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ABSTRAK 

 

 

 

Obesitas atau kegemukan adalah ketidakseimbangan jumlah makanan 

yang masuk dibanding energi yang keluar. Obesitas apabila tidak ditangani dapat 

menyebabkan komplikasi dengan penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit 

paru, penyakit tulang, dan sebagainya. Pekerja merupakan aset bagi perusahaan. 

Pekerja yang sering sakit akan membuat produktifitas perusahaan menurun. VICO 

Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang melakukan tindakan preventif 

terhadap pekerjanya khususnya dengan perbaikan pola hidup melalui program 

new me. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses perubahan perilaku 

pekerja peserta program new me periode Maret 2016 - Juni 2016 di VICO 

Indonesia. 

Penelitian dilakukan di VICO Indonesia, Kalimantan Timur, dengan 

rancangan studi kasus metode deskriptif pendekatan kualitatif. Instrument dalam 

penelitian ini adalah pedoman wawancara dengan informan peserta berjumlah 10 

orang, dan informan fasilitator berjumlah 3 orang. Pengambilan informan 

menggunakan teknik purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 

konsep program new me, perkembangan peserta pada tahap contemplation, 

preparation, action, maintenance, dan termination. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa New Me adalah 

program pengelolaan berat badan untuk para pekerja yang memiliki resiko 

obesitas dan memiliki riwayat penyakit kronis. Perkembangan peserta pada tiap 

tahap memiliki respon yang berbeda. dan pada tahap akhir/termination, ditemukan 

bahwa ada peserta yang perilakunya kembali seperti sebelum mengikuti program 

new me. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah proses perubahan perilaku tidak 

dapat disama-ratakan antar peserta. Para peserta memiliki alasan dan komitmen 

yang berbeda, sehingga perlu adanya upaya tertentu yang dapat membuat peserta 

meneruskan perubahan perilakunya, walaupun program telah berakhir. 
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