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S
ejalan dengan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-

46, 20-25 Rajab 1431 H/ 3-8 Juli 2010, di Yogyakarta,

Muhammadiyah pada abad kedua berkomitmen kuat untuk

melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan (tanwir)

merupakan praktik Islam yang berkemajuan untuk membebas-

kan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pen-

cerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-

problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, keterting-

galan, dan persoalan-persoalan lain yang bercorak struktural dan

kultural.

Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab

masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme,

konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan

kemanusiaan. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk me-

ngembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi,

memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjun-

jung tinggi toleransi dan kemajemukan, serta membangun pranata

sosial yang utama.

Momentum

Pada Selasa, 25 Januari 2011 lalu, bangsa Indonesia mem-

peringati Hari Gizi Nasional. Peringatan Hari Gizi bukan hanya

sebuah seremonial belaka, namun harus menjadi momen untuk

meneropong kenyataan masalah ini di lapangan dan melakukan

strategi penyelesaian yang terpadu dan menyeluruh di semua

area. Pemenuhan gizi merupakan salah satu usaha dalam mem-

bangun insan manusia yang lebih sehat dan cerdas. Namun sam-

pai saat ini masih ada beberapa kasus meninggal pada ba-

lita penderita gizi buruk. Hal ini menjadi pertanda perhatian pe-

merintah dan masyarakat masih kurang terhadap masalah ini.

Bahayanya, kasus ini dapat mengakibatkan suramnya masa

depan anak-anak bangsa generasi penerus, bahkan terburuk bi-

sa kehilangan satu generasi harapan, karena kasus yang sema-

kin berkembang. Kasus gizi buruk ini dapat mengakibatkan balita

yang menderita dapat menjadi seseorang dengan kelainan mental

atau IQ yang di bawah rata-rata pada saat dewasa nanti. Jelas hal

ini tidak bisa menjadi gambaran ideal masa depan bangsa ini.

Gerakan Muhammadiyah dalam Revitalisasi

Pencerahan Gizi Bangsa

Berdasar Keputusan Muktamar, Muhammadiyah meng-

agendakan revitalisasi visi dan karakter bangsa, serta semakin

mendorong gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih

luas sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Dalam menghadapi

berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa

lain dan demi masa depan Indonesia yang lebih maju, maka

diperlukan transformasi mentalitas bangsa ke arah pembentukan

manusia Indonesia yang berkarakter kuat.

Manusia yang berkarakter kuat dicirikan dengan kapasitas

mental yang membedakan dari orang lain, seperti keterpercayaan,

ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam

memegang prinsip, dan sifat-sifat khusus lainnya yang melekat

dalam dirinya. Sementara nilai-nilai kebangsaan lainnya yang

harus terus dikembangkan adalah nilai-nilai spiritualitas, solidaritas,

kedisiplinan, kemandirian, upaya untuk menumbuhkan pember-

dayaan individu, keluarga, dan masyarakat agar ingin, tahu, sadar,

mau, dan dapat mandiri serta mampu memenuhi kebutuhan gizi

dirinya sendiri demi terwujudnya kesehatan pada umumnya.

Upaya ini dilakukan melalui pendekatan selaras pelayanan ke-

sehatan dasar (primary health care), yakni pelayanan kesehatan

dan peningkatan status gizi, yang meliputi: penyuluhan, komunikasi,

dan informasi edukasi pentingnya gizi; upaya pencegahan penyakit

dengan pemenuhan gizi agar masyarakat sehat tidak mudah tertular

penyakit; upaya kesehatan dan pemenuhan gizi pada ibu dan anak;

upaya peningkatan pelaksanaan pola makan gizi seimbang;

imunisasi; obat esensial dan pengobatan sederhana; upaya sanitasi

dasar; peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia

berlomba-lomba menyukseskan makanan-minuman yang halal

dan bergizi serta pelaksanaan ACMI (Aku Cinta Makanan

Indonesia); pemberdayaan dan revitalisasi peran kader posyandu

dan posbindu guna peningkatan pelaksanaan penimbangan balita,

sosialisasi ibu menyusui/Asi Ekslusif, dan pembinaan posyandu

lansia melalui pelaksanaan pemenuhan gizi seimbang.

Kegiatan tersebut, di lapangan, merupakan kontribusi Gerakan

Pencerahan Gizi Bangsa yang dilakukan Muhammadiyah secara

terpadu bersama Pemerintah dengan lintas sektor yang dilaksana-

kan dosen dan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi/Univer-

sitas Muhammadiyah. Pelaksanaan penanggulangan gizi buruk ter-

sebut merujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah di seluruh Nusan-

tara, yang difasilitasi Pemuda Muhammadiyah dan gerakan ibu-ibu

Aisyiah di pelosok desa/kelurahan di seluruh penjuru Tanah Air.l

Pencerahan Gizi Bangsa
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KESEHATAN

Status Gizi Balita (0-59 Bulan) Menurut BPS Tahun 1998-2005 

Status Gizi 
1998 
(%) 

1999 
(%) 

2000 
(%) 

2001 
(%) 

2002 
(%) 

2003 
(%) 

2005 
(%) 

Gizi Buruk 10,51 8,11 7,53 6,30 7,47 8,55 8,80 

Gizi Kurang 19,00 18,25 17,13 19,80 18,35 19,62 19,24 

Gizi Baik 67,33 69,06 72,09 71,10 71,88 69,59 68,48 

Gizi Lebih 3,15 4,58 3,25 2,70 2,30 2,24 3,48 

Prediksi  2010/2011 status gizi tidak jauh dari trend tersebut. 
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