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KATA PENGANTAR 
 

 
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke 

hadirat  Allah SWT Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmatNya 

sehingga Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum 

Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan 

Anak dapat diselesaikan. Perlindungan terhadap kelompok rentan 

khususnya kesejahteraan anak merupakan salah satu agenda 

prioritas dalam RPJMN 2015-2019 yang juga menjadi agenda 

Nawacita yang kelima, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas 

hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sasaran yang 

hendak dicapai adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai 

tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, 

perempuan dan kelompok marjinal. Pilihan prioritas terhadap anak,   

antara lain dengan pertimbangan bahwa anak adalah potensi serta 

penerus cita-cita bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik 

secara rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi yang belum dapat 

dilakukan oleh anak itu sendiri. Pihak lain di luar anak yang 

melakukan usaha kesejahteraan anak, yaitu keluarga, masyarakat 

maupun pemerintah.   

Dalam rangka pelaksanaan agenda tersebut, penguatan 

pembangunan hukum memiliki peran penting untuk memastikan 

semua berjalan pada relnya. Pembangunan hukum, haruslah dilihat 

secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis, dan 

berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan 

tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti. 
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Proses pembangunan hukum berkaitan erat dengan (i) proses 

pembentukan hukum atau perangkat peraturan perundang-

undangan (law making process), (ii) proses pelaksanaan dan 

penegakan (law enforcement), dan (iii) proses pembinaan dan 

pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan 

hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan 

sosial dalam arti luas (legal awareness) di mana di dalamnya 

mengandung unsur evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif 

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 

Guna mencapai tujuan di atas, BPHN melalui Pusat Analisis 

dan Evaluasi Hukum Nasional memandang perlu melakukan analisis 

dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan 

terkait agar perlindungan kelompok rentan fokus kesejahteraan anak 

dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan 

sebagaimana tergambar dalam RPJMN 2015-2019. Hasil analisis dan 

evaluasi ini berupa rekomendasi terhadap status peraturan 

perundang-undangan yang ada, apakah perlu: (1) perubahan; (2) 

penggantian (dicabut); atau (3) dipertahankan. Secara tersistem, 

rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum menjadi dasar 

penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk 

penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan 

masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-

undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional, serta   

bahan evaluasi hukum yang terukur, terarah, dan mudah digunakan 

oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian baik di 

pusat maupun di daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit 

dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam 

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk 

kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan 

dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam 

Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut 

usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. 

Sedangkan menurut Human Rights Reference  disebutkan, bahwa 

yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. Refugees, b, 

Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant 

Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women.1   Dengan 

kondisinya tersebut kelompok rentan lebih beresiko terlanggar hak-

haknya dan lebih mudah menjadi korban. Oleh karena itu, mereka 

memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas 

masyarakat pada umumnya. Kekhususan kelompok rentan, misalnya 

bayi dan anak-anak, kondisi fisiknya lebih lemah dibandingkan orang 

dewasa, masih tergantung pada orang lain, berada dalam proses 

                                                             
1 Iskandar Hoesin, “Perlindungan terhadap Kelompok Rentan  (Wanita, Anak, Minoritas, Suku 

Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, http://www.lfip.org/english/pdf/bali-
seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf, 28 
Desember 2016, 17.00 WIB. 

 

http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf
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pertumbuhan/perkembangan, memiliki kebutuhan lebih, sesuai 

dengan kondisinya sebagai makhluk rentan. 

Menurut Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 

2015-2019, ruang lingkup kelompok rentan meliputi: penyandang 

disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, 

pengungsi, masyarakat adat, dan  pekerja migran. 

Agenda  perlindungan kelompok rentan ini juga tercantum 

dalam Nawacita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia 

dan masyarakat Indonesia dengan sasaran yang hendak dicapai 

adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak 

kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap  anak, perempuan 

dan kelompok marjinal. 

Anak sebagai salah satu yang masuk dalam kelompok rentan 

adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa sehingga perlu 

mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial 

maupun ekonomi. Hal ini belum dapat dilakukan oleh anak itu 

sendiri, harus ada pihak lain di luar anak yang melakukan usaha 

kesejahteraan anak, yaitu keluarga, masyarakat maupun 

pemerintah.  Kenyataannya negara belum optimal memenuhi hak-

hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar.  

Pasal 28 B ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa 

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Maknanya setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak 

untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sejak lahir anak tersebut 

harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Kekerasan 



 
7 

terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan 

kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak mendefinisikan  kesejahteraan anak adalah suatu tata 

kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin 

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara 

rohani, jasmani maupun sosial. Hakikat kesejahteraan anak 

bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama 

terpenuhinya kebutuhan pokok anak, berupa pangan, sandang, 

pemukiman, pendidikan dan kesehatan,  sesuai sila kelima 

Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 

termasuk anak dan kesejahteraannya. 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :  

1. Anak  berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan 
bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya 
maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar.  
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian  bangsa, untuk menjadi warga 

negara yang baik dan berguna. 
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik 

semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.  

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup 
yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan dengan wajar. 

Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai 

orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau 
badan. Kemudian Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang 
tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan 

keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.  
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Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB 
melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, diadopsi dari Majelis Umum 

PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, 
asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak 

yang mencakup empat bidang :  

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat 

hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.  
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, 

informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan 

berpikir,  berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat 
(berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan 

perlindungan khusus.  
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk 

eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam 
proses peradilan pidana.  

4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan utnuk menyatakan 

pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut 
serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 

dirinya.  

Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga 

dan negara, anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang 

menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan 

berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz, kebutuhan dasar 

yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak 

yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih 

sayang yang kontinue, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan 

harus dipenuhi oleh orangtua.2  

Sedangkan, Huttman merinci kebutuhan anak adalah :  

1.   Kasih–sayang orangtua. 
2.   Stabilitas emosional. 

3.   Pengertian dan perhatian.  
4.   Pertumbuhan kepribadian.  
5.   Dorongan kreatif.  

6.   Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar.  

                                                             
2Abu, Huraerah, Kekerasan terhadap Anak, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 27. 
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7.   Pemeliharaan kesehatan.  
8.  Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang  

sehat dan memadai.  
9.   Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif. 

10. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan. 
 

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan 

berdampak negative pada pertumbuhan fisik dan perkembangan 

intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan 

mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang 

buruk, melainkan pula mengalami hambatan mental , lemah daya 

nalar dan bahkan perilaku-perilaku maladaptive, seperti :  autism, 

‘nakal’, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi 

manusia ‘tidak normal’ dan perilaku kriminal.3 

Anak – anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan 

mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar 

sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat 

melaksanakan tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Jika 

anak tidak dididik dengan baik, sudah pasti mereka akan menjadi 

cost ( beban biaya), menjadi liability (tanggung jawab) di masa depan. 

Tetapi kalau mereka dididik dengan baik, diberikan opportunity 

(kesempatan) dengan baik, dipelihara kesehatannya dengan baik, 

mereka pasti akan menjadi capital (modal) sosial yang memang 

sangat dibutuhkan negara.4 

Permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam 

Buku I Lampiran Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-

2019 pada bidang perlindungan kelompok rentan fokus anak adalah 

                                                             
3 Ibid. 
4 Irwanto, “Radio Script Kesejahteraan Anak-Anak Indonesia”, 

http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/RS110732.html, 28 Desember 2016, 10.15 
WIB. 

http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/RS110732.html
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pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum optimal dan 

menyeluruh bagi semua anak, kualitas dan akses layanan untuk 

anak dengan kondisi khusus belum optimal, meningkatnya 

prevalensi kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, mental, 

maupun seksual, ketidakjelasan mandat dan akuntabilitas lembaga 

terkait perlindungan anak, kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan 

data dan informasi, belum harmonisnya peraturan terkait 

perlindungan anak baik vertikal maupun horizontal, belum 

optimalnya koordinasi antar institusi di level pencegahan, 

penanganan dan rehabilitasi. 

Berdasarkan pertimbangan masalah di atas, RPJMN 2015-2019 

bidang perlindungan kelompok rentan fokus anak  yang selaras 

dengan isu strategis tersebut, yaitu peningkatan kualitas hidup dan 

tumbuh kembang anak yang optimal, peningkatan perlindungan 

anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan 

salah lainnya  serta peningkatan efektivitas kelembagaan 

perlindungan anak. 

Tantangan dari isu strategis di atas adalah meningkatkan akses 

dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

anak secara fisik, mental dan sosial, termasuk akses anak dengan 

kondisi khusus terhadap layanan yang dibutuhkan, meningkatkan 

perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, 

dan perlakuan salah lainnya serta harmonisasi dan implementasi 

kebijakan perlindungan anak khususnya kesejahteraannya di segala 

tingkatan, serta sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan 

baik pemerintah maupun non pemerintah guna memenuhi sasaran 

meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, 

tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang memiliki kondisi 
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rentan layanan yang dibutuhkan, menguatnya sistem perlindungan 

anak yang mengedepankan layanan mulai dari pencegahan, 

pengurangan resiko dan penanganan anak dari tindak kekerasan, 

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya serta 

meningkatnya kapasitas dan efektivitas kelembagaan perlindungan 

anak, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mencapai 

tujuan pembangunan perlindungan anak, yaitu terpenuhinya hak 

anak dan terlindunginya anak dari berbagai tindak kekerasan, 

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. 

Minimnya perlindungan dari pemerintah pusat hingga daerah 

membuat warga negara berusia 0-17 tahun rentan terhadap 

kekerasan fisik, seksual, psikis, sosial dan ekonomi. Rentetan kasus 

kekerasan fisik maupun seksual, pernikahan dini dan eksploitasi 

ekonomi yang menempatkan anak sebagai korban selama ini 

mengonfirmasi masih terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak. 

Anak masih dianggap sebagai obyek, hak milik ataupun bagian pasif 

dari struktur sosial, akibatnya mudah dieksploitasi sehingga perlu 

sistem terintegrasi dari pemerintah pusat sampai daerah yang 

mengupayakan sistem sosial maupun pendidikan hingga 

kesejahteraan ekonomi anak,  termasuk ketahanan keluarga. 

Sumber data Penelitian dan Pengembangan Koran Kompas 

bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan 

Anak, Badan Pusat Statisik, Kementerian Kesehatan dan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia, 25 Juli 2016, menyatakan bahwa 

jumlah anak usia 0-17 tahun diperkirakan(Sensus 2010) 82, 85 juta 

jiwa(32,9 persen), angka kematian bayi 2015(Survei  Penduduk Antar 

Sensus) 22 anak per 1.000 kelahiran hidup, jumlah kasus anak pada 

2015(Komisi Perlindungan Anak Indonesia) anak terlantar 24 kasus, 
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pelaku kekerasan fisik 52 kasus, pelaku kekerasan seksual 43 kasus, 

pelaku pembunuhan 13 kasus, pelaku kekerasan psikis 7 kasus, 

korban kekerasan seksual 67 kasus, korban kekerasan fisik 63 

kasus, korban eksploitasi pekerja anak 33 kasus, korban kekerasan 

psikis 31 kasus, korban perdagangan 27 kasus, korban pembunuhan 

21 kasus. 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan 

maksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak belum 

memberikan solusi terhadap pemenuhan hak-hak anak dan 

mengatasi masalah anak, serta tidak memberi jaminan mutu 

perlindungan dan kesejahteraan anak. 

Pembangunan hukum nasional yang demokratis, harus 

meminimalisasi pemberlakukan dan penerapan norma yang justru 

menimbulkan ketidakadilan karena penerapan praktik hukum yang 

demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Pembangunan 

hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah 

berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan 

keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku. 

Selain tidak bijaksana, hal tersebut pada gilirannya akan berpotensi 

mengingkari kepastian hukum itu sendiri. 

Salah satu persoalan mendasar dalam membangun hukum 

nasional yang demokratis, adalah bagaimana membuat sistem 

hukum yang kondusif bagi keberagaman sub sistem, keberagaman 

substansi, pengembangan bidang hukum yang dibutuhkan 

masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum 

masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban 

sesuai dengan aturan yang berlaku terutama pemenuhan hak anak 

demi kesejahteraannya. 
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B. Permasalahan 

1. Bagaimana kesesuaian prinsip NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, 

Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi serta 

indikatornya terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan perlindungan anak  terutama dalam hal 

mewujudkan kesejahteraannya? 

2. Bagaimana potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan 

kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum atas peraturan 

perundang-undangan terkait perlindungan kelompok rentan 

fokus kesejahteraan anak?  

3. Bagaimana kendala dan/atau  efektivitas peraturan perundang-

undangan terkait  perlindungan kelompok rentan fokus 

kesejahteraan anak? 

4. Bagaimana rekomendasi yang diberikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas  peraturan perundang-undangan terkait 

perlindungan kelompok rentan fokus kesejahteraan anak? 

 

C. Tujuan Kegiatan 

Analisis dan evaluasi hukum dalam rangka melindungi kelompok 

rentan fokus kesejahteraan anak ini bertujuan: 

1. Mengetahui kesesuaian prinsip NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, 

Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi serta 

indikatornya terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan perlindungan kelompok rentan fokus 

kesejahteraan anak; 

2. Mengetahui potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan 

kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum atas 

perlindungan kelompok rentan fokus kesejahteraan anak;  
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3. Mengetahui kendala dan/atau  efektivitas peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan perlindungan kelompok rentan 

fokus kesejahteraan anak; 

4. Menyusun rekomendasi yang akan diberikan dalam rangka 

melindungi kelompok rentan fokus kesejahteraan anak. 

 

D. Ruang Lingkup Kegiatan 

Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2016 Badan Pembinaan 

Hukum Nasional  melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum 

Nasional melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum untuk 

melakukan proses review atas peraturan perundang-undangan 

(executive review) yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan 

Evaluasi mengenai Perlindungan Kelompok Rentan. Kelompok kerja 

tersebut bertugas mereview peraturan perundang-undangan yang 

terkait melindungi kelompok rentan yang berfokus pada 

kesejahteraan anak. 

Pengelolaan stabilitas era keterbukaan diperlukan agar 

pembangunan demokrasi di dalamnya terakomodasi harmonis 

dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan 

toleransi.  

 Di sinilah hukum yang salah satu fungsinya menciptakan 

kepastian dan ketertiban memegang peranan penting dalam menjaga 

stabilitas nasional. Reformasi konstitusi telah menegaskan secara 

eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan: ”Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan 

tersebut mengandung makna antara lain bahwa adanya pengakuan 

terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, peradilan bebas 
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dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara 

termasuk anak dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap 

orang, juga anak  terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak 

yang berkuasa, yaitu pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait 

usaha kesejahteraan anak. Artinya, dengan hukum yang benar-

benar supreme diharapkan akan melahirkan ketertiban (order) atau 

tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat 

sehingga hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas negara, 

termasuk dalam usaha mewujudkan kesejahteraan anak. 

 

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum 

Analisis dan evaluasi hukum ini menggunakan metode 

gabungan dari metode hukum yang empiris dan normatif.5 Analisis 

dan evaluasi ini bersifat deskriptif analitis  yakni akan 

menggambarkan secara keseluruhan obyek yang dianalisis dan 

dievaluasi secara sistematis dengan menganalisis data-data yang 

diperoleh. Dalam analisis dan evaluasi ini  digunakan bahan pustaka  

yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data 

sekunder mencakup: 6  

1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait; 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian  

Undang-Undang yang terkait; 

3. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian   peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang terkait; 

4. Perjanjian internasional yang terkait; 

                                                             
5 Soerjono, Soekanto,  dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13-15. 
6 Bandingkan dengan Soeryono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 1982), hlm.52. 
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5. Hasil seminar, lokakarya, focus group discussion, diskusi publik; 

6. Hasil penelitian dan kajian; 

7. Kebijakan pemerintah; dan 

8. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari media cetak 

dan media elektronik. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan  

analisis dan evaluasi hukum adalah sebagai berikut: 

 

1. Inventarisasi  

Setiap melakukan analisis dan evaluasi hukum harus diawali 

dengan  menginventarisasi peraturan perundang-undangan, 

terutama untuk jenis Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.  

 

2. Penilaian  

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah 

melakukan penilaian dengan menggunakan tiga dimensi, meliputi: 

a. Kesesuaian Antara Norma dengan Prinsip dan Indikator 

Analisis dan Evaluasi. 

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa norma 

atau ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud 

sudah sesuai dengan prinsip dan normative yang ditentukan. 

Definisi mengenai prinsip, kriteria dan normative yang 

digunakan di sini mengacu dan memodifikasi definisi yang 

digunakan oleh CIFOR untuk penilaian pengelolaan hutan 

berkelanjutan (CIFOR, 1999).7 Prinsip adalah nilai fundamental 

sebagai basis bagi perumusan norma, dan rujukan tindakan 

                                                             
7 http://www.cbd.int/doc/case-studies/tttc/tttc-00143-en.pdf (diakses 19-3-14; Definisi ini 

juga diadopsi dalam dokumen prinsip, kriteria dan indikator safeguards REDD+ (PRISAI)). 

http://www.cbd.int/doc/case-studies/tttc/tttc-00143-en.pdf
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dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam. Prinsip memberikan justifikasi bagi kriteria dan 

 ormative.  

Sedangkan normative adalah normativ atau komponen 

dari kualitas norma-norma penguasaan, pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk menilai 

suatu kriteria. Prinsip dan normative yang dipilih dalam 

analisis dan evaluasi ini adalah:8 (disesuaikan dengan bidang 

permasalahan,  apakah politik, ekonomi, sosial dan lainnya) 

1)     Indikator Dalam Prinsip NKRI 

a) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan 

pengaruh asing dalam bidang sosial budaya; 

b) Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan 

kesempatan dan kemampuan daya olah dalam bidang 

sosial budaya di dalam negeri demi peningkatan 

kesejahteraan dan kemandirian bangsa; 

c) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan hak dan 

kewajiban  individu dan korporasi dalam bidang sosial 

budaya; 

d) Adanya pembagian kewenangan dan pedoman 

hubungan tata kerja antara Pusat dan  daerah agar 

sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional. 

2)    Indikator Dalam Prinsip Keadilan 

                                                             
8   Diadopsi dari Maria S.W. Soemardjono dkk, Harmonisasi Undang-Undang Terkait Sumber 

Daya Alam Dan Lingkungan Hidup: Kajian 26 Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Hidup, (Jakarta: KPK, 2015) serta Peta Jalan Pembaruan Hukum SDA-
LH (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan UKP4, 2015). 

Bandingkan juga  dengan Iskandar, Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi 
Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, Dan Penggunaan 
Kawasan Hutan, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.3 September 2011, hlm. 533-534. 
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a) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola 

pembangunan bidang sosial budaya yang sesuai 

dengan generasi kini dan akan datang; 

b) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan 

masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, 

perempuan dan masyarakat marginal lainnya. 

3) Indikator Dalam Prinsip Demokrasi 

a) Adanya aturan yang menunjukkan semangat 

perlindungan rakyat; 

b) Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan 

diperhatikannya prinsip kehati-hatian dalam setiap 

perbuatan pemerintah; 

c) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung 

dampak negatif yang akan muncul dalam setiap 

perbuatan pemerintah;  

d) Adanya aturan yang menjamin kebebasan 

mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, 

kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama; 

e) Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak 

minoritas; 

f) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi 

publik; 

g) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi 

setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap 

jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; 

h) Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif 

masyarakat, termasuk masyarakat adat dan marginal; 
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i) Adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang 

kooperatif dan kolaboratif. 

4)    Indikator Dalam Prinsip Kepastian Hukum 

a) Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan 

kaidah penyelenggaraan bidang sosial budaya yang 

adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, 

terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran 

serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik; 

b) Adanya pembentukan peraturan perundang-undangan 

di bidang sosial budaya yang berdasarkan kajian 

ilmiah (scientific based); 

c) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-

peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih di 

bidang sosial budaya. 

5)    Indikator Dalam Prinsip Pencegahan Korupsi 

a) Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme 

pencegahan korupsi (seperti transparansi dan 

akuntabilitas);  

b) Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan 

korupsi.  

b. Potensi Disharmoni Pengaturan  

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normative, 

terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan 

mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) 

perlindungan, dan 4) penegakan hukum. 

c. Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta 
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berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud dalam 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, 

tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Penilaian ini perlu dilakukan untuk mengetahui manfaat dari 

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah 

sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini perlu didukung 

data empiris  terkait implementasi peraturan perundang-

undangan tersebut. 

3. Perumusan Simpulan 

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil 

analisis dan evaluasi hukum. 

4. Perumusan Rekomendasi  

Rekomendasi terdiri atas rekomendasi umum dan 

rekomendasi khusus. Rekomendasi umum berisi saran terkait 

dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. 

Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan yang 

bermasalah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan. 

 

F. Personalia  

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. PHN.05-

LT.05.03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja 

Analisis dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya Tahun Anggaran 

2016, Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam 

Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak 

ini terdiri dari: 

Penanggung jawab      : Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H. 
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Ketua        : Eko Suparmiyati, S.H., M.H. 

Sekretaris       : Alice Angelica, S.H., M.H. 

Anggota        :  1. Rahendro Jati, S.H., M.Si. 

2. Saud Halomoan, S.H., M.H. 

3. Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H. 

4. Sakti Maulana Alkautsar, S.H. 

 

G. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai agenda tabel  sebagai 

berikut: 

No. Agenda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Rapat Internal Pokja           

2 Rapat Pokja dengan 

Narasumber 

          

3 Diskusi publik           

4 Focus Group Discussion           

5 Penyusunan Laporan           

 

Keterangan: 

1) Rapat internal pokja dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, 

pada: 

- 23 Februari 2016 

- 1   Maret 2016 

- 31 Maret 2016 

- 18 Oktober 2016  

- 26 Oktober 2016 

2) Rapat dengan Narasumber dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) 

kali, pada: 
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- Selasa, 3 Mei 2016, Narasumber Prof. Dr. 

Harkristutik  Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. 

- Kamis, 15 September 2016, Narasumber Drs. Isep 

Sepriyan, M.Si. 

- Kamis, 27 Oktober 2016, Narasumber Woro 

Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS. 

3) Diskusi Publik yang dilaksanakan pada Senin, 22 

Agustus 2016, di Tanjungpinang dengan Narasumber: 

-        Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. 

- Mariyani Ekowati, S.H., M.M. 

- Muh. Faizal, S.H., M.M. 

- Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. 

4) Focus Group Discussion dilaksanakan pada Kamis, 20 

Oktober 2016 di Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

dengan Narasumber: 

-        Drs. Hendra Jamal’s, M.Si. (Asisten Deputi 

Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan 

Kesejahteraan, Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak) 

-       Gita Putri Damayana, S.H., M.H. (Direktur Publikasi 

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). 
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BAB II 

PENILAIAN NORMA TERHADAP INDIKATOR 

 

Penilaian norma dalam kelompok kerja ini dilakukan terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait  perlindungan kelompok 

rentan fokus kesejahteraan anak sekaligus merupakan isu strategis 

keempat dari sektor pembangunan kualitas hidup manusia Indonesia 

yang tinggi, maju dan sejahtera dalam RPJMN 2015-2019.  

Peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir 

tersebut, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak;  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga; 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional 

Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam 

Konflik Bersenjata); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 

(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak); 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah; 
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7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan 

dalam Rumah Tangga; 

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, 

Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi 

Korban atau Pelaku Pornografi;  

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Tentang 

Hari Anak Nasional; 

10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi 

tentang Hak-Hak Anak); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam 

Konflik Sosial; 

12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 

tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak; 

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penanganan Anak Korban Kekerasan; 

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan 

Partisipasi Anak dalam Pembangunan; 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman 

Anak Sejahtera; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Peraturan tersebut dipilah menjadi 2 (dua) kelompok  berdasarkan 

kedekatan pengaturan. Kelompok 1 merupakan peraturan 
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perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan anak. 

Kelompok 2 merupakan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai perlindungan anak. 

Secara terperinci pengelompokan tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

KELOMPOK 1 KELOMPOK 2 
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

1988 tentang Usaha Kesejahteraan 

Anak bagi Anak yang Mempunyai 

Masalah. 

3. Keputusan Presiden  Nomor 44 Tahun 
1984 tentang Hari Anak Nasional. 

4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 

15A/HUK/Tahun 2010 tentang 

Panduan Umum Program Kesejahteraan 

Sosial Anak.  

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan 

Partisipasi Anak dalam Pembangunan. 

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Taman Anak Sejahtera. 
 

 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga.  

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi. 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 

tentang  Pengesahan Optional Protocol to 
the Convention on the Rights of the Child on 
the Involvement of Children in Armed 
Conflict. (Protokol Opsional Konvensi Hak-

Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak 

dalam Konflik Bersenjata) 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 

tentang  Pengesahan Optional Protocol to 

the Convention on the Rights of the Child 

on the Sale of Children, Child Prostitution 

and Child Pornography. (Protokol Opsional 

Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan 

Pornografi Anak) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 

2006 tentang Penyelenggaraan dan 
Kerjasama  Pemulihan Korban Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

2011 tentang Pembinaan, Pendampingan 

dan Pemulihan Terhadap Anak yang 
Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.. 

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 

1990 tentang  Pengesahan Convention on 
the Rights of the Child. (Konvensi tentang 

Hak-Hak Anak) 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak dalam Konflik 

Sosial. 

