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KONSEPSI PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR LAYANAN, 

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG 

MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI 

 

 

I. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN 

 

1. Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan 
Pornografi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 215 Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, 

analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.  

 
2. Dalam melaksanakan tugasnya dalam perumusan kebijakan di bidang 

perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, Asisten 

Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi 
menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan 
perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi dalam 

rangka memastikan pelaksanaan penetapan standar layanan, 
pembinaan, pendampingan dan pemulihan terhadap anak yang 

menjadi korban atau pelaku pornografi dilaksanakan sesuai dengan 
rencana, program, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
tentang Standar Layanan, Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan 

Terhadap Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi 
bertujuan untuk : 

a. adanya langkah-langkah yang diperlukan dalam memberikan 
pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Anak yang 
menjadi Korban atau Pelaku Pornografi; dan 

b. memberikan pedoman bagi petugas yang memberikan  pelayanan 
pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Anak yang 

menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. 
 
II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 

 
Sasaran yang ingin diwujudkan dari penyusunan Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar 

Layanan, Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak 
yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi yaitu: 
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a. Tersedianya standarisasi yang spesifik dalam mengatur mekanisme 
untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan 

terhadap Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.  
b. adanya standarisasi layanan untuk menjamin penanganan yang tepat 

bagi Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; 

c. sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga 
sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan dalam 

melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap 
Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan 
 

 
III. POKOK-POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN 

DIATUR 

 
Pengaturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tentang Standar Layanan, Pembinaan, 
Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban 
Atau Pelaku Pornografi memuat pokok-pokok pikiran, lingkup, atau 

objek sebagai berikut: 
1. Ketentuan umum memuat tentang definisi atau pengertian dari 

standar, pornografi, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang 

menjadi pelaku pornografi, anak, pembinaan, pendampingan, 
pemulihan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga 

keagamaan. 
2. Materi yang akan diatur: 

a. Ketentuan Umum: 

maksud, tujuan, ruang lingkup, prinsip, tata cara, teknik layanan 
dan rujukan;  

b. penanganan awal; 
c. pembinaan;   
d. pendampingan; 

e. pemulihan; 
f. koordinasi. 

3. Ketentuan penutup. 

 
IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 

 
Arah pengaturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak tentang Standar Layanan, Pembinaan, 

Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban 
Atau Pelaku Pornografi dilaksankan oleh lembaga sosial: antara lain 

pekerja sosial profesional dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan 
Sosial; lembaga pendidikan; lembaga keagamaan;fasilitas layanan 
kesehatan, lembaga layanan Anak lainnya seperti: Balai Pemasyarakatan; 

lembaga bantuan hukum; atau lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai 
dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 


