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Kebijakan Penanggulangan 

Kekerasan Terhadap Anak

Otomotif

HILANG STNK Nopol E-5319-HY a/n TUNING-
SIH d/a Dusun 01 RT 002 RW 001 Kel.Sibubut 
Kec.Gegesik Kabupaten Cirebon

Karir Iklan 
Kehilangan

STNK, SIM, BPKB 
Kendaraan, Dll

LaIN-LaIN

-  Honda Civic th.2017 putih(E)
- Mits.CD Double box 2004
- Mits colt T120ss box th.2014 (E) Hitam
- Mits colt T120ss box th.2015 (E) Putih
- Mitsubishi dump truk th.2014
- Mits.Colt Diesel light truck th.2015(E)
- Mits CD engkel light truck th.1996(E)
- Honda Civic th.2012 abu2 muda met (E)
- Isuzu panther turbo PU th.’10 hitam(E)
- Mits Pajero sport Dakar ultimate ‘17 hitam (E)
- Gran Max box ACPS Th.2019 (E) hitam

HILANG STNK Nopol E-6592-BB a/n ISNEN 
ISNANDAR d/a Jl.Siliwangi No.97 RT.002 
RW.005 Kel.Kebon Baru Kec.Kejaksan Kota 
Cirebon

HILANG STNK Nopol E-6771-CM a/n KLIWON 
SALIM d/a Pulasaren Barat Gg.Yamin No.58 
RT 002 RW 003 Kel.Pulasaren Kec.Pekalipan 
Kota Cirebon dan HILANG SIM C a/n SUSANTI 
(Pelapor)

HILANG STNK Nopol E-4835-JG a/n LUSI 
JUANSAH d/a BTN Polri Blok A No 10 RT 
001 RW 006 Desa Cempaka Kec Plumbon 
Kabupaten Cirebon

HILANG STNK Nopol E-2440-OG dan SIM C 
a/n NURLELA d/a Dusun Pon RT 002 RW 007 
Desa Beber Kec Beber Kabupaten Cirebon

HILANG STNK Nopol E-3962-LF a/n SOBARI 
d/a Blok Sirau Timur RT 004 RW 002 Desa 
Panembahan Kec Plered Kabupaten Cirebon 

HILANG BPKB No. K.06373924 Nopol E-8211-P 
Pemerintah Kab. Indramayu d/a Jl. Mayjen Sutoyo 
No. 1 Kel. Lemahmekar Kec./Kab. Indramayu

HILANG BPKB No. M.03012370 Nopol E-
9090-PA a/n PT Bharata Sakti Persada d/a 
Jl. Perjuangan  No. 40 Rt 03/01 Kepandean 
Kec./Kab. Indramayu

HILANG BPKB Nopol E-1596-QB a/n Dana 
d/a Haurkolot Rt 01/01 Desa Haurkolot Kec. 
Haurgeulis Kab. Indramayu

HILANG BPKB No. N02463111 Nopol E-
5259-PAK a/n Tasmadi Putra Sariah d/a 
Jl. Pertamina Mundu Rt 12/01 Desa/Kec. 
Kedokanbunder Kab. Indramayu

DIJUAL: GRAN MAX 12 E8852KK, XENIA 13 
E1892VI, CRV 08 B1782CLQ, FUTURA 1.5 PU 
17 E8803KS, 13 E8431PO, AVANZA 13 E1475RL, 
09 B1228PFN, BRV 16 B1149BGZ, SPLASH 10 
B1227NFT, AGYA 16 D1650VBC, JUPITERMX 
12 E2948MT, 14 E4921XL, Hub. (0231) 246468/ 
082319658607 (Indra)---CR08-14/06

DIJUAL: FINO 16 E6804JD, XRIDE 17 E2628CD, 
15 E5082IX, XEON 11 E4645BW, REVO 10 
E5923LV, BYSON 12 E5164MY, BEAT POP 16 
E4641YAK, SATRIAFU 12 B6632UWO, BEAT 
14 E3639NQ, MIO-J 13 E3913CL, Hub. (0231) 
246468/ 082319658607 (Indra)---CR08-14/06

