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Menurutku.
..

send

tetapi juga punya pada generasi muda.HARAPAN 

Tanggapan anak-anak Indonesia dalam bentuk karya visual dan tulisan 
atas Surat Terbuka dari Direktur Eksekutif UNICEF Global, Henrietta Fore 

yang menyampaikan , 8 Alasan Mengapa Ia KHAWATIR



Dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia yang 
bertepatan dengan 30 tahun Konvensi Hak Anak Sedunia 

pada tanggal 20 November 2019, UNICEF Indonesia mengadakan 
Kompetisi  sebagai wadah bagi anak-#IniSuaraku #DukungHakAnak

anak Indonesia menyuarakan pendapatnya kepada UNICEF Indonesia dan 
para pemimpin Indonesia lewat karya visual dan tulisan di media sosial. 

Berdasarkan Surat Terbuka yang ditulis oleh Direktur Eksekutif UNICEF Global, 
Henrietta Fore tentang “8 Alasan Mengapa Ia KHAWATIR akan masa depan 
generasi muda, tetapi juga punya HARAPAN,” anak-anak Indonesia diajak 
memberikan tanggapan atas Surat Terbuka tersebut lewat karyanya yang 
didaftarkan di U-Report.
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mensosialisasikan pentingnya hak anak, tetapi juga menjadi bahan diskusi 
Konsultasi Remaja dan Pemuda yang diadakan di kota Surakarta, 

Hasil kompetisi ini tidak hanya menjadi karya di media sosial yang 

19 November 2019. Hasil konsultasi tersebut akan dipresentasikan esoknya, 
pada Puncak Peringatan Nasional Hari Anak Sedunia di kota Surakarta; kota 
dimana Konvensi Hak Anak Sedunia didiskusikan di Indonesia pada tahun 1989.



SIAPA MEREKA

 #IniSuaraku 
#DukungHakAnak

U-Report sendiri merupakan wadah komunikasi UNICEF yang 
telah diadaptasi di 62 negara, termasuk di Indonesia sejak tahun 
2015, dengan �tur utama sebagai:
1. Jajak pendapat untuk membuat perubahan.
2. Portal informasi (terkait materi maupun kesempatan partisipasi 

di berbagai kegiatan).
3. Alat pendukung kegiatan komunitas.

Klik tombol “Kirim Pesan,” ketikkan “CRC.”

U-Report secara rutin mengadakan jajak pendapat untuk mengumpulkan 
pendapat anak dan pemuda Indonesia, yang kemudian dianalisis oleh tim 
UNICEF untuk diteruskan ke pemerintah maupun pihak pemangku kebijakan 
terkait lainnya sebagai bahan rekomendasi kebijakan atau program kerjanya. 
Saat ini U-Report dapat diakses lewat Facebook Messenger U-Report 
Indonesia. Bergabung sebagai salah satu bagian dari 100.000 lebih U-Reporters 
di Indonesia dengan cara:

Anak-anak dan pemuda yang mendaftarkan dirinya di Kompetisi 
#IniSuaraku #DukungHakAnak tercatat berasal dari berbagai 

kota di 30 provinsi yang ada di Indonesia.

“

“

Tim UNICEF Indonesia mengucapkan terima kasih banyak 
atas kiriman karya yang luar biasa.



Apresiasi 
Karya Terbaik Utama 

 #IniSuaraku 
#DukungHakAnak



Air dan
Udara Bersih

1

Namun, di masa depan hal 
itu akan musnah bila krisis 
iklim terus terjadi. Masa 
sekarang adalah penentu 
apakah hak itu berlanjut 
atau tidak. 

Kami memiliki hak 
merasakan semilir angin, 
sejuk udara pagi, ikan yang 
berenang di sungai.

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

Rani @Cjin_ 
Kabupaten Tuban, Jawa Timur

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

Apresiasi 
Karya Terbaik Utama 



...di Indonesia sendiri akhir-
akhir ini terjadi kon�ik 
Nduga di Papua yang 
menewaskan 23 anak di 
pengungsian menurut 
Kementerian Sosial. 