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 

2 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penanganan Anak Korban Kekerasan. 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
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Dari analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, 

direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

 

A. Kelompok 1 

No. PUU Pasal REKOMENDASI ANALISIS 

   ubah cabut tetap  

1. UU No. 4 

Tahun 1979 
tentang 

Kesejahteraan 

Anak 

 v   Perlu diajukan RUU 

Perubahan UU No. 4 
Tahun 1979 

disesuaikan dengan 

perkembangan 

kehidupan 
bermasyarakat, 

berbangsa dan 

bernegara Indonesia. 
Selain terdapat 2 

(dua) pasal  UU 

Kesejahteraan Anak  
perlu diubah, 

dilakukan perubahan 

dengan 
menambahkan 4 

(empat) pasal terkait 

dengan adanya  

beberapa indikator 
yang tidak terpenuhi, 

seperti:  

1. Adanya aturan 
yang menjamin 
peluang yang 

sama bagi setiap 

orang untuk 
memberikan 

penilaian terhadap 

jalannya proses 
politik dan 

pemerintahan 

secara logis. 

(bagian dari 
Prinsip Demokrasi) 

2. Adanya 
pembentukan 

peraturan 
perundang-
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No. PUU Pasal REKOMENDASI ANALISIS 

   ubah cabut tetap  

undangan di 

bidang Sosial 

Budaya yang 

berdasarkan 
kajian ilmiah 

(scientific based). 
(bagian dari 
Prinsip Kepastian 

Hukum) 

3. Adanya penyataan 
yang jelas terkait 

mekanisme 
pencegahan 

korupsi (seperti 

transparansi dan 
akuntabilitas). 

(bagian dari 

Prinsip 
Pencegahan 

Korupsi) 

4. Adanya aturan 
yang jelas 
mengenai 

pencegahan 

korupsi. (bagian 

dari Prinsip 
Pencegahan 

Korupsi) 

  Pasal 1 

angka 

(2) 

v   Pasal 1 angka 2 UU 

No. 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan 
Anak menyebutkan 

bahwa anak adalah 

seseorang yang belum 
mencapai umur 

21(dua puluh satu) 

tahun dan belum 
pernah kawin. 

Sedangkan pada 

peraturan peundang-
undangan tentang 

anak lainnya seperti 

UU No. 35/2014 

tentang Perubahan 
atas UU No. 23/ 2002 
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   ubah cabut tetap  

tentang Perlindungan 

Anak, UU No. 

44/2008 tentang 

Pornografi, UU No. 
9/2012 tentang     
Pengesahan Optional 
Protocol to the Convention 
on the Rights of the Child 
on the Involvement of 
Children in Armed 

Conflict. (Protokol 

Opsional Konvensi 
Hak-Hak Anak 

mengenai Keterlibatan 

Anak dalam Konflik 

Bersenjata), UU No. 
10/2012 tentang    
Pengesahan Optional 
Protocol to the Convention 
on the Rights of the Child 
on the Sale of Children, 
Child Prostitution and 
Child Pornography 
(Protokol Opsional 

Hak-Hak Anak 
mengenai Penjualan 

Anak, Prostitusi Anak 

dan Pornografi Anak). 
Pengertian anak 

adalah seseorang 

yang belum berusia 
18 tahun. Perlu 

dilakukan perubahan 

atas pasal ini agar ada 

keseragaman 
pengaturan mengenai 

batas usia seseorang 

dapat dikategorikan 
sebagai anak sehingga 

sesuai dengan asas 

Ketertiban dan 
Kepastian Hukum 

sebagaimana diatur 

UU No. 12 Tahun 
2011 tentang 

Pembentukan 
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   ubah cabut tetap  

Peraturan Perundang-

undangan terutama 

definisi anak dalam 

pengaturan 
kesejahteraan anak. 

  Pasal  

13 

v  

 

 Pasal 13 

menyebutkan bahwa 

kerjasama 

internasional di 
bidang kesejahteraan 

anak dilaksanakan 

oleh pemerintah atau 
oleh badan lain 

dengan persetujuan 

pemerintah. 
Perlu 

dipertimbangkan 

untuk mengganti kata 
“badan” dengan 

“lembaga sosial” agar 

lebih detail pengertian 

lembaga yang 
melaksanakan 

pelayanan publik 

bidang kesejahteraan 
anak. 

Perlu dipikirkan 

bagaimana 
pengaturan kerjasama  

dengan lembaga sosial 

asing yang bergerak di 
bidang ini? 

Perlukah dibuat 

syarat-syarat khusus 

mengenai lembaga 
sosial yang dimaksud 

agar keberadaanya 

tidak kontraproduktif 
akibat mengemban 

misi kontra NKRI atau 

kontra kebangsaan. 
Perubahan atas pasal 

ini diperlukan dalam 

rangka memberikan 
pembatasan 
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   ubah cabut tetap  

keikutsertaan atau 

pengaruh asing agar 

sejalan dengan asas 

kebangsaan 
sebagaimana diatur 

UU No.12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan, serta 

Prinsip NKRI 
sebagaimana 

dimaksud TAP MPR 

No. IX/MPR/2001. 

2. Peraturan 

Pemerintah 
No.  2 Tahun 

1988 tentang 

Usaha 
Kesejahteraan 

Anak bagi 

Anak yang 

Mempunyai 
Masalah 

 v   PP No. 2 Tahun 1988 

tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak 

bagi Anak yang 

Mempunyai Masalah 
belum menjelaskan 

secara detail 

permasalahan anak 

dalam hal apa? 
Peraturan  

perundang-undangan 

ini belum mengatur 
tentang kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat dan 
berkumpul. Perlu 

diubah judul 

peraturan 
perundang-undangan 

dengan menambah 

kata “sosial” sehingga  

semula            
“Usaha 

Kesejahteraan Anak 

bagi Anak yang 
Mempunyai Masalah”  

menjadi “Usaha 

Kesejahteraan Anak 
bagi Anak yang 

Mempunyai Masalah 

Sosial” supaya  
maknanya lebih 
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   ubah cabut tetap  

jelas. 

Perlu ditambahkan 

pasal yang mengatur 

hak anak bermasalah 
untuk memiliki 

kebebasan 

mengeluarkan 
pendapat dan 

berkumpul agar 

sejalan dengan asas 
Kemanusiaan pada 

UU No. 12 Tahun 

2011 dan prinsip 
Demokrasi pada TAP 

MPR IX/MPR/2001. 

Perlu dilakukan 

perubahan dengan 
menambahkan 6 

(enam) pasal terkait 

dengan adanya  
beberapa indikator 

yang tidak terpenuhi, 

seperti: 
1. Adanya aturan 

yang jelas 

tentang 
pembatasan 

pengaruh asing 

dalam bidang 

Sosial Budaya. 
(bagian dari 

Prinsip NKRI) 

2. Adanya aturan 
yang menjamin 

kebebasan 

mengeluarkan 
pendapat, 

kebebasan 

persuratkabaran
,kebebasan 

berkumpul dan 

kebebasan 

beragama. 
(bagian dari 

Prinsip 
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   ubah cabut tetap  

Demokrasi) 

3. Adanya aturan 

yang menjamin 

peluang yang 
sama bagi setiap 

orang untuk 

memberikan 
penilaian 

terhadap 

jalannya proses 
politik dan 

pemerintahan 

secara logis. 
(bagian dari 

Prinsip 

Demokrasi) 

4.    Adanya 
pembentukan 

peraturan 

perundang-
undangan di 

bidang Sosial 

Budaya yang 
berdasarkan 

kajian ilmiah 

(scientific based). 

(bagian dari 
Prinsip 

Kepastian 

Hukum) 
5.  Adanya penyataan 

yang jelas terkait 

mekanisme 
pencegahan 

korupsi (seperti 

transparansi dan 
akuntabilitas). 

(bagian dari 

Prinsip 

Pencegahan 
Korupsi) 

6. Adanya aturan 

yang jelas 
mengenai 

pencegahan 
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   ubah cabut tetap  

korupsi. (bagian 

dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 

3. Keputusan 
Presiden No. 

44 Tahun 

1984 tentang 

Hari Anak 
Nasional 

 v   Selain terdapat 3 (tiga) 
pasal  dari Keppres 

No. 44 Tahun 1988 

tentang Hari Anak 

Nasional  yang perlu 
diubah, dilakukan 

perubahan dengan 

menambahkan 10 
(sepuluh) pasal terkait 

dengan adanya  

beberapa indikator 
yang tidak terpenuhi, 

seperti: 

1.Adanya aturan yang 
jelas tentang 

pembatasan 

pengaruh asing 

dalam bidang 
Sosial Budaya. 

(bagian dari Prinsip 

NKRI) 
2.Adanya aturan yang 

jelas tentang 

peningkatan 
kesempatan dan 

kemampuan daya 

olah dalam bidang 
Sosial Budaya di 

dalam negeri  demi 

peningkatan 

kesejahteraan dan 
kemandirian 

bangsa. (bagian 

dari Prinsip NKRI) 
3.Adanya aturan yang 

jelas tentang 

pembatasan hak 
dan kewajiban  

individu dan 

korporasi dalam 
bidang Sosial 
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   ubah cabut tetap  

Budaya. (bagian 

dari Prinsip NKRI) 

4.Adanya aturan yang 

menjadikan 
semangat 

perlindungan 

rakyat. (bagian dari 
Prinsip Demokrasi) 

5.Adanya aturan yang 

menjamin 
kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat, 
kebebasan 

persuratkabaran, 

kebebasan 

berkumpul dan 
kebebasan 

beragama. (bagian 

dari Prinsip 
Demokrasi) 

6.Adanya aturan yang 

jelas tentang akses 
informasi publik. 

(bagian dari Prinsip 

Demokrasi) 
7.Adanya aturan yang 

menjamin peluang 

yang sama bagi 

setiap orang untuk 
memberikan 

penilaian terhadap 

jalannya proses 
politik dan 

pemerintahan 

secara logis. 
(bagian dari Prinsip 

Demokrasi) 

8.Adanya 
pembentukan 

peraturan 

perundang-

undangan di 
bidang Sosial 

Budaya yang 



 
35 

No. PUU Pasal REKOMENDASI ANALISIS 

   ubah cabut tetap  

berdasarkan kajian 

ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 

Prinsip Kepastian 
Hukum) 

9. Adanya penyataan 

yang jelas terkait 
mekanisme 

pencegahan 

korupsi (seperti 

transparansi dan 
akuntabilitas). 

(bagian dari Prinsip 

Pencegahan 
Korupsi) 

10.Adanya aturan 

yang jelas 
mengenai 

pencegahan 

korupsi. (bagian 
dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 

  Pasal  2 v   Pasal 2 Keppres No. 

44 Tahun 1984 
tentang Hari Anak 

Nasional 

menyebutkan bahwa 
Penyelenggaraan Hari 

Anak Nasional 

dilakukan dengan 

acara yang bertujuan 
menumbuhkan dan 

meningkatkan 

kesadaran anak 
untuk: 

a. berbunyi dan 

menghrmati orang 
tua; 

b. berjiwa dan 

bersemangat 
membangun; 

c. berbakti dan 

mengabdi kepada 

bangsa dan negara 
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   ubah cabut tetap  

yang berdasarkan 

Pancasila dan 

Undang-Undang 

Dasar 1945. 
Perlu diubah Pasal 2 

huruf  a  pada  kata 

“berbunyi”  diganti   
“menghargai”  

sehingga maknanya 

lebih mendalam, 
huruf   b  

ditambahkan kata 

“bangsa dan negara”  
dan  pada huruf  c  

harus diubah dari 

semula Undang-

Undang Dasar 1945 
menjadi Undang-

Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik 
Indonesia 1945. 

  Pasal 3 
ayat (2) 

v   Pasal 3 ayat(2) 
Keppres No. 44 Tahun 

1984 tentang Hari 

Anak Nasional 
menyebutkan bahwa 

Menteri Koordinator 

Bidang Kesejahteraan 
Rakyat 

mengkoordinasikan 

penyusunan program 
dan kegiatan dalam 

rangka 

penyelenggaraan Hari 

Anak Nasional.  
Perlu dikaji ulang 

Menteri yang 

bertanggung jawab 
atas kegiatan 

penyelenggaraan Hari 

Anak Nasional. Sesuai 
susunan Kabinet 

Kerja Indonesia 

Bersatu II (2014-2019) 
adalah Menteri 



 
37 

No. PUU Pasal REKOMENDASI ANALISIS 

   ubah cabut tetap  

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

  Pasal 3 

ayat (3) 

v   Pasal 3 ayat(3) 

menyebutkan 

pelaksanaan 

ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 

(1) diatur lebih lanjut 

oleh Menteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan. Perlu 

diubah penulisan 

semula “Menteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan” menjadi 

‘Menteri Kebudayaan, 

Pendidikan Dasar dan 

Menengah” agar 

sesuai dengan 

penyebutan Menteri 

Kabinet Kerja 

Indonesia Bersatu 

II(2014 -2019).  

4. Keputusan 

Menteri Sosial 
No. 15A/HUK/ 

Tahun 2010 

tentang 
Panduan 

Umum 

Program 

Kesejahteraan 
Sosial Anak 

 v   Kepmensos No. 15A/ 

HUK/ 2010 tentang 
Panduan Umum 

Program 

Kesejahteraan Sosial 
Anak masih 

berbentuk makalah. 

Perlu diubah bentuk 

peraturan menteri 
berupa panduan 

umum program 

kesejahteraan sosial 
anak yang semula 

dalam bentuk 

makalah menjadi 
bentuk peraturan 

perundang-undangan 

pasal per pasal agar 
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   ubah cabut tetap  

terpenuhi efektivitas 

dan efisiensi  format 

peraturan perundang-

undangan. 
Dapat dilakukan 

perubahan dengan 

menambahkan 2 (dua) 
pasal terkait dengan 

adanya  beberapa 

indikator yang tidak 
terpenuhi, seperti: 

1. Adanya 

pembentukan 
peraturan 

perundang-

undangan di 

bidang Sosial 
Budaya yang 

berdasarkan kajian 

ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 

Prinsip Kepastian 

Hukum) 
2.Adanya aturan 

mengenai tindakan 

atas peraturan-

peraturan yang 
bertentangan atau 

tumpang tindih di 

bidang Sosial 
Budaya. (bagian 

dari Prinsip 

Kepastian Hukum) 

5. Peraturan 

Menteri Negara 
Pemberdayaan 

Perempuan 

dan 
Perlindungan 

Anak No. 3 

Tahun 2011 
tentang 

Kebijakan 

Partisipasi 

Anak dalam 

 v   Permen 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

No. 3 Tahun 2011 
tentang Kebijakan 

Partisipasi Anak 

dalam Pembangunan 
berbentuk makalah 

dan belum mengatur 

masalah sumber dana 

serta pengolahannya 
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   ubah cabut tetap  

Pembangunan guna menghindari 

tindakan pidana 

korupsi. 

Perlu diubah lampiran 
peraturan menteri 

berupa kebijakan 

partisipasi anak 
dalam pembangunan 

yang semula dalam 

bentuk makalah 
menjadi bentuk 

peraturan perundang-

undangan pasal per 
pasal agar terpenuhi 

efektivitas dan 

efisiensi  format 

peraturan perundang-
undangan. 

Perlu ditambahkan 

pasal yang mengatur 
masalah sumber dana 

penyelenggaraan 

kebijakan partisipasi 
anak dalam 

pembangunan dan 

mekanisme 
pencegahan korupsi 

sehingga sesuai asas 

ketertiban dan 

kepastian hukum 
pada UU No. 12 

Tahun 2011 tentang 

Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan. 

Perlu diubah bentuk 
peraturan menteri 

berupa panduan 

umum program 
kesejahteraan sosial 

anak yang semula 

dalam bentuk 

makalah menjadi 
bentuk peraturan 

perundang-undangan 
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   ubah cabut tetap  

pasal per pasal agar 

terpenuhi efektivitas 

dan efisiensi  format 

peraturan perundang-
undangan. 

Perlu dilakukan 

perubahan dengan 
menambahkan 6 

(enam) pasal terkait 

dengan adanya  
beberapa indikator 

yang tidak terpenuhi, 

seperti: 
1.Adanya aturan yang 

jelas tentang 

pembatasan 

pengaruh asing 
dalam bidang Sosial 

Budaya. (bagian dari 

Prinsip NKRI) 
2.Adanya aturan yang 

jelas tentang 

pembatasan hak 
dan kewajiban  

individu dan 

korporasi dalam 
bidang Sosial 

Budaya. (bagian dari 

Prinsip NKRI) 

3.Adanya 
pembentukan 

peraturan 

perundang-
undangan di bidang 

Sosial Budaya yang 

berdasarkan kajian 
ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 

Prinsip Kepastian 

Hukum) 
4.Adanya aturan 

mengenai tindakan 

atas peraturan-
peraturan yang 

bertentangan atau 
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   ubah cabut tetap  

tumpang tindih di 

bidang Sosial 

Budaya. (bagian dari 

Prinsip Kepastian 
Hukum) 

5.Adanya penyataan 

yang jelas terkait 
mekanisme 

pencegahan korupsi 

(seperti transparansi 
dan akuntabilitas). 

(bagian dari Prinsip 

Pencegahan 
Korupsi) 

6.Adanya aturan yang 

jelas mengenai 

pencegahan korupsi. 
(bagian dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 

6. Peraturan 

Menteri Sosial 
No. 2 Tahun 

2012 tentang 

Taman Anak 
Sejahtera 

 v   Peraturan Menteri 

Sosial No. 2 Tahun 
2012 tentang Taman 

Anak Sejahtera dapat 

dilakukan perubahan 
dengan 

menambahkan 2 (dua) 

pasal terkait dengan 
adanya  beberapa 

indikator yang tidak 

terpenuhi, seperti: 
1.Adanya aturan yang 

menjamin peluang 

yang sama bagi 

setiap orang untuk 
memberikan 

penilaian terhadap 

jalannya proses 
politik dan 

pemerintahan 

secara logis. (bagian 
dari Prinsip 

Demokrasi) 

2.Adanya 
pembentukan 
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   ubah cabut tetap  

peraturan 

perundang-

undangan di bidang 

Sosial Budaya yang 
berdasarkan kajian 

ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 
Prinsip Kepastian 

Hukum) 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

B. Kelompok 2 

No. PUU Pasal REKOMENDASI ANALISIS 

   ubah cabut tetap  

1. Undang-

Undang No. 23 
Tahun 2004 

tentang 

Penghapusan 

Kekerasan 
dalam  

Rumah Tangga 

 v   Semangat UU No. 

23/2004 tentang 
Penghapusan 

KDRT yang 

cenderung 

membawa tindak 
kekerasan dalam 

rumah tangga 

sebagai sebuah 
tindak pidana 

yang harus 

diselesaikan dalam 
proses peradilan 

formal, secara 

mendasar 
berbenturan 

dengan semangat 

UU No. 11/2012 

tentang SPPA 
(Sistem Peradilan 

Pidana Anak) yang 

menghendaki 
penyelesaian 

secara diversi. 

Dari sisi karakter,  
semangat yang 

berbeda ini saja 
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   ubah cabut tetap  

terlihat bahwa UU 

No. 23/2004 

tentang 

Penghapusan 
KDRT ini tidak 

harmonis dengan 

UU No. 11/2012 
tentang SPPA.  

Perlu 

ditambahkan 
penjelasan tentang 

penyelesaian 

tindak pidana 
anak pada UU No. 

23 Tahun 2004 

tentang 

Penghapusan 
KDRT agar sejalan 

dan harmonis 

dengan UU No. 11 
Tahun 2012 

Tentang SPPA. 

Ada 6 (enam) pasal 
UU Penghapusan 

KDRT  perlu 

diubah, 1 (satu) 
dicabut, dilakukan 

perubahan dengan 

menambahkan 8 

(delapan) pasal 
terkait dengan 

adanya  beberapa 

indikator yang 
tidak terpenuhi, 

seperti:  

1.Adanya aturan 
yang jelas 

tentang 

pembatasan 
pengaruh asing 

dalam bidang 

Sosial Budaya. 

(bagian dari 
Prinsip NKRI)  

2.Adanya aturan 
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   ubah cabut tetap  

yang jelas 

tentang 

pembatasan hak 

dan kewajiban  
individu dan 

korporasi dalam 

bidang Sosial 
Budaya. (bagian 

dari Prinsip 

NKRI) 
3.Adanya aturan 

yang menjamin 

kebebasan 
mengeluarkan 

pendapat, 

kebebasan 

persuratkabaran
,kebebasan 

berkumpul dan 

kebebasan 
beragama. 

(bagian dari 

Prinsip 
Demokrasi) 

4.Adanya aturan 

yang menjamin 
peluang yang 

sama bagi setiap 

orang untuk 

memberikan 
penilaian 

terhadap 

jalannya proses 
politik dan 

pemerintahan 

secara logis. 
(bagian dari 

Prinsip 

Demokrasi) 
5.Adanya 

pembentukan 

peraturan 

perundang-
undangan di 

bidang Sosial 
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   ubah cabut tetap  

Budaya yang 

berdasarkan 

kajian ilmiah 

(scientific based). 
(bagian dari 

Prinsip 

Kepastian 
Hukum) 

6. Adanya aturan 

mengenai 
tindakan atas 

peraturan-

peraturan yang 
bertentangan 

atau tumpang 

tindih di bidang 

Sosial Budaya. 
(bagian dari 

Prinsip 

Kepastian 
Hukum) 

7.Adanya 

penyataan yang 
jelas terkait 

mekanisme 

pencegahan 
korupsi (seperti 

transparansi 

dan 

akuntabilitas). 
(bagian dari 

Prinsip 

Pencegahan 
Korupsi) 

8.Adanya aturan 

yang jelas 
mengenai 

pencegahan 

korupsi. (bagian 
dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 

  Pasal 1 

ayat (1) 

v   Pada Pasal 1 ayat 

1 hanya 
menekankan 
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   ubah cabut tetap  

kepada 

perempuan 

sebagai korban 

utama dalam 
terjadinya 

kekerasan dalam 

rumah tangga 
sebagaimana 

tercantum 

“....perbuatan 
terhadap 

seseorang 

terutama 
perempuan...” 

padahal banyak 

sekali kasus 

KDRT, pelecehan, 
penganiayaan   

anak dan hal 

tersebut terjadi 
dalam keluarga si 

anak. 

Perlu perumusan 
lebih jelas bagi 

seorang anak yang 

mengalami KDRT, 
kekhususan 

terhadap anak 

seharusnya sama 

seperti kata 
“perempuan”, 

sehingga 

perlindungan 
terhadap anak 

dari KDRT juga 

dapat menjadi 
prioritas sama 

halnya seperti 

perempuan. 

  Pasal 4 

huruf d 

 v  Pasal 4 menyebutkan 

bahwa:  
Penghapusan 

kekerasan dalam 

rumah tangga 
bertujuan: 
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   ubah cabut tetap  

a. mencegah segala 

bentuk kekerasan 

dalam rumah tangga; 

b. melindungi korban 
kekerasan dalam 

rumah tangga; 

c. menindak pelaku 
kekerasan dalam 

rumah tangga; dan 

d. memelihara 
keutuhan rumah 

tangga yang harmonis 

dan sejahtera. 
Tujuan penghapusan 

KDRT ini tidak 

konsisten antara satu 

dengan yang lain, 
setidaknya antara 

huruf d dengan huruf 

lainya.  
Jika yang diutamakan 

adalah “memelihara 

keutuhan rumah 
tangga” maka bisa 

jadi justru upaya 

penghapusan KDRT 
ini tidak pernah 

berhasil. 

Huruf d Pasal 4 ini 

sebaiknya dihapuskan 
saja agar tidak 

kontradiktif dalam 

merumuskan tujuan. 

  Pasal 9 

ayat(2) 

v   Pasal 9 ayat (2) 

menyebutkan bahwa:  
(1) Setiap orang 

dilarang 

menelantarkan orang 
dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal 

menurut hukum 
yang berlaku baginya 

atau karena 

persetujuan atau 
perjanjian ia wajib 
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   ubah cabut tetap  

memberikan 

kehidupan, 

perawatan, atau 

pemeliharaan kepada 
orang tersebut. 

(2) Penelantaran 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(1) juga berlaku bagi 

setiap orang yang 
mengakibatkan 

ketergantungan 

ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau 

melarang untuk 

bekerja yang layak di 

dalam atau di luar 
rumah sehingga 

korban berada di 

bawah kendali orang 
tersebut. 

Bagaimana jika 

budaya lokal memang 
tidak menghendaki 

seorang perempuan 

bekerja? Apakah 
pengaturan mengenai 

hal ini tidak 

berlebihan? Karena 

jika pasal ini 
disalahgunakan maka 

akan banyak sekali 

suami yang terjaring 
oleh pasal ini. 

Perubahan atas pasal 

ini diperlukan agar 
selaras dengan  nilai-

nilai budaya lokal 

sehingga  sejalan 
dengan asas Bhineka 

Tunggal Ika  

sebagaimana diatur 

UU No. 12 Tahun 
2011 tentang 

Pembentukan 
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   ubah cabut tetap  

Peraturan Perundang-

undangan, serta 

Prinsip NKRI 

sebagaimana 
dimaksud TAP MPR 

No. IX/MPR/2001. 

  Pasal 

14 

v   Pasal 14 

menyebutkan bahwa:  

penyelenggaraan 
pelayanan terhadap 

korban, pemerintah 

dan pemerintah 
daerah sesuai dengan 

fungsi dan tugas 

masing-masing, dapat 
melakukan kerja 

sama dengan 

masyarakat atau 
lembaga sosial 

lainnya. 

