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 Anak merupakan awal mata rantai manusia yang sangat menentukan wujud dan 

kehidupan suatu bangsa pada masa depan. Oleh karena itu, menyiapkan generasi muda yang 

berkualitas sebagai penerus dan pewaris bangsa sama artinya dengan membangun dan 

menyejahterakan kehidupan anak sedini mungkin. Kepada anak perlu diberikan bekal 

keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta 

kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, 

bersusila, cerdas, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Sebagai kelompok penduduk berusia kurang dari 18 tahun, anak mempunyai potensi 

untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan pada masa kini dan 

mendatang. Mereka adalah kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan 

negara. Mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas berimplikasi pada 

perlunya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komitmen untuk memberikan jaminan 

terpenuhinya hak dan perlindungan anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, 

dan dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) XXVIII Tahun 2013 yang jatuh pada hari Selasa 

(23/7) dan mengambil tema “'Indonesia yang Ramah dan Peduli Anak Dimulai dari 

Pengasuhan dalam Keluarga”  merupakan saat yang tepat untuk merefleksi seberapa jauh 

keluarga kita telah memberikan yang terbaik buat anak sebagai calon generasi penerus bangsa. 

Hal ini mengingat bahwa keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi anak, di mana 

mereka dibawah asuhan dan bimbingan orangtua mulai berlatih mengenal kehidupan dan 

membekali diri di segala aspek, sebelum terjun ke dalam lingkungan masyarakat. 
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Upaya refleksi ini menjadi penting, mengingat pasca pemberlakuan UU No 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak dan terbitnya Keppres No 36 Tahun 1990 sebagai bentuk 

ratifikasi dari Konvensi Hak Anak serta Keppres sesudahnya seperti Keppres No 87 Tahun 2002 

tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Keppres 

No 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan 

Anak, nasib dan kesejahteraan anak belum banyak berubah, terlebih pada aspek yang terkait 

dengan perlakuan kita terhadap anak, yang membuat anak merasa aman dan nyaman tinggal di 

lingkungan keluarganya  serta merasa dipedulikan kebutuhan dan hak-haknya. 

Lihat saja, betapa perlakuan sebagian dari keluarga di negeri ini belum mencerminkan 

keramahan dan kepedulian terhadap anak. Kasus kekerasan pada anak masih saja terus terjadi, 

kasus anak diperdagangkan cenderung meningkat, pekerja anak masih tetap saja tinggi, anak 

jalanan perkembangannya sulit dikendalikan dan anak yang akrab dengan narkoba terus saja 

meningkat jumlahnya. Semuanya itu menunjukkan bahwa sebagian dari keluarga kita selain 

belum mampu  memahami makna keberadaan anak, juga belum memiliki kepedulian terhadap 

kebutuhan dan hak-hak yang seharusnya diberikan pada anak. 

Keluarga ramah dan peduli anak sendiri sering kita maknai sebagai keluarga yang mampu 

menjamin kenyamanan anak dan peduli terhadap hak-hak anak selain menjauhkan anak sebagai 

korban perlakuan tidak sepantasnya dari orangtua atau anggota keluarga lainnya. Hak-hak anak 

yang dimaksud mencakup hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

Selama ini, kita menyepakati bahwa kemiskinan keluarga-keluarga di negeri ini, menjadi 

biang keladi derita dan belum terpenuhinya hak anak. Kemiskinan keluarga (baca: orangtua)  

adalah faktor awal yang telah menyebabkan sebagian anak-anak kita menjadi anak jalanan dan 

tidak mengenal bangku sekolah. Sementara dengan menjadi anak jalanan, hidupnya sangat rentan 

terhadap berbagai penyakit dan tindak kekerasan baik oleh anggota kelompoknya atau orang lain. 



Mereka juga rentan untuk melakukan perbuatan negatif sekedar untuk mendapatkan sesuap nasi 

demi bertahan hidup, seperti meminta-minta, menipu, mencuri, ”ngompas” atau bahkan 

merampok. Bagi anak perempuan, menjadi obyek pelecehan seksual atau bahkan menjadi Pekerja 

Seksual Komersial (PSK) bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh anak, bila keadaan 

memang memaksa. 

Dalam lingkungan keluarga pas-pasan, kemiskinan juga telah menyeret anak-anak pada 

suatu kenyataan pahit. Mereka terpaksa atau bahkan dipaksa bekerja oleh orangtua guna 

membantu menopang ekonomi keluarga. Praktis, waktu yang mestinya dapat digunakan anak 

untuk belajar dan bermain, sepenuhnya habis untuk mendapatkan uang demi tercukupinya 

kebutuhan keluarga walaupun sebenarnya belum menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya selain 

anak menjadi kelelahan, mereka juga kehilangan masa-masa indahnya sebagai anak-anak, yang 

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan hidup dan 

kepribadiannya kelak setelah dewasa. 

Untuk itulah peringatan HAN tahun ini hendaknya dapat dijadikan landasan dalam upaya 

mewujudkan keluarga ramah dan peduli anak, yakni keluarga yang tahu, mau dan mampu 

mengasuh, membina, dan memberi perlindungan pada anak secara optimal sehingga menjadi 

anak Indonesia yang sehat, kreatif dan berakhlak mulia. Selain itu juga mampu memberikan 

layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi sebaik-baiknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang 

sesuai potensi, minat dan bakatnya. Anak juga harus diperlakukan secara manusiawi dan 

bermartabat, jauh dari tindak kekerasan dan ketidakadilan, karena mereka adalah sama-sama 

manusia yang memiliki pikiran dan perasaan. Manusia yang juga membutuhkan kesejahteraan 

dan kebahagiaan agar hidupnya menjadi lebih bermakna. 
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