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1. Dasar Pemikiran 

Setengah penduduk Nanggroe Aceh Darussalam bertempat tinggal di daerah 
pedesaan, menurut data BPS tahun 2004, berjumlah 2.939.628 (L. 1.460 .047; P. 
1.479.581). Dari jumlah tersebut anak yang berusia 0 -14 tahun adalah 32,77% (L. 
34,66%; P. 30 ,90%). Besaran jumlah ini menuntut pemerintah menempatkan 
anak menjadi perhatian utama dalam pembangunan pedesaan. Hal ini 
diharapkan akan meredam urbanisasi.2  

Anak-anak pedesaan masih banyak mengalami persoalan tempat tinggal, 
pendidikan, kesehatan, tempat bermain, dan fasilitas transportasi. Persoalan ini 
yang kemudian menghambat pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak. Hal ini 
yang mendorong untuk menggagas pentingnya pembentukan Gampong Ramah 
Anak yang dapat menjadi pelengkap program-program pemerintah gampong. 
Hal ini untuk mengutarakan isu-isu yang berhubungan dengan penuh komitmen, 
serta keyakinan untuk merealisasikan hasil yang bermanfaat untuk kepentingan 
terbaik anak. 

Inisiatif Gampong Ramah Anak merupakan pelengkap Inisiatif Kota Ramah 
Anak yang telah diperkenalkan UNICEF dalam kaitannya dengan Konvensi Hak 
Anak pada Konferensi Habitat II atau City Sum m it, di Istanbul, Turki tahun 
1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani 
Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih 
nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Tujuan utama dari inisiatif 
Gampong Ramah Anak adalah untuk membantu Konvensi Hak Anak 
diterjemahkan dalam upaya yang dapat diimplementasikan oleh semua 
masyarakat gampong. 

Prinsip dasar dalam membangun Gampong Ramah Anak adalah: 

1) Menempatkan Anak sebagai pusat pembangunan; 

2) Menyuarakan hak anak dan mendengarkan suara anak; 

3) Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak; 

4) Tidak melakukan diskriminasi dalam pemenuhan dan pemberian 
perlindungan hak anak; dan 

                                                

 

1 Hamid Patilima (drs, MSi.P), Program Officer Child Friendly City Yayasan Kesejahteraan Anak 
Indonesia. *Delegasi Children Major Group IPF ke W orld Sum m it on Sustainable Developm ent, 
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2 proses urbanisasi ini akan menimbulkan masalah baru di perkotaan – perumahan yang tidak 
mencukupi, kepadatan, pencemaran, kemacetan lalu-lintas, persoalan sosial, munculnya penyakit 
baru, marginalisasi kelompok miskin kota dan isu-isu lain yang mempengaruhi semua kelompok 
anak baik kaya maupun miskin. 



 
5) Menyediakan peraturan gampong, infrastruktur, dan lingkungan tumbuh 

kembang anak secara optimal sebagai perwujudan iman dan ketakwan 
kepada Allah SWT.  

2. Pengertian 

Gampong3 Ramah Anak adalah gampong yang menjamin hak setiap anak sebagai 
warga gampong, yang berarti bahwa anak: 

1. keputusan mempengaruhi gampongnya;  

2. mengekspresikan pendapat mereka tentang gampong yang mereka inginkan;  

3. dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial;  

4. menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan;  

5. mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang 
baik;  

6. terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran;  

7. aman berjalan di jalan;  

8. dapat bertemu dan bermain dengan temannya;  

9. hidup di lingkungan yang bebas polusi;  

10. berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan  

11. secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan 
suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.  

3. Sejarah Gampong Ramah Anak 

Inisiatif Gampong Ramah Anak berawal dari Inisiatif Kota Ramah Anak yang 
dikembangkan oleh UNICEF yang merujuk pada hasil penelitian Kevin Lynch 
(arsitek dari Massachusetts Institute of Technology ) mengenai “Children’s 
Perception of the Environm ent” di Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City 
tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang terbaik 
untuk anak adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial; 
komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; komuniti yang memberi 
kesempatan pada anak; dan komuniti yang mempunyai fasilitas pendidikan yang 
memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan 
dunia mereka.  

Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Hak Anak pada 
tahun 1989, dengan memasukkan salah satu ketentuan mengenai hak anak untuk 
mengekspresikan pendapatnya. Ini artinya anak mempunyai suara, selain prinsip 

                                                

 

3 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
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non-diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan hak untuk hidup dan 
mengembangkan diri.  

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de J aneiro 1992, para Kepala 
Pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu 
Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bab 25 Agenda 21 
menyatakan bahwa, anak dan remaja sebagai salah satu Major Group – 
Kelompok Utama – yang dilibatkan untuk melindungi lingkungan dan kegiatan 
masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan. Bab 28 Agenda 21 juga menjadi 
rujukan bahwa, remaja berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Akan 
tetapi yang paling mendesak adalah agar pemerintah melibatkan warga dalam 
proses konsultasi untuk mencapai konsensus pada “Agenda 21 Lokal,” dan 
mendorong pemerintah menjamin bahwa anak, remaja, dan perempuan terlibat 
dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan. 

Inisiatif Kota Ramah Anak kemudian diperkenalkan oleh UNICEF bersama 
UNHABITAT pada City Summit Istanbul, Turki 1996. Inisiatif ini dievaluasi pada 
United Nations General Assembly Special Session on Children, 2002 yang 
mendeklarasikan World Fit for Children. Inisiatif Gampong Ramah Anak 
kemudian baru akan dikembangkan di Nanggroe Aceh Darussalam.  

