan energi pada lembaga 

pemasyarakatan secara langsung. Meskipun dari segi penyelenggaraan pangan sudah 

ditetapkan oleh Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun belum dapat 

dipastikan keseimbangan energinya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

tingkat keseimbangan energi narapidana dengan menggunakan input dan ouput energi untuk 

kemudian dibandingkan dengan energi yang ditetapkan di tingkat nasional melalui Angka 

Kecukupan Gizi (AKG).  

 

 



5 
 

 

 

1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Lembaga Pemasyarakatan 

Pada umumnya Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang merawat dan membina 

narapidana dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Hal tersebut juga tercantum dalam UU No.12 Pasal 1 Ayat 3 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain itu narapidana 

sendiri merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani 

persidangan dan telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu wadah yang 

disebut Lembaga Pemasyarakatan. (Depkes, 2009). Adapun arti narapidana dalam UU No.12 

Tahun 1995 yang menyatakan bahwa seorang narapidana adalah warga negara yang telah 

menjalani pidana yang hilang kemerdekaanya dan ditempatkan di suatu Lembaga 

Pemasyarakatan.  

 

Salah satu kewenangan dan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan ialah untuk membina, 

merawat serta memanusiakan narapidana, dimana setiap narapidana mendapatkan hak yang 

sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak, oleh karena itu 

setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki system penyelenggaraan makanan yang 

merupakan bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi narapidana sehingga dapat 

menjalankan aktivitas sehari – hari dengan baik. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan juga 

mengatur segala bentuk jenis kegiatan narapidana selama berada di lingkungan lembaga 

pemasyarakatan yang telah diatur pula dalam Undang Undang Dasar, hal ini menyebabkan 

segala bentuk kegiatan narapidana dibatasi oleh jenis kegiatan yang telah diatur oleh 

pengurus lembaga pemasyarakatan tersebut. Sehingga proses metabolisme dari para 

narapidana kurang maksimal yang menyebabkan kurang seimbangnya antara asupan 

makanan dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh tiap narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan tersebut (Dewi, 2016). 

 

Di Kabupaten Kendal sendiri terdapat dua jenis Lembaga Pemasyarakatan yang membedakan 

dengan beberapa daerah lainnya yang ada di daerah tersebut, lembaga pemasyarakatan 

tersebut terbagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA / Lapas tertutup dan Kelas IIB / 

Lapas Terbuka. Lapas terbuka biasa digunakan untuk menampung narapidana yang telah 

menjalani setengah masa tahanan / yang akan bebas, sehingga akan dipersiapkan untuk terjun 
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kembali ke dalam masyarakat, sedangkan lembaga pemasyarakatan tertutup untuk narapidana 

yang tengah menjalani masa tahanan atau baru akan ditahan atas tindakan kejahatan yang 

mereka lakukan. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA di Kabupaten Kendal sendiri memiliki 

jumlah narapidana sebanyak 220 orang sedangkan untuk lembaga pemasyarakatan kelas IIB 

di Kabupaten Kendal memiliki jumlah narapidana sebesar 20 orang saja.  

 

 

1.2.2. Input Energi (Kalori) Narapidana 

1.2.2.1.  Faktor Konsumsi Narapidana 

Bahan pangan pada dasarnya merupakan bahan – bahan yang akan dimakan sehari – hari 

untuk pemenuhan kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian 

jaringan tubuh yang rusak. Pangan juga dikenal sebagai pangan pokok jika dikonsumsi secara 

teratur oleh suatu kelompok masyarakat dalam jumlah yang cukup besar untuk digunakan 

sebagai konsumsi energi untuk beraktivitas yang berasal dari makanan (Siahaan, 2016). 

Kualitas dan kuantitas konsumsi dari bahan pangan akan mempengaruhi status ketahanan 

pangan dari suatu individu. Menurut Kusumawati (2013) ada berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pangan dari suatu masyarakat demi tercapainya ketahanan pangan, 

seperti masyarakat mampu memperoleh pangan dengan jumlah yang cukup, mutu dan 

beragam untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Cukup disini berarti tidak hanya beras 

sebagai sumber karbohidrat, namun juga bahan pangan non-beras yang berasal dari tanaman , 

ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak serta komponen 

lainnya yang diperlukan tubuh yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Oleh 

karena itu pentingnya untuk mendapatkan bahan pangan yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat di berbagai macam tempat seperti masyarakat dalam rumah tangga, maupun 

masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan. 