Penjelasan Pasal 10 

huruf a, yang 
dimaksud dengan 

“lembaga sosial” 

adalah lembaga atau 
organisasi sosial yang 

peduli terhadap 

masalah kekerasan 
dalam rumah tangga, 

misalnya lembaga-

lembaga bantuan 
hukum. 

Perlu dipikirkan 

bagaimana 

pengaturan lembaga 
sosial asing yang 

bergerak di bidang 

ini? 
Perlukah dibuat 

syarat-syarat khusus 

mengenai lembaga 
sosial yang dimaksud 

agar keberadaanya 

tidak kontraproduktif 
akibat mengemban 
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   ubah cabut tetap  

misi kontra NKRI atau 

kontra kebangsaan. 

Perubahan atas pasal 

ini diperlukan dalam 
rangka memberikan 

pembatasan 

keikutsertaan atau 
pengaruh asing agar 

sejalan dengan asas 

kebangsaan 
sebagaimana diatur 

UU No.12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan serta 

Prinsip NKRI 

sebagaimana 
dimaksud TAP MPR 

No. IX/MPR/2001. 

Perlu dipikirkan 
akreditasi atas 

lembaga sosial yang 

dimaksud dalam UU 
ini, karena pada level 

pelaksanaan, 

menurut hasil 
penelitian Komnas 

HAM, hanya 40%   

lembaga sosial yang 

dapat menjalankan 
fungsinya dengan 

baik. 

  Pasal 

51 

v   Pasal 51 

menyebutkan bahwa: 

tindak pidana 
kekerasan fisik 

sebagaimana 

dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (4) 

merupakan delik 

aduan. 
Penyebutan “delik 

aduan” dalam Pasal 

51 memberikan 
pemahaman pada 
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   ubah cabut tetap  

aparat penegak 

hukum bahwa  semua 

delik dalam KDRT 

adalah delik aduan. 
Padahal jika delik 

yang dilakukan 

berakibat luka parah 
atau kematian maka 

hal tersebut tidak lagi 

dapat dikategorikan 
sebagai delik aduan. 

Pasal ini dirumuskan 

secara kabur sehingga  
perlu diubah agar 

diperjelas bahwa 

“delik aduan” yang 

dimaksud adalah jika 
luka yang 

ditimbulkan termasuk 

dalam kategori ringan. 

  Pasal 

52 

v   Pasal 52 

menyebutkan bahwa: 
tindak pidana 

kekerasan psikis 

sebagaimana 
dimaksud dalam 

Pasal 45 ayat (2) 

merupakan delik 
aduan. 

Penyebutan “delik 

aduan” dalam Pasal 
52 memberikan 

pemahaman pada 

aparat penegak 

hukum bahwa  semua 
delik dalam KDRT 

adalah delik aduan. 

Padahal jika delik 
yang dilakukan 

berakibat luka parah 

atau kematian maka 
hal tersebut tidak lagi 

dapat dikategorikan 

sebagai delik aduan. 
Pasal ini dirumuskan 
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   ubah cabut tetap  

secara kabur sehingga  

perlu diubah agar 

diperjelas bahwa 

“delik aduan” yang 
dimaksud adalah jika 

luka yang 

ditimbulkan termasuk 
dalam kategori ringan. 

  Pasal 
53 

v   Pasal 53 
menyebutkan bahwa: 

tindak pidana 

kekerasan seksual 
sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 46 yang 
dilakukan oleh suami 

terhadap isteri atau 

sebaliknya 
merupakan delik 

aduan. 

Penyebutan “delik 

aduan” dalam Pasal 
53 memberikan 

pemahaman pada 

aparat penegak 
hukum bahwa  semua 

delik dalam KDRT 

adalah delik aduan. 
Padahal jika delik 

yang dilakukan 

berakibat luka parah 
atau kematian maka 

hal tersebut tidak lagi 

dapat dikategorikan 

sebagai delik aduan. 
Pasal ini dirumuskan 

secara kabur sehingga  

perlu diubah agar 
diperjelas bahwa 

“delik aduan” yang 

dimaksud adalah jika 
luka yang 

ditimbulkan termasuk 

dalam kategori ringan. 
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   ubah cabut tetap  

2. UU No. 44 

Tahun 2008 

tentang 

Pornografi 

 v   UU No. 44 Tahun 

2008 tentang 

Pornografi, judulnya 

perlu diubah dari 
semula Undang-

Undang tentang  

“Pornografi” menjadi  
“Tindak Pidana 

Pornografi” agar 

bermakna lebih 
khusus. Belum 

memuat pengaturan 

tindak pidana 
pornografi jika 

pelakunya orang 

asing/ WNA. 

Perlu diubah 5 (lima) 
pasal dan 

ditambahkan pasal 

tambahan yang 
khusus mengatur 

tindak pidana 

pornografi jika 
pelakunya orang 

asing(WNA) yang 

merupakan aturan  
membatasi pengaruh 

asing sehingga 

mencerminkan asas 

kebangsaan sesuai 
UU No. 12 Tahun 

2011 tentang 

Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan. UU No. 44 

Tahun 2008 tentang 
Pornografi  perlu 

dilakukan perubahan 

dengan 
menambahkan 5 

(lima) pasal terkait 

dengan adanya  

beberapa indikator 
yang tidak terpenuhi, 

seperti: 
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   ubah cabut tetap  

1.Adanya aturan yang 

menjamin 

kebebasan 

mengeluarkan 
pendapat, 

kebebasan 

persuratkabaran, 
kebebasan 

berkumpul dan 

kebebasan 
beragama. (bagian 

dari Prinsip 

Demokrasi) 
2.Adanya aturan yang 

menjamin peluang 

yang sama bagi 

setiap orang untuk 
memberikan 

penilaian terhadap 

jalannya proses 
politik dan 

pemerintahan 

secara logis. (bagian 
dari Prinsip 

Demokrasi) 

3.Adanya 
pembentukan 

peraturan 

perundang-

undangan di bidang 
Sosial Budaya yang 

berdasarkan kajian 

ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 

Prinsip Kepastian 

Hukum) 
4.Adanya penyataan 

yang jelas terkait 

mekanisme 

pencegahan korupsi 
(seperti transparansi 

dan akuntabilitas). 

(bagian dari Prinsip 
Pencegahan 

Korupsi) 
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   ubah cabut tetap  

5.Adanya aturan yang 

jelas mengenai 

pencegahan korupsi. 

(bagian dari Prinsip 
Pencegahan 

Korupsi) 

  Pasal 1 

ayat (1) 

v   Pasal 1 menyebutkan 

bahwa dalam Undang-

Undang ini yang 
dimaksud dengan:  

1.Pornografi adalah 

gambar, sketsa, 
ilustrasi, foto, 

tulisan, suara, 

bunyi, gambar 
bergerak, animasi, 

kartun, percakapan, 

gerak tubuh, atau 
bentuk pesan 

lainnya melalui 

berbagai bentuk 

media komunikasi 
dan/atau 

pertunjukan di 

muka umum, yang 
memuat kecabulan 

atau eksploitasi 

seksual yang 
melanggar norma 

kesusilaan dalam 

masyarakat. 
Definisi Pornografi 

harus lebih jelas tidak 

kabur karena seni 

pertunjukan maupun 
lukisan sangat rentan 

dianggap melanggar 

pasal ini.  

  Pasal 4 
ayat 

(1), (2) 

v   Pasal 4 menyebutkan: 
(1) Setiap orang 

dilarang 

memproduksi, 

membuat, 
memperbanyak, 

menggandakan, 
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   ubah cabut tetap  

menyebarluaskan, 

menyiarkan, 

mengimpor, 

mengekspor, 
menawarkan, 

memperjualbelikan, 

menyewakan, atau 
menyediakan 

pornografi yang 

secara eksplisit 
memuat:   

a. persenggamaan, 

termasuk 
persenggamaan yang 

menyimpang;  

b. kekerasan seksual;  

c. masturbasi atau 
onani;  

d. ketelanjangan atau 

tampilan yang 
mengesankan 

ketelanjangan;   

e. alat kelamin; atau  
f. pornografi anak.  

(2) Setiap orang 

dilarang menyediakan 
jasa pornografi yang:  

a. menyajikan secara 

eksplisit 

ketelanjangan atau 
tampilan yang 

mengesankan 

ketelanjangan;  
b. menyajikan secara 

eksplisit alat kelamin;  

c. mengeksploitasi 
atau memamerkan 

aktivitas seksual; atau  

d. menawarkan atau 
mengiklankan, baik 

langsung maupun 

tidak langsung 

layanan seksual. 
Definisi ketelanjangan 

tidak jelas dan 
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   ubah cabut tetap  

menimbulkan tafsir 

subyektif/ kabur, 

tidak menjerat 

pencipta/ pembuat/ 
produsen sehingga 

lemah penegakan 

hukum. 

  Pasal 5 v   Pasal 5 menyebutkan 

bahwa: 
Setiap orang dilarang 

meminjamkan atau 

mengunduh 
pornografi 

sebagaimana 

dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1). 

Pasal ini rentan 

digunakan  menjerat 
siapapun untuk 

dihukum. 

  Pasal 

10 

v   Pasal 10 

menyebutkan bahwa: 

Setiap orang dilarang 
mempertontonkan diri 

atau orang lain  dalam 

pertunjukan atau di 
muka umum yang 

menggambarkan 

ketelanjangan, 

eksploitasi seksual, 
persenggamaan, atau 

yang bermuatan 

pornografi lainnya.   
Definisi 

ketelanjangan, 

eksploitasi seksual, 
bermuatan pornografi 

tidak jelas, 

mengandung tafsir 
subyektif. Perlu dikaji 

ulang, bagaimana 

dengan pakaian adat 

dan kebiasaan 
masyarakat  Papua, 

Bali, NTT, Sulawesi 
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   ubah cabut tetap  

Utara yang terbuka/ 

hampir telanjang? 

Dapat menyinggung 

posisi rawan wanita 
karena dianggap 

wanita sebagai 

pemicu pemerkosaan, 
pelecehan seksual.   

Hal ini mencerminkan 

bahwa pasal ini 
bertentangan dengan 

nilai budaya lokal dan 

asas Bhinneka 
Tunggal Ika dari UU 

No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-
undangan. 

  Pasal 

20 

v   Pasal 20 

menyebutkan bahwa: 

Masyarakat dapat 

berperan serta dalam 
melakukan 

pencegahan terhadap 

pembuatan, 
penyebarluasan, dan 

penggunaan 

pornografi. 
Pasal ini memberi 

peluang setiap orang 

untuk main hakim 
sendiri. Seharusnya  

segera lapor kepada 

petugas berwenang 

sesuai hukum yang 
berlaku/ aparat 

penegak hukum jika 

ada kasus pornografi.  

3. UU No. 9 
Tahun 2012 

tentang 

Pengesahan 

Optional 
Protocol to the 
Convention on 

 v   UU No. 9 Tahun 2012 
tentang Pengesahan 
Optional Protocol to the 
Convention on the 
Rights of The Child on 
the Involvement of 
Children in Armed 
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   ubah cabut tetap  

the Rights of 
the Child on 
the 

Involvement of 
Children in 
Armed Conflict 

(Protokol 
Opsional 

Konvensi Hak-

Hak Anak 
Mengenai 

Keterlibatan 

Anak dalam 

Konflik 
Bersenjata) 

Conflict (Protokol 

Opsional Konvensi 

Hak-Hak Anak 

Mengenai Keterlibatan 
Anak dalam Konflik 

Bersenjata) perlu 

ditambahkan pasal  
tentang pembatasan 

pengaruh asing untuk 

mengantisipasi negara 
lain ikut campur 

tangan masalah 

politik dalam negeri 

terkait konflik 
bersenjata sehingga 

mencerminkan asas 

kebangsaan sesuai 
UU No. 12 Tahun 

2011 tentang 

Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan. 

Perlu dilakukan 
perubahan dengan 

menambahkan 8 

(delapan) pasal terkait 

dengan adanya  
beberapa indikator 

yang tidak terpenuhi, 

seperti: 
1.Adanya aturan yang 

jelas tentang 

peningkatan 
kesempatan dan 

kemampuan daya 

olah dalam bidang 
Sosial Budaya di 

dalam negeri  demi 

peningkatan 

kesejahteraan dan 
kemandirian 

bangsa. (bagian dari 

Prinsip NKRI) 
2.Adanya aturan yang 

jelas tentang 
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   ubah cabut tetap  

pembatasan hak 

dan kewajiban  

individu dan 

korporasi dalam 
bidang Sosial 

Budaya. (bagian dari 

Prinsip NKRI) 
3.Adanya pembagian 

kewenangan dan 

pedoman hubungan 
tata kerja antara 

Pusat dan  daerah 

agar sejalan dengan 
kebijakan dan 

kepentingan 

nasional. (bagian 

dari Prinsip NKRI) 
4.Adanya aturan yang 

menjamin 

kebebasan 
mengeluarkan 

pendapat, 

kebebasan 
persuratkabaran, 

kebebasan 

berkumpul dan 
kebebasan 

beragama. (bagian 

dari Prinsip 

Demokrasi) 
5.Adanya aturan yang 

menjamin peluang 

yang sama bagi 
setiap orang untuk 

memberikan 

penilaian terhadap 
jalannya proses 

politik dan 

pemerintahan 
secara logis. (bagian 

dari Prinsip 

Demokrasi) 

6.Adanya 
pembentukan 

peraturan 
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   ubah cabut tetap  

perundang-

undangan di bidang 

Sosial Budaya yang 

berdasarkan kajian 
ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 

Prinsip Kepastian 
Hukum) 

7.Adanya penyataan 

yang jelas terkait 

mekanisme 
pencegahan korupsi 

(seperti transparansi 

dan akuntabilitas). 
(bagian dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 
8.Adanya aturan yang 

jelas mengenai 

pencegahan korupsi. 
(bagian dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 

4. UU No. 10 

Tahun 2012 
tentang 

Pengesahan 

Optional 
Protocol to the 
Convention on 
the Rights of 
the Child on 
the Sale of 
Children, Child 
Prostitution 
and Child 
Pornography 

(Protokol 
Opsional 

Konvensi Hak-

Hak Anak 
Mengenai 

Penjualan 

Anak, 

Prostitusi 

 v   UU No. 10 Tahun 

2012 tentang 
Pengesahan Optional 
Protocol to the 
Convention on the 
Rights of the Child on 
the Sale of Children, 
Child Prostitution and 
Child Pornography 
(Protokol Opsional 

Konvensi Hak-Hak 

Anak Mengenai 
Penjualan Anak, 

Prostitusi Anak, Dan 

Pornografi Anak) perlu 
ditambahkan pasal  

tentang pembatasan 

pengaruh asing untuk 
mengantisipasi negara 

lain ikut campur 

tangan masalah 

politik dalam negeri 
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   ubah cabut tetap  

Anak, Dan 

Pornografi 

Anak) 

terkait penjualan 

anak, prostitusi anak 

dan pornografi anak  

sehingga 
mencerminkan asas 

kebangsaan sesuai 

UU No. 12 Tahun 
2011 tentang 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-
undangan. 

Perlu dilakukan 

perubahan dengan 
menambahkan 7 

(tujuh) pasal terkait 

dengan adanya  

beberapa indikator 
yang tidak terpenuhi, 

seperti: 

1.Adanya pembagian 
kewenangan dan 

pedoman hubungan 

tata kerja antara 
Pusat dan  daerah 

agar sejalan dengan 

kebijakan dan 
kepentingan 

nasional. (bagian 

dari Prinsip NKRI) 

2.Adanya aturan yang 
menjamin 

kebebasan 

mengeluarkan 
pendapat, 

kebebasan 

persuratkabaran, 
kebebasan 

berkumpul dan 

kebebasan 
beragama. (bagian 

dari Prinsip 

Demokrasi) 

3.Adanya aturan yang 
menjamin peluang 

yang sama bagi 
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   ubah cabut tetap  

setiap orang untuk 

memberikan 

penilaian terhadap 

jalannya proses 
politik dan 

pemerintahan 

secara logis. (bagian 
dari Prinsip 

Demokrasi) 

4.Adanya 
pembentukan 

peraturan 

perundang-
undangan di bidang 

Sosial Budaya yang 

berdasarkan kajian 

ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 

Prinsip Kepastian 

Hukum) 
5.Adanya aturan 

mengenai tindakan 

atas peraturan-
peraturan yang 

bertentangan atau 

tumpang tindih di 

bidang Sosial 
Budaya. (bagian dari 

Prinsip Kepastian 

Hukum) 
6. Penyataan yang jelas 

terkait mekanisme 

pencegahan korupsi. 
(bagian dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 
7. Aturan yang jelas 

mengenai 

pencegahan korupsi. 

(bagian dari Prinsip 
Pencegahan 

Korupsi) 

5. Peraturan 

Pemerintah 

No. 4 Tahun 

 v   PP No. 4 Tahun 2006 

tentang 

Penyelenggaraan dan 
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   ubah cabut tetap  

2006 tentang 

Penyelenggara

an dan 

Kerjasama 
Pemulihan 

Korban 

Kekerasan 
dalam Rumah 

Tangga  

Kerjasama Pemulihan 

Korban Kekerasan 

dalam Rumah Tangga 

merupakan peraturan 
pelaksana dari UU No. 

23 Tahun 2004 

tentang  Penghapusan 
Kekerasan dalam 

Rumah Tangga. 

Ada 2 (dua) pasal PP 
No. 4 Tahun 2006 

tentang 

Penyelenggaraan dan 
Kerjasama Pemulihan 

Korban Kekerasan 

dalam Rumah Tangga 

perlu diubah, perlu 
juga dilakukan 

perubahan dengan 

menambahkan 5 
(lima) pasal terkait 

dengan adanya  

beberapa indikator 
yang tidak terpenuhi, 

yaitu: 

1.Adanya aturan yang 
jelas tentang 

pembatasan hak 

dan kewajiban  

individu dan 
korporasi dalam 

bidang Sosial 

Budaya. (bagian 
dari Prinsip NKRI) 

2.Adanya aturan yang 

menjamin 
kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat, 
kebebasan 

persuratkabaran, 

kebebasan 

berkumpul dan 
kebebasan 

beragama. (bagian 
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   ubah cabut tetap  

dari Prinsip 

Demokrasi) 

3.Adanya aturan yang 

menjamin peluang 
yang sama bagi 

setiap orang untuk 

memberikan 
penilaian terhadap 

jalannya proses 

politik dan 
pemerintahan 

secara logis. 

(bagian dari Prinsip 
Demokrasi) 

4.Adanya 

pembentukan 

peraturan 
perundang-

undangan di 

bidang Sosial 
Budaya yang 

berdasarkan kajian 

ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 

Prinsip Kepastian 

Hukum) 

5.Adanya aturan 
mengenai tindakan 

atas peraturan-

peraturan yang 
bertentangan atau 

tumpang tindih di 

bidang Sosial 
Budaya. (bagian 

dari Prinsip 

Kepastian Hukum) 

  Pasal 

19 

v   Pasal 19 PP No. 4 

Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan 

Kerjasama Pemulihan 

Korban Kekerasan 
dalam Rumah Tangga 

menyebutkan bahwa 

untuk 

menyelenggarakan 
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   ubah cabut tetap  

pemulihan, 

pemerintah dan 

pemerintah daerah 

sesuai dengan tugas 
dan fungsinya 

masing-masing dapat 

melakukan kerjasama 
dengan masyarakat 

atau lembaga sosial, 

baik nasional maupun 
internasional yang 

pelaksanaannya 

sesuai dengan 
ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Perlu dibuat syarat-

syarat khusus 
mengenai lembaga 

sosial  internasional 

yang dimaksud agar 
keberadaanya tidak 

kontraproduktif 

akibat mengemban 
misi kontra NKRI atau 

kontra kebangsaan. 

 Perubahan atas pasal 
ini diperlukan dalam 

rangka memberikan 

pembatasan 

keikutsertaan atau 
pengaruh asing agar 

sejalan dengan asas 

kebangsaan 
sebagaimana diatur 

UU No.12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan serta 

Prinsip NKRI 
sebagaimana 

dimaksud TAP MPR 

No. IX/MPR/2001. 

  Pasal 

21 

v   Pasal 21 

menyebutkan bahwa 
Menteri melakukan 
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   ubah cabut tetap  

pemantauan, evaluasi 

dan peningkatan 

kinerja pelaksanaan 

kerjasama pemulihan 
korban kekerasan 

dalam rumah tangga 

secara transparan dan 
bertanggung jawab. 

Perlu ditambahkan 

termasuk pengawasan 
mekanisme 

pencegahan korupsi 

karena ada 
penggunaan sumber 

dana bagi 

pelaksanaan 

kerjasama pemulihan 
korban kekerasan 

dalam rumah tangga 

sehingga sesuai 
dengan asas 

ketertiban dan 

kepastian hukum 
pada UU No. 12 

Tahun 2011 tentang 

Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan. 

6. Peraturan 

Pemerintah 

No. 40 Tahun 
2011 tentang 

Pembinaan, 

Pendampingan 

dan Pemulihan 
Terhadap Anak 

yang Menjadi 

Korban atau 
Pelaku 

Pornografi 

 v   PP No. 40 Tahun 2011 

tentang Pembinaan, 

Pendampingan dan 
Pemulihan Terhadap 

Anak yang Menjadi 

Korban atau Pelaku 

Pornografi merupakan 
peraturan pelaksana 

dari UU No. 44 Tahun 

2008 tentang  
Pornografi. 

Ada 2 (dua) pasal PP 

No. 40 Tahun 2011 
tentang Pembinaan, 

Pendampingan dan 

Pemulihan Terhadap 
Anak yang Menjadi 
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   ubah cabut tetap  

Korban atau Pelaku 

Pornografi perlu 

diubah, juga 

dilakukan perubahan 
dengan 

menambahkan 6 

(enam) pasal terkait 
dengan adanya  

beberapa indikator 

yang tidak terpenuhi, 
yaitu: 

1.Adanya aturan yang 

jelas tentang 
pembatasan 

pengaruh asing 

dalam bidang Sosial 

Budaya. (bagian dari 
Prinsip NKRI) 

2.Adanya aturan yang 

jelas tentang 
pembatasan hak 

dan kewajiban  

individu dan 
korporasi dalam 

bidang Sosial 

Budaya. (bagian dari 
Prinsip NKRI) 

3.Adanya aturan yang 

menjamin 

kebebasan 
mengeluarkan 

pendapat, 

kebebasan 
persuratkabaran, 

kebebasan 

berkumpul dan 
kebebasan 

beragama. (bagian 

dari Prinsip 
Demokrasi) 

4.Adanya 

pembentukan 

peraturan 
perundang-

undangan di 
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   ubah cabut tetap  

bidang Sosial 

Budaya yang 

berdasarkan kajian 

ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 

Prinsip Kepastian 

Hukum) 
5.Adanya aturan 

mengenai tindakan 

atas peraturan-

peraturan yang 
bertentangan atau 

tumpang tindih di 

bidang Sosial 
Budaya. (bagian dari 

Prinsip Kepastian 

Hukum) 
6 Adanya aturan yang 

jelas mengenai 

pencegahan korupsi. 
(bagian dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 

  Pasal 1 v   Pasal 1 angka 10 PP 

No. 40 Tahun 2011 
tentang Pembinaan, 

Pendampingan, dan 

Pemulihan Terhadap 
Anak yang Menjadi 

Korban atau Pelaku 

Pornografi 

menyebutkan bahwa 
lembaga sosial adalah 

lembaga 

kesejahteraan sosial  
sebagaimana 

dimaksud dalam 

peraturan perundang-
undangan mengenai 

kesejahteraan sosial. 

Pada UU No. 11 
Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial 

Pasal 1 angka 7 

menyebutkan bahwa  
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   ubah cabut tetap  

Lembaga 

Kesejahteraan Sosial 

adalah organisasi 

sosial atau 
perkumpulan 

sosial yang 

melaksanakan  
penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial 

yang dibentuk  oleh 
masyarakat, baik 

yang berbadan 

hukum 
maupun yang tidak 

berbadan hukum. 

Perlu dipikirkan 

bagaimana 
pengaturan lembaga 

sosial asing yang 

bergerak di bidang 
ini? 

Perlukah dibuat 

syarat-syarat khusus 
mengenai lembaga 

sosial yang dimaksud 

agar keberadaanya 
tidak kontraproduktif 

akibat mengemban 

misi kontra NKRI atau 

kontra kebangsaan. 
Perubahan atas pasal 

ini diperlukan dalam 

rangka memberikan 
pembatasan 

keikutsertaan atau 

pengaruh asing agar 
sejalan dengan asas 

kebangsaan 

sebagaimana diatur 
UU No.12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan, serta 
Prinsip NKRI 

sebagaimana 
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   ubah cabut tetap  

dimaksud TAP MPR 

No. IX/MPR/2001. 

  Pasal 

44 

v   Pasal 44  PP No. 40 

Tahun 2011 tentang 

Pembinaan, 
Pendampingan, dan 

Pemulihan Terhadap 

Anak yang Menjadi 

Korban atau Pelaku 
Pornografi 

menyebutkan bahwa 

Pendanaan 
penyelenggaraan 

pembinaan, 

pendampingan, dan 
pemulihan terhadap 

anak yang menjadi 

korban atau pelaku 
pornografi oleh 

pemerintah dan 

pemerintah daerah 

sesuai dengan 
kewenangannya 

dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 
serta sumber lain 

yang sah sesuai 

dengan ketentuan 
peraturan perundang-

undangan. 