4. Bagaimana Mengembangkan Gampong Ramah Anak 

Gampong Ramah Anak merupakan sebuah inisiatif yang membutuhkan 
kepedulian setiap individu atau lembaga yang menaruh perhatian pada 
perlindungan dan kesejahteraan anak. Untuk mengembangkan inisiatif ini perlu 
diperhatikan langkah-langkah berikut:  

4.1 Siapa Yang Terlibat 

Untuk mengembangkan dan mensukseskan Gampong Ramah Anak 
membutuhkan: 

1) Pejuang – Pejuang yang dimaksudkan adalah individu-individu yang 
mempunyai keinginan besar dan antusias terhadap keberlanjutan program. 
Setiap kegiatan Gampong Ramah Anak membutuhkan paling tidak satu 
pejuang. Pejuang bisa seorang kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan atau, individu yang tertarik dengan 
kegiatan anak, tetapi biasanya pejuang adalah orang tua yang berkeinginan 
untuk menjamin suatu lingkungan yang aman untuk anak mereka. Seringnya 
mereka melihat kehidupan anak-anak desa sangat memprihatinkan dan 
menggugah untuk berbuat sesuatu untuk mereka merupakan suatu contoh 
positif untuk menjadi motivator. Pejuang adalah kunci pengorganisasian 
program, mereka akan memantau kegiatan di Gampong mereka dan bekerja 
dengan pejuang dari Gampong lain untuk berbagi gagasan. 

2) Tim Gam po n g Ram ah An ak – Tim Gampong Ramah Anak, diorganisir 
oleh seorang pejuang, dan terdiri atas orang tua, anak-anak, guru, kepala 
sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, 



 
dan warga gampong. Sebaiknya Tim berbasis di Gampong, sebagai bagian 
dari perkumpulan-perkumpulan warga gampong atau sebagian dari orang tua 
anak dan keamanan gampong. Tim dapat memperoleh informasi mengenai 
Gampong melalui survei, wawancara, dan sumber data lainnya. 

3) Gugus Tugas Gam po n g Ram ah An ak – Tim Gampong Ramah Anak 
bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat akan lebih berhasil dan 
mempunyai pengaruh lebih luas jika membentuk suatu satuan Gugus Tugas. 
Gugus Tugas ini meliputi anggota warga rukun tetangga, pegawai gampong, 
dan staf pendidik, staf kesehatan, serta pihak swasta yang dipilih secara 
teratur. Gugus Tugas dapat menghasilkan sebuah dokumen yang lengkap 
untuk memudahkan warga memahami dan kemudian ditujukkan kepada 
pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk memperbaiki 
pembangunan gampong. Perencanaan dapat meliputi usulan infrastruktur 
untuk lingkungan gampong, termasuk penegakan aturan gampong, dan 
pendidikan masyarakat untuk promosi kesehatan, pendidikan, dan 
perlindungan anak.  

4.2 Tim Kerja 

Gugus Tugas merupakan suatu pusat pelayananan. J ika program kita belum 
mempunyai Gugus Tugas, kita perlu mendiskusikan dengan pemerintah 
kabupaten. Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena mereka 
dapat menyediakan sumber daya, efektif dalam membangun dukungan warga, 
dan dapat mempengaruhi kebijakan untuk pentingnya menyediakan fasilitas 
pendidikan, kesehatan, bermain, dan transportasi. Tim ini mempunyai jalur 
hubungan dengan petugas penegak hukum, anggota DPRD, Dinas Pendidikan, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan pihak swasta. Tim ini nantinya 
akan menggambarkan rencana untuk membentuk suatu Tim Gampong Ramah 
Anak dan melaksanakan apa yang kita harapkan untuk penyempurnaan program 
ini.  

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam Tim Kerja Gampong Ramah Anak: 

1) anak; 

2) orang tua; 

3) guru; 

4) warga; 

5) pemerintah desa; 

6) kecamatan; 

7) pengusaha; 

8) profesi; dan  

9) polisi.  

4.3 Pembuatan Persetujuan 

Pembuatan persetujuan, penting sebagai pengikat dalam bekerjasama dan 
bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program Gampong Ramah 
Anak. Program ini perlu mendapatkan persetujuan kerjasama dari institusi-
institusi di desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh 
perempuan. Persetujuan ini menjadi indikasi bahwa dukungan ini secara 



 
otomatis sangat bermanfaat dalam penyediaan sumber daya, antara lain dana 
dan tenaga. Kepala Gampong dibutuhkan untuk mempromosikan program ini ke 
seluruh warga gampong dan gampong lain.  

4.4 Data dan Informasi 

Langkah pertama untuk program Gampong Ramah Anak adalah mengumpulkan 
database melalui pengamatan, survei dan wawancara. Ini bertujuan untuk 
mempelajari bagaimana kondisi terkini anak gampong baik dari aspek kesehatan, 
pendidikan, bermain maupun dari aspek perlindungan. 

4.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1) Pengamatan; 

2) Wawancara Berstruktur;  

3) Diskusi kelompok terarah; dan  

4) Participatory Rural Appraisal (PRA).  