Padahal anak-anak di area 
itupun berhak 
mendapatkan hak untuk 
hidup, mari kita 
#DukungHakAnak dengan 
mendukung perdamaian 
dunia melalui media 
sosial.   dengan #IniSuaraku
hal-hal kecil ini kita dapat 
menciptakan perdamaian 
dunia karena ketika hal 
kecil itu berkumpul dapat 
menjadi kekuatan yang 
besar. 

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

2
Aman dari
Bencana & Kon�ik

@arizkyz_ 
Jawa Barat

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

Apresiasi 
Karya Terbaik Utama 



...saya juga berharap lebih 
diaktifkannya lagi lembaga-
lembaga anak seluruh 
Indonesia. Karena hal 
tersebut merupakan wadah 
bagi kita para generasi 
muda untuk mewujudkan 
banyak harapan. 

Dikarenakan dengan 
adanya tempat untuk 
bercerita dan berkeluh 
kesah dengan teman 
sebaya, maka akan 
mengurangi tingkat 
gangguan mental pada 
remaja. Dan pendekatan 
secara individual akan lebih 
terlaksana dengan baik.

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@aleamartiza 

3
Terbuka Bicara
tentang Kesehatan Jiwa

...saya berharap sekolah dengan 
tittle "sekolah ramah anak" 
benar-benar terealisasikan. Bukan 
hanya pajangan, melainkan 
dengan bukti yang nyata. 
Menurut saya, agen perubahan 
sangat diperlukan disetiap 
instansi pendidikan di Indonesia. 

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

Apresiasi 
Karya Terbaik Utama 



4
Migrasi
dengan Aman

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

Anwar Sanusi
Jawa Tengah

…masih banyak hal yang 
perlu menjadi perhatian 
khusus dan serius yang 
perlu ditangani, terutama 
hak-hak anak pencari suaka 
dalam memperoleh akses 
pendidikan, kesehatan, dan 
kepastian hukum. 

Migrasi atau perpindahan 
penduduk dari suatu 
negara ke negara lain 
karena beberapa alasan, 
salah satunya mencari suaka 
akibat peperangan atau 
kon�ik berkepanjangan, 
adalah hal yang perlu 
ditangani dengan serius, 
terutama para pencari 
suaka golongan anak-anak. 

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

Apresiasi 
Karya Terbaik Utama 



#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@indrawanbondang0504
Papua

...yang lebih menakutkan, 
bagi anak-anak di wilayah 
pedesaan dan pedalaman 
yang tak memiliki akta 
kelahiran bisa menjadi 
sasaran perdagangan anak. 
Rata-rata hampir di 
sekitaran pedalaman anak-
anak belum mempunyai 
akta kelahiran, dikarenakan 
tempat pengurusan yang 
terlalu jauh.

Harapan saya sebagai kaum 
muda: Saya ingin ada solusi 
mengenai percepatan 
kepemilikan akta kelahiran 
terutama di daerah-daerah 
pedalaman.

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

Akta
Kelahiran

5

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

Apresiasi 
Karya Terbaik Utama 



6
Keterampilan untuk
Masa Depan

bby_ailia
Sulawesi Selatan

musik, komputer dan 
teknologi, seni lukis, atau 
mendesain pakaian, fasilitas 
harus disediakan 
pemerintah secara merata.

2. Keterampilan sosial, saat 
ini kecanduan teknologi 
mengakibatkan penurunan 
interaksi sosial diantara 
mereka. Padahal 
keterampilan sosial sangat 
penting bagi remaja ketika 
dewasa nanti untuk 
bergaul, mencari relasi, 
membangun 
humembangun hubungan, 
menjalin kerja sama, 
kemampuan berdiplomasi, 
serta bernegosiasi. 

