
Cintai Anak Anda, Cegah Cedera 
(1-3 tahun) 

Apakah batita Anda aman?  

 Cedera adalah pembunuh anak yang utama. Banyak anak meninggal atau 

menjadi cacat karena cedera setiap tahunnya. Untuk melindungi batita 

Anda dari cedera, waspadai tingkahnya dan singkirkan segala potensi 

risiko.   

 Anak-anak usia 5 tahun ke bawah mungkin tidak mengerti atau ingat 

apa-apa yang berbahaya.  Orang tua hendaknya tidak terlalu percaya 

dengan kemampuan anak mereka.  

 Menurut statistik, rumah adalah tempat paling lazim terjadinya cedera 

pada anak usia 0 hingga 5 tahun.  

 

Cedera yang lazim pada batita usia 1 hingga 3 tahun:  

 Batita selalu ingin tahu, lugu, aktif dan pemberontak.  Mereka sangat suka 

menjelajahi hal-hal baru. Karena bisa bekerja, memanjat atau bahkan 

berlari, mereka selalu mencari benda-benda menarik di mana saja. 

Mereka suka menjelajahi dengan tangan dan memasukkan apa saja ke 

mulut.  

 Selama masa pertumbuhan dan perkembangan aktif ini, bahaya 

tersembunyi ada di mana-mana. Cedera yang lazim terjadi mencakup 

antara lain jatuh, tercekik dan jari terjepit.  

 

Cedera lazim dan tindakan pencegahannya:  

1. Jatuh  

 Selalu awasi apa yang dikerjakan anak Anda. Jangan biarkan mereka 

bermain di kamar atau tempat lain tanpa penjagaan orang dewasa.  

 Agar anak tidak sampai jatuh, pasang penahan jendela dan pagar atau 

kawat anyaman di sekeliling balkon.  

 

2. Tercekik  

 Tas plastik kosong harus dikemas dengan baik atau dibuang untuk 

mencegah anak memakaikannya ke kepala mereka, sebab bisa 

menyebabkan tercekik.  

 Perabot lipat seperti kursi dan meja harus disimpan dengan aman.  

 Hindari penggunaan tali tirai. Bila harus menggunakannya, jangan biarkan 

tali tersebut menggantung. Ikat tali agar tidak bisa dipakai anak bermain.  
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3. Jari terjepit  

 Waspadai anak saat Anda membuka atau menutup pintu agar jari mereka 

tidak terjepit.  

 Pasang magnet pintu atau gunakan pencegah jari terjepit agar pintu tetap 

tertutup.  

 Jangan biarkan anak berlarian. Dan juga jangan biarkan anak membuka 

atau menutup pintu, lemari atau laci. Pasang kunci pengaman pada lemari 

sehingga anak tidak dapat membukanya.   

 

Kesimpulan:  

 Sebagian besar cedera bisa dicegah. Yang harus dilakukan orang tua 

adalah tetap waspada dan belajar lebih banyak tentang perkembangan 

anak guna mengambil tindakan preventif yang tepat.  

 Orang tua harus selalu mengawasi apa saja yang dilakukan anak. Jangan 

pernah tinggalkan anak di rumah sendirian atau menitipkan mereka 

kepada anak yang lebih tua.  

 

Orang tua yang membutuhkan jasa penitipan anak sementara harus 

menghubungi Layanan Penitipan Anak Sementara (Occasional Child Care 

Service) atau Pusat Penitipan Anak Bersama (Mutual Help Child Care Centres) 

Departemen Kesejahteraan Sosial. Untuk pertanyaan atau informasi, lihat 

brosur Departemen Kesejahteraan Sosial atau hubungi Inspektorat Penasihat 

Pusat Penitipan Anak.  

Telepon: 2835 2016  

 