4.5 Kegiatan 

Untuk mengkampanyekan program Gampong Ramah Anak dapat dilakukan 
dengan berbagai cara antara lain melalui pertemuan desa, peringatan hari besar 
agama, dan khotba jumat. Kegiatan ini dapat dilakukan pada setiap kegiatan 
dimaksud. Untuk mensukseskan kegiatan ini perlu melibatkan anak-anak, orang 
tua, guru, dan pemerintah gampong. Program ini akan sukses apabila dijadikan 
kegiatan rutin pemerintah gampong.  

4.6 Perlombaan 

Perlombaan merupakan salah satu upaya untuk menarik perhatian dan motivasi 
bagi anak-anak, orang tua, dan warga untuk mendukung program Gampong 
Ramah Anak. Perlombaan ini bertujuan mengajak anak, orang tua, dan warga 
untuk memikirkan masalah nyata melalui lomba. Anak, orang tua, dan warga 
ditantang untuk berusaha mewujudkan pemenuhan hak anak antara lain melalui 
pendidikan, kesehatan, bermain, dan perlindungan. Perlombaan ini dilakukan 
antar RT, RW, dan dusun yang telah mengadopsi program Gampong Ramah 
Anak. Program yang dimotori oleh Kepala Gampong dan pemerintah gampong 
perlu menjadi agenda yang menarik untuk dilaksanakan setiap Hari Anak 
Nasional atau Hari Kemerdekaan atau Hari Pendidikan Nasional atau Hari 
Kesehatan Nasional.   

4.7 Pelibatan Warga Gampong 

Salah satu kunci kesuksesan program Gampong Ramah Anak adalah melalui 
pelibatan anak, orang tua, warga, tokoh agama, tokoh, masyarakat, tokoh 



 
pemuda, tokoh perempuan, dan pihak swasta. Melalui pelibatan tersebut 
dipaparkan bahwa program ini mendukung program pendidikan, kesehatan, dan 
perlindungan. Intinya untuk mewujudkan kesejahteraan anak gampong.  

”suatu Gampong yang ramah kepada anak adalah gampong yang ramah 
kepada seluruh warga gampong yang lain.”  

4.8 Peta Rawan Gizi Buruk, Pendidikan, dan Kekerasan Anak 

Salah satu tugas dari Tim Kerja Gampong Ramah Anak adalah membuat peta 
rawan gizi buruk, rawan putus sekolah, dan rawan kekerasan dan kecelakaan 
pada anak. Tim ini mengidentifikasi secara terarah daerah gampong, antara lain 
lokasi yang rawan gizi buruk, endemik penyakit, putus sekolah, titik rawan 
kecelakaan, lokasi yang tidak dilengkapi fasilitas keselamatan, dan jalur yang 
sering dilewati oleh anak sekolah. Selain itu, peta ini memuat informasi yang 
terkait dengan pusat kesehatan, pos keamanan, rambu-rambu lalu lintas, dan 
lain sebagainya.  

4.9 Pengawalan 

Orang tua sering khawatir, jika anak-anak mereka berjalan kaki atau bersepeda 
ke sekolah sendiri. Untuk mengurangi rasa khawatir, orang tua sering 
mendampingi anak-anaknya ke sekolah. Supaya program ini menjadi permanen 
perlu dibentuk program pengawalan terhadap anak-anak yang berjalan kaki dan 
bersepeda. Untuk itu perlu ada relawan yang dapat melaksanakan program ini.  

4.10 Pendampingan Orang Tua untuk Anak SD 

Yang perlu mendapatkan perhatian orang tua dalam mendampingi anaknya 
memasuki pendidikan Sekolah Dasar: 

1) Bekerjasama dengan pihak sekolah – Membangun hubungan dengan sekolah 
dengan berlandaskan pada: 

a. penghargaan; 

b. keramahtamaan; dan 

c. dukungan. 

Memahami Kurikulum Nasional - Kurikulum Nasional dibuat oleh 
Departemen Pendidikan Nasional. Dengan kita membahami kurikulum 
tersebut akan banyak membantu pekerjaan sekolah anak kita. Kurikulum 
Nasional yang diperuntukkan anak usia 5-16 tahun akan mencakup subjek 
pelajaran: 

a. Bahasa 
(berbicara/mendengar, 
membaca, menulis); 

b. Matematika; 

c. Pengetahuan; 

d. Disain dan Teknologi; 

e. Informasi Teknologi; 

f. Sejarah; 

g. Geografi; 



 
h. Musik; 

i. Seni; 

j. Olah raga; dan 

k. Bahasa Inggris. 

Bekerjasama dengan guru: 

a. Bertanya pada guru tentang anak kita; 

b. Mengikuti saran guru; 

c. Menjadi pendamping guru 

Mendukung Pekerjaan rumah; Memahami kebutuhan anak 

 

hebat 
matematika tapi lemah membaca; hebat praktik; pemalu atau gugup;  

Membantu tanpa tekanan: 

a. menanyakan apa yang bisa kita bantu; 

b. pandai bersyukur; 

c. positif, ketika anak melakukan perubahan; 

d. sediakan waktu pada kegiatan belajar anak; 

e. membuat senang untuk belajar 

Memberikan dukungan pada sekolah saat: 

a. pembuatan kontrak antara orang tua dan sekolah; 

b. membantu kelas; 

c. membantu sekolah; 

d. mengikuti tur sekolah; 

e. menghadiri rapat sekolah; 

f. menghadiri rapat orang tua wali murid; 

g. membantu dalam kegiatan pengumpulan dana 

2) Mendukung anak dalam belajar – Memperhatikan masalah anak terlebih 
dahulu, seperti: 

a. lemah penglihatan; 

b. kurang pendengaran; 

c. kecacatan fisik lain; 

d. kebutuhan khusus; 

e. lemah konsentrasi; 

f. dyslexia; dan 

g. masalah kesehatan 



 
Latihan pengunaan alat keterampilan: 

a. menggunakan gunting; 

b. memegang pensil/bolpen/kuas; 

c. menendang dan menangkap bola; 

d. menggunakan kancing; dan 

e. lari, lompat, manjat; 