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

...Saya selaku Penerus bangsa 
memiliki beberapa ide untuk 
mengasah keterampilan para 
remaja di Indonesia.
1. Akses pendidikan dan pelatihan 
yang diminati remaja diharapkan 
dapat dibuka seluas-luasnya. Bila 
remaja memiliki minat dalam 

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

Apresiasi 
Karya Terbaik Utama 



...

Pihak keluarga bahkan 
sekolah pun wajib 
memberikan dedikasi: 
Dengan menyelipkan 
pelajaran tentang privasi 
hingga anak tersebut paham 
akan privasinya masing 
masing.

tersebarluaskan melalui 
media sosial.

Dalam hal tersebut 
pemerintah harus ikut 
bekerja sama perusahaan 
pemilik media sosial untuk 
memberikan dedikasi terkait 
privasi yang berlaku di dunia 
maya, terutama anak anak.

…

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

…tidak sedikit para anak-anak 
atau remaja tidak berpikir apa 
yang mereka lakukan terkadang 
mengandung unsur yang mereka 
pun tidak menyadarinya bahwa itu 
adalah privasi pribadinya ataupun 
privasi milik orang lain. Hal sepele, 
bahkan kecerobohan privasi dapat 

Lukmanudin II
DKI Jakarta

7
Lindungi
Akti�tas Digital

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

Apresiasi 
Karya Terbaik Utama 



NEWS
8
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1. Lihat kembali Alamat 
Situs berita yang kamu 
tujui, Pastikan berasal dari 
situs yang terpercaya.

4. Kamu juga bisa 
melaporkan berita hoax 
atau misinformasi 
tersebut lewat surat 
elektronik di 
aduankonten@mail.komin
fo.go.id

3. Pergunakan sosial 
mediamu untuk mengikuti 
komunitas Anti-Hoax.

melawan berita palsu atau 
berita hoax demi negara 
yang ramah berita akurat.

2. Periksa kembali fakta 
yang ada pada berita 
tersebut/

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

…pernahkah kalian berpikir jika 
semakin mudahnya kita mengakses 
berita, maka semakin mudah juga 
kita menyebarkan berita bisa 
menjadi sebuah celah besar untuk 
masuknya berita-berita palsu atau 
misinformasi yang bisa berdampak 
buruk kedepannya?

Kita sebagai anak mempunyai hak 
untuk berpartisipasi untuk 

@andini_sudirman
Maluku

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

Apresiasi 
Karya Terbaik Utama 



Apresiasi 
Karya Terpilih Lainnya

 #IniSuaraku 
#DukungHakAnak

Selain Delapan Karya Terbaik 
Utama tersebut, tim UNICEF 
Indonesia memberikan apresiasi 
kepada 17 karya terpilih lainnya dari 
anak-anak Indonesia, yang dinilai 
berhasil menghadirkan karya tulisan 
dan visualisasi unik, mulai dari 
lukisan, foto, hingga desain 
gra�snya dalam mempromosikan 
#IniSuaraku #DukungHakAnak.

Tim UNICEF Indonesia juga 
memberikan apresiasi kepada 5 
karya dari para pemuda yang 
telah ikut mempromosikan 
#IniSuaraku #DukungHakAnak 
di media sosial.



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Terpilih Lainnya

...

Keterbukaan yang kami harapkan. 
Hal yang dibutuhkan oleh kami 
adalah seseorang di samping kami. 
“Hey, ada yang bisa kubantu 
enggak?”

Label ‘kurang iman’ dan ‘gila’ 
menahan kami untuk meminta 
bantuan yang tepat. Sungguh, 
penyakit mental juga membutuhkan 
penanganan yang tepat seperti 
penyakit �sik. Depresi sama seperti 
kanker yang tidak lenyap dengan 
tidak dipikirkan, seperti diabetes 
yang tidak sembuh dengan 
bersabar. …

...

