
   
 

SIARAN PERS 

 

Prioritas untuk Perlindungan Anak Dalam Kondisi Darurat Pascabencana 

 

MAMUJU, 21 Januari 2021 – Pemerintah dan semua pihak yang terjun dalam tanggap darurat pascabencana 

agar memprioritaskan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan anak. Perlindungan anak dalam kondisi pascabencana dilakukan sejak proses pendataan, pemberian 

bantuan, hingga pencegahan perkawinan usia anak. Dalam situasi darurat, anak-anak, terutama yang terpisah dengan 

keluarganya rentan dan menghadapi berbagai risiko, mulai dari cedera fisik jika terjadi gempa susulan, mengalami 

kekerasan, eksploitasi, mengalami perkawinan anak hingga menjadi korban perdagangan orang. 

 

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 20 Januari 2021, sebanyak 90 orang meninggal 

dunia, dan 663 orang terluka akibat gempa yang terjadi pada 15 Januari 2021 lalu. Daerah yang terkena gempa juga 

termasuk zona merah penyebaran Covid-19. Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) menyerukan 

pesan advokasi kepada pemerintah dan semua pihak terkait yang melakukan respon tanggap darurat pascagempa 

di Sulawesi Barat.  

 

Ketua Presidium Aliansi PKTA, Widuri, mengatakan, dalam situasi darurat, anak dalam posisi paling rentan 

ketika mereka terpisah dari keluarga, mengungsi, tanpa pendampingan dan yatim piatu. Situasi rawan kekacauan 

seperti ini dapat memberikan peluang pada pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia berupa penjualan anak 

dalam bentuk adopsi ilegal, penjualan organ tubuh, eksploitasi seksual dan pekerja anak. Oleh karena itu, pihak 

berwenang harus mengawasi dengan ketat dan tanggap bila menemukan anak tanpa pendampingan. 

 

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, pemerintah harus memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan aman 

untuk anak, termasuk memastikan asupan gizi yang sesuai usia. Anak-anak di 1000 hari pertama kehidupan harus 

mendapat nutrisi yang baik. Perlu ada integrasi standar pemberian makan bayi dan anak (PMBA) ke dalam layanan 

menu dapur umum darurat. 

 

Manajer Advokasi Wahana Visi Indonesia yang juga anggota presidium Aliansi PKTA, Junito Drias, 

menyampaikan, tempat pengungsian harus memiliki  ruang ramah anak dan mengaktifkan sekolah darurat secara 

daring tanpa tatap muka dan mengajak anak-anak beraktivitas normal kembali. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

segera memulihkan jaringan komunikasi, khususnya internet untuk kegiatan belajar. Pemulihan kegiatan sekolah ini 

sebagai upaya menekan perkawinan anak. 

 

“Tempat pengungsian atau hunian sementara harus memenuhi standar minimum penampungan pengungsi, serta 

standar minimum perlindungan anak dan perempuan. Harus tersedia jamban dan kamar mandi bersih, terpisah 

berdasarkan jenis kelamin, dan tersedia penerangan yang baik untuk keselamatan dan keamanan perempuan dan 

anak-anak,” ujarnya. 

 

WVI melalui program West Sulawesi Earthquake Emergency Response (WIRES) melakukan respon tanggap darurat 

di Mamuju dan Majene. WVI melalui mitra Yayasan Karampuang di Mamuju telah mendistribusikan kain terpal, 

tikar, selimut dan perlengkapan tenda lainnya. Distribusi perlengkapan tenda, perlengkapan keluarga dan 

perlengkapan kebersihan (hygiene kit) juga akan dilakukan di Majene bersama Yayasan Karampuang dan Sigap 

KerLip. 

 



   
 

 

Untuk anak-anak, WVI mendistribusikan 400 paket perlengkapan keluarga dan 308 paket kebersihan keluarga, 

dan ke depan akan ada100 paket perlengkapan untuk anak di bawah 2 tahun. WVI juga mengadakan 4 tenda 

untuk sekolah darurat dan ruang sahabat anak (RSA) yang akan tiba di Sulbar pada awal Februari 2020. Dengan 

RSA diharapkan anak-anak dapat kembali beraktivitas, bermain dan belajar seperti sebelum gempa. 

 

“Saat ini WVI sudah mulai memberi dukungan psikososial untuk para penyintas gempa. Kami bagikan masker 

untuk memastikan protokol kesehatan dilakukan. Ke depan, kami bersama organisasi mitra akan melatih para 

guru dan juga tokoh agama untuk pemberian dukungan psikososial,” ujar Response Manager WIRES, Lisa 

Hernawati. 

 

 

Tentang Wahana Visi Indonesia  

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen dengan pendekatan tanggap darurat, 

pengembangan masyarakat, dan advokasi, yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkesinambungan pada 

kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. WVI mendedikasikan diri untuk 

bekerjasama dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender. Sejak tahun 

1998, Yayasan Wahana Visi Indonesia telah menjalankan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada 

anak. Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan WVI.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://www.wahanavisi.org/ dan silahkan hubungi: 

 

Amanda Putri, Media Relation Executive 

Tel. +62 811 274 9344 

Email: amanda_nugrahanti@wvi.or.id   

Rena Tanjung, Communications Officer 
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E-mail : rena_tanjung@wvi.or.id 

 

 

https://www.wahanavisi.org/

