
 
 
 
Penyakit ini ternyata dapat dihindari dengan mengonsumsi alkohol 
Oleh Ryan Alfian 

Orang-orang mengenal alkohol sebagai minuman keras yang mempunyai dampak 
tidak baik bagi kesehatan. Banyak orang-orang percaya bahwa hidup sehat harus menghindari 
konsumsi alkohol. Faktanya, alkohol memunyai efek positif selama tidak dikonsumsi secara 
berlebihan. Konsumsi alkohol dalam jumlah tertentu dapat mengurangi resiko stroke, dengan 
penjelasan sebagai berikut. 

Ternyata, alkohol memiliki manfaat yang berguna untuk mencegah stroke. Menurut 
jurnal Circulation yang disadur oleh laman Harvard T. H. Chan, konsumsi alkohol dapat 
mengurangi resiko penyakit stroke sebanyak 25 hingga 40 persen lebih rendah daripada 
orang-orang yang tidak mengosumsi alkohol. Meminum sedikit jumlah alkohol dapat 
menaikkan jumlah kolesterol baik atau dalam dunia medis dikenal sebagai HDL (high-density-
lipoprotein). Sesuai dengan namanya, kolesterol baik ini berguna untuk kesehatan karena 
fungsinya yang meminimalisir penyumbatan darah di jantung. Cara kerja HDL ini adalah 
dengan mengurangi jumlah kolesterol jahat di pembuluh nadi. Oleh karena itu, orang-orang 
dianjurkan untuk meningkatkan asupan kolesterol baik ini karena kandungan HDL yang tinggi 
dalam tubuh dapat menurunkan resiko terkena berbagai penyakit yang berhubungan dengan 
jantung. 
Berapakah jumlah konsumsi alkohol yang aman bagi kesehatan? 

Menurut Surjadi (2001), konsumsi alkohol yang di rekomendasikan oleh American 
Heart Association adalah sebanyak satu sloki liquor atau sebanyak 12 ounce dalam sehari. 
Baik laki-laki maupun perempuan dapat mengurangi resiko stroke dengan mengonsumsi 
alkohol dalam jumlah yang disarankan.  

Artikel ini dibuat sebagai contoh bentuk penulisan bebas yang dibuat 
oleh Ryan Alfian. Seluruh isi dan ide dalam artikel ini merupakan hak 
milik penulis. 



Dengan mengonsumsi alkohol dengan tepat dan diikuti kebiasaan rajin berolahraga 
dan gaya hidup sehat, tentu saja resiko terkena stroke dapat lebih rendah. Jadi, konsumsilah 
alkohol dalam batas wajar untuk mendapatkan manfaat penurunan resiko stroke.  
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