Perlu ditambahkan 

perihal pengawasan 
mekanisme 

pencegahan korupsi 

karena ada 
penggunaan sumber 

dana bagi 

penyelenggaraan 
pembinaan, 

pendampingan dan 

pemulihan terhadap 
anak yang menjadi 
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   ubah cabut tetap  

korban atau pelaku 

pornografi sehingga 

sesuai dengan asas 

ketertiban dan 
kepastian hukum 

pada UU No. 12 

Tahun 2011 tentang 
Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

7. Keputusan 

Presiden No. 
36 Tahun 

1990 tentang 

Pengesahan 
Convention on 

the Rights of 
the Child 
(Konvensi 

tentang Hak-

Hak Anak) 

 v   Keputusan Presiden 

No. 36 Tahun 1990 
tentang   Pengesahan 

Convention on the 
Rights of the Child 
(Konvensi tentang 

Hak-Hak Anak) belum 

mengatur tentang 
pembatasan pengaruh 

asing. Perlu 

ditambahkan pasal 

tambahan tentang 
pembatasan pengaruh 

asing untuk 

mengantisipasi negara 
lain ikut campur. 

Perlu juga dilakukan 

perubahan dengan 
menambahkan 9 

(sembilan) pasal 

terkait dengan adanya  
beberapa indikator 

yang tidak terpenuhi, 

yaitu: 

1.Adanya aturan yang 
jelas tentang 

pembatasan 

pengaruh asing 
dalam bidang Sosial 

Budaya. (bagian dari 

Prinsip NKRI) 
2.Adanya aturan yang 

jelas tentang 

pembatasan hak 
dan kewajiban  
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   ubah cabut tetap  

individu dan 

korporasi dalam 

bidang Sosial 

Budaya. (bagian dari 
Prinsip NKRI) 

3.Adanya pembagian 

kewenangan dan 
pedoman 

hubungan tata 

kerja antara Pusat 
dan  daerah agar 

sejalan dengan 

kebijakan dan 
kepentingan 

nasional. (bagian 

dari Prinsip NKRI) 

4.Adanya aturan yang 
menjamin 

kebebasan 

mengeluarkan 
pendapat, 

kebebasan 

persuratkabaran, 
kebebasan 

berkumpul dan 

kebebasan 
beragama. (bagian 

dari Prinsip 

Demokrasi) 

5.Adanya aturan yang 
menjamin peluang 

yang sama bagi 

setiap orang untuk 
memberikan 

penilaian terhadap 

jalannya proses 
politik dan 

pemerintahan 

secara logis. (bagian 
dari Prinsip 

Demokrasi) 

6.Adanya 

pembentukan 
peraturan 

perundang-
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   ubah cabut tetap  

undangan di 

bidang Sosial 

Budaya yang 

berdasarkan kajian 
ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 

Prinsip Kepastian 
Hukum) 

7.Adanya aturan 

mengenai tindakan 

atas peraturan-
peraturan yang 

bertentangan atau 

tumpang tindih di 
bidang Sosial 

Budaya. (bagian 

dari Prinsip 
Kepastian Hukum) 

8. Adanya penyataan 

yang jelas terkait 
mekanisme 

pencegahan 

korupsi (seperti 
transparansi dan 

akuntabilitas). 

(bagian dari 

Prinsip 
Pencegahan 

Korupsi) 

9.Adanya aturan yang 
jelas mengenai 

pencegahan 

korupsi. (bagian 
dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 

8. Peraturan 

Presiden No. 
18 Tahun 

2014 tentang 

Perlindungan 
dan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

dan Anak 

 v   Ada 3 (tiga) pasal PP 

No. 18 Tahun 2014 
tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak 
dalam Konflik Sosial 

perlu diubah, perlu  

dilakukan 

penambahan 6 (enam) 
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   ubah cabut tetap  

dalam Konflik 

Sosial 

pasal terkait adanya  

beberapa indikator 

yang tidak terpenuhi, 

yaitu: 
1.Adanya aturan yang 

jelas tentang 

pembatasan 
pengaruh asing 

dalam bidang 

Sosial Budaya. 
(bagian dari Prinsip 

NKRI) 

2.Adanya aturan yang 
jelas tentang 

pembatasan hak 

dan kewajiban  

individu dan 
korporasi dalam 

bidang Sosial 

Budaya. (bagian 
dari Prinsip NKRI) 

3.Adanya aturan yang 

menjamin peluang 
yang sama bagi 

setiap orang untuk 

memberikan 
penilaian terhadap 

jalannya proses 

politik dan 

pemerintahan 
secara logis. 

(bagian dari Prinsip 

Demokrasi) 
4.Adanya aturan 

mengenai tindakan 

atas peraturan-
peraturan yang 

bertentangan atau 

tumpang tindih di 
bidang Sosial 

Budaya. (bagian 

dari Prinsip 

Kepastian Hukum) 
5. Adanya penyataan 

yang jelas terkait 
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   ubah cabut tetap  

mekanisme 

pencegahan 

korupsi (seperti 

transparansi dan 
akuntabilitas. 

(bagian dari Prinsip 

Pencegahan 
Korupsi) 

6.Adanya aturan yang 

jelas mengenai 
pencegahan 

korupsi. (bagian 

dari Prinsip 
Pencegahan 

Korupsi) 

  Pasal 

18 

v   Pasal 18 ayat(2) 

Perpres No. 18 Tahun 

2014 tentang 
Perlindungan dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak 

dalam Konflik Sosial 
menyebutkan bahwa 

ketentuan lebih lanjut 

mengenai rencana 
aksi nasional 

sebagaimana 

dimaksud pada 
ayat(1) diatur dalam 

Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat. 

Sedangkan Pasal 18 

ayat(1) menyebutkan 

bahwa untuk 
mengefektifkan 

perlindungan dan 

pemberdayaan 
perempuan dan anak 

dalam konflik disusun 

rencana aksi nasional 
perlindungan dan 

pemberdayaan 

perempuan dan anak 
dalam konflik. 
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No. PUU Pasal REKOMENDASI ANALISIS 

   ubah cabut tetap  

Perlu dikaji ulang 

tugas dan fungsi 

Menteri Kabinet Kerja 

Indonesia Bersatu 
II(2014-2019). 

Lebih sesuai 

Peraturan Menteri 
Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
karena yang 

bertanggung jawab 

dalam masalah 
perlindungan dan 

pemberdayaan 

perempuan dan anak 

dalam konflik sosial 
adalah Menteri terkait 

bukan Menteri 

Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat  

yang  sudah berganti 

nama menjadi Menteri 
Koordinator 

Pembangunan 

Manusia dan 
Kebudayaan. 

  Pasal 
19 

ayat(2) 

v   Pasal 19 ayat(2) 
menyebutkan bahwa 

Susunan Keanggotaan 

Tim Koordinasi Pusat 
sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat(1) terdiri atas: 

Ketua: Menteri yang 
membidangi 

koordinasi urusan 

kesejahteraan rakyat 
Wakil Ketua: Menteri 

yang membidangi 

koordinasi urusan 
politik, hukum dan 

keamanan 

Ketua Harian/ 
Anggota: Menteri yang 
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   ubah cabut tetap  

membidangi urusan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 
Perlu dikaji kembali 

penulisan dan 

penyebutan serta 
tugas dan fungsi para 

Menteri disesuaikan 

dengan Menteri 
Susunan Kabinet 

Kerja Indonesia 

Bersatu II(2014-2019). 
Perubahan menjadi 

Susunan Keanggotaan 

Tim Koordinasi Pusat 

sebagaimana 
dimaksud pada 

ayat(1) terdiri atas: 

Ketua: Menteri yang 
membidangi 

koordinasi 

pembangunan 
manusia dan 

kebudayaan 

Wakil Ketua: Menteri 
yang membidangi 

koordinasi urusan 

politik, hukum dan 

keamanan 
Ketua Harian/ 

Anggota: Menteri yang 

membidangi urusan 
pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak. 

  Pasal 

28 

v   Pasal 28 

menyebutkan bahwa  
(1) Pendanaan yang 

diperlukan dalam 

pelaksanaan 
perlindungan dan 

pemberdayaan 

perempuan dan anak 
dalam konflik di 
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   ubah cabut tetap  

masing-masing 

kementerian/ 

lembaga, dibebankan 

pada anggaran 
pendapatan dan 

belanja negara 

masing-masing 
kementerian/ 

lembaga. 

(2) Pendanaan yang 
diperlukan dalam 

pelaksanaan 

perlindungan dan 
pemberdayaan 

perempuan dan anak 

dalam konflik di 

tingkat provinsi, 
dibebankan pada 

anggaran pendapatan 

dan belanja daerah 
provinsi. 

(3) Pendanaan yang 

diperlukan dalam 
pelaksanaan 

perlindungan dan 

pemberdayaan 
perempuan dan anak 

dalam konflik di 

tingkat kabupaten/ 

kota, dibebankan 
pada anggaran 

pendapatan dan 

belanja daerah 
kabupaten/ kota. 

Perlu ditambah satu 

ayat  atau pasal 
tersendiri yang 

mengatur masalah 

mekanisme 
pencegahan korupsi 

karena ada 

penggunaan sumber 

dana dari keuangan 
megara agar sesuai 

dengan asas 
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   ubah cabut tetap  

ketertiban dan 

kepastian hukum dari 

UU No. 12 Tahun 

2011 tentang 
Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

9. Peraturan 

Menteri Negara 
Pemberdayaan 

Perempuan 

dan 
Perlindungan 

Anak No. 2 

Tahun 2011 
tentang 

Pedoman 

Penanganan 
Anak Korban 

Kekerasan 

 v   Peraturan Menteri 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

No. 2 Tahun 2011 
tentang Pedoman 

Penanganan Anak 

Korban Kekerasan 
berbentuk makalah 

dan belum mengatur 

masalah sumber 
pendanaan serta 

mekanisme 

pencegahan korupsi. 

Perlu diubah lampiran 
peraturan menteri 

berupa kebijakan 

partisipasi anak 
dalam pembangunan 

yang semula dalam 

bentuk makalah 
menjadi bentuk 

peraturan perundang-

undangan pasal per 
pasal agar terpenuhi 

efektivitas dan 

efisiensi  format 

peraturan perundang-
undangan. 

Perlu ditambahkan 

pasal yang mengatur 
masalah sumber dana 

penyelenggaraan 

kebijakan partisipasi 
anak dalam 

pembangunan dan 

mekanisme 
pencegahan korupsi 
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   ubah cabut tetap  

sehingga sesuai asas 

ketertiban dan 

kepastian hukum 

pada UU No. 12 
Tahun 2011 tentang 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-
undangan. 

Perlu juga dilakukan 

perubahan dengan 
menambahkan 8 

(delapan) pasal terkait 

dengan adanya  
beberapa indikator 

yang tidak terpenuhi, 

yaitu: 

1.Adanya aturan yang 
jelas tentang 

pembatasan 

pengaruh asing 
dalam bidang 

Sosial Budaya. 

(bagian dari Prinsip 
NKRI) 

2.Adanya aturan yang 

jelas tentang 
pembatasan hak 

dan kewajiban  

individu dan 

korporasi dalam 
bidang Sosial 

Budaya. (bagian 

dari Prinsip NKRI) 
3.Adanya aturan yang 

menjamin 

kebebasan 
mengeluarkan 

pendapat, 

kebebasan 
persuratkabaran, 

kebebasan 

berkumpul dan 

kebebasan 
beragama. (bagian 

dari Prinsip 
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   ubah cabut tetap  

Demokrasi) 

4.Adanya aturan yang 

menjamin peluang 

yang sama bagi 
setiap orang untuk 

memberikan 

penilaian terhadap 
jalannya proses 

politik dan 

pemerintahan 
secara logis. 

(bagian dari Prinsip 

Demokrasi) 
5.Adanya 

pembentukan 

peraturan 

perundang-
undangan di 

bidang Sosial 

Budaya yang 
berdasarkan kajian 

ilmiah (scientific 
based). (bagian dari 
Prinsip Kepastian 

Hukum) 

6.Adanya aturan 

mengenai tindakan 
atas peraturan-

peraturan yang 

bertentangan atau 
tumpang tindih di 

bidang Sosial 

Budaya. (bagian 
dari Prinsip 

Kepastian Hukum) 

7.Adanya penyataan 
yang jelas terkait 

mekanisme 

pencegahan 

korupsi (seperti 
transparansi dan 

akuntabilitas). 

(bagian dari Prinsip 
Pencegahan 

Korupsi) 
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   ubah cabut tetap  

8.Adanya aturan yang 

jelas mengenai 

pencegahan 

korupsi. (bagian 
dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 

10. Peraturan 

Daerah 
Provinsi 

Kepulauan 

Riau No. 7 
Tahun 2010 

tentang 

Penyelenggara
an 

Perlindungan 

Anak 

 v   Perda Provinsi Kepri 

No. 7 Tahun 2010 
tentang 

Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 
masih rancu antara 

isi undang-undang 

dengan 
penjelasannya. 

Perlu dilakukan 

perubahan pada 
Penjelasan Peraturan 

Daerah Povinsi 

Kepulauan Riau No. 7 

Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 

karena ada kerancuan 
pada bagian umum 

yang lebih 

menjelaskan pada 
penyelenggaraan 

penanggulangan 

bencana daerah 
daripada 

penyelenggaraan 

perlindungan anak 

dan  penjelasan pasal 
per pasal yang tidak 

lengkap. 

Ada 2 (dua) pasal 
Perda Provinsi Kepri 

No. 7 Tahun 2010 

tentang 
Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 

perlu diubah, perlu 
dilakukan perubahan 
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   ubah cabut tetap  

dengan 

menambahkan 4 

(empat) pasal terkait 

dengan adanya  
beberapa indikator 

yang tidak terpenuhi, 

yaitu: 
1.Adanya aturan yang 

menjamin peluang 

yang sama bagi 
setiap orang untuk 

memberikan 

penilaian terhadap 
jalannya proses 

politik dan 

pemerintahan 

secara logis. 
(bagian dari Prinsip 

Demokrasi) 

2.Adanya 
pembentukan 

aturan perundang-

undangan di 
bidang Sosial 

Budaya yang 

berdasarkan kajian 
ilmiah (scientific 
based). 
(bagian dari Prinsip 

Kepastian Hukum) 
3. Adanya penyataan 

yang jelas terkait 

mekanisme 
pencegahan 

korupsi (seperti 

transparansi dan 
akuntabilitas). 

(bagian dari Prinsip 

Pencegahan 

Korupsi) 
4.Adanya aturan yang 

jelas mengenai 

pencegahan 
korupsi. (bagian 

dari Prinsip 
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   ubah cabut tetap  

Pencegahan 

Korupsi) 

  Pasal 

42 

ayat(2) 

v   Pasal 42 ayat(2)  

Perda Provinsi Kepri 

No. 7 Tahun 2010 
tentang 

Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 
menyebutkan bahwa 

dalam melaksanakan 

tugas penyidikan, 
para pejabat penyidik 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat(1), berwenang: 
a. menerima laporan 

atau pengaduan dari 

seseorang tentang 
adanya tindak pidana; 

b. melakukan 

tindakan pertama 
pada saat itu di 

tempat kejadian dan 

melakukan 
pemeriksaan; 

c. menginterogasi 

seorang tersangka 

dan memeriksa tanda 
pengenal dari 

tersangka; 

d. melakukan 
penyitaan benda dan/ 

atau surat; 

e. mengambil sidik 
jari dan memotret 

seseorang; 

f. memanggil orang 
untuk didengar dan 

diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan 
orang ahli yang 

diperlukan dalam 

hubungan dengan 
pemeriksaan perkara; 
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   ubah cabut tetap  

h. mengadakan 

penghentian 

penyidikan setelah 

mendapat petunjuk 
dari Penyidik Umum 

bahwa tidak terdapat 

cukup bukti, atau 
peristiwa tersebut 

bukan merupakan 

tindak pidana dan 
selanjutnya melalui 

Penyidik Umum 

memberitahukan hal 
tersebut kepada 

penuntut umum, 

tersangka atau 

keluarganya; dan 
i. mengadakan 

tindakan lain 

menurut hukum yang 
dapat 

dipertanggungjawabk

an. 
Perlu ditambahkan 

bahwa tanpa perlu 

menunggu laporan 
atau pengaduan jika 

mengetahui suatu 

tindak pidana, 

penyidik wajib 
langsung melakukan 

pemeriksaan. 

  Pasal 

43 

v   Pasal 43 Perda 

Provinsi Kepri No. 7 

Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 

menyebutkan bahwa 
segala biaya yang 

timbul dengan 

ditetapkan peraturan 
daerah ini dibebankan 

kepada Anggaran 

Pendapatan dan 
Belanja Daerah 
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No. PUU Pasal REKOMENDASI ANALISIS 

   ubah cabut tetap  

(APBD) Provinsi 

Kepulauan Riau dan 

sumber-sumber lain 

yang sah dan tidak 
mengikat. 

Perlu ditambahkan 

aturan tentang 
mekanisme 

pencegahan korupsi 

karena adanya 
penggunaan dana 

negara(APBD) 

sehingga sesuai asas 
Ketertiban dan 

Kepastian Hukum 

dari UU No. 12 Tahun 

2011 tentang 
Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 
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BAB III 

POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA 

 

 

Penilaian potensi tumpang tindih norma pada dasarnya 

merupakan bagian dari proses harmonisasi dan sinkronisasi 

peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu 

yang sama ; serentak ; sejalan ; sejajar ; sesuai ;  selaras., kata 

sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan.  

“Harmonisasi” berasal dari kata “harmoni”, yang berarti 

keselarasan, kecocokan, keserasian (M Dahlan al Barry, 1995: 185). 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2005) diartikan upaya 

mencari keselarasan. Dalam Collins Cobuild Dictionary (1991) 

ditemukan kata harmonious dan harmonize dengan penjelasan 

sebagai berikut: Pertama, “a relationship, agreement etc. that is 

harmonious is friendly and peaceful”; kedua, “things which are 

harmonious have parts which make up an attractive whole and which 

are in proper proportion to each other”; ketiga, “when people 

harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful 

ways; suitable, reconcile”; keempat, “If you harmonize two or more 

things, they fit in with each other is part of a system, society etc”. 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pengertian 

sinkronisasi dan harmonisasi, adalah: pertama, adanya hal-hal yang 

bertentangan, kejanggalan; kedua, menyelaraskan hal-hal yang 

bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem; 

ketiga, suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi 

keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan 
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keseimbangan; serta keempat, kerja sama antara berbagai faktor 

yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan 

kesatuan yang luhur. 

Wicipto Setiadi memberikan pengertian secara singkat 

bahwa pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, 

menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu 

rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan 

perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, 

maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan 

perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak 

saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping). Hal ini 

merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-

undangan. Dengan dilakukan pengharmonisasian maka akan 

tergambar dengan jelas bahwa suatu peraturan perundang-

undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan 

sistem peraturan perundang-undangan (Wicipto Setiadi, 2009:3). 

Setidaknya  ada 3 alasan lain mengapa harmonisasi 

regulasi perlu dilakukan, yaitu: Pertama, regulasi merupakan 

bagian integral dari sistem hukum. Regulasi sebagai suatu sistem 

atau sub sistem dari sistem yang lebih besar tentu harus memenuhi 

ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan  dan saling tergantung 

dan merupakan satu kebulatan yang utuh. Pengikat dari sistem 

hukum tersebut adalah Pancasila  yang merupakan  sumber dari 

segala sumber hukum negara. Beberapa azas yang lazim digunakan 

di sini adalah lex superior derogate lex inferiory (peraturan yang lebih 

tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah), lex posterior 

derogate lex priory (peraturan yang lebih baru mengalahkan 

peraturan yang lama), dan lex spesialis derogate lex generally 
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(peraturan yang lebih khusus mengalahkan yang umum). 

Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, 

kemantapan, dan kebulatan konsepsi regulasi sebagai sistem agar 

berfungsi efektif. Kedua, regulasi dapat diuji (judicial review) baik 

secara materiel maupun formal. Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan antara 

lain bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-

Undang. Kemudian Pasal 24 C ayat (1) antara lain menentukan 

bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar. Berhubung dengan itu, 

pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sangat 

strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah 

diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang-

undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten. Ketiga, 

menjamin proses pembentukan regulasi dilakukan secara taat asas 

demi kepastian hukum. Proses pembentukan regulasi perlu 

dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan 

perundang-undangan yang baik dan memenuhi berbagai 

persyaratan berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian 

dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya 

dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi. 

Dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat menjadi 

sarana penting guna menjaga hubungan sinergis antar warga 

masyarakat dan  warga masyarakat dengan pemerintah, serta 

pemerintah dan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama 

secara dinamis, tertib dan teratur. 
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Berbagai produk undang-undang sebagai penjabaran pasal-

pasal UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan perlindungan kelompok 

rentan fokus kesejahteraan anak, antara lain Undang-Undang No. 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan 

Undang-Undang  lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada 

bidang perlindungan kelompok rentan  fokus kesejahteraan anak 

telah dilaksanakan. Tetapi Undang-Undang yang ada belum 

mengakomodasikan perlindungan fokus kesejahteraan anak secara 

terpadu dan bersinergis. Masih terdapat tugas pokok dan fungsi 

instansi pemerintah yang tumpang tindih pada perlindungan 

berbagai bentuk  kebutuhan anak termasuk kesejahteraannya dan 

belum ada koridor penuntunnya. Masih ada bentuk kebutuhan 

anak  yang belum terwadahi pada undang-undang yang ada untuk 

melindunginya, serta belum ada regulasi yang mengatur tentang 

mekanisme perlindungan berbagai bentuk kebutuhan anak secara 

terpadu melibatkan seluruh potensi sumber daya nasional yang 

dimiliki termasuk masyarakat. 

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, 

terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan 

mengenai: 1) kewenangan, 2) penegakan hukum, 3) perlindungan, 

dan 4) hak dan kewajiban. 

A. Kewenangan dan Penegakan Hukum 

Penilaian potensi tumpang tindih kewenangan dan 

penegakan hukum dilakukan terhadap 16 (enam belas) peraturan 

perundang-undangan, yaitu: 
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi.  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed 

Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and 

Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak 

Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi 

Anak). 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 

tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai 

Masalah. 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 

tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan 

Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 

tentang Hari Anak Nasional. 
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10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 

tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child 

(Konvensi tentang Hak-Hak Anak). 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

dalam Konflik Sosial. 

12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

15A/HUK/Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program 

Kesejahteraan Sosial Anak. 

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pedoman  Penanganan Anak Korban Kekerasan. 

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. 

15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Taman Anak Sejahtera. 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

 

Dari berbagai peraturan tersebut tidak terdapat 

kewenangan dan penegakan hukum yang berpotensi tumpang 

tindih. Potensi ini terjadi karena kewenangan dan penegakan 

hukum tersebut dimiliki oleh lebih dari 1 lembaga sehingga 

kemungkinan terjadi tarik menarik atau bahkan tolak-menolak 

kewenangan. 

Kewenangan dan penegakan hukum kesejahteraan anak ada 

pada Pemerintah (lembaga pemerintah). Lembaga Sosial (lembaga 
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masyarakat) sebagai rekan kerjasama dalam mejalankan program 

tumbuh kembang anak sebagai bagian dari usaha kesejahteraan 

anak. Kewenangan ini tidak berpotensi menimbulkan tumpang 

tindih melainkan merupakan penerapan prinsip kehati-hatian 

dan kooordinasi. Dengan demikian maka pasal-pasal yang 

mengatur mengenai kewenangan ini dapat dipertahankan. 

Secara terperinci, kewenangan untuk usaha kesejahteraan anak 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK 
 

 

No 
 

 

LEMBAGA 
KEWENANGAN 

B
A

D
A

N
 P

U
B

L
IK

  

O
R

G
A

N
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A
S
I 

N
O

N
P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

P
N

 

K
E

T
E

R
A

N
G

A
N

 

1.  Anak yang tidak mempunyai 

orang tua  memperoleh asuhan 

oleh negara atau orang atau 
badan. 

 v v  Pasal 4 ayat (1) 

2.  Menyatakan/ memutuskan 
bersalah anak yang melakukan 

pelanggaran hukum. 

   v Pasal 6 ayat (2) 

3.  Pencabutan dan pengembalian 

kuasa asuh orang tua ditetapkan 

dengan keputusan hakim. 

   v Pasal 10 ayat (3) 

4.  Penunjukkan orang atau badan 

sebagai wali jika orang tua 
terbukti melalaikan 

tanggungjawabnya atas 

terwujudnya kesejahteraan anak 
baik secara rohani, jasmani 

maupun sosial sehingga 

mengakibatkan timbulnya 
hambatan dalam pertumbuhan 

dan perkembangan anak. 

   v Pasal 10 ayat (1) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWENANGAN 

B
A

D
A

N
 P

U
B

L
IK

  

O
R

G
A

N
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A
S
I 

N
O

N
P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

P
N

 

K
E

T
E

R
A

N
G

A
N

 

5.  Usaha kesejahteraan anak terdiri 

atas usaha pembinaan, 

pengembangan, pencegahan, dan 
rehabilitasi yang dilakukan oleh 

pemerintah dan atau masyarakat. 

 v v  Pasal 11 ayat (2) 

6.  Usaha kesejahteraan anak 

dilakukan oleh  pemerintah dan 

atau masyarakat dilaksanakan 
baik di dalam maupun di luar 

Panti. 

 v v  Pasal 11 ayat (3) 

7.  Pemerintah mengadakan 

pengarahan, bimbingan, bantuan 

dan pengawasan terhadap usaha 
kesejahteraan anak yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

  v  Pasal 11 ayat (4) 

8.  Kerjasama internasional di bidang 

kesejahteraan anak dilaksanakan 

oleh Pemerintah atau oleh Badan 
lain dengan persetujuan 

Pemerintah. 

  v  Pasal 13 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK 

 
No 

 

 

 

SUBYEK HUKUM 
PENEGAKAN HUKUM 

B
A

D
A

N
 P

U
B

L
IK

 

P
N

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
T

 

KETERANGAN 

9.  Orang tua yang terbukti 

melalaikan tanggung jawabnya 
atas terwujudnya kesejahteraan 

anak baik secara rohani, 

jasmani maupun sosial 

sehingga mengakibatkan 
timbulnya hambatan dalam 

pertumbuhan dan 

perkembangan anak, dapat 
dicabut kuasa asuhnya sebagai 

orang tua terhadap anaknya, 

pencabutan dan pengembalian 

 v   Pasal  10 

ayat (1), (2), 
(3). 
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No 

 

 

 

SUBYEK HUKUM 
PENEGAKAN HUKUM 

B
A

D
A

N
 P

U
B

L
IK

 

P
N

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
T

 

KETERANGAN 

kuasa asuh orang tua 

ditetapkan dengan keputusan 

hakim. 

