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Warga Bogor Deklarasi 20 Menit Bersama
Keluarga
KORANMETRO.com, BOGOR - Sekitar 2.000 warga Kota Bogor berkumpul di
Kebun Raya Bogor memdeklarasikan "20 menit orang tua menemani anak" pada
acara Deklarasi Keluarga Indonesia (DKI) yang diselenggarakan oleh BKKBN
bersama IPB dan Pemkot Kota Bogor.

Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal didampingi istri Gubernur Jawa Barat, Netty
Prasetiyani, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Dr Arif
Satria serta penggagas DKI 2014 Prof Euis Sunarti.

"Deklarasi Keluarga Indonesia ini adalah salah satu cara dalam praktek
menciptakan keluarga yang berkualitas," ujar Kepala BKKBN, Fasli Jalal.

Menurut Fasli, dari data yang ia terima, kondisi saat ini banyak keluarga di
Indonesia yang kurang memiliki waktu komunikasi bersama anaknya. Orang tua
sibuk bekerja demi meningkatkan penghasilannya.

"Sekitar 600.000 orang setiap harinya naik "commuter line" ke Jakarta untuk
bekerja. Jika satu orangs aja bekerja berarti ada 300 keluarga yang terpisah dalam
waktu yang lama. Setiap hari bernagkat subuh, pulang setelah malam, tidak ada
waktu untuk keluarga," ujar Fasli, Menurut Fasli, melalui Deklarasi Keluarga
Indonesia tersebut mendorong terciptanya keluarga Indonesia yang berkualitas,
dengan menyediakan waktu komunikasi antar orang tua dan anak.

"Jadi kedepan kebahagian keluarga tidak lagi diukur dari peningkatan ekonomi,
tetapi kualitas hubungan antara anggota keluarga," ujarnya.

Istri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetiyani menyebutkan, deklarasi tersebut
sebagai harapan mengingat Jabar sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk
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terbanyak.

"Dengan deklarasi ini dapat mempercepat memperbaiki kualitas keluarga di Jawa
Barat," ujar Netty.

Menurut Netty, dengan menyediakan waktu 20 menit orang tua mendampingi
anaknya akan menjadi waktu yang berkualitas dalam mewujudkan delapan fungsi
keluarga. Jika salah satu dari delapan fungsi keluarga tersebut tidak terwujud maka
keluarga tersebut berada dalam kerentanan.

"Kita berharap ke depan, deklarasi yang digelar di Kota Bogor ini bisa diadopsi oleh
kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, sehingga dapat berkontribusi secara
nasional dalam mewujudkan keluarga yang bahagia," ujar Netty.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya merespon positif gerakan Keluarga
Indonesia yang diinisiasi oleh Institut Pertanian Bogor.

Bahkan Pemerintah Kota Bogor dan IPB telah merancang sebuah mobil konseling
yang melayani curahan hati warga Kota Bogor terkait persoalan keluarga dan juga
kesehatan gizi masyarakat.

"Insyaallah mobilnya sudah ada, Juli ini akan kita luncurkan," ujar Bima.

Penggagas Deklarasi Keluarga Indonesia, Prof Euis Sunarti menjelaskan, DKI adalah
kegiatan dimana keluarga mengikrarkan diri menyatakan pentingnya keluarga,
menolak berbagai hal yang dapat melemahkan fungsi keluarga serta berkomitmen
untuk membangun ketahanan keluarga dan membangun mekanisme dukungan
bagi keluarga.

Menurutnya DKI penting dilakukan mengingat perubahan sosial ekonomi,
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kependudukan dan perkembangan teknologi informasi selain menyediakan
kesempatan untuk maju juga berdampak negatif terhadap keluarga.

"Keluarga adalah institusi terkecil tempat seseorang berlindung dan memperoleh
perlindungan, menjadi institusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Sangat ironi ketika kekerasan kepada anak justru terjadi di lingkungan terdekat,
bisa jadi keluarga gagal melahirkan generasi penerus berkualitas," ujar Euis.

Euis menambahkan, deklarasi tersebut menjadi pengingat kepada orang tua bahwa
keluarga adalah pondasi penting dalam masyarakat.
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