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Bersinergi Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat

M
enteri Kesehatan IMenkes)
Nila Djuwita Moeloek me
minta Nasyiatul Aisyiyah 
(NA) untuk ikut melakukan 

"Gerakan Masyarakat Hidup Sehat" yang 
disinergikan oleh kementeriannya. Da
lam gerakan tersebut ada tiga poin yang 
menjadi penekanan.

Yakni, peningkatan aktivitas fisik, 
memakan makanan sehat, sayuran dan 
buah-buahan, serta melakukan peme
riksaan kesehatan secara berkata. "De
ngan ketiga hal tersebut bisa melakukan 
pencegahan untuk tidak jatuh sakit,” 
kata Menkes, saat memberikan cera
mah umum bertemakan "Gerakan Ad
vokasi Perempuan dan Anak dalam 
Bingkai Islam Berkemajuan untuk men
capai SDG's" di Muktamar XIII Nasyiatul 
Aisyiyah di Sportorium Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat 
(26/8).

Menkes mengatakan, gerakan ma
syarakat hidup sehat ini porsinya lebih 
besar di komunitas atau pelayanan ke
sehatan. Organisasi masyarakat, misal
nya, dapat membantu memberikan edu
kasi mengenai pencegahan penyakit.
Edukasi ini dinilai penting. Sebab, karena 
ketidaktahuan akan penyakit, jum lah 
penderitanya pun bisa meningkat. Aki
batnya, biaya untuk pengobatan menjadi 
besar dan warga menjadi tidak produktif.
Karena itu, menurut dia, apabila gerakan 
Kementerian Kesehatan bisa beriringan 
dengan Nasyiatul Aisyiyah, akan lebih 
dapat mendorong peningkatan keseha
tan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Menkes juga 
menyoroti persoalan kesehatan perem
puan. la menilai, kondisinya saat ini ma
sih kurang menyenangkan. Pasalnya, 
kata dia, angka kematian ibu masih ting
gi, pun dengan kematian anak. Selain 
itu, masih terjadi juga pernikahan dini 
atau kehamilan remaja.

Masih ada juga persoalan anak-anak 
yang kekurangan gizi. Menkes menga
takan, anakyang kekurangan gizi ini, sa
lah satu penyebabnya lantaran kurang
nya pengetahuan perempuan atau ibu 
dalam mendidik dan menjaga kesehatan 
anak, la mencontohkan, perempuan dari 
kalangan menengah ke atas kadang tidak 
memberikan air susu ibu (ASI) kepada 
anak. Sementara perempuan dari kala
ngan bawah tidak memberikan anak
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•  Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberikan pidato dalam Muktamar Nasyiatul 
‘Aisyiyah XII di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat 
126/8).

Perempuan dapat 
berperan dalam 
bidang politik 
dan sosial.

asupan makanan tambahan. "Karena itu, 
saya titipkan sama NA, jadilah perem
puan yang pintar. Kalau ibu tidak menger
ti cara mendidik dan menjaga kesehatan, 
anaknya hancur,” ujar dia.

Peran perempuan
Sementara itu, dalam diskusi me

ngenai "Peran Aktif Masyarakat untuk 
Membangun Indonesia Berkemajuan", 
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) Republik Indonesia Zulkifli Hasan 
mengatakan, sekarang ini sudah nyata 
berlangsung persaingan bebas, la me
ngingatkan akan iklim persaingan ter
buka ini di mana tidak ada pembedaan 
atau keistimewaan. "Mau besar, mau 
kecil, sama, kompetisi terbuka. Dan

yang tidak siap akan kalah, yang siap dia 
menang. Karena itu, persiapkanlah diri 
kalian dengan baik,”  kata dia.

Untuk menghadapi persaingan ini, 
Zulkifli menekankan kepada NA untuk 
memiliki dua hal, yaitu ilmu pengetahu
an dan teknologi, serta ekonomi. Salah 
satunya untuk bisa lebih mandiri dalam 
ekonomi. "Kalau kita kptinggalan ilmu 
dan lemah ekonominya, maka seperti 
halnya yang dikatakan Bung Karno, yak
ni menjadi kuli di negeri orang dan ne
geri sendiri," ujar dia.

Sementara Anggota Dewan Perwa
kilan Rakyat (DPR) Desy Ratnasari me
nekankan mengenai perempuan yang 
dapat berperan dalam bidang politik dan 
sosial, la meyakini, dengan memegang 
amanah dan istiqamah, akan ada jalan 
yang terbuka. Desy pun mengharapkan, 
tagline Muktamar NA "Gerakan Perem
puan Muda Berkemajuan untuk Keman
dirian Bangsa", tidak sekadar kata-kata 
atau konsep semata. "Melainkan kita 
harus tunjukkan sebagai perilaku yang 
istiqamah. Kita bersyukur untuk mem
bantu perempuan tidak berdaya menjadi 
perempuan yang mandiri dan berdaya,” 
kata dia. « rit


