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HARI Anak Nasional
yang jatuh tiap 23 Iuli di-
harapkan bisa jdi momen-
tum untuk meningka&an
peran para pihak dalam
memperhatikan tumbuh
kembang anak, demi ter-
wujudnya anak Indonesia
yang berkualitas, bera-

Agu3Samirdralat

keluarga garda...
khlak mulia, dan se-

jahtera.
Demikian disampaikan

Agus Samsudrajat, pemerhati
kesehatan Sintang dan juga
pengajar di Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan (STIKes)
Kapuas Raya Sintang.Anak
secara aturan dimaknai in-
dividuyangbelum berusia 18
tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan,

semua anak mempunyai hak
untuk mendapatkan perlind-
ungan.

Perlindungan anak adalah
segala kegiatan untuk menja-
min dan melindungi anak

- 
dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkem-
bang dan berpartisipasi, serta
mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi,
ujarnya.

Menurutnya, keluarga
adalah garis terdepan untuk
p erlindungan anak- anak,
orangtua atau anggota ke-
luarga lainnya bertanggung
jawab untuk membangun
lingkungan rumah yang ter-
lindungi, aman dan penuh
kasih sayang.

Sekolah dan masyarakat
bertanggung jawab untuk
menyiapkan lingkungan yang
aman dan betsahabat untuk

anak diluar rumahnya, kata
dia.

Dalam keluarga, sekolah
dan masyarakat, ia men-
gatakan anak-anak harus
mendapat perlindungan
sepenuhnya sehingga mer-
eka dapat bertahan hidup,
tumbuh danberkembang.

Serta berkreatifitas
dengan mengembangkan
kemampuan yang dimiliki
secara optimal, jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan
data dari Badan Pusat Statisik
(BPS) 2009, dari jumlah anak
sekitar 75 juta orang, sekitar
2-4 juta anak mengalami ke-
kerasan setiap tahun. Sepa-
ruhnva adalah kekerasan
fisik berupa penganiayaan,
sepertiganya mengalami ke-
kerasan, psikologis berupa
penghinaan.

Selebihnya mengalami



pelecehan seksual dan penel-
antaran.

Anak-anak adalah peng-
guna, penghasil, dan subjek
media, sumber yang kuat un-
tuk mempengaruhi pendapat
dan persepsi diantara mer-
eka, tukasnya.

Berbagai bentuk media
yang berbeda menurutnya
dapat dipakai untuk mem-
perluas pengetahuananak-
anak, menginformasikan
kepada mereka bagaimana
melindungi diri dan menjadi
warga negara yang baik.

Perkumpulan atau ke -
lompok anak-anak dapat
memberi tempat atau wadah
bagi anak-anak guna me-
nyrarakan gagasan-gagasan
mereka, sudut pandang dan
pusat perhatian mereka. Ke-
lompok-kelompok semacam
itu memberi kesempatanbagi
mereka untuk bermasyarakat
dan mengembangkan mi-
nat serta kepemimpinan,
ujarnya.

Ia menjelaskan, ada
sembilan pesan dunia un-

tuk keluarga dan masyarakat
dalam buku penuntun hidup
sehat edisi keempat yang
diterbitkan tahun 2010 oleh
UNICEF, WHO, UNESCO,
UNFPA, UNDP, UNAIDS,
WFP, the World Bank dan
Kementerian Kesehatan, ten-
tang perlindungan anakyang
harus diketahui oleh keluarga
dan masyarakat tentang per-
lindungan anak.

Yang pertama kata dia
setiap anak harus mem-
punyai kesempatan untuk
tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara waj ar
sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

fika keluarga tidak mampu
memelihara dan mengasuh
anak, pihak pemangku ke-
pentingan harus melakukan
upaya untuk mengetahui
penyebabnya dan menjaga
keutuhan keluarga, tukas -
nya.

Setiap anakjelasnya mem-
punyai hakuntukmempunyai
nama dan kewarganegaraan.
Pencatatan kelahiran (akte
kelahiran) anak membantu
kepastian hak anak untuk
mendapat pendidikan, kes-
ehatan serta layanan"layanan
hukum, sosial, ekonomi, hak
waris, dan hak pilih.

Pencatatan kelahiran
adalah langkah pertama un-
tuk memberikan perlindun-
gan pada anak, paparnya.
Anak perempuan dan anak
laki-laki kata r\gus harus
dilindurtgi drri .,'1:1ln [sn-
tuk kekerasan. diskriminasi
dan eksplortasi, termasuk
ketelantaran fisik, seksual
dan emosional, pelecehan
dan perlakuan yang meru-
gikan bagi anak seperti
perkawinan anak usia dini
dan pemotongan atau peru-
sakan alat kelamin pada anak
perempuan.

Keluarga, masyarakat
dan pemerintah berkewa-
jiban untuk melindungi mer-
eka, imbuhnya.Selanjutnya,
kata dia, anak-anak harus
mendapat perlindungan dari
semua pekerj aan yang mem-
bahayakan.

Bila anak bekerja, dia
tidak boleh sampai mening-
galkan sekolah. Anak-anak
tidak boleh dilibatkan dalam
bentuk pekerjaan yang terbu-
ruk seperti perbudakan, kerj a
paksa, produksi obat- obatan
atau perdagangan anak,
jelasnya.(mus)
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