 

Menurut Kurniawati (2016) menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhi konsumsi seseorang yaitu faktor internal yang berasal dari diri seseorang 

tersebut meliputi usia, nafsu makan, keadaan psikis, aktivitas fisik, dan lainnya. Serta faktor 

eksternal yang berasal dari luar diri seseorang seperti waktu makan, variasi menu, mutu 

makanan, sikap petugas dan lainnya. Pada dasarnya warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan juga memiliki hak yang sama dalam menerima makanan yang cukup dan 

layak seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995, sedangkan pada 

kenyataanya masih ada Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memperhatikan faktor – 
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faktor yang mempengaruhi konsumsi narapidana tersebut dan cenderung mengabaikannya, 

jika ditinjau lebih jauh apabila seseorang tidak tidak menghabiskan atau memiliki sisa 

makanan dalam tubuh lebih dari 25% mengakibatkan kebutuhan gizi yang tidak tercukupi 

dan akan menyebabkan defisiensi zat – zat gizi karena kekurangan gizi.  

 

1.2.2.2.  Angka Kecukupan Gizi (AKG) Narapidana 

Angka kecukupan gizi merupakan suatu kecukupan rata – rata zat gizi setiap hari bagi semua 

orang menurut beberapa pengelompokan seperti jenis kelamin, golongan umur, aktivitas, 

ukuran tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Terdapat berbagai macam 

faktor yang dapat mempengaruhi angka kecukupan gizi salah satunya ialah terpenuhinya 

kebutuhan energi harian dari seseorang. Energi harian atau kalori harian biasanya didapatkan 

dari asupan makanan / kebutuhan gizi yang terpenuhi yang didapatkan seseorang setiap 

harinya yang akan diolah melalui proses metabolisme yang kemudian dipecah kedalam 

beberapa komponen seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lainnya. Energi berbentuk kalori 

yang digunakan tubuh pada dasarnya dijadikan sebagai tenaga untuk proses pertumbuhan, 

pengaturan suhu tubuh, dan kegiatan/aktivitas sehari – hari.  

 

Aktivitas sehari – hari tersebut biasanya membutuhkan gerak dalam tubuh, dimana proses 

gerak tersebut terjadi dikarenakan ada kontraksi otot. Otot yang berkontraksi disebabkan 

adanya pembebasan sejumlah energi berupa ATP yang tersedia dalam sel otot. Kontraksi otot 

akan tetap berlangsung apabila ATP yang telah berkurang dibentuk kembali, proses 

pembentukan kembali ATP dapat berasal dari keratin fosfat, glukosa, glikogen, dan asam 

lemak. Umumnya apabila seseorang mengalami kelebihan energi akan disimpan kedalam 

bentuk glikogen untuk cadangan energi jangka pendek dan dan dalam bentuk lemak untuk 

cadangan energi jangka panjang (Hardinsyah, 2012).  

 

Ada banyak cara untuk dapat mengisi energi dalam tubuh, seperti memberikan tubuh asupan 

makanan yang sesuai, selain itu bahan pangan juga kaya akan berbagai macam kebutuhan 

yang dibutuhkan tubuh untuk mengisi energi sepeti sumber bahan pangan yang kaya akan 

karbohidrat antara lain beras, jagung, oat umbi-unbian, dan lain – lain. Kemudian sumber 

bahan pangan kaya akan protein seperti daging, ikan, telur, susu, dan masih banyak lagi. 

Kebutuhan akan kecukupan asupan energi menjadi sangat penting untuk  kehidupan sehari – 

hari, hal ini disebabkan segala bentuk aktivitas kegiatan manusia tidak lepas dari 

kebergantungan terhadap energi dalam tubuh mereka. Selain itu energi yang seimbang akan 



8 
 

 

 

mengurangi resiko berbagai macam penyakit seperti kekurangan gizi, obesitas, jantung dan 

lainnya.  

 

Menurut Undang Undang Nomor 75 Tahun 2013 disebutkan tentang angka kecukupan gizi 

yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia yang ada pada Tabel. 1 sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat, serat dan Air yang 

dianjurkan  untuk orang Indonesia (perorang per hari) 

Kelompok Umur 

(Tahun) 

BB* (Kg) TB* (cm) Energi (kkal) 

19 – 29 tahun 60 168 2250 

30 – 49 tahun 62 168 2150 

50 – 64 tahun  62 168 1900 

 

 

 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah energi yang masuk kedalam tubuh untuk 

digunakan sebagai tenaga saat beraktivitas seperti faktor usia, berat badan, tinggi badan, jenis 

kelamin, asupan gizi dan lain – lain. Menurut Kartono (2012) menjelaskan bahwa salah satu 

faktor yaitu pengelompokan umur dalam standarisasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) telah 

disesuaikan dengan pengelompokan umur yang telah disepakati untuk batasan umur Asia 

Tenggara. Batas pengelompokan umur yang digunakan di Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

tahun 2012 mengalami penambahan jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi 

(AKG) tahun 2004, batas kelompok umur pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2004 

adalah 65 tahun keatas, sedangkan pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2012 adalah 80 

tahun keatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya umur harapan hidup masyarakat di 

Indonesia. 