JUAL/ LELANG MITSUBISHI FE 74 S, 2019, 
E 9517 AE HUB.PT ARTHAASIA FINANCE 
CIREBON Jl.A.YANI NO.35 HARJAMUKTI 
LARANGAN PERUMNAS CIREBON  Tlp (0231) 
246808---ddn,10/5

HILANG STNK Nopol E-2040-QW a/n Jumeti 
d/a Blok Pande Rt 17/04 Desa Bangkaloa Ilir 
Kec. Widasari Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-4983-PAL a/n Suripto 
d/a Blok Glatikan Rt 08/02 Desa Cibeber Kec. 
Sukagumiwang Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-2054-PBP a/n Tono 
d/a Blok Tanjung Rt 07/04 Kec. Kertasemaya 
Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-4840-QA a/n Hari 
Setiawan d/a Blok Prupugan Rt 09/03 Desa 
Kalimati Kec. Jatibarang Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-5825-QAF a/n Jajat 
d/a Blok Wesel Rt 23/07 Desa Bantarwaru 
Kec. Gantar Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-3702-PAK a/n Kasini d/a 
Jl. Mayor Dasuki Gg. 3 No. 30 Rt 09/03 Desa 
Penganjang Kec. Sindang Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-7276-PA a/n Utama 
Jaya d/a Blok Karangbaru Timur Rt 01/01 Desa 
Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-4294-PAG a/n Wirman 
Bin Siwan d/a Blok Koyor Rt 04/01 Desa Suka-
melang Kec. Kroya Kab. Indramayu

HILANG Akta Cerai No. 5546/AC/2017/PA.IM 
a/n Anengsih d/a Blok Tempel Rt 20/06 Desa 
Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-5591-SY a/n Suleman 
d/a Blok I rt 01/01Desa Tunggulpayung Kec. 
Lelea Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-4152-PAH a/n Ana 
Pratama d/a Blok Karangjadih Rt 21/03 Desa 
Ilir Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-8869-QB a/n Ilanudin 
d/a Blok Tirtamulya Rt 02/01 Desa Margamu-
lya Kec. Bongas Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-1145-QH a/n H Surjadji 
d/a Blok III Rt 07/03 Desa Kedokan Gabus 
Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-5914-QH a/n Bintara 
d/a Jl. Anggar No. 89 Rt 01/05 Karanganyar 
Indramayu

HILANG Akta Cerai No. 2503/AC/2019/PA.IM 
a/n Wakidin d/a Blok Pulo Gosong Rt 08/06 
Desa Ilir Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu

HILANG Akta Cerai No. 1657/AC/2013/PA.IM 
a/n Faisal Hilmi Bin Ibrahim d/a Desa Sin-
gajaya Blok Masjid Ash Shalihin Rt 007/002 
Kec./Kab. Indramayu

HILANG Akta Cerai No. 4313/AC/2001/PA.IM a/n 
Yudho Irawan d/a Jl. Papandayan No. 11Mar-
galaksana I Rt 02/08 Margadadi Indramayu

HILANG STNK Nopol E-6140-QAH a/n Ani Han-
dayani d/a Dusun Plangpayung rt 03/02 Desa 
Lempuyang Kec. Anjatan Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-3405-QU a/n Lilis 
maesaroh d/a Dsn Tiben Rt 02/03 Desa/Kec. 
Patrol Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol E-6925-PBM a/n Titin 
d/a Blok Rengas Rt 27/04 Kec. Jatibarang 
Kab. Indramayu

Kementerian Pember
dayaan Perempuan dan Per
lin dungan Anak (PPPA) men
catat sejak 1 Januari hingga 
16 Maret 2021 terdapat 426 
kasus kekerasan seksual dari 
total 1.008 kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan 
anak (Jakarta, Kompas.com). 
Asisten Deputi Perumusan 
Kebijakan Perlindungan 
Hak Perempuan Ali Hasan 
mengatakan, data tersebut 
berdasarkan hasil pelaporan 
Sistem Informasi Online Perlin
dungan Perempuan dan Anak 
(SimfoniPPA) (Jumat, 193
2021). Korban yang mengalami 
kekerasan seksual bisa juga 
mengalami kekerasan fisik dan 
menderita secara psikis. Kasus 
kekerasan seksual merupakan 
fenomena gunung es, artinya 
banyak kasus yang tidak 
terungkap dan dilaporkan. 

