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BERITA seorang pelajar sekolah dirogol di
dalam bilik darjah oleh rakan sekolahnya
pelajar remaja dirogol sekumpulan lapan
orang dan beberapa kes bünuh diri dari
kalangan orang Melayu Islam amat
mengganggu kita kebelakangan ini Terbaru
remaja belasan tahun didapati menggantung
diri
Melihat senario itu nampaknya bilik da

riah kini tidak lagi selamafc Rakan rakan
sekolah tidak lagi boleh dipercayai Agama
tidak lagi menjadi pendinding dalam tin
dakan Tekanan perasaan dan perasaan ke
terasingan membawa padah apabila nyawa
sendiri menjadi taruhan
Tidak perlu menuding jari Yang terjadi

telah teriadi Tidak mustahil esok ahli ke
luarga terdekat kita yang menjadi mangsa
Tatkala itu kita akan tabu betapa sakit pedih
dan sedihnya berhadapan dengan situasi itu
Oleh kerana itu semua pihak harus pr

ihatin terhadap apa yang terjadi Ini adaiah
antara isu isu yangmungkin ridak terfikir dek
akal kita selama ini Kita hanya membaca dan
menggeleng kepala terhadap apa yang terjadi
kepada orang lain tanpa kita duga yang ia
boleh berlaku kepada sesiapa sahaja
Apakah tindakan yang wajar kita sama sa

ma lakukan seiepas ini Pertama ia harus
bermula dari dalam rumah Kukuhkan ins
titusi keluarga tanamkan perasaan kasih sa
yang sikap prihatin dan melihatnya sebagai
amanah Tuhan yang tidak harus diabaikan
Kesibukan bagaimana sekali pun dalam men
cari rezeki bukan alasan untuk abaikan ke
luarga
Anak anak lahir dari kasih sayang sepasang

suami isteri walaupun terdapat juga yang
lahir secara terpaksa atau tidak diminta Da
lam sebuah unit keluarga biasanya anak lahir
daripada hasrat bersama
Seperti mana kita menghargai kasih sayang

ibu bapa dan keluarga maka kita juga ber
tanggungjawab dan memegang amanah besar
dalam memberikan dan berkongsi kasih sa
yang dan amanah terhadap anak anak kita
Menyayangi anak anak dankeluarga bukan

sahaja bermakna memenuhi keperluannya
tetapi juga mengawasi mengambü berat me
ngambü tahu dan sentiasa tahu perkemba
ngan anak anak dan ahli keluarga
Ini bermakna ibu bapa berperanan untuk

memastikan anak anak dan anggota keluar
ganya sentiasa dalam sejahtera malah juga
mensejahterakan anggota masyarakat selu
ruhnya
Selain itu para pemimpin institusi yang

ada harus memainkan peranan yang sewa
jamya Bukan sahaja institusi sekolah malah

juga institusi agama dan institusi institusi
lainnya
Institusi sekolah dan warganya harus tidak

sentiasa bersikap menghukum tetapi men
didik Guru guru harus menjadi nie model
kepada anak anak Agak malang apabila se
sekali terdengar berlaku pergaduhan guru gu
ru yang disaksikan murid dan pelajar sikap
guru yang tidak sesuai dengan institusi se
kolah dan pendidikan dan pelbagai isu lain
Kita faham tekanan yang dihadapi oleh

para pendidik kita Malah kita juga melihat
pelbagai ganjaran yang diberikan untuk
membantu para pendidik kita Namun yang
paling penting adaiah profesionalisme guru
dan roh pendidjk dan guru harus diberikan
keutamaan
Guru danpendidik bukan lagi seperti mana

zaman tahun 60 an yang
berkhidmat secara sukare
la dan mempunyai minta
mendalam terhadap pem
bangunan ilmu anak
bangsanya
Justeru institusi sekolah

dan pendidikan harus
membangunkan sistem
yang berupaya mendidik
anak anak kita sehinggalah ke institusi pe
ngajian tinggi untuk memahami dan meng
hayati kepentingan terhadap isu isu yang ber
kaitan sama ada secara formal ataupun di luar
bilik darjah
Malah di institusi pengajian tinggi kita ak

tiviti aktiviti pelajar harus menumpukan ke
pada usaha ini melalui begitu pertubuhan dan
persatuan yang ada Anakanak muda kita
harus diberikarrkefahamanmendalam tentang
kesan dan natijah yang berlaku dalam setiap
tindakan yang dilakukan secara jangka pan
jang
Begitu juga dengan institusi agama ter