 

Menurut Hurlock (2011) terdapat pembagian batasan usia yang dikategorikan menjadi 3 

kategori umum yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Usia dewasa dimulai 

saat seseorang berusia antara 19 – 29 tahun, usia dewasa madya dimulai saat seseorang 

berusia  30 – 49 tahun, sedangkan usia dewasa akhir dimulai saat seseorang berusia 50 tahun. 

Usia dewasa awal biasanya menjadi usia saat produktif bagi seseorang. Dalam rentan usia ini 

terjadi banyak perubahan pada diri seseorang berkaitan dengan minat, pekerjaan, dan pola 

hidup yang menjadi faktor utama dalam kinerja fungsi dan metabolisme tubuh. Usia dewasa 

madya merupakan usia transisi dari usia dewasa menuju usia dewasa akhir. Pada kelompok 

*Nilai median berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) orang Indonesia dengan status gizi normal 

berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010. Angka ini dicantumkan agar AKG dapat 

disesuaikan dengan kondisi berat dan tinggi badan kelompok yang bersangkutan. 
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usia ini, biasanya telah mengalami penurunan kemampuan psikis dan fisik, sehingga 

kebutuhan nutrisinya juga berkurang. Pada usia dewasa akhir, biasanya mengalami 

penurunan fisik dan psikis yang drastis yang menyebabkan perubahan pada pola hidup. 

Sehingga, pada usia dewasa akhir cenderung tidak membutuhkan nutrisi sebanyaj usia 

dewasa dan dewasa madya untuk mempertahankan kondisi gizi seimbang.  

 

1.2.3. Aktivitas Fisik / Kegiatan Harian 

Menurut World Health Organization / WHO aktivitas fisik (physical activity) merupakan 

salah satu kegiatan yang dihasilkan dari otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. 

Pada dasarnya proses aktivitas fisik melibatkan proses biokimia dan biomekanik. Seringkali 

banyak orang menggunakan istilah exercise untuk menggantikan istilah aktivitas fisik, pada 

umumnya exercise merupakan bagian dari aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, berulang 

dan bertujuan untuk memlihara kebugaran tubuh. Jumlah energi yang digunakan untuk 

menyelesaikan suatu aktivitas fisik dapat diukur dengan kilojoule (kJ) atau kilokalori (kkal), 

dimana satu kalori setara dengan 4,186 kJ atau 1 kilokalori (kkal) setara dengan 1000 kalori 

atau setara dengan 4.186 kalori (Zikri, 2015). 

 

Aktivitas fisik ataupun kegiatan harian biasanya selalu indentik dengan berolahraga, hal ini 

dikarenakan pada saat berolahraga memerlukan energi yang lebih besar, sehingga terjadi 

pembakaran kalori yang lebih banyak pada saat beraktivitas. Namun hal tersebut tidaklah 

benar , hal ini dikarenakan semua aktivitas yang rutin dikerjakan juga dapat membakar kalori 

dalam tubuh dengan baik apabila dilakukan secara rutin dan maksimal ditambah dengan 

makanan yang sesuai kebutuhan kalori dalam tubuh. Ada berbagai macam jenis aktivitas 

ringan yang apabila dilakukan dengan durasi serta intensitas lebih maka akan menghasilkan 

pengeluaran energi yang besar pula, aktivitas tersebut seringkali berada disekitar, namun 

tidak mampu memaksimalkan aktivitas tersebut.  

 

Oleh karena itu ketidaktahuan masyarakatan mengenai jumlah kalori yang dihasilkan dari 

berbagai jenis aktivitas, yang menyebabkan proses pembakaran energi / pengeluaran energi 

tidak dilakukan dengan maksimal, adapula jenis kegiatan yang memiliki pengeluaran energi 

tertentu seperti pada saat beribadah akan mengeluarkan energi sebesar 1,06 kkal/jam, pada 

saat proses makan dan minum akan mengeluarkan energi sebsar 1,04 kkal/jam dan berbagai 

macam aktivitas lainnya (Phei, 2012). Berbagai macam kegiatan maupun aktivitas fisik 

mutlak dilakukan setiap hari agar tubuh mampu bermetabolisme dengan baik sehingga 
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stamina serta daya tahan tubuh juga akan meningkat sehingga tidak rentan terkena resiko 

penyakit  

 