Saat ini belum ada upaya 
pencegahan tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan 
anak yang diatur secara 
kom prehensif. Oleh karena 
itu, dia menilai Rancangan 
UndangUndang tentang 
Penghapusan Kekerasan 
Seksual (RUU PKS) perlu se
gera disahkan. Tentunya kasus 
kekerasan ini seba gai fe no
mena gunung es yang terlihat 
hanya diba gian pun caknya 
sama dipermu kaan saja, se
benarnya perma salahan jauh 
lebih besar dari itu. 

Kasus kekerasan pada pe
rempuan dan anak tahun 2020 
ada sekitar 49 kasus diantaranya 
40 kasus anak dan 9 kasus 
perempuan. Data dari Dinas 
Pengendalian Penduduk, 
KB, PP dan PA  (DPPKBP3A) 
Kabupaten Ku ningan Tahun 
2020 ada 49 kasus. Menurut 
Kepala DPPKBP3A, Trisman 
Supriat na, M.Pd melalui 
Kabid PP (Pemberdayaan 
Perempuan) Any Saptarini 
SH., M.Si se mentara hingga 
bulan Feb ruari 2021 sudah ada 
5 kasus di kabupaten Kuningan. 
Ting ginya kasus ini membuat 
se mua pihak prihatin. Pihak  nya 
hanya menerima lapo ran, atau 
pengaduan, terus men catat, 
melakukan ana lisis ke butuhan, 
kemudian meru juk kepada 
ahlinya sesuai kebutuhan kasus.

Anak adalah tunas, potensi, 
dan generasi penerus citacita 
bangsa, memiliki peran strategis 
dalam menjamin eksistensi 
bangsa dan ne gara dimasa 
mendatang. Agar mereka kelak 
mampu me mikul tanggung 
jawab itu, maka mereka perlu 
mendapat kesempatan yang 
seluasluasnya untuk tumbuh 
dan berkembang secara opti
mal, baik fisik, mental, sosial 
mau  pun spiritual. Mereka perlu 
men  dapatkan hakhak nya, 
perlu dilin dungi dan dise jah
tera kan. Karenanya, segala ben
tuk Tindakan kekerasan pada 
anak perlu dicegah dan diatasi.

Child abuse seringkali di
identikan dengan kekerasan 
yang tampak seperti kekerasan 

fisikal dan kekerasan seksual, 
padahal kekerasan yang 
bersifat psikis dan sosial juga 
dapat membawa dampak 
buruk yang bersifat permanen 
terhadap anak.  

Anak adalah generasi pene
rus bangsa yang seharusnya 
dilindungi dan diasuh dengan 
baik. Pasal 28 B ayat (2) Un
dangUndang Dasar 1945 me
nyebutkan bahwa : “Setiap 
anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh kembang, serta 
perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi”. Namun fakta 
dilapangan menunjukan hal 
yang berbeda. Anak Indonesia 
belum memperoleh hak
haknya dengan semestinya. 
Masih banyak anak Indonesia 
yang belum memperoleh hak 
dasarnya dengan baik, seperti 
pelayanan akta kelahiran, 
pelayanan Kesehatan dan 
Pendidikan yang memadai. 
Anak Indonesia juga tengah 
mengalami ancaman serius 
yaitu ancaman eksploitasi dan 
perilaku kekerasan.