masuk institusi masjid yang ada hampir di
setiap muldm dan kampung di negara kita
Institusi agama harus berupaya untuk ber
jalan seiring dengan anak anak kita tanpa
sebarang prejudis
Biar bagaimanapun tingkah laku anak anak

kita tanpa mengüa sesiapa mereka perlu
dibuat kawan dan dibimbing
Jiwa anak anak dan remaja harus dilihat

dalam konteks keremajaan dan zaman yang
dilalui tanpa perlu membandingkan mereka
dengan zaman dan tingkah laku kita pada
zaman kita sebagai anak anak dan remaja
Para imam ustaz dan cerdik pandai agama

kita harus sentiasa mempunyai empati yang
tinggi terhadap jiwa anak anak kita Menya
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lahkan mereka meman
dang buruk dan melihat
mereka dengan panda
ngan hina dan menghu
kum tidak akan menye
lesaikan masalah
Lihat bagaimana stigma

yang ada dalam masyara
kat terhadap para penagih
dadah serta mereka yang

menghidapi HIV AIDS yang dipandang hina
dan tidak dipedulikan oleh anggota jnasya
rakat dan keluarga sehingga menyebabkan
ramai yang terus hidup dalam dunianya sen
diri
Kesilapan yang masyarakat lakukan adaiah

kita enggan berkawan dan memahami me
reka Dalam banyak keadaan anak anak dan
remaja malah juga orang dewasa hilang ha
luan dan pertimbangan apabila tiada tempat
mengadu äada teman untukmendengar dan
berkongsi masalah manakala kemurungan
menjadi antara petanda awal yang menje
rumuskan mereka dalam membuat kepu
tusan yang mungkin di luar jangkaan kita
Selain itu badan badan sukarela perlu

menggerakkan tenaga dan usaha mereka
untuk bersama sama mendekati anak anak
remaja malah mereka yang berhädapan de
ngan masalah
Di negara ini kita mempunyai banyak

badan sukarela yang berteraskah pelbagai
kepentingan dan kumpulan masyarakat Da
lam banyak keadaan cadangan yang di
berikan adaiah penguatkuasaan dan pengu
kuhan pelbagai agensi kerajaan
Namun keprihatinan dalam mengurang

kan masalah yang ada harus digerakkan oleh
badan badan sukarela dan anggota masya
rakat seluruhnya Konsep gotong royong

berderau khidmat masyarakat dan pelbagai
lagi adaiah antara aktiviti yang harus di
gerakkan secara besar besaran
Setiap pihak harus melihat isu isu sosial

sebagai masalah bersama yang harus di
selesaikan bersama la adaiah isu bersama
yang patut melibatkan semua pihak bukan
khusus kepada kumpulan tertentu
Pada masa yang sama agensi agensi ama

Uah harus terus memberikan sokongan da
lam semua usaha yang dilakukan secara
Serterusan Mereka yang berada di agen
si agensi amanah perlu menunaikan ama
nah yang diberi tanpa putus asa demi me
wujudkan kesejahteraan masyarakat pada
masa depan
Kes rogol buang bayi bunuh diri serta

jenayah jenayah lainnya hanya dapat diku
rangkan dengan adanya tindakan holistik
yang melibatkan semua pihak la bukan
hanya tanggungjawab pihak tertentu tetapi
tanggungjawab kita semua
Dalam perkara itu ibu bapa dan keluarga

adaiah unit terpenting dalam memastikan
kesejahteraan semua sebagai pemerhati se
kali gus mengambil tindakan awal untuk
mengelakkan masalah menjadi lebih run
cing Kasih sayang yang mendalam perlu
menjadi alat utama untuk mengikat kita
sebagai satu unit sosial yang kukuh dalam
menghadapi apa jua keadaan yang beriaku
Anak anak malah kita sendiri mungkin

melakukan kesilapan tetapi dengan adanya
bimbingan dan kasih sayang yang menda
lam ia boleh diselesaikan supaya anak anak
tidak terus hanyut serta mengambil kepu
tusan yang menimbulkan kesusahan kepada
dirinya mahu pun mereka yang berada di
sekelilingnya Kasih sayang harus dikongsi
dan dirasai bersama
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