Di Lembaga Pemasyarakatan sendiri telah ditetapkan berbagai jenis kegiatan aktivitas fisik 

berat maupun ringan, berbagai macam kegiatan harian tersebut wajib dilaksanakan oleh 

seluruh narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Berbagai jenis aktivitas 

tersebut ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh narapidana yang berada di Lembaga 

Pemasyarakatan. Ada berbagai macam kegitan harian yang biasa dilakukan oleh narapidana 

seperti mencuci, mencangkul dan lainnya yang telah disesuaikan dengan jenis lembaga 

pemasyarakatan yang ada.  

 

Namun, jenis kegiatan tersebut seringkali tidak disesuaikan dengan kondisi dari narapidana, 

dimana seringkali narapidana tidak melakukan dengan maksimal suatu kegiatan yang telah 

ditetapkan maupun narapidana secara berlebihan melakukan kegiatan tanpa disertai 

keseimbangan asupan energi yang mereka terima (Rahmadhani, 2012). Hal tersebut sering 

membuat tidak tercapainya keseimbangan energi antara asupan energi dengan aktivitas yang 

narapidana lakukan, sehingga sering kali terdapat kondisi dimana narapidana mengalami 

kurang gizi ataupun mengalami kelebihan gizi yang dapat ditandai dengan adanya gejala 

obesitas dari para narapidana itu sendiri. 

 

1.2.4. Keseimbangan Energi Input dan Output Kalori Narapidana 

Keseimbangan antara input dari asupan makanan yang diperoleh serta output berupa akvitas 

fisik yang dilakukan diharapkan dapat tercapai di berbagai elemen mayarakat. Hal ini 

dikarenakan apabila tercapai keseimbangan energi seseorang maka pemenuhan status gizi 

serta kualitas gizi yang didapatkan sudah pasti akan tercapai. Selain itu keseimbangan energi 

juga dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit seperti diabetes, obesitas, dan penyakit 

tidak menular lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Ermona, 2018 bahwa di Indonesia 

meruapakan salah satu negara yang berkembang yang mengalami masalah gizi ganda. 

Masalah gizi ganda ini merupakan dimana satu sisi Indonesia masih mengalami masalah gizi 

buruk pada sebagian daerah, namun juga mengalami masalah kelebihan gizi yang ditandani 

dengan kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas pada sebagian masyarakat di 

Indonesia. Dimana kasus obesitas banyak ditemukan pada penderita pada kategori usia 
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dewasa, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan energi jumlah energi yang dikonsumsi 

dengan jumlah energi  yang dikeluarkan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan bahwa 

pentingnya menjaga keseimbangan energi antara input berupa asupan makanan serta output 

berupa aktivitas yang dilakukan di masyarakat tidak terkecuali masyarakat binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan. Dimana masih sering sekali kasus narapidana yang mengalami 

kekurangan gizi pada beberapa daerah dan ada juga beberapa kasus narapidana mengalami 

kelebihan berat badan (overweight) atau obesitas pada beberapa daerah di Indonesia.  

 

Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan energi pada narapidana seperti jenis 

aktivitas yang berbeda tiap narapidana di setiap daerah, tingkat konsumsi narapidana, dan 

masih banyak lagi. Meskipun telah diatur melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, namun pada kenyataanya masih belum ada riset berkaitan dengan keseimbangan 

energi pada narapidana secara langsung serta ditemukannya sejumlah masalah berkaitan 

dengan status gizi narapidana. Dimana jenis kegiatan narapidana tersebut seringkali tidak 

disesuaikan dengan kondisi dari narapidana, dimana seringkali narapidana tidak melakukan 

dengan maksimal suatu kegiatan yang telah ditetapkan maupun narapidana secara berlebihan 

melakukan kegiatan tanpa disertai keseimbangan asupan energi yang mereka terima 

(Rahmadhani, 2012). Hal tersebut sering membuat tidak tercapainya keseimbangan energi 

antara asupan energi dengan aktivitas yang narapidana lakukan, sehingga sering kali terdapat 

kondisi dimana narapidana mengalami kurang gizi ataupun mengalami kelebihan gizi yang 

dapat ditandai dengan adanya gejala obesitas dari para narapidana itu sendiri. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannnya penelitian ini adalah untuk mengetahui input dan output energi 

pada warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A dan II B di  

Kabupaten Kendal provinsi Jawa Tengah.  Data input dan output untuk selanjutnya dianalisis 

untuk menentukan keseimbangan energi.  