Fakta menunjukkan bahwa 
kasus kekerasan terhadap 
anak di Indonesia semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Bahkan aktivis dan organisasi 
penggiat perlindungan anak 
mengemukakan saat ini 
Indonesia tengah mengalami 
gawat darurat kekerasan pada 
anak. Kemajuan teknologi yang 
terjadi saat ini telah membawa 
dampak perubahan bagi 
masyarakat, baik itu dampak 
yang positif maupun dampak 
negatif. Kemajuan teknologi 
menyebabkan komunikasi antar 
negara semakin lancar, sehingga 
kebudayaan luar negeri lebih 
terasa pengaruhnya. Dampak 
yang paling terasa adalah 
pada tata budaya, moral, 
dan tata sosial masyarakat 
pada umumnya dan pada 
generasi muda khususnya. 
Akhir ini banyak terjadi kasus 
pelecehan seksual terhadap 
anak, dimana pelakunya adalah 
orang de wasa dan kebanyakan 
ada lah yang dikenal oleh kor
ban. Cerita tentang dukun di 
Cirebon, dimana korbannya 
adalah gadisgadis ABG 
(Anak Baru Gede) yang 
ratarata umurnya 12 tahun 
hingga 14 tahun. Cerita guru 
yang memperkosa muridnya 
yang terjadi di Buleleng Bali, 
kasus Edy Afthan (14 tahun) 
yang memperkosa Delima (4 
tahun) dan Dnc (14 tahun) 
yang bersetubuh dengan Mega 
(3 tahun) dan masih banyak 
lagi. Dalam ilmu jiwa, masa 
transisi dialami anak mulai 
usia 10 tahun, dalam bukunya 
Soedarsono sependapat dengan 
Andi Mapiere, yang mengutip 
Elisabeth B. Harlock, yang 
membagi usia anak remaja 
yaitu masa pubertas pada usia 
10 tahun atau 12 tahun sampai 
13 tahun atau 14 tahun, masa 
remaja pada usia 13 tahun atau 
14 tahun sampai 17 tahun, masa 
remaja akhir (masa dewasa 

muda) pada usia 17 tahun 
sampai 21 tahun. 

Anderson (1979) da lam Su
barsono (2006) menge mukakan 
bahwa kebijakan pub lik 
merupakan tindakantindakan 
yang ditetapkan oleh badan dan 
aparat Pe merintah. Sementara 
itu menurut Thomas R Dye 
(1995), kebijakan publik (public 
policy) merupakan “what 
government do or not to do, why 
they do it, and what difference 
it makes” yang kurang lebih 
berarti segala sesuatu apa yang 
dikerjakan atau tidak dikerjakan 
oleh Pemerintah, mengapa 
mereka melakukan itu dan 
apa perbedaan (hasil) akibat 
yang mereka lakukan tersebut. 
Definisi yang dikemukakan 
oleh Thomas R Dye lebih luas 
dari yang dikemukakan oleh 
James E Anderson. Thomas 
R Dye melihat bahwa ketika 
Pemerintah tidak melakukan 
apaapa terhadap suatu masalah 
publik juga merupakan suatu 
kebijakan publik. Kebijakan 
publik juga bukan sesuatu yang 
bebas nilai. Kebijakan publik 
harus mengakomodasi nilai 
dan praktek sosial yang ada di 
masyarakat. Laswell dan Kaplan 
(tanpa tahun) dalam Subarsono 
(2006) me ngemukakan bahwa 
kebijakan publik berisikan 
tujuan, nilai, dan praktek
praktek sosial yang ada di 
masyarakat. Ada pun fungsi 
kebijakan publik diantaranya 
adalah : untuk menyelesaikan 
berbagai persoalan publik, 
merespon tuntutan masyarakat, 
dan melakukan rekayasa sosial 
untuk kehidupan masyarakat 
yang lebih baik.

William N. Dunn (2003) me
ngemukakan bahwa analisis 
kebijakan publik meru
pakan kombinasi akti vitas 
intelektual dan praktis yang 
bertujuan untuk mencip
takan, menilai secara kritis 
dan mengkomunikasikan 
pengetahuan tentang dan 
di dalam proses kebijakan. 
Analisis kebijakan tidak 
diciptakan untuk membangun 
atau menguji teori secara 
ilmiah dan akademis, analisis 
kebijakan lebih bersifat prak
tis yang ditujukan untuk 
merespon masalah dan krisis 
yang dihadapi pemerintah. 
Oleh karena itu, analisis ke
bijakan bertujuan untuk mem
produksi informasi mengenai 
nilainilai dan serangkaian 
Tindakan yang dapat dipilih 
untuk mengatasi berbagai 
masalah publik. Sehingga 

dengan demikian, analisis 
kebijakan dapat dimanfaatkan 
untuk mengatasi berbagai 
persoalan publik.