Mendengarkan anak: 

a. tampilkan bahwa kita peduli terhadap mereka; 

b. tampilkan ketertarikan kita; 

c. inti masalah yang mereka hadapi; dan 

d. pujian dan kritik yang membangun 

3) Keterampilan berbahasa: 

Percakapan: 

a. mendogeng; 

b. diskusi; 

c. mengambarkan suatu kegiatan atau pengamatan; 

d. membaca keras; 

e. mempresentasikan kerja mereka  drama 

Membaca –  memperhatikan kemampuan membaca anak; 

Mendengar – memperhatikan kemampuan anak menangkap pesan 
yang disampaikan oleh orang lain. 

4) Keterampilan matematika – Menggunakan matematika dalam 
kehidupan sehari-hari; Latihan matematika dasar. 

5) Pengetahuan alam – Pengamatan dan pencatatan; Melakukan ujicoba; 
Memperhatikan kehidupan di rumah. 

6) Geografi dan sejarah – Memahami kehidupan desa; Mengunjungi 
tempat-tempat yang bersejarah. 

7) Teknologi informasi – Penggunaan telepon; Pembelajaran melalui CD; 
Penggunaan radio, TV, dan video. 

8) Latihan seni, disain, dan teknologi – Pengetahuan tentang seni dan 
kerajinan tangan; Menggambar, melukis, kerajinan tangan; 
Mengkreasi dengan disain dan teknologi; Membuat musik; Menari; 
dan Mendengar musik. 

9) Tertarik dengan olah raga – Temukan olah raga yang disukai anak; 
Kembangkan bakat anak tanpa tekanan; Bermain dalam tim; dan 
Temukan klub. 

10) Keterampilan sosial – Pemahaman pentingnya keterampilan sosial; 
Mendukung anak yang pemalu; Paham tentang pengganggu; 



 
Membantu anak memahami situasi baru; dan Membantu anak mencari 
teman.  

4.11. Zona Wajib Belajar 

Salah satu indikator Gampong Ramah Anak yakni adanya Zona Wajib 
Belajar. Penentuan zona belajar ditetapkan atas musyawarah dan mufakat 
antara anak, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, 
tokoh perempuan, pemerintah desa, dan petugas keamanan lingkungan. 
Zona ini bertujuan untuk mengatur kegiatan belajar anak-anak diluar jam 
sekolah, sehingga anak-anak dapat terpantau kegiatan mereka. Pada zona 
wajib belajar yang perlu mendapat persetujuan antara lain jam belajar, 
sanksi sosial, dan peran anak, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
tokoh pemuda, tokoh perempuan, pemerintah desa, dan petugas 
keamanan lingkungan.  

5. Promosi Program 

Kesuksesan program Gampong Ramah Anak adalah keberhasilan 
promosinya. Program ini perlu dipromosikan kepada individu, 
masyarakat, dan pemerintah yang terkait dengan perlindungan anak. 
Promosi program sebaiknya lebih banyak menginformasikan pentingnya 
pendidikan, kesehatan, bermain, dan perlindungan untuk anak. Untuk 
mencapai kesuksesan program perlu didukung tim promosi. 

Tim promosi ini adalah: 

1) Oran g tua – orang tua harus berperan serta dalam Tim Gampong 
Ramah Anak karena mereka menaruh perhatian pada anak mereka. 
Orang tua akan menjadi tim besar yang banyak terlibat dalam setiap 
kegiatan, perlombaan, kegiatan gampong, dan merekrut relawan. 
Orang tua juga harus mempunyai banyak pengetahuan tentang 
lingkungan ketetanggaan mereka dan mereka sebaiknya lebih tahu 
informasi tentang situasi dan kondisi gampong, bahaya yang ada di 
lingkungan gampong dan di komuniti mereka. 

2) Anak – anak-anak merupakan jantung dan hati dari program 
Gampong Ramah Anak. Ketika mereka diinspirasi, mereka akan 
antusias terlibat dalam program ini. Anak akan diajak bersama terlibat 
dalam mendisain program dan kita harus meminta masukan dari 
mereka menjadi bahan perencanaan. 

3) Kepala Gam po n g – antusias Kepala Gampong dapat dijadikan 
motivator untuk program Gampong Ramah Anak. Kepala Gampong 
menjamin program ini terlaksana dan memberi dukungan secara luas 
dalam mewujudkan program di gampong melalui kegiatan gampong. 

4) To ko h agam a, to ko h m as yarakat, to ko h pe m uda, to ko h 
pem uda, dan pihak s w asta – mereka merupakan agen penting 
yang dapat mensukseskan program ini dengan membawa informasi ke 



 
dalam gampong, mengemas program dan berbagai cara lain untuk 
disampaikan kepada seluruh warga gampong. 