10.  Pengangkatan anak menurut 

adat dan  kebiasaan 
dilaksanakan dengan 

mengutamakan kepentingan 

kesejahteraan anak. 

 v   Pasal 12 ayat 

(1) 

11.  Pengangkatan anak untuk 
kepentingan kesejahteraan 

anak yang dilakukan di luar 

adat dan kebiasaan, 

dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-

undangan. 

 v   Pasal 12 ayat 
(3) 

12.  Kerjasama internasional bidang 

kesejahteraan anak 

dilaksanakan oleh Pemerintah 
atau oleh Badan lain dengan 

persetujuan Pemerintah. 

  v  Pasal 13 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT 

 

 

No 

 
 

LEMBAGA 

KEWENANGAN 

L
E

M
B

A
G

A
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O
S
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L
  

P
E

N
E

G
A
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U

K
U
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P
E
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E
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A
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N

 

K
E

T
E

R
A

N
G

A
N

 

1. Pemerintah bertanggung jawab 
dalam upaya pencegahan 

kekerasan dalam rumah tangga. 

  v  Pasal 11 

2.  Pemerintah merumuskan 

kebijakan tentang penghapusan 

  v  Pasal 12 ayat 

(1) huruf a, 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWENANGAN 

L
E

M
B

A
G

A
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O
S
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L
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E
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E
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A
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U

K
U
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E
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E
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A

H
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K
E

T
E

R
A

N
G

A
N

 

kekerasan dalam rumah tangga, 

menyelenggarakan komunikasi 

informasi dan edukasi tentang 
KDRT, sosialisasi dan advokasi 

tentang KDRT, pendidikan dan 

pelatihan sensitif  gender dan 
isu KDRT serta menetapkan 

standar dan akreditasi 

pelayanan sensitif gender. 

b, c, d. 

3. Pemerintah melalui Menteri 

terkait dapat melakukan 
koordinasi dengan instansi 

terkait dalam melakukan 

kegiatan penghapusan KDRT. 

v v v v Pasal 12 ayat 

(3) 

4. Untuk menyelenggarakan 

pelayanan terhadap korban, 
Pemerintah dan Pemda sesuai 

dengan  fungsi dan tugas 

masing-masing dapat 
melakukan upaya: penyediaan 

ruang pelayanan khusus di 

kantor kepolisian, penyediaan 
aparat, tenaga kesehatan, 

pekerja sosial, dan pembimbing 

rohani, pembuatan dan 

pengembangan sistem dan 
mekanisme kerja sama program 

pelayanan yang melibatkan 

pihak yang mudah diakses 
korban dan memberikan 

perlindungan bagi pendamping, 

saksi, keluarga dan teman 
korban kerja sama dengan 

masyarakat atau lembaga sosial 

lain. 

v v v  Pasal 13 

huruf a, b, c, 
d. 

Pasal 14 

5. Setiap orang yang mendengar, 

melihat, atau mengetahui 
terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga wajib melakukan 

upaya-upaya sesuai dengan 
batas kemampuannya, untuk: 

mencegah berlangsungnya 

tindak pidana, memberikan 

v v v v Pasal 15 

huruf a, b, c, 
d. 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWENANGAN 
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perlindungan kepada korban, 

memberikan pertolongan 

darurat dan membantu proses 
pengajuan permohonan 

penetapan perlindungan. 

6. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam terhitung 

sejak mengetahui atau 
menerima laporan kekerasan 

dalam rumah tangga, kepolisian 

wajib segera memberikan 
perlindungan sementara pada 

korban. 

Perlindungan sementara 
sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan paling lama 7 

(tujuh) hari sejak korban 

diterima atau ditangani. 
Dalam waktu 1 x 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam terhitung 

sejak pemberian perlindungan 
sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepolisian wajib 

meminta surat penetapan 
perintah perlindungan dari 

pengadilan. 

 v  v Pasal 16 ayat 

(1), (2), (3) 

7. Dalam memberikan 

perlindungan sementara, 

kepolisian dapat bekerja sama 
dengan tenaga kesehatan, 

pekerja sosial, relawan 

pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani untuk 

mendampingi korban. 

v v v  Pasal 17 

8. Kepolisian wajib memberikan 

keterangan kepada korban 

tentang hak korban untuk  
mendapat pelayanan dan 

pendampingan. 

 v   Pasal 18 

 

 
 

9. Kepolisian wajib segera 

melakukan penyelidikan setelah 

mengetahui atau menerima 
laporan tentang terjadinya 

 v   Pasal 19 
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No 
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kekerasan dalam rumah tangga. 

10. Kepolisian segera 

menyampaikan kepada korban 

tentang: a. identitas petugas 

untuk pengenalan kepada 
korban; b. kekerasan dalam 

rumah tangga adalah kejahatan 

terhadap martabat 
kemanusiaan; dan c. kewajiban 

kepolisian untuk melindungi 

korban. 

 v   Pasal  20 

11. (1) Dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada 
korban, tenaga kesehatan 

harus: a. memeriksa kesehatan 

korban sesuai dengan standar 
profesinya; b. membuat laporan 

tertulis hasil pemeriksaan 

terhadap korban dan visum et 
repertum atas permintaan 

penyidik kepolisian atau surat 

keterangan medis yang memiliki 

kekuatan hukum yang sama 
sebagai alat bukti. (2) Pelayanan 

kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di sarana kesehatan 

milik pemerintah, pemerintah 

daerah, atau masyarakat. 

v  v  Pasal 21 ayat 

(1), (2) 

12. (1) Dalam memberikan 

pelayanan, pekerja sosial harus: 
a. melakukan konseling untuk 

menguatkan dan memberikan 

rasa aman bagi korban; b. 
memberikan informasi 

mengenai hak-hak korban 

untuk mendapatkan 
perlindungan dari kepolisian 

dan penetapan perintah 

perlindungan dari pengadilan; 

c. mengantarkan korban ke 
rumah aman atau tempat 

tinggal alternatif; dan d. 

v  v  Pasal 22 ayat 

(1), (2) 
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melakukan koordinasi yang 

terpadu dalam memberikan 

layanan kepada korban dengan 
pihak kepolisian, dinas sosial, 

lembaga sosial yang dibutuhkan 

korban. (2) Pelayanan pekerja 
sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan di 

rumah aman milik pemerintah, 
pemerintah daerah, atau 

masyarakat. 

13.  Ketua pengadilan dalam 

tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

sejak diterimanya permohonan 
wajib mengeluarkan surat 

penetapan yang berisi perintah 

perlindungan bagi korban dan 

anggota keluarga lain, kecuali 
ada alasan yang patut. 

   v Pasal 28 

14.  (1) Berdasarkan pertimbangan 

bahaya yang mungkin timbul, 

pengadilan dapat menyatakan 
satu atau lebih tambahan 

kondisi dalam perintah 

perlindungan. (2) Dalam 

pemberian tambahan kondisi 
dalam perintah perlindungan, 

pengadilan wajib 

mempertimbangkan keterangan 
dari korban, tenaga kesehatan, 

pekerja sosial, relawan 

pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani. 

   v Pasal  34 

15.  (1) Kepolisian dapat menangkap 
untuk selanjutnya melakukan 

penahanan tanpa surat 

perintah terhadap pelaku yang 
diyakini telah melanggar 

perintah perlindungan, 

walaupun pelanggaran tersebut 
tidak dilakukan di tempat polisi 

itu bertugas. (2) Penangkapan 

dan penahanan sebagaimana 

 v   Pasal 35 
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dimaksud pada ayat (1) wajib 

diberikan surat perintah 

penangkapan dan penahanan 
setelah 1 x 24 (satu kali dua 

puluh empat) jam. (3) 

Penangguhan penahanan tidak 
berlaku terhadap penahanan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dan ayat (2). 
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16.  (1) Setiap orang yang melakukan 

perbuatan kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp 15.000.000,00 (lima 
belas juta rupiah). (2) Dalam hal 

perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan korban 
mendapat jatuh sakit atau luka 

berat, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun atau denda paling banyak 

Rp 30.000.000,00 (tiga puluh 

juta rupiah). (3) Dalam hal 
perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

mengakibatkan matinya korban, 
dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) 

v v  v Pasal 44 
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KETERANGAN 

tahun atau denda paling banyak 

Rp 45.000.000,00 (empat puluh 

lima juta rupiah). (4) Dalam hal 
perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh suami terhadap 
isteri atau sebaliknya yang tidak 

menimbulkan penyakit atau 

halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata 

pencaharian atau kegiatan 

sehari-hari, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 
(empat) bulan  

atau denda paling banyak Rp 

5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

17.  (1) Setiap orang yang melakukan 

perbuatan kekerasan psikis 
dalam lingkup rumah tangga 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun atau denda paling 

banyak Rp 9.000.000,00 
(sembilan juta rupiah). (2) Dalam 

hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap 

isteri atau sebaliknya yang tidak 

menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan 

pekerjaan jabatan atau mata 

pencaharian atau kegiatan 

sehari-hari, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 

(empat) bulan atau denda paling 

banyak Rp 3.000.000,00 (tiga 
juta rupiah). 

v v  v Pasal 45 

18.  Setiap orang yang melakukan 
perbuatan kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 

v v  v Pasal 46 
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(dua belas) tahun atau denda 

paling banyak Rp 36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah). 

19.  Setiap orang yang memaksa 

orang yang menetap dalam 
rumah tangganya melakukan 

hubungan seksual sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dipidana  dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun 

dan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun atau denda 

paling sedikit Rp 12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah) atau 
denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

v v  v Pasal 47 

20.  Dalam hal perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 dan Pasal 47 

mengakibatkan korban 

mendapat luka yang tidak 
memberi harapan akan sembuh 

sama sekali, mengalami 

gangguan daya pikir atau 

kejiwaan sekurang-kurangnya 
selama 4 (empat) minggu terus 

menerus atau 1 (satu) tahun 

tidak berturut-turut, gugur atau 
matinya janin dalam kandungan, 

atau mengakibatkan tidak 

berfungsinya alat reproduksi, 
dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan 

pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun atau denda 

paling sedikit Rp 25.000.000,00 

(dua puluh lima juta rupiah) dan 

denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

v v  v Pasal 48 

21.  Dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun atau 

v v  v Pasal 49 
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KETERANGAN 

denda paling banyak Rp 

15.000.000,00 (lima belas juta 

rupiah), setiap orang yang: a. 
menelantarkan orang lain dalam 

lingkup rumah tangganya 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1); b. 

menelantarkan orang lain 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2). 

22.  Selain pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Bab ini hakim 

dapat menjatuhkan pidana 

tambahan berupa: a. 
pembatasan gerak pelaku baik 

yang bertujuan untuk 

menjauhkan pelaku dari korban 

dalam jarak dan waktu tertentu, 
maupun pembatasan hak-hak 

tertentu dari pelaku; b. 

penetapan pelaku mengikuti 
program konseling di bawah 

pengawasan lembaga tertentu. 

v v  v Pasal 50 

23.  Tindak pidana kekerasan fisik 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (4) merupakan 
delik aduan. 

    Pasal 51 

24.  Tindak pidana kekerasan psikis 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 ayat (2) merupakan 
delik aduan. 

    Pasal 52 

25.  Tindak pidana kekerasan 
seksual sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 yang dilakukan 

oleh suami terhadap isteri atau 
sebaliknya merupakan delik 

aduan. 

    Pasal 53 

26.  Penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang 

pengadilan dilaksanakan 
menurut ketentuan hukum 

acara pidana yang berlaku, 

kecuali ditentukan lain dalam 

v v v v Pasal  54 
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Undang-undang ini. 

27.  Sebagai salah satu alat bukti 

yang sah, keterangan seorang 

saksi korban saja sudah cukup 

untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah, apabila 

disertai dengan suatu alat bukti 

yang sah lainnya. 

v v v v Pasal 55 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang  

Pornografi. 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI 

 

 

No 

 
 

LEMBAGA 

KEWENANGAN 

L
E

M
B

A
G

A
 

S
O

S
IA

L
  

P
E

N
E

G
A

K
 

H
U

K
U

M
 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

P
N

 

K
E

T
E

R
A

N
G

A
N

 
1.  Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah wajib melakukan 
pencegahan pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan 

pornografi. 

  v  Pasal 17 

2. Untuk melakukan pencegahan 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Pemerintah berwenang:  

a. melakukan pemutusan jaringan 

pembuatan dan penyebarluasan 
produk pornografi atau jasa 

pornografi, termasuk pemblokiran 

pornografi melalui internet;   
b. melakukan pengawasan 

terhadap pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan 

  v  Pasal 18 
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pornografi; dan  

c. melakukan kerja sama dan 

koordinasi dengan berbagai pihak, 
baik dari dalam maupun dari luar 

negeri, dalam pencegahan 

pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi. 

3. Untuk melakukan pencegahan 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17, Pemerintah Daerah 

berwenang:  
a. melakukan pemutusan jaringan 

pembuatan dan penyebarluasan 

produk pornografi atau jasa 
pornografi, termasuk pemblokiran 

pornografi melalui internet di 

wilayahnya;   

b. melakukan  pengawasan 
terhadap pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan 

pornografi di wilayahnya;   
c. melakukan kerja sama dan 

koordinasi dengan berbagai pihak 

dalam pencegahan pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan 

pornografi di wilayahnya; dan  

d. mengembangkan sistem 
komunikasi, informasi, dan 

edukasi dalam rangka pencegahan 

pornografi di wilayahnya.    

  v  Pasal 19 

4. (1) Untuk kepentingan penyidikan, 

penyidik berwenang membuka 
akses, memeriksa, dan membuat 

salinan data elektronik yang 

tersimpan dalam fail komputer, 
jaringan internet, media optik, 

serta bentuk penyimpanan data 

elektronik lainnya.  

(2) Untuk kepentingan penyidikan, 
pemilik data, penyimpan data, 

atau penyedia jasa layanan 

elektronik berkewajiban 
menyerahkan dan/atau membuka 

 v   Pasal 25 
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data elektronik yang diminta 

penyidik.  

(3) Pemilik data, penyimpan data, 
atau penyedia jasa layanan 

elektronik setelah menyerahkan 

dan/atau membuka data 
elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berhak menerima 

tanda terima penyerahan atau 
berita acara pembukaan data 

elektronik dari penyidik. 

5. Penyidik membuat berita acara 

tentang tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 dan 
mengirim turunan berita acara 

tersebut kepada pemilik data, 

penyimpan data, atau penyedia 

jasa layanan komunikasi di 
tempat data tersebut didapatkan. 

 v   Pasal 26 

6. (1) Data elektronik yang ada 

hubungannya dengan perkara 

yang sedang diperiksa 
dilampirkan dalam berkas 

perkara.  

(2) Data elektronik yang ada 

hubungannya dengan perkara 
yang sedang diperiksa dapat 

dimusnahkan atau dihapus.  

(3) Penyidik, penuntut umum, dan 
para pejabat pada semua tingkat 

pemeriksaan dalam proses 

peradilan wajib merahasiakan 
dengan sungguh-sungguh atas 

kekuatan sumpah jabatan, baik 

isi maupun informasi data 
elektronik yang dimusnahkan 

atau dihapus. 

 v   Pasal 27 

7. (1) Pemusnahan dilakukan 

terhadap produk pornografi hasil 

perampasan.  
(2) Pemusnahan produk pornografi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh penuntut 

 v   Pasal 28 
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umum dengan membuat berita 

acara yang sekurang-kurangnya 

memuat:  
a. nama media cetak dan/atau 

media elektronik yang 

menyebarluaskan pornografi;  
b. nama, jenis, dan jumlah barang 

yang dimusnahkan;  

c. hari, tanggal, bulan, dan tahun 
pemusnahan; dan  

d. keterangan mengenai pemilik 

atau yang menguasai barang yang 

dimusnahkan.    

8. (5) Hakim dapat memerintahkan 
pengurus korporasi supaya 

pengurus korporasi menghadap 

sendiri di pengadilan dan dapat 

pula memerintahkan pengurus 
korporasi supaya pengurus 

tersebut dibawa ke sidang 

pengadilan. 

   v Pasal 40 
ayat (5) 
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KETERANGAN 

9. Undang-Undang ini bertujuan:  

a. mewujudkan dan memelihara 
tatanan kehidupan masyarakat 

yang beretika, berkepribadian 

luhur, menjunjung tinggi nilai-
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, 

serta menghormati harkat dan 

martabat kemanusiaan;  
b. menghormati, melindungi, dan 

melestarikan nilai seni dan 

budaya, adat istiadat, dan ritual 

   v Pasal 3 
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keagamaan masyarakat 

Indonesia yang majemuk;   

c. memberikan pembinaan dan 
pendidikan terhadap moral dan 

akhlak masyarakat;  

d. memberikan kepastian hukum 
dan perlindungan bagi warga 

negara dari pornografi, terutama 

bagi anak dan perempuan; dan   
e. mencegah berkembangnya 

pornografi dan komersialisasi 

seks di masyarakat. 

10. (1) Setiap orang dilarang 

memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, 

menyebarluaskan, menyiarkan, 

mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, 
memperjualbelikan, 

menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit 
memuat:   

a. persenggamaan, termasuk 

persenggamaan yang 
menyimpang;  

b. kekerasan seksual;  

c. masturbasi atau onani;  
d. ketelanjangan atau tampilan 

yang mengesankan 

ketelanjangan;   
e. alat kelamin; atau  

f. pornografi anak.  

(2) Setiap orang dilarang 

menyediakan jasa pornografi 
yang:  

a. menyajikan secara eksplisit 

ketelanjangan atau tampilan 
yang mengesankan 

ketelanjangan;  

b. menyajikan secara eksplisit 
alat kelamin;  

c. mengeksploitasi atau 

memamerkan aktivitas seksual; 

   v Pasal 4 
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atau  

d. menawarkan atau 

mengiklankan, baik langsung 
maupun tidak langsung layanan 

seksual. 

11. Setiap orang dilarang 

meminjamkan atau mengunduh 

pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

   v Pasal 5 

12. Setiap orang dilarang 

memperdengarkan, 

mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau 
menyimpan produk pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1), kecuali yang 
diberi kewenangan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

   v Pasal 6 

13. Setiap orang dilarang mendanai 

atau memfasilitasi perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4. 

   v Pasal 7 

14. Setiap orang dilarang dengan 

sengaja atau atas persetujuan 

dirinya menjadi objek atau model 

yang mengandung muatan 
pornografi. 

   v Pasal 8 

15. Setiap orang dilarang 

menjadikan orang lain sebagai 

objek atau model yang 
mengandung muatan pornografi. 

   v Pasal 9 

16. Setiap orang dilarang 

mempertontonkan diri atau 

orang lain  dalam pertunjukan 

atau di muka umum yang 

menggambarkan ketelanjangan, 

eksploitasi seksual, 

persenggamaan, atau yang 

bermuatan pornografi lainnya.   

   v Pasal 10 

17. Setiap orang dilarang melibatkan 

anak dalam kegiatan dan/atau 
sebagai objek sebagaimana 

   v Pasal 11 
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dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 

5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau 

Pasal 10. 

18. Setiap orang dilarang mengajak, 

membujuk, memanfaatkan, 
membiarkan, menyalahgunakan 

kekuasaan atau memaksa anak 

dalam menggunakan produk 
atau jasa pornografi. 

   v Pasal 12 

19. (1) Pembuatan,  penyebarluasan,  

dan  penggunaan pornografi  

yang  memuat  selain 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) wajib 

mendasarkan pada peraturan 

perundang-undangan.  
(2) Pembuatan, penyebarluasan, 

dan penggunaan pornografi 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilakukan di 

tempat dan dengan cara khusus. 

   v Pasal 13 ayat 

(1), (2) 

20. Penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang 

pengadilan terhadap 
pelanggaran pornografi 

dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang tentang Hukum 
Acara Pidana, kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-Undang ini. 

v v   Pasal 23 

21. Di samping alat bukti 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang tentang Hukum 
Acara Pidana, termasuk juga alat 

bukti dalam perkara tindak 

pidana meliputi tetapi tidak 
terbatas pada:  

a. barang yang  memuat tulisan 

atau gambar dalam bentuk 

cetakan atau bukan cetakan, 
baik elektronik, optik, maupun 

bentuk penyimpanan data 

lainnya; dan   
b. data yang tersimpan dalam 

v v   Pasal 24 
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KETERANGAN 

jaringan internet dan saluran 

komunikasi lainnya. 

22. (1) Untuk kepentingan 

penyidikan, penyidik berwenang 

membuka akses, memeriksa, 
dan membuat salinan data 

elektronik yang tersimpan dalam 

fail komputer, jaringan internet, 
media optik, serta bentuk 

penyimpanan data elektronik 

lainnya.  
(2) Untuk kepentingan 

penyidikan, pemilik data, 

penyimpan data, atau penyedia 
jasa layanan elektronik 

berkewajiban menyerahkan 

dan/atau membuka data 

elektronik yang diminta 
penyidik.  

(3) Pemilik data, penyimpan 

data, atau penyedia jasa layanan 
elektronik setelah menyerahkan 

dan/atau membuka data 

elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berhak 

menerima tanda terima 

penyerahan atau berita acara 
pembukaan data elektronik dari 

penyidik.  

v    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

v 

Pasal 25 

23. Penyidik membuat berita acara 

tentang tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 dan 
mengirim turunan berita acara 

tersebut kepada pemilik data, 

penyimpan data, atau penyedia 
jasa layanan komunikasi di 

tempat data tersebut 

didapatkan. 

v    Pasal 26 

24. (1) Pemusnahan dilakukan 

terhadap produk pornografi hasil 
perampasan.  

(2) Pemusnahan produk 

pornografi sebagaimana 

  v  Pasal 28 
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dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh penuntut umum 

dengan membuat berita acara 
yang sekurang-kurangnya 

memuat:  

a. nama media cetak dan/atau 
media elektronik yang 

menyebarluaskan pornografi;  

b. nama, jenis, dan jumlah 
barang yang dimusnahkan;  

c. hari, tanggal, bulan, dan 

tahun pemusnahan; dan  

d. keterangan mengenai pemilik 
atau yang menguasai barang 

yang dimusnahkan.    

25. Setiap orang yang memproduksi, 

membuat, memperbanyak, 

menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, 

mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, 
memperjualbelikan, 

menyewakan, atau menyediakan 

pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

dipidana  dengan pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) bulan 
dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau pidana denda 

paling sedikit Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam  

miliar rupiah). 

   v Pasal 29 

26. Setiap orang yang menyediakan 
jasa pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

dipidana  dengan pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) bulan 
dan paling lama 6  (enam)  tahun  

dan/atau pidana  denda  paling  

sedikit  Rp250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah) 

   v Pasal 30 
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dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah). 

27. Setiap orang yang meminjamkan 

atau mengunduh pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 

   v Pasal 31 

28.  Setiap orang yang 
memperdengarkan, 

mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau 
menyimpan produk pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah). 

   v Pasal 32 

29.  Setiap orang yang mendanai 

atau memfasilitasi perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan/atau pidana 

denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh 

miliar lima ratus juta rupiah). 

   v Pasal 33 

30.  Setiap orang yang dengan 

sengaja atau atas persetujuan 

dirinya menjadi objek atau model 
yang mengandung muatan 

pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 
dipidana  dengan pidana penjara 

   v Pasal 34 
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paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

31.  Setiap orang yang menjadikan 
orang lain sebagai objek atau 

model yang mengandung 

muatan pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 

dipidana  dengan pidana penjara 

paling  singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau pidana denda 

paling sedikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam  

miliar rupiah). 

   v Pasal 35 

32.  Setiap orang yang 
mempertontonkan diri atau 

orang lain  dalam pertunjukan 

atau di muka umum yang 
menggambarkan ketelanjangan, 

eksploitasi seksual, 

persenggamaan, atau yang 

bermuatan pornografi lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 dipidana  dengan 

pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 

   v Pasal 36 

33.  Setiap orang yang melibatkan 
anak dalam kegiatan dan/atau 

sebagai objek sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 
dipidana dengan pidana yang 

sama dengan pidana 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, 

Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan 

Pasal 36, ditambah 1/3 

   v Pasal 37 
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KETERANGAN 

(sepertiga) dari maksimum 

ancaman pidananya. 