Selain itu, menurut Patton 
dan Sawicki (1993) analisis 
kebijakan publik dapat dila
kukan sebelum ataupun sesu
dah kebijakan (tindakan) pe
me rintah dilakukan untuk 
me ngatasi suatu masalah 
terten tu. Patton dan Sawicki 
(1993) me ngungkapkan bahwa 
ana lisis kebijakan merupakan 
evaluasi kelayakan teknis, eko
nomi dan politik secara siste
matis dari berbagai alter natif ke
bijakan (rencana atau program), 
strategi un tuk im plementasi dan 
konsekuensi dari pelaksanaan 
suatu kebijakan. 

Dengan demikian inti dari 
produk dari analisis kebijakan 
adalah rekomendasi kebijakan 
untuk diimplementasikan. 
Namun, proses analisis ke
bijakan merupakan proses 
yang dilakukan terus mene
rus dan berkelanjutan, re
ko  mendasi kebijakan yang 
diimplementasikan dievaluasi 
dan digunakan sebagai feed
back bagi proses analisis 
kebijakan berikutnya.

Tulisan ini menggunakan 
kom binasi prosedur analisis 
kebijakan publik yang dikemu
kakan oleh William N dunn dan 
Carl V.Patton dan David S Sa
wicki. Berikut disajikan gambar 
prosedur analisis kebijakan 
public menurut William N Dunn.

Dari gambar di atas terli hat 
bahwa Dunn (2003) menge
mukakan ada 5 tahapan dalam 
melakukan analisis kebijakan. 
Tahapan tersebut adalah :

Perumusan masalah, taha
pan ini merupakan tahapan 
krusial dalam melakukan 
analisis kebijakan. Kesalahan 
dalam melakukan perumusan 

masalah mengakibatkan ke
salahan fatal dalam me nyusun 
rekomendasi kebija kan. Ta
hapan ini menghasilkan 
informasi mengenai kondisi
kondisi yang menimbulkan 
masalah kebijakan.

Peramalan, tahapan ini 
meng hasilkan informasi me
nge nai konsekuensi di masa 
mendatang dari penerapan 
alternatif kebijakan, termasuk 
bila tidak melakukan tindakan 
apapun.

Rekomendasi, tahapan ini 
menyediakan informasi me
ngenai nilai atau kegunaan 
relatif dari konsekuensi di 
masa depan dari suatu peme
cahan masalah.

Pemantauan, tahapan ini 
menghasilkan informasi 
tentang konsekuensi seka rang 
dan masa lalu dari diterap
kannya alternatif kebijakan.

Evaluasi, tahapan ini meng
hasilkan informasi mengenai 
nilai atau kegunaan dari 
konsekuensi pemecahan atau 
pengetasan masalah.

Untuk merumuskan masalah 
kebijakan penanggulangan 
kekerasan terhadap anak, 
penulis memutuskan meng gu
nakan teknik analisis hirarkis. 
Dunn (2003) mengemukakan 
bahwa analisis hierarki 
merupakan sebuah teknik 
untuk mengidentifikasi sebab
sebab yang mungkin dari 
suatu situasi masalah. Analisis 
hirarki membantu analisis 
untuk mengidentifikasi tiga 
macam sebab, yaitu sebab 
yang mungkin (possible 
cause), sebab yang masuk akal 

(plausible cause) dan sebab 
yang dapt ditindak lanjuti 
(actionable cause). 

Semakin meningkatnya 
kasus kekerasan kepada anak 
dapat dikatakan sebagai akibat 
dari beberapa sebabsebab 
berikut, yaitu aspek psikologi, 
aspek sosial, aspek budaya, 
dan aspek hukum. 

Aspek psikologis, kekerasan 
terhadap anak dapat dise
babkan karena dewasa ini 
anggota keluarga/masyarakat 
terdekat mengalami masalah/
penyakit mental. Contoh fe no
mena yang terjadi: ber ba gai 
kondisi dan dina mika ma
syarakat seperti kesulitan men
cari pe kerjaan, penda patan ren
dah, kemiskinan, permukiman 
padat dan kumuh, kemacetan, 
polusi, kesibukan pekerjaan 
yang tinggi, tuntutan sosial 
dapat memicu stress pada orang 
dewasa yang akhirnya dilam
piaskan dengan melakukan 
kekerasan pada anak.