5) W arga Lin gkun gan – Mereka ini lebih banyak mengetahui kondisi 
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak mereka di gampong. 
Mereka juga mengetahui masalah-masalah pendidikan, kesehatan, dan 
perlindungan anak di lingkungan mereka dan mereka dapat dijadikan 
relawan untuk mensukseskan program Gampong Ramah Anak. Mereka 
juga dapat dijadikan relawan untuk tugas mengawasi anak-anak pada 
setiap sudut atau wilayah gampong. Selain itu mereka potensial untuk 
mempromosikan program ini ke orang lain. 

Bentuk media yang dapat digunakan dalam promosi program Gampong 
Ramah Anak adalah Radio Komunitas. Radio ini dimaksudkan agar 
menjadi pusat informasi gampong dan pusat sumber daya gampong. Dan 
perlu dipertimbangkan untuk membentuk sebuah Pusat Kegiatan 
Gampong. Pusat kegiatan Gampong yang dimaksud adalah berfungsi 
sebagai: 

1) Pusat informasi gampong – warga dapat mengakses informasi tentang 
pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain; 

2) Pusat sumber daya – warga dan atau pihak dari luar dapat mengetahui 
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki 
gampong; dan 

3) Pusat pelayanan – warga dapat mengakses semua program dan 
kegiatan pelayanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten untuk warga gampong. 

Pusat kegiatan ini pembentukannya dimusyawarahkan dan disetujui oleh 
Kepala Gampong dan warga gampong.  

6. Program Gampong Ramah Anak 

Progam yang dapat dikembangkan dalam mewujudkan Gampong Ramah 
Anak adalah sebagai berikut: 

6.1. Program Keselamatan untuk Anak 

Kebanyakan kecelakaan yang menimpa anak-anak terjadi di jalan-jalan 
yang mereka lalui dan telah mereka kenal, ini artinya mereka tidak 
mendapatkan fasilitas keselamatan. Angkutan pedesaan yang mengangkut 
mereka tidak dilengkapi dengan sabuk pengaman – anak-anak juga sering 
menjadi korban perlakuan salah oleh sopir/ orang dewasa; fasilitas pejalan 
kaki tidak dilengkapi dengan jalur-jalur yang aman, rambu-rambu lalu 
lintas, perlintasan atau penyeberangan kurang memadai dan aman untuk 
mereka lalui ke sekolah. Anak-anak yang mengendarai sepedapun sering 
tidak dilengkapi dengan helm atau alat keselamatan lainnya. 

Menurut sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Strathclyde University , 
Inggris (DfT, 2000a:2), anak-anak di bawah 9 tahun sangat lemah 



 
mengenal tempat-tempat yang berbahaya bagi keselamatannya. Mereka 
cenderung berpikir, situasi yang aman untuk menyeberang adalah jika 
mereka tidak lagi melihat kendaraan, sekalipun penglihatan mereka 
dihalangi oleh suatu tikungan atau gedung. Adakalanya mereka lebih 
memilih arah rute untuk menyeberang tanpa mempertimbangkan tempat 
penyeberangan yang memberikan keselamatan kepada mereka. Hasil 
penelitian lain menunjukkan bahwa angka kecelakaan paling tinggi di 
antara para pejalan kaki terjadi pada usia 8 – 12 tahun dengan anak laki-
laki mengalami resiko lebih besar dibandingkan anak perempuan. 

Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak-anak akan berlanjut, dan 
mungkin akan meningkat seiring meningkatnya motorisasi, kecuali jika 
semua pemangku kepentingan yang ada di Gampong bertindak bersama-
sama. Demikian juga dengan dampak ekonomi yang sangat besar yang 
disebabkan oleh kecelakaan di jalan. Menurut Global Road Safety 
Partnership (GRSP) kerugian ekonomi diperkirakan 2 persen dari Produk 
Domestik Bruto (PDB), yakni hampir setara dengan dua kali seluruh 
bantuan pembangunan.  

Kerugian ekonomi ini sangat menghambat pembangunan dan 
penghapusan kemiskinan. J ika kita dapat mengatasi persoalan ini, dana 
tersebut dapat ditabung atau disalurkan pada kebutuhan lain, seperti 
peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan anak. 

Untuk memenuhi “Hak Anak untuk Keselamatan J alan” akan sangat tepat 
dan beralasan pembentukan dan penerapan Rute Am an Ke Sekolah di 
Gampong. Karena anak mempunyai peran strategis dan memiliki ciri serta 
sifat yang memerlukan perlindungan.  

Paradigma lama yang menempatkan urusan transportasi menjadi 
tanggung jawab Dinas Perhubungan, perlu ditinjau kembali, karena 
keselamatan jalan merupakan masalah kesehatan masyarakat, yang di 
dalamnya menyangkut hak anak. Menurut WHO, sektor kesehatan akan 
sangat beruntung apabila dapat mencegah kecelakaan lalu lintas dalam 
kaitannya dengan jumlah korban yang masuk puskesmas dan rumah sakit, 
sehingga terjadi suatu pengurangan yang signifikan dari jumlah korban 
yang meninggal dan luka. Hal ini akan terwujud jika kondisi di jalan 
menjamin keselamatan untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, 
sehingga nantinya diharapkan akan mempengaruhi juga gaya hidup sehat 
dengan berjalan kaki, tanpa khawatir akan keselamatan mereka.  

Menurut fakta dan data, anak-anak yang menjadi korban kecelakaan lalu 
lintas adalah anak sebagai pejalan kaki, penumpang, dan pengendara 
sepeda.  