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@syifanathania_r
Cirebon, Jawa Barat

@wdzulistia
Kendari, Sulawesi Utara

Kedua, teruntuk siapa saja yang 
mungkin merasa dan mengalami 
gangguan kejiwaan, saya berharap 
agar jangan lagi memendam dan 
ragu untuk berbicara mengenai 
kesehatan jiwa. Tetaplah berpikir 
positif dan ingatlah bahwa kamu 
tidak pernah benar-benar sendiri. 
Banyak orang yang bersedia 
merangkul dan peduli denganmu. 
Tetap bersyukur diberi kehidupan 
ketika banyak orang masih menyia-
nyiakannya. Kamu hebat dan kamu 
istimewa…”

Pertama, saya meminta teman-
teman yang membaca tulisan ini 
untuk mengubah stigma bahwa 
orang-orang dengan gangguan jiwa 
(ODGJ) khususnya gangguan 
bipolar adalah orang gila dan 
menjadikannya sebagai candaan. 
Sebab mental illness dan kesehatan 
jiwa bukanlah candaan.

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Terpilih Lainnya

SPEAK UP BABY! J DONT BE 
AFRAID ©. Karena suara kalian 
mewakili para penderita lainnya di 
luar sana. SPREAD LOVE NOT 
HATRED ©

…

saya ingin pemerintah memberikan 
ruang yang seluas luasnya untuk 
penderita gangguan mental. Seperti 
: Mewajibkan tiap sekolah untuk 
membuka semacam klinik untuk 
penyembuhan mental, karena 
disekolah rawan sekali terjadi kasus 
bullying/ intimidasi terhadap 
kelompok teman tertentu.

...

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@wulann_april 

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

…

tuan puan, di usia yang belum 
genap dua puluh tahun ini, banyak 
sekali hal yang terjadi dalam hidup 
kami. seperti rasa insecure, anxiety, 
over thinking dan segalanya yang 
membuat lelah pikiran kami secara 
perlahan. 

…

tuan puan, sungguh, ini begitu berat 
bagi kami untuk mengatasi sendiri. 
pada akhirnya, kami hanya berharap 
agar tuan puan peduli dengan kami. 
cukup dengan dengarkan keluh 
kesah kami, beri solusi untuk kami, 
dan jangan anggap kami berlebihan.

@ali�asyya
Surakarta, Jawa Tengah



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Terpilih Lainnya

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

@contessavc
Surabaya, Jawa Timur

…

Padahal, setiap anak patut 
didengarkan, sekecil apapun itu 
masalahnya, dan setiap masalah 
dapat dicari jalan keluarnya bersama.

Saya juga berharap terciptanya 
realita dimana masyarakat dan juga 
keluarga mampu mengedukasi anak 
perihal masalah ini, sehingga anak 
pun dapat mengatasi masalah ini dan 
tidak menyerah bila mengidapnya.

...

…

Ingat! Setiap anak punya potensi. 
Dengan anak-anak yang sehat, baik 
�sik, mental, spiritual, mereka dapat 
belajar lebih baik, menggali potensi 
mereka dengan maksimal dan juga 
bertumbuh menjadi pribadi yang 
mampu memajukan Indonesia dan 
memperoleh kehidupan yang lebih 
baik...

…

Harapan saya, semoga semakin 
banyak anak muda yang terus 
belajar demi mencapai keterampilan 
'tertinggi.’

Keterampilan sebagai modal besar 
kehidupan. Anak-anak harus dibekali 
dengan berbagai keterampilan 
penunjang keberhasilan mereka. 
Keterampilan berbahasa, 
keterampilan hasta karya, untuk saat 
ini sangat dibutuhkan. 

…

Keluarga menjadi sekolah pertama 
keterampilan anak-anak.

Membuka pandangan Ibu dan 
Bapak, bahwa keterampilan 
sangatlah penting merupakan salah 
satu cara agar kehidupan anak-anak 
berubah menjadi lebih baik.