34.  Setiap orang yang mengajak, 

membujuk, memanfaatkan, 

membiarkan, menyalahgunakan 
kekuasaan, atau memaksa anak 

dalam menggunakan produk 

atau jasa pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 dipidana  dengan 

pidana penjara paling  singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 6 

(enam)  tahun  dan/atau pidana  

denda  paling  sedikit  
Rp250.000.000,00 (dua ratus 

lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 

   v Pasal 38 

35.  Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 

30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, 
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, 

Pasal 37, dan Pasal 38 adalah 

kejahatan. 

   v Pasal 39 

36.  (1) Dalam hal tindak pidana 

pornografi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 

tuntutan dan penjatuhan pidana 

dapat dilakukan terhadap 
korporasi dan/atau 

pengurusnya.  

(2) Tindak pidana pornografi 

dilakukan oleh korporasi apabila 
tindak pidana tersebut 

dilakukan oleh orang-orang, baik 

berdasarkan hubungan kerja 
maupun berdasarkan hubungan 

lain, bertindak dalam lingkungan 

korporasi tersebut, baik sendiri 
maupun bersama-sama.  

(3) Dalam hal tuntutan pidana 

dilakukan terhadap suatu 

   v Pasal 40 ayat 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 
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KETERANGAN 

korporasi, korporasi tersebut 

diwakili oleh pengurus.  

(4) Pengurus yang mewakili 
korporasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat 

diwakili oleh orang lain.  
(5) Hakim dapat memerintahkan 

pengurus korporasi supaya 

pengurus korporasi menghadap 
sendiri di pengadilan dan dapat 

pula memerintahkan pengurus 

korporasi supaya pengurus 

tersebut dibawa ke sidang 
pengadilan.  

(6) Dalam hal tuntutan pidana 

dilakukan terhadap korporasi, 
panggilan untuk menghadap dan 

penyerahan surat panggilan 

tersebut disampaikan kepada 
pengurus di tempat tinggal 

pengurus atau di tempat 

pengurus berkantor.  
(7) Dalam hal tindak pidana 

pornografi yang dilakukan 

korporasi, selain pidana penjara 

dan denda terhadap 
pengurusnya, dijatuhkan pula 

pidana denda terhadap korporasi 

dengan ketentuan maksimum 
pidana dikalikan 3 (tiga) dari 

pidana denda yang ditentukan 

dalam setiap pasal dalam Bab 
ini. 

37.  Selain pidana pokok 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (7), korporasi 

dapat dikenai pidana tambahan 
berupa:  

a. pembekuan izin usaha;  

b. pencabutan izin usaha;  
c. perampasan kekayaan hasil 

tindak pidana; dan  

d. pencabutan status badan 

   v Pasal 41 
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hukum. 

38.  Pada saat Undang-Undang ini 

berlaku, dalam waktu paling 

lama 1 (satu) bulan setiap orang 

yang memiliki atau menyimpan 
produk pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

harus memusnahkan sendiri 
atau menyerahkan kepada pihak 

yang berwajib untuk 

dimusnahkan. 

   v Pasal 43 

 

 

4.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the 

Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 

(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL 

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE 

INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL 

KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM 
KONFLIK BERSENJATA) 
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1. Usia minimum untuk rekrutmen 
sukarela menjadi prajurit Tentara 

Nasional Indonesia adalah 18 

tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat 
(1) d Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara 

  v  
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Nasional Indonesia mengatur 

bahwa “pada saat dilantik 

menjadi Prajurit berumur paling 
rendah 18 (delapan belas) tahun”. 

2. Rekrutmen untuk menjadi 
anggota Tentara Nasional 

Indonesia adalah sungguh-

sungguh bersifat sukarela. 
Rekrutmen dilakukan secara 

terbuka dan pemberitahuannya 

kepada publik dilakukan dengan 
memanfaatkan berbagai sarana 

teknologi informasi dan 

komunikasi. Rekrutmen 
mensyaratkan antara lain adanya 

bukti akta kelahiran dan 

persetujuan orang tua atau wali 

yang sah, termasuk bagi mereka 
yang telah berusia 18 tahun. 

  v  

 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL 

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE 

INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL 

KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM 
KONFLIK BERSENJATA) 
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KETERANGAN 

3. Pernyataan: Pemerintah Republik 

Indonesia, merujuk pada Pasal 3 ayat (2) 
Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Involvement of 
Children in Armed Conflict (Protokol 
Opsional Konvensi Hak-hak Anak 

mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik 

Bersenjata), menyatakan bahwa:  

  v  Penjelasan UU 

No. 9 Tahun 
2012 
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- Usia minimum untuk rekrutmen sukarela 

menjadi prajurit Tentara Nasional 

Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, 
Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia mengatur bahwa “pada saat 
dilantik menjadi Prajurit berumur paling 

rendah 18 (delapan belas) tahun”.  

- Rekrutmen untuk menjadi anggota 
Tentara Nasional Indonesia adalah 

sungguh-sungguh bersifat sukarela. 

Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan 

pemberitahuannya kepada publik 
dilakukan dengan memanfaatkan berbagai 

sarana teknologi informasi dan 

komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan 
antara lain adanya bukti akta kelahiran 

dan persetujuan orang tua atau wali yang 

sah, termasuk bagi mereka yang telah 
berusia 18 tahun. 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the 

Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 

Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak 

Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi 

Anak) 

 

 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL 
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE 

SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY 

(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN 

ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK) 
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1. Memperkuat komitmen Indonesia dalam 

upaya mencegah, memberantas, dan 
menghukum pelaku tindak pidana 

penjualan anak, prostitusi anak, dan 

pornografi anak. 

 v v  Penjelasan UU 

No. 10 Tahun 
2012 

2. Melarang penjualan anak, prostitusi anak, 
dan pornografi anak. 

  v  Penjelasan UU 
No. 10 Tahun 

2012 

3. Kegiatan penjualan anak, prostitusi anak, 

dan pornografi anak merupakan kejahatan 

terhadap kemanusiaan yang harus 
diberantas. 

 v v  Penjelasan UU 

No. 10 Tahun 

2012 
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MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL 
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE 

SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY 

(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN 
ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK) 
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KETERANGAN 

4. Meningkatnya penjualan anak, 

prostitusi anak, dan pornografi 

anak dalam lalu lintas 

internasional, perlu diperkuat 

penegakan hukum secara nyata 

dalam mencegah dan memberantas 

tindak pidana penjualan anak, 

prostitusi anak, dan pornografi 

anak.   

v  v  Penjelasan UU 
No. 10 Tahun 

2012 

5. Mengatur mengenai upaya-upaya 

mencegah, memberantas, dan 

menghukum pelaku tindak pidana 

penjualan anak, prostitusi anak, 

dan pornografi anak, baik di dalam 

negeri maupun antarnegara. 

v  v  Penjelasan UU 
No. 10 Tahun 

2012 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 

 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG USAHA  

KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH 
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1. (1) Usaha kesejahteraan anak 
terdiri atas usaha pembinaan, 

pengembangan, pencegahan dan 

rehabilitasi. 
(2) Usaha kesejahteraan anak yang 

dilakukan Pemerintah dan/atau 

masyarakat ditujukan terutama 
kepada anak yang mempunyai 

masalah antara lain anak yang tidak 

mempunyai orang tua dan terlantar, 
anak terlantar, anak yang tidak 

mampu,anak yang mengalami 

masalah kelakuan dan anak cacat. 

(3) Ketentuan mengenai 
penetapan syarat dan kriteria anak 

yang mempunyai masalah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) diatur oleh Menteri. 

v  v  Pasal 4 ayat (1), 
(2) 

2. (1) Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

dimaksudkan untuk memberikan 

pemeliharaan, perlindungan, 
asuhan, perawatan dan pemulihan 

kepada anak yang mempunyai 

masalah agar dapat tumbuh dan 
berkembang dengan wajar baik 

secara rohani,jasmani maupun 

sosial. 
(2) Pembinaan, pengembangan, 

pencegahan dan rehabilitasi 

dilaksanakan dalam bentuk asuhan, 
bantuan, dan pelayanan khusus. 

v  v  Pasal 5 ayat (1), 

(2) 
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MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG USAHA 
 KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH 
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KETERANGAN 

3. (1) Pengawasan usaha 

kesejahteraan anak yang 
dilaksanakan oleh masyarakat 

dilakukan oleh Menteri. 

(2) Pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) bersifat 

preventif, dan represif 

  v v Pasal 13 

ayat(1), (2) 

4. Pelaksanaan ketentuan 

mengenai peran serta 

masyarakat dan pengawasannya 
diatur oleh Menteri setelah 

mendengar pertimbangan 

Menteri lain yang terkait. 

  v v Pasal 14 

              

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan  dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG  

PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PEMULIHAN KORBAN KDRT 
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1. (1) Menteri menetapkan pedoman 
pemulihan korban kekerasan 

dalam rumah tangga yang 

sensitif gender. (2) Pedoman 
pemulihan korban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan 
standar pelayanan minimal 

  v  Pasal 3 
ayat(1), (2) 
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sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Menteri Sosial dan Menteri 

Kesehatan, setelah 

memperhatikan saran dan 
pertimbangan menteri, dapat 

menyelenggarakan pusat 

pelayanan milik pemerintah. 

  v  Pasal 10 

 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PEMULIHAN KORBAN KDRT 
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KETERANGAN 

3. (1) Menteri dapat melakukan 

koordinasi mengenai 

pelaksanaan kerjasama dalam 
rangka pemulihan korban. (2) 

Untuk melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menteri dapat 

membentuk forum koordinasi 

pusat yang keanggotaannya 
berasal dari instansi terkait dan 

masyarakat yang peduli 

terhadap penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga. 
(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan 

koordinasi, syarat dan tata cara 
pembentukan forum koordinasi 

diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

  v  Pasal 15 ayat 

(1), (2), (3) 

4. (1) Untuk melaksanakan 

kerjasama dalam rangka 

  v  Pasal 16 ayat 

(1), (2), (3) 
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KETERANGAN 

pemulihan korban, pemerintah 

daerah dapat melakukan 

koordinasi antar instansi terkait 
dengan masyarakat yang peduli 

terhadap penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga. 
(2) Koordinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh suatu badan 
yang khusus membidangi 

pemberdayaan perempuan dan 

anak. (3) Badan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibentuk oleh Gubernur. 

5. Untuk penyelenggaraan 

pemulihan, pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsi  
masingmasing dapat melakukan 

kerjasama dengan masyarakat 

atau lembaga sosial, baik 
nasional maupun internasional 

yang pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

  v  Pasal 19 

6. Pemerintah dan pemerintah 
daerah : a. menjamin 

terlaksananya kemudahan 

pelayanan kepada korban; b. 
mengupayakan efektivitas dan 

efisiensi bagi proses pemulihan 

korban; dan c. mengupayakan 
terciptanya kerjasama dan 

koordinasi dalam upaya 

pemulihan korban. 

  v  Pasal 20 
huruf a, b, c 

7. Menteri melakukan pemantauan, 

evaluasi, dan peningkatan 
kinerja pelaksanaan kerjasama 

pemulihan korban kekerasan 

dalam rumah tangga secara 
transparan dan bertanggung 

jawab 

  v  Pasal 21 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang 
Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak 

yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. 
 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
PP  NO.  40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN  

PEMULIHAN ANAK KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI 
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1.  Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai kewenangannya, 

lembaga sosial, lembaga 

pendidikan, lembaga 

keagamaan, keluarga, dan/atau 

masyarakat wajib melaksanakan 

pembinaan terhadap anak yang 

menjadi korban atau pelaku 

pornografi.  

v  v  
 

 

 
 

 

 

 

Pasal 12 

2. Dalam melaksanakan 

pembinaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12, 

Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai kewenangannya: 

a. melakukan koordinasi; b. 

melakukan sosialisasi;  c. 

mengadakan pendidikan dan 

pelatihan;  d. meningkatkan 

kesadaran dan tanggung jawab 

masyarakat; dan  e. melakukan 

pembinaan melalui sistem panti 

dan nonpanti.  

  v  Pasal 13 

3. Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai kewenangannya, 

lembaga sosial, lembaga 

pendidikan, lembaga 

keagamaan, keluarga, dan/atau 

masyarakat wajib melaksanakan 

pendampingan terhadap anak 

yang menjadi korban atau 

v  v  Pasal 18 
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pelaku pornografi. 

4. Dalam melaksanakan 

pendampingan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18, 

Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai kewenangannya 

menyediakan: a. pekerja sosial 

profesional dan tenaga 

kesejahteraan sosial; b. tenaga 

kesehatan yang kompeten dan 

terlatih; c. petugas pembimbing 

rohani/ibadah;  d. tenaga 

pendidik; dan e. tenaga bantuan 

hukum.  

  v  Pasal 19 

5. Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai kewenangannya, 

lembaga sosial, lembaga 

pendidikan, lembaga 

keagamaan, keluarga, dan/atau 

masyarakat wajib melaksanakan 

pemulihan kesehatan fisik dan 

mental terhadap anak yang 

menjadi korban atau pelaku 

pornografi. 

v  v  Pasal 24 

6. Dalam melaksanakan 

pemulihan kesehatan fisik dan 

mental sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24, Pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya menyediakan:  

a. tenaga kesehatan yang 

kompeten dan terlatih; b. 

petugas pembimbing 

rohani/ibadah yang kompeten;  

c. pekerja sosial profesional dan 

tenaga kesejahteraan sosial; dan  

d. sarana dan  prasarana 

pemulihan kesehatan fisik dan 

  v  Pasal 25 
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mental anak yang menjadi 

korban atau pelaku pornografi.  

7. Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai kewenangannya, 

lembaga sosial, lembaga 

pendidikan, lembaga 

keagamaan, keluarga, dan/atau 

masyarakat wajib melaksanakan 

pemulihan sosial terhadap anak 

yang menjadi korban atau 

pelaku pornografi. 

v  v  Pasal 33 

8. Dalam melaksanakan 

pemulihan sosial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33, 

Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai kewenangannya: 

a. melakukan resosialisasi; b. 

memberikan penyuluhan 

mengenai nilai-nilai moral yang 

bersumber dari ajaran agama 

sesuai dengan agama yang 

dianut anak;  c. memberikan 

atau meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk dapat 

menerima kembali anak yang 

menjadi korban atau pelaku 

pornografi; dan d. melakukan 

pemantauan secara berkala. 

  v  Pasal 34 

9. (1) Pemerintah melakukan 

pengawasan terhadap 

pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota 

dalam penyelenggaraan 

pembinaan, pendampingan, dan 

pemulihan terhadap anak yang 

menjadi korban atau pelaku 

pornografi sesuai dengan 

  v  Pasal 40 ayat 

(1) 
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kewenangannya. 

10. Pendanaan penyelenggaraan 

pembinaan, pendampingan, dan 

pemulihan terhadap anak yang 

menjadi korban atau pelaku 

pornografi oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya 

dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, serta dari 

sumber lain yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

  v  Pasal 44 

 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 
PP NO. 40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN 

PEMULIHAN ANAK KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI 
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KETERANGAN 

11. (1) Pemerintah melakukan 

pengawasan terhadap pemerintah 

provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan pembinaan, 

pendampingan, dan pemulihan 

terhadap anak yang menjadi 

korban atau pelaku pornografi 

sesuai dengan kewenangannya.  

(2) Pemerintah dalam melakukan 

  v  Pasal 40 

ayat (1), (2), 
(3) 
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KETERANGAN 

pengawasan terhadap pemerintah 

kabupaten/kota dilakukan oleh 

gubernur. (3) Pemerintah 

kabupaten/kota melakukan 

pengawasan dalam 

penyelenggaraan pembinaan, 

pendampingan, dan pemulihan 

terhadap anak yang menjadi 

korban atau pelaku pornografi 

yang dilakukan oleh lembaga 

sosial, lembaga pendidikan, 

lembaga keagamaan atau 

lembaga lain yang diperlukan.   

12. (1) Pengawasan pembinaan, 

pendampingan, dan pemulihan 

terhadap anak yang menjadi 
korban atau pelaku pornografi 

dilakukan melalui penilaian 

terhadap penyelenggaraan 
pembinaan, pendampingan, dan 

pemulihan. (2) Pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui kegiatan 

pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan. 

  v  Pasal 43 

ayat (1), (2) 
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9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari  
Anak Nasional. 

 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
KEPPRES  NO.  44 TAHUN  1984 TENTANG  HARI ANAK NASIONAL 
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1. (1)Penyelenggaraan Hari Anak 

Nasional dilaksanakan oleh 
Pemerintah bersama-sama 

masyarakat secara sederhana 

dan dititikberatkan pada upaya 
untuk mewujudkan 

perkembangan anak secara 

wajar, baik jasmani, rohani, 
maupun sosial; (2)Menteri 

Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat 
mengkordinasikan penyusunan 

program dan kegiatan dalam 

rangka penyelenggaraan Hari 

Anak Nasional; (3)Pelaksanaan 
ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur 

lebih lanjut oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

  v  Pasal 3 ayat 

(1), (2), (3) 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

KEPPRES NO. 44 TAHUN 1984 TENTANG HARI ANAK NASIONAL 
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KETERANGAN 

2. Dengan berlakunya Keputusan 
Presiden ini maka semua 

ketentuan yang mengatur Hari 

Anak Nasional yang telah ada 

dinyatakan tidak berlaku. 

  v  Pasal 4 
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10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Convention on the Rights of the Child 

(Konvensi tentang Hak-Hak Anak). 
 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
KEPPRES NO. 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE 

RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK). 

 

 
No 

 

 

LEMBAGA 

KEWENANGAN 

L
E

M
B

A
G

A
 

S
O

S
IA

L
  

P
E

N
E

G
A

K
 

H
U

K
U

M
 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

P
N

 

K
E

T
E

R
A

N
G

A
N

 

1. Bahwa pembinaan kesejahteraan 

anak termasuk pemberian 
kesempatan untuk 

mengembangkan haknya, 

pelaksanaannya tidak saja 
merupakan tanggung jawab orang 

tua, keluarga, bangsa, dan negara 

melainkan diperlukan pula 

kerjasama internasional. 

v  v  Penjelasan 

Keppres No. 
36 Tahun 

1990 

 
MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

KEPPRES NO. 36 TAHUN 1990 TENTANG KONVENSI HAK ANAK 
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KETERANGAN 

2. Bahwa ketentuan - ketentuan 

dalam konvensi hak anak, sudah 
tercakup di dalam peraturan 

perundang-undangan nasional 

mengenai anak. 

  v  Penjelasan 

Keppres No. 
36 Tahun 

1990 
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11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

dalam Konflik Sosial. 

 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
PERPRES NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN  

PEREMPUAN DAN ANAK  DALAM KONFLIK SOSIAL 
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1.  Kementerian/lembaga terkait 
dan pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya dalam 

memberikan perlindungan 
terhadap perempuan dan anak 

melakukan upaya pencegahan 

untuk menghindari perempuan 
dan anak dari dampak situasi 

dan peristiwa konflik. 

  v  Pasal 4 

2. Kementerian/lembaga terkait 

dan pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya dalam 
melakukan upaya pencegahan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dilakukan dengan: a. 
menyediakan data dan kajian 

mengenai perempuan dan anak 

dalam konflik; b. meningkatkan 

kesadaran masyarakat, lembaga 
adat (pranata adat dan sosial), 

forum komunikasi umat 

beragama untuk memberikan 
perlindungan perempuan dan 

anak dalam konflik; c. 

meningkatkan peran media 
massa memberikan diseminasi 

dan informasi perlindungan 

perempuan dan anak dalam 
konflik; d. meningkatkan peran 

unit pelayanan perempuan dan 

anak untuk memberikan 

  v  Pasal 5 
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perlindungan perempuan dan 

anak dalam konflik; e. 

mengadakan pelatihan dalam 
pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak dalam 

konflik; f. memfasilitasi 
penambahan penyediaan ruang 

publik/ruang terbuka hijau 

kota untuk perempuan dan 
anak. 

3. (1) Kementerian/lembaga terkait 
dan pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya dalam 

memberikan perlindungan 
terhadap perempuan dan anak 

dengan menyediakan layanan 

kepada perempuan dan anak. 

(2) Penyediaan layanan 
sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan kepada: a. 

perempuan dan anak korban 
akibat terjadinya konflik; b. 

perempuan dan anak korban 

kekerasan. (3) Penyediaan 
layanan kepada perempuan dan 

anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: a. 
memberikan perlindungan 

khusus; b. memberikan layanan 

terhadap perempuan dan anak 
korban kekerasan; c. 

memberikan pelayanan 

pemenuhan kebutuhan dasar 

spesifik bagi perempuan dan 
anak korban akibat terjadinya 

konflik; dan d. perbaikan 

fasilitas yang dibutuhkan 
perempuan dan anak. 

  v  Pasal 6 ayat 
(1), (2), (3) 

4. Dalam penyediaan layanan 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 kementerian/lembaga 

terkait dan pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenangannya 

  v  Pasal 7 
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wajib menyediakan data 

perempuan dan anak korban 

konflik di daerah konflik. 

5. Kementerian/lembaga terkait 

dan pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya 

memberdayakan perempuan 

dan anak dalam konflik sosial. 

  v  Pasal 12 

 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

PERPRES NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL 
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KETERANGAN 

6. Pasal 25 (1) Masyarakat dapat 

berperan serta memberikan 

perlindungan dan pemberdayaan 
terhadap perempuan dan anak 

dalam konflik. (2) Peran serta 

masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan pada tahap 

pencegahan, tahap pelayanan 
dan tahap pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam 

konflik. 

Pasal 26 Peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 dapat berupa: a. 

memberikan informasi mengenai 
terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan dan anak dalam 

konflik; b. menyelenggarakan 
pelatihan bagi perempuan; c. 

membantu pemenuhan 

   v Pasal 25, 26 
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KETERANGAN 

kebutuhan spesifik perempuan 

dan anak; d. membantu 

penyelamatan dan evakuasi 
perempuan dan anak; e. 

memberikan bantuan hukum 

dan pendampingan; f. 
menyediakan air bersih dan 

sanitasi untuk perempuan dan 

anak; dan g. mengurangi 
dampak konflik bagi perempuan 

dan anak. 

 

12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 

tentang  Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial 

Anak. 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
KEPMENSOS NO. 15A/HUK/2010 TENTANG PANDUAN UMUM PROGRAM  

KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 
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1.  PKSA dirancang sebagai upaya 
yang terarah, terpadu dan 

berkelanjutan yang dilakukan 

Pemerintah, pemerintah daerah 
dan masyarakat dalam bentuk 

pelayanan dan bantuan 

kesejahteraan sosial anak 
bersyarat (conditional cash 
transfer) , yang meliputi : 

bantuan sosial/ subsidi 

pemenuhan kebutuhan dasar. 
 

v  v  Alinia 23 
Kepmensos No. 

15A/HUK/2010 

tentang Paduan 
Umum Program 

Kesejahteraan 

Sosial Anak 
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MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

KEPMENSOS NO. 15A/HUK/2010 TENTANG PADUAM UMUM PROGRAM 
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 
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KETERANGAN 

2. Monitoring dan evaluasi 

dilakukan sebagai bentuk 

akuntabilitas dan pengendalian 
mutu penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial bagi anak. 

Pemerintah dan pemerintah 
daerah melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap 

aktivitas penyelenggaraan PKSA 

sesuai dengan kewenangannya 
masing-masing. Masyarakat 

dapat melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap 
aktivitas penyelenggaraan PKSA. 

Pemerintah dan pemerintah 

daerah melakukan pemantauan 
dan evaluasi  terhadap 

penyelenggaraan PKSA sesuai 

dengan kewenangannya. 

  v v Alinia ke 30 

Kepmensos No. 

15A/HUK/2010 
tentang Panduan 

Umum Program 

Kesejahteraan 
Sosial Anak 

 

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
PERMENEG PP DAN PA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN  

PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN 
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1.  (1) Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah, Organisasi Masyarakat, 

Lembaga Layanan yang 

v  v  Pasal 5 ayat (1), 
(2) 
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menangani anak korban 

kekerasan dalam melaksanakan 

Pedoman Penanganan Anak 
Korban Kekerasan dapat 

melakukan pemberdayaan 

masyarakat.   (2) Pemberdayaan 
masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui: a. 
penguatan kelembagaan 

masyarakat;  

 b. peningkatan pendidikan dan 

keterampilan petugas dalam  
penanganan kekerasan terhadap 

anak; dan c. pengembangan 

jaringan kerjasama dan 
informasi masyarakat. 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

PERMENEG PP DAN PA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN 

ANAK KORBAN KEKERASAN 
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KETERANGAN 

2. Pasal  1  

  

(1) Pedoman Penanganan Anak 

Korban Kekerasan meliputi: a. 
pelayanan identifikasi; b. 

rehabilitasi kesehatan; c. 

rehabilitasi sosial; d. 
pemulangan; e. bantuan hukum; 

dan f. reintegrasi sosial.  (2) 

Penanganan anak korban 
kekerasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara khusus 
sesuai kepentingan terbaik bagi 

  v  Pasal 1 ayat 

(1), (2) 
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KETERANGAN 

anak.   

 

3.  Mekanisme dan langkah-langkah 

penanganan anak korban 

kekerasan, koordinasi 
pelayanan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan  

pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 serta 

formulir data anak korban 

kekerasan adalah  sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran 

Peraturan Menteri ini yang 

merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan.  

