
Apa saja Hak anak yang 
Hidup dengan Hiperplasia 

Adrenal Kongenital (HAK)?
Semua anak di seluruh penjuru dunia seharusnya memiliki atau dapat 

memiliki hak yang sama. Hak ini ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak 
PBB (UNCRC) 1989. 

PBB menyatakan bahwa setiap anak harus di persiapakan untuk menjalani 
kehidupan mandiri dalam masyarakat serta dibesarkan dalam kebahagiaan, 
cinta kasih, pengertian, kedamaian, penghargaan, toleransi, kebebasan, 
kesetaraan, dan kesolidaritasan. 

HAK adalah kondisi adrenal yang paling umum dijumpai pada masa kanak-
kanak. Setiap anak yang hidup dengan HAK berhak “menikmati standar 
kesehatan terbaik yang dapat dijangkau serta mendapatkan fasilitas 
pengobatan dan rehabilitasi”. Komunitas internasional bertanggung jawab 
untuk memastikan bahwa setiap negara “berupaya untuk memastikan tidak 
ada anak yang terhalang haknya dalam mengakses layanan kesehatan 
tersebut”. 

Anak-anak, remaja, beserta keluarga yang hidup dengan penderita HAK dan 
kondisi kesehatan kronis lainnya di negara-negara berpendapatan rendah 
dan menengah meminta bantuan dengan lima area tindakan kunci (Lima 
Pilar CLAN). Kabar baiknya, UNCRC menyatakan bahwa kebutuhan tersebut 
merupakan hak setiap anak. 
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Apa yang dibutuhkan 
keluarga dan remaja yang 

hidup dengan HAK1? 

• Hak untuk berpendapat dan didengar dalam proses peradilan 
dan administratif yang memengaruhi hak-hak anda (Pasal 12). 

• Pemerintah harus menghormati hak dan kewajiban orang tua 
dan wali hukum untuk memberikan arahan kepada anda dalam 
menggunakan hak anda seiring pertambahan usia anda (Pasal 14). 

• Hak atas informasi dan materi yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesehatan fisik dan mental, serta mendapatkan pedoman yang 
layak untuk melindungi anda dari informasi dan materi yang 
berbahaya bagi kesejahteraan anda (Pasal 17). 

• Hak untuk mendapat informasi dan akses pendidikan, serta 
menerima dukungan dalam pemanfaatan pengetahuan dasar 
mengenai kesehatan dan nutrisi pada anak (Pasal 24). 

• Hak atas pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan 
kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anda 
hingga mencapai potensi tertinggi. Menumbuhkan rasa hormat 
atas hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar (Pasal 29). 

• Pemerintah berkomitmen untuk membantu anda mendapatkan 
hak-hak anda sebagaimana yang tertuang dalam UNCROC 
(Pasal  42). 

• Hak asasi untuk hidup (Pasal 6). 
• Pemerintah menyatakan bahwa anak yang hidup dengan 

keterbatasan mental atau fisik harus menikmati hidup yang 
utuh dan layak, dalam situasi yang menjamin martabat, 
menumbuhkan kemandirian, dan memfasilitasi partisipasi aktif 
dalam komunitas ... serta menjamin akses layanan kesehatan 
dan rehabilitasi (Pasal 23). 

• Hak untuk menikmati standar dan fasilitas kesehatan terbaik 
yang dapat dijangkau, termasuk penyediaan bantuan medis 
dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan (Pasal 24). 

“Kami membutuhkan 

akses obat-obatan dan 

alat-alat kesehatan 

yang terjangkau”

“Kami membutuhkan 

lebih banyak pendidikan, 

sumber informasi, dan 

bantuan hukum”

• Hak untuk melindungi identitas anda, termasuk 
kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga... Jika 
sebagian atau seluruh elemen identitas anda dihilangkan secara 
ilegal, pemerintah secepatnya akan memberikan bantuan dan 
perlindungan yang layak, serta menetapkan kembali identitas 
anda (Pasal 8). 

• Pemerintah akan ... menjamin pengembangan institusi, fasilitas, 
dan layanan yang ditujukan untuk perawatan anda (Pasal 18). 

• Pemerintah menyatakan bahwa anak yang hidup dengan 
keterbatasan mental atau fisik harus menikmati hidup yang utuh 
dan layak..serta berkesempatan untuk mencapai penyesuaian 
sosial dan pengembangan diri terbaik dengan cara yang 
mendukung bagi anda (Pasal 23). 

• Hak untuk menikmati standar hidup yang layak bagi 
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anda, 
termasuk bantuan material dan program-program dukungan  
(Pasal 27). 