... Pejalan Kaki 

Anak-anak yang banyak menjadi korban luka atau meninggal adalah anak-
anak usia 7 tahun. Mereka perlu diberikan pelatihan praktis untuk 
mengenal bahaya lalu lintas, dan mengembangkan strategi yang aman 
ketika mereka tidak mendapatkan pengawasan di jalan.  



 
Anak-anak yang sering menjadi korban adalah: 

1. anak laki-laki; 

2. anak-anak yang berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah; 

3. anak-anak yang berada di jalan yang dilalui; dan 

4. anak-anak yang tinggal di rumah bertingkat dan di jalan lurus. 

... Penumpang 

Anak-anak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dialami oleh anak 
usia 0 – 18 tahun. Kepada mereka perlu dijelaskan mengapa harus diatur 
dan mengapa harus menggunakan sabuk pengaman ketika mereka sedang 
bepergian dengan mobil dan sarana angkutan lain. Mereka juga perlu 
paham bahwa mengemudi memerlukan konsentrasi dan tidak dibolehkan 
mengganggu pengemudi. 

Pada kasus ini anak perempuan lebih banyak menjadi korban, karena 
mereka mungkin lebih sering naik mobil dibanding anak laki-laki. Pada 
kasus lainnya, anak ikut menjadi korban ketika bersama rombongan 
keluarga berdarmawisata dengan menggunakan mobil pick-up atau truk. 

...Pengendara Sepeda 

Anak-anak yang sering menggendarai sepeda pun, cenderung menjadi 
korban kecelakaan lalu lintas. Meskipun dari jumlah kecelakaan yang 
terjadi tidak sebanding dengan yang dilaporkan kepada Polisi. Salah satu 
upaya kita untuk mengurangi kasus kecelakaan adalah memberi pelatihan 
anak-anak, supaya mereka mengetahui cara mengendalikan sepeda dan 
mengendarai dengan aman melalui jalur tertentu. Mereka juga harus 
didukung untuk memakai helm ketika bersepeda dan atau dalam latihan. 
Ini membantu mereka untuk lebih aman dalam mengendarai sepeda 
terlebih jika melalui jalan yang aman pula. 

Kecelakaan pengendara sepeda lebih sering terjadi pada anak laki-laki, 
karena lebih banyak anak laki-laki yang bersepeda dibandingkan dengan 
anak perempuan demikian juga dengan perbedaan pola permainan 
mereka. 

Untuk mencapai tujuan kesalamatan anak melalui pelayanan transportasi, 
yang ingin dicapai: 

a. transportasi dapat diakses oleh anak, orang tua, dan orang yang 
hidup dengan kecacatan secara murah dan seimbang; 

b. transportasi didisain sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anak; 

c. jalan untuk pejalan kaki dan penyeberangan didesain sesuai 
kebutuhan anak;  

6.2. Program Kesehatan Anak 



 
Kesehatan di Gampong dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 
sistem kesehatan, pendidikan, air bersih, perumahan, sanitasi, dan 
makanan. WHO telah menetapkan persyaratan suatu lingkungan sehat: 

1) lingkungan yang bebas dari polusi dan pencemaran – anak-anak 
diharapkan tinggal di lingkungan yang bebas dari polusi dan 
pencemaran lingkungan, sehingga anak-anak bebas dari penyakit-
penyakit yang disebabkan oleh polusi, seperti inspeksi saluran 
pernafasan atas (ISPA) dan batuk. 

2) ekosistem yang stabil dan berkelanjutan; 

3) komuniti yang saling bekerjasama bukan saling mengeksploitasi; 

4) mempunyai akses untuk menimbah dan menambah pengalaman 
dengan adanya kesempatan berkomunikasi, berinteraksi, dan 
berhubungan dengan oran lain; dan  

5) status kesehatan warga. 

Untuk program kesehatan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan 
Gampong Ramah Anak adalah sebagai berikut: 

1) Untuk tujuan bidang kesehatan, yang ingin dicapai adalah: 

a. semua anak tercatat pada saat lahir; 

b. semua bayi memperoleh Air Susu Ibu eksklusif selama 6 bulan; 

c. semua anak memperoleh imunisasi secara utuh – BCG, DPT, 
tetanus, polio, dan cacar; 

d. semua anak memperoleh makanan yang baik; 

e. semua anak usia 1-5 tahun memperoleh Vitamin A dua kali dalam 
setahun; 

2) Untuk tujuan bidang kesehatan ibu hamil, yang ingin dicapai adalah: 

a. semua kelahiran memperoleh pelatihan oleh tenaga ahli; 

b. semua perempuan hamil memperoleh semua pemeriksaan 
kesehatan; 

c. semua perempuan hamil memperoleh imunisasi tetanus; 

d. semua perempuan hamil memperoleh Vitamin A dan zat besi; 

e. semua perempuan hamil mendapat pelayanan darurat; 

Yang juga harus diperhatikan di lingkungan Gampong tempat-tempat 
yang membahayakan anak. Hal ini dikarenakan banyak kematian yang 
dialami oleh anak bukan karena penyakit, akan tetapi karena kecelakaan 
yang mereka alami mengunjungi tempat-tempat yang berbahaya, seperti 
sungai, tebing, jurang, kubangan, dan lain-lain. 

Mereka tenggelam di sungai, terjatuh dari tebing atau jurang. Untuk itu di 
Gampong dikembangkan suatu kegiatan untuk memberikan pengawasan 
pada kegiatan anak-anak ke tempat-tempat yang membahayakan mereka. 