Aspek sosial, kekerasan ter
hadap anak juga disebab kan 
karena kurangnya pe ngen dalian 
sosial (social control) untuk 
melakukan pengawasan dan 
perlindungan dari masyarakat 
terdekat anak. Fakta yang terjadi 
ada lah kekrasan terhadap 
anak dilakukan oleh orang
orang terdekatnya dan focus 
kejadiannya di lingkungan 
keluarga, sekolah dan ma
syarakat terdekat. Hal ini 
menunjukkan kurangnya 
kepedulian (awareness) dan 
partisipasi masyarakat dalam 
mendeteksi, mencegah dan 
melaporkan terjadinya perilaku 
kekerasan pada anak yang 
terjadi di lingkungannya.

Aspek budaya, Menurut 
Supeni (2010) kekerasan pada 
anak juga dapat terjadi karena 
adanya budaya kekerasan di 
sebagian masyarakat. Anak 
dipandang sebagai milik 
mutlak sehingga harus tak
luk untuk memenuhi ke
ingi nan orang tua. Anak juga 
dipandang sebagai target, 
untuk memenuhi ambisi orang 
tua, dan ketika anak tidak dapat 
memenuhinya, maka anak 
akan diperlakukan dengan 
kekerasan. Selain itu terdapat 
pula budaya di masyarakat 
bahwa penggunaan hukuman 
fisik merupakan bentuk upaya 
mendisiplinkan anak.

Aspek hukum, dilihat dari 
be berapa faktor yang menye
babkan terjadinya kekerasan 
pada anak diantaranya ada
lah: hukuman yang dibe
rikan kepada pelaku belum 
mak  simal memberikan efek 
jera. Saat ini aktivis peng
giat perlindungan anak me
ngusulkan untuk memper
berat hukuman bagi pelaku 
kekerasan terhadap anak 
yaitu hukuman kebiri melalui 
suntikan kimia, walaupun 
usulan hukuman ini menjadi 

kontroversi bagi pihak lain. 
Masalah substansi (penyebab 

yang masuk akal) yang dipilih 
adalah masalah pada aspek 
sosial, yaitu kurangnya pengen
dalian sosial (social control) 
untuk melakukan pengawa
san dan per lindungan dari 
masya rakat terdekat anak. 
Menurut Varyani, dkk (2014) 
pengen dalian sosial (control 
sosial) merupakan meka nis me 
untuk mencegah terjadi nya pe
nyimpangan dan mengarahkan 
anggota masyarakat untuk 
bertindak menurut norma dan 
nilai yang melembaga. 

Masalah substantif kekera
san terhadap anak yang di
ru mus kan penulis adalah 
masalah pada aspek sosial, 
yaitu ku rangnya pengendalian 
sosial (social control) untuk 
mela kukan pengawasan dan 
perlin dungan dari masyarakat 
terdekat anak. Adapun masalah 
for mal (penyebab yang dapat 
ditin dak lanjuti) yang diru
mus kan mengenai kekera san 
ter hadap anak adalah :

Kurangnya pengetahuan 
dan pemahaman masyarakat 
terkait norma/kaidah per
lindungan anak dan kekerasan 
terhadap anak.

Kurangnya kepedulian 
(awareness) masyarakat untuk 
melakukan pencegahan dan 
deteksi dini terhadap tindak 
kekerasan pada anak.

Kurangnya perilaku konkret 
masyarakat untuk melakukan 
pencegahan dan deteksi dini 
tindakan kekerasan pada anak.

Kurangnya metode/meka
nisme perlindungan preventif 
persuasif (pencegahan, deteksi 
dini dan pelaporan) kekerasan 
terhadap anak di masyarakat.

Berdasarkan masalah subs
tantif dan masalah for mal yang 
telah dirumus kan, kebijakan 
yang direkomen dasikan un tuk 
dapat me nang gulangi masa lah 
kekerasan terhadap anak ada
lah kebijakan la yanan kids help 
line. Dalam upaya imple men
tasinya, pe merintah diharapkan 
me miliki komitmen kuat dan 
menyediakan sumber daya yang 
memadai (SDM, anggaran, sara
na prasarana IT) agar kebijakan 
ini dapat berjalan dengan baik 
sehingga kasus kekerasan ter
hadap anak di Indonesia dapat 
diminimalisasi. (*)

*Penulis adalah Sekretaris 
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