…

@yuuaaarrr,
Banten, Tangerang Selatan

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Terpilih Lainnya

…

Penyakit Skizofrenia ini dapat 
menggangu kehidupan 
penderitanya karena mereka akan 
mengalami halusinasi, delusi, 
kekacauan ber�kir dan perubahan 
perilaku sehingga penderita 
kesulitan membedakan kenyataan 
dengan pikiran sendirinya. 

  untuk mencegah #IniSuaraku
penyakit ini semakin luas harus 
dimulai dari hal kecil, misalnya 
dengan mengadakan penyuluhan 
kepada masyarakat tentang penyakit 
ini dan jenis jenis gangguann mental 
lainnya, karen hanya sedikit dari 
masyarakat yang mengetahui 
tentang penyakit ini.

…
#IniSuaraku 

#DukungHakAnak

@arizkyz_
Jawa Barat

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@contessavc
Surabaya, Jawa Timur

…

“Aku tidak bisa apapun,” tolong 
ganti menjadi “Aku sedang 
mengejar titik potensiku.” 
Temukanlah hal positif yang dekat 
dengan siapakah dirimu, lalu 
belajarlah, kamu tidak akan menyesal 
karena keterampilan yang kamu 
temukan justru mampu 
membahagiakanmu dengan caranya.

Segera bertanya kepada diri, segera 
bergabung dengan lingkungan 
pilihanmu, dan selamat, 
keterampilan yang kamu persiapkan 
hari ini akan kamu panen di masa 
depan!

…

(teks adalah penggalan dari tautan asli)



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Terpilih Lainnya

Aku seorang anak yang memerlukan 
identitas. Jangan biarkan masa 
depan indah yang seharusnya aku 
punya menjadi hilang karena diriku 
tak memiliki sebuah akta kelahiran! 
Biarkan aku bisa terus mengejar 
mimpi dengan surat sah dari negara, 
jangan berikan aku yang palsu L. 
Bila iya, perdagangan bebas akan 
menimpaku dengan mudah L. 

Terimakasih pemerintah telah 
mencatatkan, mengratiskan 
pembuatan akta kelahiran, 
melindungi aku sebagai anak, 
menghargai dan mengakui statusku 
sebagai anak

…

…

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@yemima_rere22
Jawa Barat

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

Dear Bunda, daripada bingung 
mencari bahkan memaksa les privat 
sana-sini untuk si kecil yang tidak 
sesuai dengan bakat dan minatnya 
akan lebih baik jika Bunda melatih 
ketrampilan si kecil. Masalah bakat 
dan minat si kecil akan muncul 
seiring si kecil tumbuh besar 
nantinya. Selain ketrampilan dengan 
unsur kreati�tas dalam membuat 
suatu kerajinan, Bunda bisa loh 
mengajarkan si kecil dalam hal 
ketrampilan sosial. 

…

…

@dindaaaoap
Semarang, Jawa Tengah



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Terpilih Lainnya

…

... 

Untuk mengatasi gangguan depresi, 
anak muda diminta untuk lebih 
terbuka mengenai kondisi batin 
yang sedang dialaminya kepada 
orang tua. Mengurangi tindakan 
kekerasan pada anak, baik 
kekerasan �sik maupun mental anak. 
Dan tak lupa, cara termudah untuk 
mengatasi depresi yaitu ajak diri kita 
untuk berekreasi. Mulai dari 
lingkungan terdekat seperti bermain 
dengan teman di luar rumah.

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@dianyudha
Kebumen, Jawa Tengah

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@shannashannonsiswanto
DKI Jakarta

dengan dibekali keterampilan sejak 
dari SD, mereka nggak hanya bisa 
menolong diri sendiri, tapi bisa 
menopang keluarga, dan yang pasti 
membantu pemerintah mengentaskan 
kemiskinan demi masa depan 
Indonesia maju.

…

Harapan aku, alangkah adilnya jika 
pendidikan keterampilan dimasukkan 
pada kurikulum mulai dari sekolah 
dasar (SD) merata diseluruh Indonesia. 

Aku baru kembali dari Nusa Tenggara 
Timur. Anak-anak di beberapa desa 
hanya bisa sekolah sampai lulus SD. 
Hanya orangtua yang mampu saja 
yang bisa melanjutkan anaknya ke 
SMP dan SMA karena jaraknya 
puluhan kilometer.