 

  v  Pasal 2 

4. Dalam penanganan anak korban 

kekerasan dapat dikatakan 

bahwa pelayanan masyarakat 
merupakan garda terdepan yang 

melakukan pelaporan kepada 

polisi melalui Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak (UPPA) dan 

RPK maupun langsung kepada 

Pusat Pelayanan Terpadu. Di 

pusat pelayanan terpadu inilah 
dilakukan langkah-langkah 

penanganannya. Pusat 

Pelayanan Terpadu merupakan 
unit kerja fungsional yang 

menyelenggarakan pelayanan 

terpadu untuk korban. Pusat 
Pelayanan Terpadu sendiri dapat 

berupa tempat yang bernama 

shelter/rumah aman, RPTC, 
RPSA, P2TP2A maupun Pusat 

Pelayanan Terpadu yang ada dan 

berbasis di Rumah Sakit 

Bhayangkara dan sebagainya.   
Pelayanan terpadu diawali 

dengan identifikasi korban 

untuk memastikan seseorang 
adalah korban kekerasan atau 

  v  Bab IV 

Lampiran 

Penjelasan 
Permeneg PP 

dan PA No. 2 

Tahun 2011 
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KETERANGAN 

bukan. Identifikasi ini dilakukan 

dengan melakukan interview 

terhadap korban guna 
memastikan bantuan apa yang 

diperlukan oleh korban. Apakah 

memerlukan rehabilitasi 
kesehatan, rehabilitasi sosial, 

bantuan hukum. atau langsung 

dipulangkan ke keluarga, atau 
keluarga pengganti.   

 Mekanisme rehabilitasi 

kesehatan mengikuti sistem 

pelayanan kesehatan 
sebagaimana tercantum dalam 

standar pelayanan minimal 

penanganan perempuan dan 
anak korban kekerasan. Bila 

korban memerlukan rehabilitasi 

kesehatan maka dapat ditangani 
di puskesmas mampu 

tatalaksana KTP/A. Jika korban 

memerlukan pelayanan 
rehabilitasi kesehatan lanjutan 

(spesialistik) dapat dirujuk ke 

Rumah Sakit yang memiliki 

pelayanan terpadu (PPT). Jika 
belum tersedia PPT di Rumah 

Sakit, maka rujukan kasus yang 

membutuhkan pelayanan medis 
spesialistik dapat dilakukan di 

RS vertikal, RSUD, TNI Polri 

maupun swasta.  
 Bila korban memerlukan 

rehabilitasi sosial dimana korban 

mengalami gangguan psikososial 
dan psikologis, maka tim 

psikososial akan memberikan 

konseling dan terapi sesuai 

kebutuhan. Bila kondisi korban 
baik kesehatan maupun sosial 

sudah dinyatakan pulih, maka 

dengan persetujuan korban, bisa 
mendapat bantuan hukum 
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KETERANGAN 

berupa pendampingan dan 

pembelaan oleh unsur penegak 

hukum yaitu Kepolisian (UPPA), 
Kejaksaan, Hakim, serta 

LBH/LSM/advokat.  

 Pemulangan dilakukan minimal 
apabila rehabilitasi kesehatan, 

rehabilitasi sosial, dan atau  

bantuan hukum telah terpenuhi. 
Pemulangan ini bertujuan untuk 

mengembalikan  korban sampai 

kepada keluarga atau keluarga 

pengganti dengan selamat dan 
aman. Pemulangan ini dapat 

dilakukan dengan didampingi 

oleh polisi, tenaga pekerja 
sosial/relawan jika diperlukan.   

 Setelah pemulangan dilakukan 

oleh PPT maka akan dilakukan 
reintegrasi sosial yaitu 

pengembalian/penyatuan 

kembali korban kepada 
keluarga/lingkungan untuk 

meningkatkan keberdayaan 

korban sehingga korban dapat 

menjalani kehidupan secara 
„normal‟ dalam masyarakat. 

Pada saat reintegrasi ini dapat 

dilakukan berbagai hal seperti 
konseling lanjutan, pengobatan 

lanjutan, pelatihan ketrampilan, 

pendidikan, pendampingan 
wirausaha, pendampingan 

hukum, di mana keseluruhan 

proses ini dilakukan di keluarga 
atau keluarga pengganti. 

Maksud dari semua intervensi 

dari identifikasi, rehabilitasi 

kesehatan, rehabilitasi sosial, 
bantuan hukum, pemulangan 

dan reintegrasi sosial ini 

dilakukan agar korban lebih 
berdaya sesuai kebutuhannya. 
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14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. 

 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 
PERMENEG PP DAN PA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN 

PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN 
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1. (1) Dalam melaksanakan 
kebijakan Partisipasi Anak dalam 

Pembangunan, Deputi Bidang 

Tumbuh Kembang Anak: a. 
membentuk Kelompok Kerja 

Nasional tentang partisipasi anak 

dalam pembangunan; b. 
menyusun petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis dan 

menetapkan standar pelayanan 

minimal partisipasi anak. (2) 
Tugas Kelompok Kerja Nasional 

tentang partisipasi anak dalam 

pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. 

melaksanakan rapat koordinasi 

secara berkala minimal 3 (tiga) 
kali dalam 1 (satu) tahun yang 

diikuti oleh seluruh 

kementerian/lembaga dan 
masyarakat yang terlibat dalam 

pelaksanaan program dan  

kegiatan; b. melaksanakan 
bimbingan implementasi 

kebijakan partisipasi anak dalam 

pembangunan baik di pusat 

maupun daerah. 

  v  Pasal 6 ayat 
(1), (2) 

2. Rapat koordinasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  6 ayat (2) 

huruf a bertujuan untuk 

memantau, membahas masalah 

  v  Pasal 7 
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dan hambatan serta 

mensinergikan pelaksanaan 

langkah-langkah program dan 
kegiatan partisipasi anak dalam 

pembangunan. 

3. Bimbingan pelaksanaan 

partisipasi anak dalam 

pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf b dilakukan melalui 

kegiatan: a. advokasi; b. 

sosialisasi; c. fasilitasi; dan  d. 

bimbingan.  

  v  Pasal 8 

 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

PERMENEG PP DAN PA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG  KEBIJAKAN 

PARTISIPASI ANAK  DALAM PEMBANGUNAN 
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KETERANGAN 

4. Bimbingan pelaksanaan 
partisipasi anak dalam 

pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf b dilakukan melalui 

kegiatan: a. advokasi; b. 

sosialisasi; c. fasilitasi; dan  d. 

bimbingan.   

  v  Pasal 8 

5. (1) Advokasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

dimaksudkan agar 

kementerian/lembaga, provinsi 

dan kabupaten/kota 
mendapatkan informasi dan 

memahami tentang kebijakan 

  v  Pasal 9 
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KETERANGAN 

partisipasi anak dalam 

pembangunan. (2) Sosialisasi 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf b ayat (1) 

bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang pentingnya 
partisipasi anak dalam 

pembangun. 

  (3) Fasilitasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c  

dimaksudkan untuk 

melaksanakan kebijakan 

partisipasi anak dalam 
pembangunan. (4) Bimbingan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf d dimaksudkan 
untuk mengarahkan dan 

mempersiapkan 

kementerian/lembaga, provinsi 
dan kabupaten/kota agar 

mempunyai kesiapan dalam 

melaksanakan kebijakan 
partisipasi anak dalam 

pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
146 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012  

      tentang Taman Anak Sejahtera. 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 

PERMENSOS NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG TAMAN ANAK SEJAHTERA 
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1. Lembaga kesejahteraan 

sosial asing yang mendirikan 
Taman Anak Sejahtera selain 

memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) juga 
harus:  

a. memperoleh izin 

operasional dari Menteri 
untuk melakukan 

penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial; b. 
mendapat rekomendasi 

pendirian Taman Anak 

Sejahtera dari Menteri; dan 
c. melaporkan kegiatannya 

kepada Menteri, gubernur, 

dan bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya. 

v  v  Pasal 9 

2. (1) Sumber pendanaan 
pelaksanaan kegiatan Taman 

Anak Sejahtera meliputi: a. 

Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara; b. Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah 

provinsi; c. Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah 
kabupaten/kota; d. 

sumbangan masyarakat; 

dan/atau e. sumber 
pendanaan yang sah sesuai 

dengan ketentuan 

perundangundangan. (2) 
Penyediaan dana bagi 

pelaksanaan kegiatan Taman 

Anak Sejahtera sebagaimana 

  v  Pasal 18 ayat (10, 
(2) 
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dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan oleh 

Pemerintah, pemerintahan 
daerah provinsi, dan 

pemerintahan daerah 

kabupaten/kota sesuai 
dengan kewenangan dan 

peraturan perundang-

undangan. 

3. (1) Pemerintah memiliki 

kewenangan: a. merumuskan 
kebijakan Taman Anak 

Sejahtera; b. 

menyelenggarakan Taman 
Anak Sejahtera percontohan; 

c. Menerbitkan tanda 

pendaftaran Taman Anak 

Sejahtera yang ruang lingkup 
wilayah kerjanya lebih dari 

1(satu)Provinsi; d. 

Menerbitkan izin operasional 
bagi lembaga kesejahteraan 

sosial asing yang mendirikan 

Taman Anak Sejahtera; e. 
mengalokasikan anggaran 

dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) 
dalam rangka peningkatan 

kualitas penyelenggaraan 

Taman Anak Sejahtera; f. 
melaksanakan akreditasi 

Taman Anak Sejahtera; g. 

menetapkan norma-norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria penyelenggaraan 

urusan Taman Anak 

Sejahtera; h. melaksanakan 
fasilitasi penyelenggaraan 

urusan Taman Anak 

Sejahtera yang merupakan 
dampak lintas provinsi dan 

dampak nasional;  

i. melaksanakan monitoring 

  v  Pasal 19 ayat (1), (2) 
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dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan 

Taman Anak Sejahtera yang 
dilaksanakan pemerintah 

provinsi; j. menyediakan 

Data Taman Anak Sejahtera; 
dan k. menyediakan Satuan 

Bhakti Sosial (sakti peksos). 

(2) Kewenangan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh 

Menteri. 

4. Gubernur dalam 

melaksanakan kebijakan, 
program, dan kegiatan 

pendirian Taman Anak 

Sejahtera memiliki 

kewenangan: a. pelaksanaan 
kebijakan, program, dan 

kegiatan pendirian Taman 

Anak Sejahtera; b. 
mengoordinasikan 

pelaksanaan kebijakan, 

program, dan kegiatan 
melaksanakan pendirian 

Taman Anak Sejahtera lintas  

Kabupaten/Kota di 
wilayahnya; c. menerbitkan 

tanda pendaftaran Taman 

Anak Sejahtera yang ruang 
lingkup wilayah kerjanya 

lebih dari 1(satu) 

Kabupaten/Kota; d. memberi 

rekomendasi kepada lembaga 
kesejahteraan sosial asing 

yang telah memperoleh izin 

operasional dari Menteri 
untuk mendirikan Taman 

Anak Sejahtera di wilayah 

kewenangannya;   e. 
pemberian rekomendasi 

untuk memenuhi syarat 

Akreditasi; f. melakukan 

  v  Pasal 20 
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kerjasama dengan Provinsi 

lain, dan Kabupaten/Kota di 

Provinsi lain, serta fasilitasi 
kerja sama antar Kabupaten 

dan Kota di wilayahnya 

dalam pelaksanaan Taman 
Anak Sejahtera sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; g. 
penguatan kapasitas 

kelembagaan termasuk 

peningkatan sumber daya 

manusia untuk pelaksanaan 
pendirian Taman Anak 

Sejahtera; h. melaksanakan 

pendataan Taman Anak 
Sejahtera  lingkup Provinsi; 

dan i. melaksanakan 

monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan urusan 

Taman Anak Sejahtera yang 

dilaksanakan pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

5. Bupati/walikota dalam 
melaksanakan kebijakan, 

program, dan kegiatan 

pendirian Taman Anak 
Sejahtera memiliki 

kewenangan:  

a. koordinasi pelaksanaan 
kebijakan, program, dan 

kegiatan melaksanakan 

pendirian Taman Anak 

Sejahtera di wilayah 
Kabupaten/Kota;  b. 

kerjasama dengan 

Kabupaten/Kota dalam satu 
provinsi, dan kerjasama 

antar kabupaten/kota di 

provinsi lainnya dalam 
pelaksanaan kebijakan 

program kegiatan Taman 

Anak Sejahtera sesuai 

  v  Pasal 21 
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dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; c. 

penguatan kapasitas 
kelembagaan termasuk 

peningkatan sumber daya 

manusia untuk pelaksanaan 
pendirian Taman Anak 

Sejahtera; d. fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan, 
program, dan kegiatan 

pendirian Taman Anak 

Sejahtera; e. memberi 

rekomendasi kepada lembaga 
kesejahteraan sosial asing 

yang telah memperoleh izin 

operasional dari Menteri 
untuk mendirikan Taman 

Anak Sejahtera di wilayah 

kewenangannya; dan f. 
melakukan pendataan 

Taman Anak Sejahtera. 

 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 
PERMENSOS NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG TAMAN ANAK SEJAHTERA 

 

No 
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KETERANGAN 

6. (1) Menteri Sosial melakukan 

pembinaan dan pengawasan 

atas pelaksanaan kebijakan 
program kegiatan Taman Anak 

Sejahtera kepada pemerintahan 

daerah provinsi. (2) Gubernur 
melakukan pembinaan dan 

pengawasan atas pelaksanaan 

kebijakan program kegiatan 

  v  Pasal 22 ayat 

(1), (2) 
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KETERANGAN 

Taman Anak Sejahtera 

pemerintahan kabupaten/kota. 

(3) Bupati/walikota melakukan 
pembinaan dan pengawasan 

atas pelaksanaan kebijakan 

program kegiatan Taman Anak 
Sejahtera di wilayahnya. 

7. (1) Pembinaan sebagaimana 
dimaksud Pasal 22 bertujuan 

agar Taman Anak Sejahtera 

dapat memenuhi kualifikasi: a. 
tumbuh; b. berkembang; c. 

mandiri; dan d. sebagai 

contoh/model. (2) Ketentuan 
lebih lanjut mengenai kriteria 

kualifikasi Taman Anak 

Sejahtera sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Sosial. 

  v  Pasal 23 ayat 
(1), (2) 

8. Pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) dilakukan 

dengan pemantauan dan 

evaluasi secara berkala bersama 

dengan instansi terkait sesuai 
dengan lingkup wilayah 

kewenangannya. 

  v  Pasal 24 

9. (1) Taman Anak Sejahtera yang 

tidak mempunyai rekomendasi 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) dan melakukan 

pelanggaran terhadap 

penyelenggaraan Taman Anak 
Sejahtera dikenakan sanksi 

administratif berupa:  

 a. teguran lisan; dan/atau b. 
teguran tertulis (2) Dalam hal 

sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)tidak dipatuhi 
maka dilakukan penghentian 

kegiatan sementara oleh instansi 

sosial setempat. (3) Sanksi 

  v  Pasal 27 ayat 

(1), (2), (3) 
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KETERANGAN 

administratif atas pelanggaran 

terhadap Standar 

Penyelenggaraan Taman Anak 
Sejahtera sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) 

bagi lembaga kesejahteraan 
sosial asing yang telah memiliki 

izin operasional, meliputi: a. 

teguran lisan; b. teguran 
tertulis; dan/atau c. pencabutan 

izin operasional. 

10. Peraturan Menteri ini dibuat 

sebagai Norma, Standar, 

Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
yang mengatur mengenai 

pendirian dan penyelenggaraan 

Taman Anak Sejahtera. 

  v  Pasal 30 

 

 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 

Tahun 2010  tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Anak. 

 

MATRIK KEWENANGAN  DAN KELEMBAGAAN 

PERDA PROV. KEPRI NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK 

 

 

No 

 
 

LEMBAGA 

KEWENANGAN 

L
E

M
B

A
G

A
 

S
O

S
IA

L
  

P
E

N
E

G
A

K
 

H
U

K
U

M
 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

P
N

 

K
E

T
E

R
A

N
G

A
N

 

1. (1) Pembuatan akta kelahiran 

menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota yang dalam 

  v  Pasal 7 ayat (1), 

(2), (3), (4) 
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pelaksanaannya 

diselenggarakan serendah-

rendahnya pada tingkat 
kelurahan/desa. (2) Pembuatan 

akta kelahiran sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) harus 
diberikan paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak 

tanggal diajukannya 
permohonan. (3) Dalam rangka 

proses pengurusan pembuatan 

akta kelahiran sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) tidak 
dikenakan biaya. (4) Ketentuan 

mengenai tata cara dan syarat-

syarat diatur dengan 
pembuatan akta kelahiran 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1), diatur dengan 
peraturan perundang-

undangan.  

2. (1) Perlindungan khusus bagi 

anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 huruf b meliputi 

anak yang berkonflik dengan 

hukum dan anak korban tindak 
pidana, merupakan kewajiban 

dan tanggung jawab Pemerintah 

Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan, orang tua, keluarga 

dan masyarakat.  

(2) Penanganan anak-anak yang 

berhadapan dengan proses 
hukum dan pelaksanaan 

putusan hukum adalah dengan 

tetap mengedepankan hak-hak 
anak.  

(3) Perlindungan khusus bagi 

anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui:  

  v  Pasal 16 ayat 

(1), (2), (3), (4) 
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a. perlakuan atas anak secara 

manusiawi sesuai dengan 

martabat dan hak-hak anak; b. 
penyediaan petugas 

pendamping khusus anak sejak 

dini; c. penyediaan sarana dan 
prasarana khusus; d. 

penjatuhan sanksi yang tepat 

untuk kepentingan yang terbaik 
bagi anak; e. pemantauan dan 

pencatatan terus menerus 

terhadap perkembangan anak 

yang berhadapan dengan 
hukum; f. pemberian jaminan 

untuk mempertahankan 

hubungan dengan orang tua 
atau keluarga; dan g. 

perlindungan dari pemberitaan 

identitas melalui media massa 
dan untuk menghindari 

labelisasi. (3) Dalam hal seorang 

anak yang berhadapan dengan 
hukum, aparat penegak hukum 

tidak melakukan pemeriksaan 

justitia terhadap anak tanpa 

sepengetahuan orang tua 
dan/atau wali.  (4) 

Perlindungan khusus bagi anak 

yang menjadi korban tindak 
pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui: a. upaya rehabilitasi 
melalui lembaga khusus untuk 

kepentingan terbaik bagi anak;  

b. upaya perlindungan dari 
pemberitaan identitas melalui 

media massa dan untuk 

menghindari labelisasi; c. 

pemberian jaminan 
keselamatan bagi saksi korban 

dan saksi ahli, baik fisik, 

mental, maupun sosial; dan  
d. pemberian aksesibilitas 
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untuk mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan 

perkara. 

3. Pemerintah Daerah, 

masyarakat, keluarga, dan 
orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan 
anak. 

v  v  Pasal 31 

 

MATRIK PENEGAKAN HUKUM 

PERDA PROV. KEPRI NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK 

 
No 
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KETERANGAN 

4. (1) Setiap orang yang melanggar 

ketentuan Pasal 7 ayat (2),ayat 

(3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 
ayat (3), Pasal 13 ayat (4) 

dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama  6 bulan 
dan/atau denda paling banyak                 

Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah).   
(2) Tindak Pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran.  
(3) Selain tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tindak pidana lain yang 

mengakibatkan terganggunya 
hak-hak anak akan dikenakan 

pidana sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

  v  Pasal 41 ayat 

(1), (2), (3) 

5. (1) Selain oleh Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di 

lingkungan Pemerintah Daerah 

  v  Pasal 42 ayat 
(1), (2) 
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KETERANGAN 

Provinsi Kepulauan Riau, tindak 

pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 dapat juga 
dilakukan oleh Penyidik Umum.  

(2) Dalam melaksanakan tugas 

penyidikan, para pejabat 
penyidik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), berwenang :  

a. menerima laporan atau 
pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana;  

b. melakukan tindakan pertama 

pada saat itu di tempat kejadian 
dan melakukan pemeriksaan;  

c. menginterogasi seorang 

tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka;  

d. melakukan penyitaan benda 

dan/atau surat;  
e. mengambil sidik jari dan 

memotret seseorang;  

f. memanggil orang untuk 
didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;   

g. mendatangkan orang ahli yang 

diperlukan dalam hubungan 
dengan pemeriksaan perkara;  

h. mengadakan penghentian 

penyidikan setelah mendapat 
petunjuk dari Penyidik Umum 

bahwa tidak terdapat cukup 

bukti, atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana 

dan selanjutnya melalui Penyidik 

Umum memberitahukan hal 
tersebut kepada penuntut 

umum, tersangka atau 

keluarganya; dan   

i. mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang dapat 

dipertanggung jawabkan.  
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  B.  Hak dan Kewajiban 

1. Hak 

Dalam analisis dan evaluasi hukum terhadap 16 (enam 

belas) peraturan perundang-undangan terkait perlindungan 

kelompok rentan fokus kesejahteraan anak, terdapat hak-hak 

berpotensi tumpang tindih dalam pengaturan dan penegakannya 

ketika tidak dimaknai secara benar.  Secara terinci hak-hak 

tersebut  dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. 

MATRIK HAK  

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK  

 

No 
 

 

SUBYEK HUKUM 
HAK 

SETIAP 

ANAK 

 

KETERANGAN 

1.  Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 

bimbingan. berdasarkan kasih sayang 

baik dalam keluarganya maupun di 
dalam asuhan khusus untuk tumbuh 

dan berkembang dengan wajar. 

v Pasal  2 ayat (1) 

2.  Pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialnya 

sesuai dengan kebudayaan dan 
kepribadian bangsa untuk menjadi 

warganegara yang baik dan berguna. 

v Pasal 2 ayat (2) 

3.  Pemeliharaan dan perlindungan, baik 

semasa dalam kandungan maupun 

sesudah dilahirkan. 

v Pasal 2 ayat (3) 

4.  Perlindungan terhadap lingkungan 
hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar. 

v Pasal 2 ayat (4) 
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No 

 

 

 

                                      SUBYEK HUKUM 

HAK                              

 

 SETIAP 

ANAK 

 

KETERANGAN 

5.  Dalam keadaan yang membahayakan, 

anaklah yang pertama-tama berhak 
mendapat pertolongan, bantuan, dan 

perlindungan. 

v Pasal 3 

6.  Anak yang tidak mempunyai orang tua 

berhak memperoleh asuhan oleh negara 

atau orang atau badan. 

      v Pasal  4 ayat (1) 

7.  Anak yang tidak mampu berhak 
memperoleh bantuan agar dalam 

lingkungan keluarganya dapat tumbuh 

dan berkembang dengan wajar. 

 
        v 

Pasal  5 ayat (1) 

8.  Anak yang mengalami masalah 

kelakuan diberi pelayanan dan asuhan 
yang bertujuan menolongnya guna 

mengatasi hambatan yang terjadi dalam 

masa pertumbuhan dan 
perkembangannya. 

v Pasal 6 ayat (1)  

jo ayat (2) 

9.  Anak cacat berhak memperoleh 
pelayanan khusus untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan sejauh batas 
kemampuan dan kesanggupan anak 

yang bersangkutan. 

    v Pasal 7 

10.  Bantuan dan pelayanan yang bertujuan 

mewujudkan kesejahteraan anak 

menjadi hak setiap anak tanpa 
membeda-bedakan jenis kelamin, 

agama, pendirian politik dan kedudukan 

sosial. 

    v Pasal 8 



 
159 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

 

MATRIK HAK  

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
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KETERANGAN 

1.  Korban berhak mendapatkan 

perlindungan dari pihak 
keluarga, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembaga sosial, atau 

pihak lainnya baik 
sementara maupun 

berdasarkan penetapan 

perintah perlindungan dari 
pengadilan. 

v    Pasal 10 huruf a 

2.  Korban berhak mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 

dengan kebutuhan medis. 

v    Pasal 10 huruf b 

3.  Korban berhak mendapatkan 

penanganan secara khusus 
berkaitan dengan 

kerahasiaan korban. 

v    Pasal 10 huruf c 

4.  Korban berhak mendapatkan 

pendampingan oleh pekerja 

sosial dan bantuan hukum 
pada setiap tingkat proses 

pemeriksaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

v    Pasal 10 huruf d 

5.  Korban berhak mendapatkan 
pelayanan bimbingan rohani. 

v    Pasal 10 huruf e 
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang  Pornografi. 

 

MATRIK HAK  

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI 
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KETERANGAN 

1.  Masyarakat dapat berperan serta 

dalam melakukan pencegahan 

terhadap pembuatan, 
penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi. 

   v Pasal 20 

2.  (1) Peran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 dapat dilakukan dengan 
cara:  

a. melaporkan pelanggaran 

Undang-Undang ini;   

b. melakukan gugatan 
perwakilan ke pengadilan;   

c. melakukan sosialisasi 

peraturan perundangundangan 
yang mengatur pornografi; dan    

d. melakukan pembinaan kepada 

masyarakat terhadap bahaya 
dan dampak pornografi.   

(2) Ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

   v Pasal 21 ayat (1), 

(2) 

3.  Masyarakat yang melaporkan 

pelanggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

(1) huruf a berhak mendapat 

perlindungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

   v Pasal  22 
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4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol 

Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan 

Anak dalam Konflik Bersenjata). 

MATRIK HAK  

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL 

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE 
INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL 

KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM 

KONFLIK BERSENJATA) 
 

 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 

Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak 

Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi 

Anak). 
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KETERANGAN 

1.  

    

Anak mempunyai hak untuk 

tumbuh dan berkembang secara 
sehat dan wajar baik jasmani dan 

rohani maupun sosial dan 

intelektualnya, termasuk dalam 

keadaan konflik bersenjata, baik 

perekrutan maupun sasaran konflik. 

v    Penjelasan UU No. 9 

Tahun 2012. 

