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Abstrak  
Artikel ini ditulis bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai anak yang berpo- 

tensi menjadi anak beresiko (sebagai pelaku dan korban) dan anak lentur. Anak yang beresiko dan anak yang 
lentur dapat terbentuk dari berbagai factor yang saling terkait. Pemangku kepentingan perlu memahami hal ini. 
Pemahaman ini disusun menggunakan model interaksi antar factor menurut Parke dan Lewis. Dalam model ini 
tersusun variable-variabel yang terdapat dalam masing-masing tingkat. Dengan pemahaman yang komprehensif 
diharapkan pemangku kepentingan (khusunya guru BK/konselor) dapat menyusun kebijakan secara efektif dan 
tidak terjebak pada stereotype. 
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Pendahuluan mereka masih anak - anak. Dengan kata lain, pe- 
- laku kekerasan pada anak awalnya adalah korban 

Kekerasan pada anak tidak mudah dide- kekerasan pada dirinya. Para aktivis sosial (peker- 
finisikan. Paling tidak, tidak terdapat batas yang ja sosial) dapat melihat bahwa pelaku kekerasan 
jelas antara hukuman yang dapat diterima dan pada anak adalah orang - orang yang mengalami 
kekerasan kepada anak (Coleman, Kerbo, dan stres akibat tekanan lingkungan sosial. 
Ramos, 2002). Batas yang tidak jelas ini memun- Dalam pengamatan terhadap beberapa 
culkan perdebatan tentang perilaku apa yang program layanan yang diberikan guru BK, penu- 
dapat dikategorikan sebagai perilaku kekerasan lis mencatat bahwa layanan yang diprogramkan 
pada anak. Ketidakmampuan dalam mengidenti- meliputi pencegahan dan penanganan. Program 
fikasikan perilaku berdampak pada ketidakmam- pencegahan yang disusun biasanya meliputi to- 
puan mengidentifikasikan pelaku. pic kekerasan pada anak, yang cenderung berisi 

Dalam hidup sehari-hari, ada potensi ma- aturan - aturan dan nasehat agar tidak menjadi 
syarakat untuk membuat suatu stereotipe tentang pelaku kekerasan. Topic berikutnya berldsar pada 
profil pelaku kekerasan pada anak. Orang dengan bagaimana agar tidak menjadi korban kekerasan. 
latar belakang profesi dan pendidikan tertentu Layanan penangan berfokus pada konseling ter- 
bisa jadi membuat gambaran profil pelaku sesuai hadap pelaku, konseling kepada korban, dan alih 
dengan latar belakang keilmuwan dan (kemung- tangan kasus. Penulis berpendapat bahwa laya- 
kinan) berdasar juga pada pengalamannya sen- nan yang diberikan guru BK perlu dilengkapi dan 
diri. Hal ini membuat banyak sekali penjelasan didasari dengan pemahaman yang lebih kompre- 
tentang pelaku kekerasan pada anak (Coleman, hensif mengenai ekologi lingkungan yang ber- 
Kerbo, dan Ramos, 2002). Psikolog memiliki potensi memunculkan pelaku dan korban keke- 
kecenderungan untuk membuat profil pelaku ke- rasan. Dari sisi siswa, guru BK perlu memahami 
kerasan pada anak sebagai orang yang memiliki variable-variabel yang bisa jadi mempengaruhi 
beberapa gangguan emosional, dengan karakte- anak berpotensial sebagai pelaku dan potensial 
ristik impulsif, tidak matang (kedewasaannya sebagai korban (keduanya bisa dianggap sebagai 
diragukan), tertekan, dan memiliki kontrol emosi anak beresiko). Dengan pemahaman yang tepat, 
yang lemah. Para pelaku kekerasan pada anak guru dapat menyusun program yang tepat agar 
bisa jadi belajar tentang perilaku itu pada saat anak tidak beresiko (menjadi anak yang lentur). 
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