…

…

…



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Terpilih Lainnya

…

jika kita tidak melindungi aktivitas 
digital kita, maka dapat 
meningkatkan peluang diretas dan 
disalahgunakan oleh orang lain. 

Harapan kami bagi pengguna media 
sosial, lebih bijak menggunakannya, 
selektif memanfaatkan konten di 
media sosial, membatasi 
penggunaan media sosial dalam 
kehidupan kita. Jadikanlah media 
sosial sebuah kebutuhan bermanfaat 
(bukan menjadi keinginan), agar 
terhindar dari hal yang merugikan 
kita. 

…kami berharap pada pemerintah 
dengan meningkatkan perlindungan 
untuk aktivitas digital di masyarakat 
seperti, mencegah aksi hacker ilegal, 
meningkatkan sistem keamanan 
media sosial.

…

@ftmhhlmtss
Kebumen, Jawa Tengah

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

This world is a safe place for us to 
live, or at least it used to be. But 
have you noticed, we live in it and 
we change something that we 
think is a good decision, but after 
that we protest when something 
changes. Tragic. The world used to 
be a place for us to live with peace

…

…

@alfandaof�cial
DI Yogyakarta

(teks adalah penggalan dari tautan asli)

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Terpilih Lainnya

…

…

kian populer internet di 
kalangan kita, tidak 
dibarengi oleh keamanan 
aktivitas digital terkait 
internet itu sendiri.

Pada titik ini, orang tua 
harus berkomunikasi 
dengan baik kepada 
anak.

…

Kebijakan pemerintah 
untuk menyaring konten 
negatif di dunia digital 
khususnya internet semua 
tidak ada gunanya, jika 
orang tua TIDAK ikut 
serta berperan aktif dan 
kritis dalam melindungi 
anaknya.

...
#IniSuaraku 

#DukungHakAnak
#IniSuaraku 

#DukungHakAnak

Maka dari itu kita harus 
tau cara menghadapi 
berita hoax:

2. Antisipasi judul berita 
yang bersifat 
provokatif.

…

berita hoax dapat sangat 
meresahkan bagi 
pembacanya terutama 
generasi muda, tidak 
tanggung" karena 
mudahnya mengakses 
berita yg tidak diketahui 
kebenarannya itu, para 
pembaca dapat saling 
tuduh. 

1. Cari kebenaran suatu 
berita atau informasi.

3. Jangan terburu-buru 
untuk men-share 
berita.

4. Laporkan ke aparat bila 
diketahui itu hoax.

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

…

...

Anak-anak yang tinggal di 
pelosok nyatanya masih 
kurang mendapatkan air 
bersih dikarenakan 
keterbatasan tempat.  
Jika hal ini terus berlanjut 
akan berdampak buruk 
bagi pertumbuhan anak. 

dihimbau kepada 
pemerintah untuk 
mengerahkan beberapa 
ahli medis agar 
mengawasi kesehatan 
pada anak dan kebutuhan 
yang lebih layak bagi 
anak. Dan kita harus lebih 
peduli bagi sesama, 
mengurangi pemakaian 
kendaraan pribadi agar 
berkurangnya polusi 
dengan cara naik 
kendaraan umum.

…

Lilian Wulan Dari
Pulang Pisau, Kalteng

@nabilaas.25
Banten, Tangerang

@widana.ar
Kebumen, Jawa Tengah

(teks adalah penggalan dari tautan asli)



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Pemuda

...

1. Tabungan siswa kelola sampah. 
Disediakan unit tabungan 
sampah, dan siswa mendapatkan 
tabungan berupa uang.

3. Hemat energi

4. Buat mainan dari sisa plastik, kami 
sudah melaksanakannya dong: 
sisa plastik bisa buat mainan 
mobil-mobilan dan banyak lagi.

...