 
6.3. Program Kemandirian Anak 

Dalam program kemandirian anak yang perlu mendapatkan perhatian 
orang tua dan pemerintah gampong dalam proses pencapaian 
kemandirian anak sesuai dengan tumbuh kembang anak.  

Pada saat mereka dalam proses pengasuhan di rumah. Bagaimana 
keterlibatan ibu dan ayah, jika mereka bekerja di sawah atau laut. Maka 
yang menjaga dan mengawasi anaknya adalah keluarga dekat dari orang 
tua. Dan bagaimana keamanan rumah, jika orang tua ada di luar rumah, 
apakah ada pengawasan dari tetangga. 

Dan sarana yang mendukung kemandirian anak adalah melalui permainan 
aktif. Penyediaan tempat bermain aktif untuk anak mendapat perhatian 
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak pada Pasal 11 : Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan 
waktu luang, b er g a u l d en g a n a n a k s eb a y a , bermain, berekreasi 
dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri. Selain itu untuk memenuhi hak tersebut, pada Pasal 
56 ayat 1 butir d, e dan f, disebutkan bahwa Pemerintah dalam 
menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan 
membantu anak, agar anak dapat 

 

bebas berserikat dan berkumpul 

 

b eb a s b er s it ir a ha t , b er m a in , b er k r ea s i, b er ek r ea s i, d a n 
berkarya seni budaya dan 

 

m em p er o leh sa r a n a b er m a in y a n g m em en u hi s y a r a t 
kesehatan dan keselamatan.  

Sementara itu, secara kuantitatif, melalui Kep. Men PU No. 
378/KPTS/1987, Pemerintah juga telah membuat standart luasan 
minimum yang harus di penuhi.  

Tabel : Standard Kebutuhan Taman di Indonesia 
Unit lingkungan 

dan jumlah 
Penduduk 

Jenis RTH 
Luas/ 
Unit 

Standard/ 
Kapita 

Lokasi 

L-1 : RT 
250 Jiwa 

Ruang Bermain Anak 250 m2 1.00 M2 Ditengah 
Permukiman 

L-2 : RW 
3000 Jiwa 

Taman dan Tempat 
Olah Raga 

1500 M2 0.50 M2 Dipusat Kegiatan 
RW 

L-3 : Desa 
30.000 Jiwa 

Taman dan Tempat 
Olah Raga 

1 Ha 0.35 M2 Dikelompokan 
dengan sekolah 

Sumber : Kep. Men PU No. 378/KPTS/1987 

Untuk mendisain tempat bermain yang harus diperhatikan adalah 
kemampuan tempat untuk dapat menampung kegiatan bermain anak, 
dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

1) Dimensi ruang yang mencukupi; dan 



 
2) Pemisahan ruang tidak berdasarkan jenis kelamin dan umur tetapi 

berdasarkan jenis permainan, yaitu tempat permainan games dan 
tempat permainan olahraga. 

Bila dikaitkan dengan kondisi ruang maka hal yang perlu diperhatikan 
adalah  

1) Posisi – Posisi tempat bermain sebaiknya dapat dijangkau dengan 
mudah, mengingat yang menjadi pengguna adalah anak-anak, maka 
faktor keselamatan didalam menjangkau tempat bermain merupakan 
faktor yang penting. Selain itu faktor keamanan juga menjadi hal yang 
dominan, oleh sebab itu sebaiknya tempat bermain tersebut dapat di 
jangkau dengan mudah oleh orang tua ataupun dapat di pantau oleh 
orang tua; 

2) Dimensi – Dimensi merupakan hal yang penting untuk dapat 
menampung aktivitas kegiatan bermain anak; dan  

3) Tekstur – Dalam hal ini yang dimaksud dengan testur adalah 
finishing dari tempat bermain, agar penggunaan tempat bermain 
tersebut dapat digunakan pagi, siang dan sore hari maka sebaiknya 
finishing tersebut tidak membuat kondisi menjadi panas dan berdebu, 
karena hal tersebut sangat mengganggu kegiatan bermain anak. Anak 
sangat menyukai tempat bermain yang nyaman, misalnya ditumbuhi 
oleh rumput, dan teduh.   

6.4. Program Pengembangan Kebudayaan Gampong 

Sering kita menyalahkan faktor kehilangan kebudayaan asli yang dimiliki 
Gampong, karena pengaruh budaya luar atau barat. Akan tetapi kita tidak 
menyadari upaya maksimal apa yang kita telah lakukan untuk 
memperkenalkan budaya Gampong kepada anak-anak. 

Upaya untuk mempertahankan kebudayaan Gampong dan kearifan lokal 
adalah menghidupkan kembali kebudayaan dan kearifan lokal yang 
diperkenalkan dan diajarkan kepada anak-anak Gampong.  

Berikut ini kebudayaan yang perlu mendapat perhatian: 

1) Khas an ah budaya aceh – dari masa ibu hamil sampai anak yang 
berkelahi: Meunineum biasa juga disebut keumaweueh; kelahiran bayi; 
Upacara adat peucicap; Peusijuek dapu dan peutron aneuk (pada hari 
ke 44 setelah anak dilahirkan yaitu setelah madeueng); Peutron aneuk; 
Menyerahkan anak ketempat pengajian; Upacara sunat rasul (khitan); 
dan Upacara adat dalam menyelesaikan persengketaan atau 
perkelahian antar anak-anak. 