Hak dan tanggung jawab Anda menurut  
Konvensi Hak-Hak Anak PBB (UNCRC) 

“Semua anak 

membutuhkan akses 

pelayanan kesehatan 

yang berkualitas”



• Pemerintah akan melakukan segala tindakan legislatif, 
administratif, dan upaya-upaya lainnya untuk 
mengimplementasikan hak-hak yang dinyatakan dalam 
perjanjian ini ...dengan segala sumber daya yang tersedia dan  
apabila di butuhkan, dalam kerangka kerja sama internasional 
(Pasal 4). 

• Hak menerima manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi 
sosial (Pasal 26). 

• Hak untuk menikmati standar hidup yang layak bagi 
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anda 
(Pasal 27). 

• Hak atas pendidikan (Pasal 28).

• Anda dan keluarga bertanggung jawab membantu diri anda 
untuk menggunakan hak-hak anda (Pasal 5). 

• Hak atas kebebasan berkumpul (Pasal 15). 

• Pemerintah menyatakan bahwa anak yang hidup dengan 
keterbatasan mental atau fisik harus dapat menikmati hidup 
yang utuh dan layak, dalam situasi yang menjamin martabat, 
menumbuhkan kemandirian, dan memfasilitasi partisipasi aktif 
dalam komunitas. Anak yang hidup dengan keterbatasan 
serta orang yang bertanggung jawab atasnya memiliki hak 
untuk memperoleh perawatan khusus sesuai dengan sumber 
daya yang ada (Pasal 23). 

• Hak anak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain, dan 
melakukan kegiatan rekreasi (Pasal 31). 

“Pertemuan kelompok 

keluarga sangat 

membantu kami!”

“Kami miskin – keluarga 

saya membutuhkan 

kemandirian finansial”

#CAHCommunity    #EVERYchild    #LeaveNoChildBehind    #AccesstoMedicines

1 CLAN (Caring & Living As Neighbours) adalah lembaga swadaya Australia yang berkomitmen terhadap kesetaraan bagi anak-anak dan remaja yang hidup 
dengan HAK serta penyakit tidak menular (PTM) di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (LMIC). CLAN  bekerja mendampingi keluarga secara 
konsisten dengan fokus pada lima pilar kunci untuk membantu anak-anak agar dapat menikmati mutu hidup terbaik. Kelima pilar ini adalah hak kekayaan 
intelektual CLAN. Informasi lebih lanjut tentang pendekatan pengembangan komunitas yang dilakukan CLAN tersedia di www.clanchildhealth.org. Untuk 

informasi selengkapnya tentang Konvensi Hak Anak-Anak PBB (UNCRC), silakan kunjungi www.unicef.org/crc 

www.appes.orgwww.clanchildhealth.org
@clanchildhealth

www.facebook.com/CAHlivinginpakistan 

www.atfaal.com.pkwww.ncdchild.org
@NCDChild

www.globalpedendo.org KAHAKI

www.cahpeptalk.com www.caresfoundation.org
@caresfoundation

www.cah.org.au www.nadf.us
@NADF_President

Atfaal Welfare Society
AWSS M I L E

Apa yang dibutuhkan 
keluarga dan remaja yang 

hidup dengan HAK1? 
Hak dan tanggung jawab Anda menurut  

Konvensi Hak-Hak Anak PBB (UNCRC) 



Apa yang dibutuhkan anak yang Hidup dengan HAK 
agar Dapat Hidup Sehat dan Bahagia?

HAK dapat di diagnosis dengan mudah melalui 
tes tusukan tumit (heel-prick) pada bayi yang 

baru lahir. Tes ini murah, aman, akurat, dan 
dapat membantu menyelamatkan jiwa dengan 

mendiagnosis HAK sejak dini. 

SETIAP anak yang hidup dengan HAK harus 
memperoleh akses yang terjangkau untuk 

mendapatkan tablet hidrokortison dan 
fludrokortison serta suntikan hidrokortison. Obat-
obat ini termasuk dalam Daftar Obat-Obatan 

Penting WHO untuk Anak.

FLUDROCORTISONE

HYDROCORTISONE

Anak yang hidup dengan HAK harus 
memeriksakan diri secara rutin ke dokter. 

Mereka juga membutuhkan akses perawatan 
gawat darurat pada saat sakit.

Semua keluarga harus memperoleh akses 
informasi tentang HAK dalam bahasa mereka 

sendiri serta akses tenaga kesehatan profesional. 
Penelitian mengenai HAK juga penting untuk di 

informasikan pada keluarga yang hidup dengan 
HAK.

Setiap anak yang hidup dengan HAK harus 
dapat menikmati hidup yang memuaskan, 

bebas dari stigma dan pengucilan sosial. Setiap 
anak yang hidup dengan HAK harus bersekolah 

dan memiliki kesempatan untuk berolahraga. 

Memiliki kesempatan untuk terhubung dengan 
orang lain yang juga hidup dengan HAK guna 

memperoleh dukungan dan semangat. Hal 
ini membantu anak dan keluarga belajar dan 

tumbuh sebagai suatu komunitas.

Kelompok Dukungan HAK