Kelola climate change. Ide-ide hasil 
diskusi kami dan kak Sonya ini 
gampang kok diterapkan:

2. Biar ribet tapi bermanfaat, bawa 
botol minuman ke sekolah yuk 
daripada jajan es pakai plastik. 

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@baebaesoyaa
Sumatera Utara

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

@ezieandrean
Jambi

...

Indonesia perlu menetapkan tenaga 
pendidik yang siap ditempatkan di 
kawasan atau daerah terpencil 
sekalipun itu pedalaman hutan. Ini 
mungkin salah satu cara agar anak-
anak mendapatkan pendidikan dan 
terhindar dari perkawinan usia dini.

...

Tetap saja migrasi yang tidak aman 
menyebabkan anak-anak mengalami 
banyak dampak negatif dari 
perpindahan dari hutan ke hutan , 
seperti melangun kebiasaan suku 
anak dalam membuat anak-anak 
terpaksa ikut bersama orang tua 
mereka.

(teks adalah penggalan dari tautan asli)



 #IniSuaraku 
#DukungHakAnakApresiasi 

Karya Pemuda

...

Pada tahun 2014, dari 
jumlah anak usia sampai 
dengan 18 tahun, yang 
memiliki akta kelahiran 
baru mencapai 31 persen. 
Hal ini disebabkan antara 
lain karena penduduk 
tidak dapat memenuhi 
persyaratan penerbitan 
akta kelahiran, seperti 
surat keterangan 
kelahiran dari 
dokter/bidan/penolong 
kelahiran (fasilitas 
kesehatan).

Masih banyak penduduk 
tinggal dalam hutan yang 
masih belum 
mendapatkan fasilitas 
kesehatan. Semoga 
mereka bisa 
mendapatkan hak seperti 
anak yang di kota.

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak #IniSuaraku 

#DukungHakAnak

Aku ingin bercerita sedikit 
tentang seorang anak di 
tempatku yang sering 
diperlakukan kurang baik 
dari kecil, dia lahir dari 
keluarga yang kurang 
mampu. … Pada akhirnya 
dia tumbuh menjadi anak 
yang keras kepala. 
Mungkin ini dia lakukan 
untuk melindungi harga 
dirinya. 

…

...

Agar hal ini tidak terjadi 
kembali, mungkin kita 
bisa membuat seminar 
parenting yang tepat 
untuk warga yang 
sekiranya minim ilmu 
parenting, biasanya di 
desa-desa terpencil yang 
menyepelekan hal ini.

#IniSuaraku 
#DukungHakAnak

Banyak kutemui anak 
kecil yang menjajakan tisu 
di tempat umum hingga 
di tempat yang 
membahayakan seperti di 
jalan raya.

…

Jakarta terkenal dengan 
slogannya, “Jakarta itu 
keras.”

...

...

saya harapkan 
pemerintah memberikan 
sanksi tegas kepada 
pelaku kasus eksploitasi 
anak. Pemerintah juga 
bisa memberikan 
pemahaman kepada 
masyarakat tentang UU 
Perlindungan Anak dan 
mendukung bergeraknya 
komunitas yang peduli 
terhadap nasib anak 
jalanan.

Mereka bekerja hingga 
merelakan waktu belajar 
dan bermain.

…

Dede Ahmad
(24 tahun)
Bandar Lampung, Lampung

@nabilaas.25
(15 tahun)
Banten, Tangerang

@�trimzalifaah
(21 tahun)
Sidoarjo, Jawa Timur

(teks adalah penggalan dari tautan asli)



BAGAIMANA KAMU
BISA BERPARTISIPASI!

Ayo Kenali Lebih Jauh Tentang Hak Anak 
&

Referensi Tautan: 

Bergabung sebagai
U-Reporters Indonesia:

https://facebook.com/ureportindonesia

Melihat Kumpulan Karya: 
https://bit.ly/IniSuarakuDukungHakAnak

Informasi Hak-hak Anak:

Tim UNICEF Indonesia
Koordinator: Vania Santoso | Penasehat: Kate Rose | Desainer: Andrey Abad
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