2) Tarian tradisional – Saman; tari likok pulo aceh; Laweut; Tari pho; 
Seudati. 

3) Senjata – reuncong meucugek; reuncong meupucok; reuncong pudoi 
–  reuncong meukure; Siwaih; Peudeung (pedang); 



 
4) Perm ain an tradis io n al – Geulayang tunang; Geudeue-geudeue; 

Peupok leumo; dan Pacu kude. 

Upaya lain dalam menghidupkan kebudayaan Gampong melalui 
perlombaan dan upacara peringatan hari-hari besar atau hari nasional 
serta membangun pusat kegiatan anak-anak dalam memajukkan 
kebudayaan.  

6.5. Program Perlindungan Anak 

Setiap anak berhak bebas dari tindakan kekerasan dan penelantaran. 
Kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuknya merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini berpotensi mengancam hidup 
dan kehidupan anak karena anak selalu hidup dalam ketakutan, tidak 
aman, di bawah tekanan, dan terancam keselamatan serta 
kemerdekaannya. Kekerasan terhadap anak merupakan serangan yang 
serius terhadap integritas tubuh dan mengancam martabat kemanusiaan 
anak, sehingga harus di upayakan sebuah gerakan yang sistematis untuk 
menghentikannya. 

Kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat anak baik di 
ranah privat maupun ranah publik dilakukan oleh orang-orang yang 
memiliki kedekatan emosional dengan anak bahkan oleh kelompok orang 
yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut. Kekerasan juga 
digunakan sebagai alat pendisiplinan dan penghukuman hampir di semua 
institusi kemasyarakatan, seperti keluarga, rumah, sekolah, dan tempat 
umum.  

Upaya perlindungan anak dari perlakuan salah dan penelantaran adalah 
merupakan tanggung jawab Kepala Gampong, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Upaya ini dapat 
dilakukan melalui pengawasan, penjelasan kepada orang tua dan warga 
atas dampak dari perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. 

Bentuk kekerasan yang sering dialami anak adalah: 

1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 
sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, 
dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi 
panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain; 

2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada anak. 
Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, 
dipaksa melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan yang tidak 
dikehendaki, dan diancam; 

3) Kekerasan untuk kepentingan ekonom i adalah kekerasan dengan cara 
memanfaatkan potensi yang dimiliki anak untuk keuntungan dan 
kepentingan pribadi dan/ atau kepentingan orang lain. Atas 



 
pemanfaatan tersebut orang yang menfaatkan potensi anak 
mendapatkan keuntungan secara materi dan/ atau keuntungan yang 
lain. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain disuruh bekerja 
membersihkan kerang, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa 
mengamen, dipaksa menjadi pekerja rumah tangga, dipaksa 
mengemis, dan dimobilisasi untuk kepentingan politik; 

4) Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap 
seorang anak. Sedangkan eksploitasi seksual penggunaan anak untuk 
tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara 
anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang 
memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. 
Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain, dipaksa melakukan oral seks, 
dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di 
warung remang-remang;  

5) Kekerasan yang diakibatkan tradisi adat adalah kekerasan yang 
bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama 
yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang 
tua atau komunitas. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipaksa 
kawin pada usia muda bagi anak perempuan, ditunangkan, dan lain-
lain.   

7. Pendanaan 

Untuk membentuk dan mengembangkan Program Gampong Ramah Anak, 
membutuhkan pendanaan secara terus menerus. Untuk program ini dapat 
kita identifikasi dua sumber pendanaan yaitu, pertama pendanaan dari 
pemerintah dan kedua pendanaan program. 

Pen dan aan Pem e rin tah – terkait dengan proyek-proyek yang terkait 
dengan penyediaan fasilitas desa – jalan, rambu lalu lintas, dan program 
pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kita mendorong Program Gampong 
Ramah Anak masuk dalam anggaran pemerintah desa setiap tahun yang 
diajukan oleh BPD, terutama terkain dengan pengelolaan dana 
pendidikan, kesehatan, dan sosial. 

Pen dan aan Pro gram – dana untuk Gampong Ramah Anak dapat kita 
mintakan kepada Dinas terkait dengan program pendidikan, kesehatan, 
dan sosial. Sedangkan cara lain bersumber dari perusahaan-perusahaan 
yang menaruh perhatian pada program perlindungan anak. 

Selain kedua sumber di atas, pendanaan dapat kita peroleh dari: 

1. Yayasan-yayasan yang bergerak pada program perlindungan anak. 

2. Individu – mereka yang tertarik dan mendukung program 
perlindungan anak. 

3. Kegiatan-kegiatan – melakukan kegiatan yang disponsori oleh 
perusahaan atau dinas. 



 
4. As o s ias i Oran g Tua – banyak asosiasi orang tua mempunyai dana 

untuk disalurkan untuk program sekolah dan sering sekolah 
mempunyai dana. Untuk itu kita perlu mengajak mereka untuk 
memikirkan bersama bagaimana mensukseskan program Gampong 
Ramah Anak.  

8. Sumber Daya 

Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program 
Gampong Ramah Anak sangat banyak, antara lain: 

1) Kepala Gampong; 

2) Camat; 

3) Bupati; 

4) DPRD; 

5) Badan Perencana Daerah; 

6) Dinas Pendidikan Nasional; 

7) Dinas Kesehatan; 

8) Dinas perhubungan; 

9) Dinas Pekerja Umum;  
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