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Polres Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menangkap seorang pelaku pelecehan seksual terhadap 23 anak di bawah umur dan mengiming-imingi memberikan sejumlah uang dan jajanan. Korban pelecehan seksual itu rata-rata berusia 8-11 tahun (Repubika, 15/3/2017). Pedofilia terhubung dengan jaringan internasional secara online di Facebook. Fakta ini merupakan satu dari banyak fakta tentang pedofilia di Indonesia.
Pencegahan masalah pedofilia membutuhkan kerjasama pemerintah, guru, dan orangtua. Pertama, langkah konkrit harus segera diambil pemerintah, yaitu membuat buku saku dan pamplet tentang apa, dampak, dan cara pencegahan pedofilia. Buku dan pamplet itu dibagikan di sekolah, stasiun, bandara, terminal, dan diunggah di website sehingga masyarakat bisa mengunduhnya.
Tim penulis buku itu bisa melibatkan unsur Kemdikbud, Kemenag, Polri, dan KPAI. Dari materi buku itu bisa dibuatkan iklan untuk media cetak, media online, radio, dan televisi. Kampanye anti pedofilia harus intensif dilakukan dalam satu dua bulan ini, kemudian dikurangi sesuai kondisi. Yang pasti kampanye ini tidak boleh berhenti, minimal dilakukan setahun sekali. Dengan demikian masyarakat dan orangtua peduli dan kasus pedofilia bisa dicegah sedini mungkin.
Pemerintah melalui Polri dan KPAI juga bisa mendeteksi media sosial yang terindikasi jaringan pedofilia, dan segera bertindak menangkap para pelakunya. Pemerintah diharapkan lebih memantapkan lagi kerjasama dengan negara-negara lain karena pedofilia terhubung dengan jaringan internasional. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain pun punya kepentingan melawan pedofilia.     
Kedua, materi buku saku pedofilia itu kemudian disampaikan melalui seminar, pidato saat upacara, dan pembelajaran dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Guru menjadikan pedofilia sebagai materi ajar. Pembelajaran kontekstual terjadi ketika guru mengajarkan materi yang terkait dengan isu-isu penting seputar anak. Siswa diajarkan pedofilia agar mereka memahami dan menghindarinya. Siswa diingatkan jangan sampai menjadi korban apalagi menjadi pelaku pedofilia.
Pengajaran pedofilia tidak hanya menjadi tanggung jawab guru tertentu seperti guru agama, Bimbingan Konseling (BK), dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Setiap guru, apa pun mata pelajarannya bisa memilih materi tertentu yang bisa dikaitkan dengan pedofilia sebagai contoh. Pemahaman siswa tentang pedofilia akan membantu siswa terhindar darinya.  
Kepala sekolah harus memastikan bahwa guru membaca dan memahami isu-isu seputar anak seperti pedofilia ini. Dikhawatirkan guru tidak memahami dengan baik isu pedofilia yang sedang hangat sehingga mereka tidak mampu menyampaikannya dengan baik kepada siswa. Bisa jadi para guru kurang peduli terhadap kasus ini. Alih-alih berpikir bagaimana strategi mengajarkan pedofilia, memahaminya pun guru tidak.
Ketiga, peran orangtua penting dalam mencegah anak menjadi pelaku atau korban pedofilia. Sesibuk apa pun orangtua harus mengetahui kegiatan anak di luar jam sekolah. Siapa saja teman bermainnya, bermain apa, dan seperti apa teman-temannya. Jam main anak perlu dibatasi, dan dicari segera manakala belum pulang pada jam tertentu. Orangtua harus ekstra waspada dengan kondisi lingkungan anak saat ini.
Orangtua harus mengajarkan bagaimana bermain dan berteman dengan baik. Meski ada pembantu, nasihat orangtua lebih bisa diterima anak-anak. Pemahaman tentang baik-buruk harus diajarkan orangtua kepada anak-anak mereka sejak dini, termasuk bahaya pedofilia. K. Heath menulis, “Kids are like a mirror, what they see and hear they do. Be a good reflection for them”.
Sesibuk apa pun, orangtua harus meluangkan waktu bersama anak-anak untuk menjalin komunikasi, memberikan perhatian dan kasih-sayang, dan mendekatkan hubungan orangtua-anak. Jesse Jackson mengingatkan, “Your children need your presence than your presents”.
Komunikasi yang baik antara anak dan orangtua akan memberikan gambaran pergaulan anak, terutama di luar jam sekolah. Anak harus diajarkan terbiasa terbuka dan berani bicara kepada orangtua. Dengan demikian orangtua bisa mengarahkan anak-anak kepada pergaulan yang baik. Bila ada hal yang janggal di luar, anak akan memberitahu orangtua sehingga hal yang tidak diinginkan bisa dicegah sedini mungkin.
Perhatian orangtua kepada anak juga akan menjadikan anak merasa nyaman berada di rumah bersama orangtua. Anak yang berlimpah kasih sayang dan cinta dari orangtua akan mudah menerima nasihat orangtua. Maka, ia akan menjadi anak yang tidak mudah menerima perilaku menyimpang orang lain terhadapnya. 
Demikianlah anak-anak adalah harapan setiap orangtua dan bangsa. Membesarkan dan mendidik mereka tidak mudah karena ancaman pedofilia dan lainnya amat nyata. Orangtua harus menjaga dan mendidik anak dengan baik. Guru mengajarkan bahaya pedofilia. Sedangkan pemerintah mengampanyekan anti pedofilia. Kesadaran bersama ini mungkin bisa mengikis pedofilia, minimal mempersempit ruang gerak pada pedofilia.
Kesadaran, kepedulian, dan kerjasama tiga pihak tersebut penting dalam melindungi anak dari pedofilia, karena merawat, mengajar, dan mendidik anak bukan suatu hal yang mudah di abad 21 ini. Matt Walsh menyatakan, “Parenting is the easiest thing in the word to have an opinion about, but the hardest thing in the word to do”. Indonesia jelas darurat pedofilia, perhatian dan pengawasan anak oleh orangtua dan guru adalah solusinya.     
   
 