2.  Anak mendapat perlindungan   dari 

keterlibatan dalam konflik 

bersenjata. 

v    Penjelasan UU No. 9 

Tahun 2012. 
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MATRIK HAK  

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL 
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE 

SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY 

(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN 
ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK) 

 

 

 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan  Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
No 
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HAK 
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KETERANGAN 

1.  Anak mempunyai hak untuk 

dilindungi dari eksploitasi 

ekonomi dan bekerja pada 
pekerjaan yang membahayakan 

atau mengganggu pendidikan 

anak, merusak kesehatan fisik, 

mental, spiritual, moral dan 
perkembangan sosial anak. 

Pembinaan kesejahteraan anak 

termasuk pemberian 
kesempatan untuk 

mengembangkan haknya, 

pelaksanaannya tidak saja 
merupakan tanggung jawab 

orang tua, keluarga, bangsa, 

dan negara melainkan 
diperlukan pula kerja sama 

internasional. 

 

v    Penjelasan UU 

No. 10 Tahun 

2012 
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MATRIK HAK  

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG USAHA 
 KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG BERMASALAH  

 

 

 

 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang  

Penyelenggaraan  dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
No 

 

 

 
SUBYEK HUKUM 

 
HAK 
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KETERANGAN 

1.  (1) Usaha kesejahteraan 

anak terdiri atas usaha 

pembinaan, pengembangan, 
pencegahan dan 

rehabilitasi. 

(2)  Usaha 
kesejahteraan anak yang 

dilakukan Pemerintah 

dan/atau masyarakat 

ditujukan terutama kepada 
anak yang mempunyai 

masalah antara lain anak 

yang tidak mempunyai 
orang tua dan terlantar, 

anak terlantar, anak yang 

tidak mampu,anak yang 
mengalami masalah 

kelakuan dan anak cacat. 

v    Pasal 4 ayat (1), 

(2) 



 
164 

MATRIK HAK  

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG 
PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PEMULIHAN KORBAN KDRT 

 

 

 

 

 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang  

Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak 
yang Menjadi Korban  atau Pelaku Pornografi. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

No 
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K
O

B
A

N
 

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

P
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KETERANGAN 

1.  Penyelenggaraan 

kegiatan pemulihan 

korban meliputi : a. 
pelayanan kesehatan; b. 

pendampingan korban; 

c. konseling; d. 
bimbingan rohani; dan e. 

resosialisasi 

v    Pasal  4 huruf a, 

b, c, d, e. 

2.  Untuk kepentingan 

pemulihan, korban 

berhak mendapatkan 
pelayanan dari tenaga 

kesehatan, pekerja 

sosial, relawan 

pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani. 

v    Pasal 6 
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MATRIK HAK  

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN,  
PENDAMPINGAN  DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  

ATAU PELAKU PORNOGRAFI 

 

  

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak 

Nasional. 

MATRIK HAK 

        KEPPRES NO. 44 TAHUN 1984 TENTANG HARI ANAK  NASIONAL 

 

 

10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi 

tentang Hak-Hak Anak). 

 

 
No 
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KETERANGAN 

1.  (1) Setiap anak yang 
menjadi korban atau pelaku 

pornografi wajib dibina, 

didampingi, dan dipulihkan 

kondisi sosial dan 
kesehatannya sehingga ia 

dapat tumbuh dan 

berkembang secara sehat.   

v    Pasal 2 ayat (1) 

 

No 
 

 

SUBYEK HUKUM 
HAK 

 A
N

A
K
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E
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E
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A

H
  

 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
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KETERANGAN 

1. Pasal  1 
(1)Dalam rangka pembinaan 

untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak, tanggal 
23 Juli ditetapkan sebagai 

Hari Anak Nasional. 

v   Pasal 1 ayat (1) 
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MATRIK HAK  

KEPPRES NO. 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE 
RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK) 

 

 

 

 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

dalam Konflik Sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
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HAK 
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KETERANGAN 

1.  Bahwa pembinaan 

kesejahteraan anak 
termasuk pemberian 

kesempatan untuk 

mengembangkan 

haknya, 
pelaksanaannya tidak 

saja merupakan 

tanggung jawab orang 
tua, keluarga, bangsa, 

dan negara melainkan 

diperlukan pula 
kerjasama 

internasional. 

v    Penjelasan Keppres 

No. 36 Tahun 1990 



 
167 

 

MATRIK HAK  
PERPRES NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL 

 

 

 

 

 

 

12. Keputusan Menteri Sosial  Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 

tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial 

Anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
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KETERANGAN 

1.  Perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam 
konflik bertujuan untuk 

melindungi, menghormati, dan 

menjamin hak asasi perempuan 
dan anak dalam penanganan 

konflik. 

v    Pasal 2 
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MATRIK HAK  

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NO. 15A/HUK/2010 TENTANG PANDUAN 
UMUM PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK  

 

 

No 
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KETERANGAN 

1.  Tujuan Program 

Kesejahteraan Sosial 

Anak (PKSA) adalah 
terwujudnya 

pemenuhan hak dasar 

anak dan perlindungan 
terhadap anak dari 

penelantaran, 

eksploitasi, dan 
diskriminasi sehingga 

tumbuh kembang, 

kelangsungan hidup 
dan partisipasi anak 

dapat terwujud. 

v    Alinia ke-4 

Kepmensos No. 

15A/HUK/2010 
tentang Panduan 

Umum Program 

Kesejahteraan Sosial 
Anak 

2.  Hak-hak anak 

merupakan bagian 

integral dari HAM, 
berkaitan dengan 

peranan negara, maka 

tiap negara 

mengembankan 
kewajiban yaitu 

melindungi (to protect), 
memenuhi (to fulfill), 
dan menghormati (to 
respect) hak-hak anak. 

Berdasarkan kewajiban 

negara dimaksud maka 
sistem kesejahteraan 

anak dan keluarga 

diimplementasikan 
dalam kerangka 

kebijakan yang sifatnya 

kontinum dari tingkat 
makro sampai mikro. 

v    Alinia ke-18 

Kepmensos No. 

15A/HUK/2010 
tentang Panduan 

Umum Program 

Kesejahteraan Sosial 

Anak 
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13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan  Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penanganan Anak Korban Kekerasan. 

 

 
MATRIK HAK  

PERMENEG PP & PA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN  

ANAK KORBAN KEKERASAN 

 

No 
 
 

SUBYEK HUKUM 
HAK 
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KETERANGAN 

1.  (1) Pedoman Penanganan Anak 

Korban Kekerasan meliputi: a. 

pelayanan identifikasi; b. 

rehabilitasi kesehatan; c. 

rehabilitasi sosial; d. 

pemulangan; e. bantuan 

hukum; dan f. reintegrasi 

sosial.  (2) Penanganan anak 

korban kekerasan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan secara 

khusus sesuai kepentingan 

terbaik bagi anak.   

v    Pasal 1 ayat (1), (2) 
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2.  Pasal 28 B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa “setiap 

anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi “. 

Oleh karena itu orangtua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah 

dan Negara  harus memberi ruang 

bagi tumbuh kembang anak 

secara optimal dan berkewajiban 

melindungi dari kekerasan.  

Dunia anak adalah dunia yang 

dapat dinikmati oleh anak-anak 

tanpa ada kekerasan, tanpa ada 

rasa takut sehingga anak mampu 

mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan dirinya secara 

positif dalam berbagai bentuk. Hal 

ini merupakan hak dasar bagi 

anak yang dijamin oleh konstitusi 

sebagaimana yang diamanahkan 

pada Pasal 13 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak 

menyebutkan bahwa setiap anak 

selama dalam pengasuhan orang 

tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan 

diskriminasi, eksploitasi, baik 

ekonomi maupun seksual, 

penelantaran, kekejaman, 

kekerasan, dan penganiayaan, 

ketidakadilan dan perlakuan salah 

lainnya.selanjutnya dalam Pasal 

15 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak mengamanatkan bahwa 

setiap anak berhak untuk 

memperoleh perlindungan dari 

penyalahgunaan dalam kegiatan 

politik, pelibatan dalam sengketa 

bersenjata, pelibatan dalam 

kerusuhan sosial, pelibatan dalam 

peristiwa yang mengandung unsur 

kekerasan dan pelibatan dalam 

peperangan.  

v    Penjelasan Permeneg PP 

dan PA No. 2 Tahun 2011 

alinia 1, 2. 
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14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan  Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan 

Partisipasi Anak  dalam Pembangunan. 

MATRIK HAK  
PERMENEG PP DAN PA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN 

PARTISIPASI ANAK  DALAM PEMBANGUNAN 

 

 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang  

Taman Anak  Sejahtera. 

MATRIK HAK  
PERMENSOS NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG TAMAN ANAK SEJAHTERA 
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KETERANGAN 

1.  Kebijakan Partisipasi Anak 

dalam Pembangunan 

menjadi acuan bagi 
kementerian/lembaga 

dalam melaksanakan  

program dan kegiatan yang 
terkait dengan partisipasi 

anak dalam pembangunan. 

v    Pasal 2 

 

No 
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KETERANGAN 

1.  Taman Anak Sejahtera 

didirikan dengan tujuan 

terwujudnya kesejahteraan 
anak melalui pengasuhan, 

perawatan, pendidikan, 

kesehatan dan 
perlindungan. 

v    Pasal 2 
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16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 

2010  tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

 

MATRIK HAK  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO. 7 TAHUN 2010 

TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

No 

 
 

SUBYEK HUKUM 
HAK 
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KETERANGAN 

1.  Setiap anak memiliki  hak  sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan, meliputi:  
a. untuk dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari tindak kekerasan, 
eksploitasi dan keterlantaran;  
b. atas suatu nama sebagai identitas 
diri dan status kewarganegaraan;  

c. untuk beribadah menurut 
agamanya dalam bimbingan orang 
tua;  
d. untuk mengetahui orang tuanya, 
dibesarkan dan diasuh oleh orang 
tuanya sendiri;  
e. memperoleh pelayanan kesehatan;  
f. memperoleh pendidikan dan 
pengajaran sesuai dengan tingkat 

umur, kondisi fisik dan mental,  
kecerdasan serta  minat dan 

bakatnya;  
g. menyatakan dan didengar 
pendapatnya serta menerima, mencari 
dan memberikan informasi;   
h. beristirahat dan memanfaatkan 
waktu luang, bermain, berekrekreasi, 
berkreasi demi pengembangan diri;  
i. memperoleh perlindungan dari 
penyalahgunaan dalam kegiatan 
politik, pelibatan dalam sengketa 
bersenjata, pelibatan dalam 
kerusuhan sosial, pelibatan dalam 

peristiwa yang mengandung unsur 
kekerasan, pelibatan dalam 

v    Pasal 4 
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2. Kewajiban 

Dalam analisis dan evaluasi hukum terhadap 16 (enam 

belas) peraturan perundang-undangan terkait perlindungan 

kelompok rentan fokus kesejahteraan anak, terdapat  kewajiban 

yang berpotensi tumpang tindih dalam pengaturan dan 

penegakannya ketika tidak dimaknai secara benar yang pada 

pelaksanaannya terkoordinasi satu sama lain. Secara terinci 

kewajiban tersebut  dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. 

 

 
No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 

MASYARAKAT 
PEMERINTAH  KETERANGAN 

1.  Usaha kesejahteraan anak 

terdiri atas usaha 
pembinaan, pengembangan, 

pencegahan dan rehabilitasi 

 v Pasal 11 ayat (1) 

2.  Usaha kesejahteraan anak 

dilakukan oleh pemerintah 

dan atau masyarakat. 

v v Pasal 11 ayat (2) 

3.  Usaha kesejahteraan anak 
yang dilakukan oleh 

pemerintah dan atau 

v v Pasal 11 ayat (3) 

peperangan, sasaran penganiayaan, 
penyiksaan atau penjatuhan 

hukuman yang tidak manusiawi dan 
pelibatan anak dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk; 
j. memperoleh perlindungan dari 
bahaya rokok, pornografi dan 
tontonan kekerasan atau hal-hal lain 
yang berdampak pada perubahan 
tumbuh kembang anak;  
k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan. 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 

MASYARAKAT 
PEMERINTAH  KETERANGAN 

masyarakat dilaksanakan 
baik di dalam maupun di 

luar panti. 

4.  Pemerintah mengadakan 

pengarahan, bimbingan, 

bantuan dan pengawasan 
terhadap usaha 

kesejahteraan anak yang 

dilakukan masyarakat. 

 v Pasal 11 ayat (4) 

 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan  dalam Rumah Tangga. 

 
No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 
KAT KETERANGAN 

1. Pemerintah bertanggung 

jawab dalam upaya 
pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga. 

v  Pasal 11 

2. Pemerintah merumuskan 

kebijakan tentang 

penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga, 

menyelenggarakan 

komunikasi informasi dan 
edukasi tentang KDRT, 

sosialisasi dan advokasi 

tentang KDRT, pendidikan 
dan pelatihan sensitif  

gender dan isu KDRT serta 

menetapkan standar dan 

akreditasi pelayanan sensitif 
gender. 

v  Pasal 12 ayat (1) huruf 

a,  

b, c, d. 

3. Pemerintah melalui Menteri 

terkait dapat melakukan 

koordinasi dengan instansi 
terkait dalam melakukan 

kegiatan penghapusan 

KDRT. 

v  Pasal 12 ayat (3) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

4. Untuk menyelenggarakan 
pelayanan terhadap korban, 

Pemerintah dan Pemda 

sesuai dengan  fungsi dan 

tugas masing-masing dapat 
melakukan upaya: 

penyediaan ruang pelayanan 

khusus di kantor kepolisian, 
penyediaan aparat, tenaga 

kesehatan, pekerja sosial, 

dan pembimbing rohani, 
pembuatan dan 

pengembangan sistem dan 

mekanisme kerja sama 
program pelayanan yang 

melibatkan pihak yang 

mudah diakses korban dan 

memberikan perlindungan 
bagi pendamping, saksi, 

keluarga dan teman korban 

kerja sama dengan 
masyarakat atau lembaga 

sosial lain. 

v v Pasal 13 huruf a, b, c, 
d. 

 

Pasal 14 

5. Setiap orang yang 

mendengar, melihat, atau 

mengetahui terjadinya 
kekerasan dalam rumah 

tangga wajib melakukan 

upaya-upaya sesuai dengan 
batas kemampuannya, 

untuk: mencegah 

berlangsungnya tindak 
pidana, memberikan 

perlindungan kepada 

korban, memberikan 
pertolongan darurat dan 

membantu proses 

pengajuan permohonan 

penetapan perlindungan. 

 v Pasal 15 huruf a, b, c, 

d. 

6. Kepolisian wajib 
memberikan keterangan 

kepada korban tentang hak 

korban untuk mendapat 
pelayanan dan 

pendampingan 

v  Pasal 18 

7. Kepolisian wajib segera v  Pasal 19 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

melakukan penyelidikan 
setelah mengetahui atau 

menerima laporan tentang 

terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga. 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

 

 
No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 

BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

PENEGAK 
HUKUM 

 

MASYA 
RAKAT KETERANGAN 

1. Setiap orang 

berkewajiban 
melindungi anak 

dari pengaruh 

pornografi dan 

mencegah akses 
anak terhadap 

informasi 

pornografi. 

 v  v Pasal 15 

2. (1) Pemerintah, 
lembaga sosial, 

lembaga 

pendidikan, 

lembaga 
keagamaan, 

keluarga, 

dan/atau 
masyarakat 

berkewajiban 

memberikan 
pembinaan, 

pendampingan, 

serta pemulihan 
sosial, kesehatan 

fisik dan mental 

bagi setiap anak 

yang menjadi 
korban atau 

pelaku pornografi.  

(2) Ketentuan lebih 

v v  v Pasal 16 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 
BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

PENEGAK 

HUKUM 

 

MASYA 

RAKAT KETERANGAN 

lanjut mengenai 
pembinaan, 

pendampingan, 

serta pemulihan 

sosial, kesehatan 
fisik dan mental 

sebagaimana 

dimaksud pada 
ayat (1) diatur 

dengan Peraturan 

Pemerintah.  

3. Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 
wajib melakukan 

pencegahan 

pembuatan, 
penyebarluasan, 

dan penggunaan 

pornografi. 

 v   Pasal 17 

4. (3) Penyidik, 

penuntut umum, 
dan para pejabat 

pada semua 

tingkat 
pemeriksaan 

dalam proses 

peradilan wajib 
merahasiakan 

dengan sungguh-

sungguh atas 

kekuatan sumpah 
jabatan, baik isi 

maupun informasi 

data elektronik 
yang dimusnahkan 

atau dihapus. 

  v v Pasal 27 ayat (3) 

5. Pada saat Undang-

Undang ini 

berlaku, dalam 
waktu paling lama 

1 (satu) bulan 

setiap orang yang 
memiliki atau 

menyimpan 

produk pornografi 
sebagaimana 

   v Pasal 43 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 
BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

PENEGAK 

HUKUM 

 

MASYA 

RAKAT KETERANGAN 

dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) 

harus 

memusnahkan 

sendiri atau 
menyerahkan 

kepada pihak yang 

berwajib untuk 
dimusnahkan. 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol 

Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan 

Anak dalam Konflik Bersenjata). 

 
No 

 

 

LEMBAGA 
KEWAJIBAN 

 BADAN 
PUBLIK 

PEMERIN 
TAH  

 
MASYARA 

KAT KETERANGAN 

1. Melindungi anak 

dari keterlibatan 

dalam konflik 

bersenjata.  

 

 v  Penjelasan  

UU No. 9 Tahun 
2012 

2. a. mengambil 

langkah-langkah 

yang 
memungkinkan 

untuk memastikan 

bahwa anggota dari 

angkatan bersenjata 
yang belum 

berumur 18 tahun 

tidak dilibatkan 
secara langsung 

dalam peperangan;  

  
b. menaikkan batas 

 v  Penjelasan  

UU No. 9 Tahun 

2012 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

usia minimum 
perekrutan sukarela 

dalam angkatan 

bersenjata nasional 

dengan 
mempertimbangkan 

prinsip pada 

Konvensi Hak-hak 
Anak dan Protokol 

Opsional ini;  

  
c. memastikan 

bahwa orang yang 

belum berusia 18 
tahun tidak direkrut 

dalam wajib militer;  

  

 d. mengambil 
langkah-langkah 

untuk mencegah, 

melarang, dan 
mengkriminalisasi 

kelompok 

bersenjata yang 
bukan bagian dari 

angkatan bersenjata 

nasional dalam 
keadaan apapun 

untuk merekrut 

atau menggunakan 

anak di bawah usia 
18 tahun untuk 

dilibatkan dalam 

konflik bersenjata;  
  

e. mengambil 

langkah-langkah 
administratif dan 

tindakan lainnya 

yang diperlukan 
untuk 

mengefektifkan 

pelaksanaan dan 
penegakan 

ketentuan yang 

diatur dalam 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

Protokol Opsional 
ini;  

  

f. mengambil semua 

langkah yang 
memungkinkan 

untuk menjamin 

bahwa orang di 
dalam yurisdiksi 

mereka direkrut 

atau digunakan 
dalam peperangan 

yang bertentangan 

dengan Protokol 
Opsional ini untuk 

didemobilisasi atau 

dibebastugaskan;  

  
g. menjalin kerja 

sama antar Negara-

Negara Pihak, 
termasuk kerja 

sama teknik dan 

bantuan finansial, 
dalam 

melaksanakan 

Protokol Opsional 
ini, termasuk dalam 

pencegahan 

terhadap semua 

kegiatan yang 
bertentangan 

dengan Protokol 

Opsional, serta di 
bidang rehabilitasi 

dan reintegrasi 

sosial bagi korban. 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 

(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak). 

 

 

No 

 
 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

1.  Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat internasional 

harus turut serta secara aktif 

dalam rangka mencegah, 
memberantas, dan 

menghukum pelaku tindak 

pidana penjualan anak, 
prostitusi anak, dan 

pornografi anak. 

v  Penjelasan UU No. 10 
Tahun 2012 

2. a. melarang penjualan anak, 

prostitusi anak, dan 

pornografi anak; b. menjamin 
adanya perbuatan yang 

diatur dalam hukum pidana 

atau pemidanaannya, baik 

yang dilakukan orang 
perseorangan maupun badan 

hukum (korporasi) mengenai: 

perbuatan menawarkan, 
menyediakan, dan menerima 

anak dengan cara apapun 

untuk tujuan eksploitasi 
seksual, jual beli organ 

tubuh, atau kerja paksa; 

memperoleh persetujuan 
dengan cara-cara yang tidak 

semestinya untuk adopsi 

anak sehingga melanggar 
instrumen hukum 

internasional mengenai 

adopsi anak;  menawarkan, 

memperoleh, menyediakan 
seorang anak untuk 

prostitusi;  memproduksi, 

mendistribusikan, 

v v Penjelasan UU No. 10 

Tahun 2012 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

menyebarluaskan, 
mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, menjual atau 

memiliki hal-hal untuk 

tujuan pornografi anak. c. 
memastikan bahwa 

pelanggaran-pelanggaran 

tersebut dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran yang 

dapat diekstradisikan; d. 

melakukan kerja sama 
internasional dalam 

memberikan bantuan hukum 

timbal balik dalam masalah 
pidana; 

e. mengambil langkah-

langkah untuk menetapkan 

perampasan dan penyitaan 
benda, harta kekayaan, dan 

barang bukti yang digunakan 

untuk melakukan tindak 
pidana serta mencabut izin 

baik sementara maupun 

permanen terhadap tempat 
usaha yang digunakan untuk 

melakukan tindak pidana 

sesuai dengan hukum 
nasional;  

 f. mengambil langkah-

langkah untuk melindungi 

hak-hak dan kepentingan 
terbaik bagi anak yang 

menjadi korban, termasuk 

dengan mengakui kebutuhan 
khususnya, 

mempertimbangkan dengan 

sungguh-sungguh 
pendapatnya, memberikan 

dukungan yang diperlukan 

selama dalam proses hukum, 
dan membebaskan dari 

segala bentuk ancaman dan 

balas dendam;  
 g. memberikan perlindungan 

terhadap hak dan 

kepentingan anak sebagai 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

korban dari tindakan yang 
dilarang dalam Protokol 

Opsional ini terutama 

dilakukan dengan: i. 

menjamin bahwa keraguan 
mengenai usia korban tidak 

menghalangi dimulainya 

suatu penyelidikan; ii. 
mengambil langkah-langkah 

untuk memastikan pemberian 

pelatihan yang sesuai, 
khususnya di bidang hukum 

dan psikologis bagi para 

pendamping korban; iii. 
mengambil langkah-langkah 

untuk menjamin keselamatan 

dan integritas orang-orang 

dan/atau organisasi yang 
melakukan upaya 

pencegahan dan/atau 

perlindungan dan rehabilitasi 
korban. 

h. mengadopsi, memperkuat, 

menyebarluaskan, dan 
melaksanakan undang-

undang, kebijakan, dan 

programprogram sosial serta 
dukungan administratif 

untuk mencegah pelanggaran 

sebagaimana dimaksud 

dalam Protokol ini;  
  i. meningkatkan kesadaran 

di masyarakat luas, termasuk 

anak-anak, melalui 
pendidikan dan pelatihan, 

serta informasi dengan 

berbagai cara yang sesuai 
mengenai tindakan 

pencegahan dan dampak 

yang merusak akibat 
pelanggaran;  

 j. mengambil langkah-

langkah yang memungkinkan 
dalam rangka menjamin 

tersedianya bantuan yang 

layak bagi korban 



 
184 

 

No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

pelanggaran, termasuk 
reintegrasi sosial dan 

pemulihan fisik dan psikis 

secara penuh;  

 k. meyakinkan bahwa semua 
anak korban pelanggaran 

yang diatur dalam Protokol ini 

tanpa diskriminasi 
memperoleh akses terhadap 

prosedur untuk memperoleh 

kompensasi  atas kerugian 
dari pihak yang bertanggung 

jawab;  

 l. mengambil langkah-
langkah yang tepat dan efektif 

untuk melarang produksi dan 

penyebaran materi iklan yang 

mengandung tindak pidana 
yang diatur dalam Protokol 

ini;  

 m. mengambil semua 
langkah yang diperlukan 

untuk memperkuat kerja 

sama internasional melalui 
perjanjian multilateral, 

regional dan bilateral dalam 

rangka pencegahan, 
penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan hukuman 

bagi pihak-pihak yang 

bertanggung jawab atas 
tindakan yang terkait dengan 

penjualan anak, prostitusi 

anak, pornografi anak;  
 n. meningkatkan kerja sama 

internasional untuk 

membantu anak yang 
menjadi korban dalam 

pemulihan fisik dan psikis, 

pemulangan, dan reintegrasi 
sosial mereka;  

  o. memperkuat kerja sama 

internasional untuk 
mengatasi akar masalah, 

seperti kemiskinan dan 

ketidakberdayaan yang 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

melandasi kerentanan anak-
anak terhadap terjadinya 

penjualan anak-anak, 

prostitusi anak, pornografi 

anak; 

 

 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 

 

No 
 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 
KAT KETERANGAN 

1.  (1) Usaha kesejahteraan 

anak pertama-tama dan 
terutama menjadi tanggung 

jawab orang tua. 

(2) Pemerintah dan/atau 

masyarakat melaksanakan 
usaha kesejahteraan anak 

dengan tujuan membantu 

mewujudkan kesejahteraan 
anak. 

(3) Pemerintah 

mendorong, membimbing, 
membina masyarakat untuk 

berperan serta melaksanakan 

usaha kesejahteraan anak. 

v v Pasal 2 ayat (1), (2), (3) 

2.  Usaha yang dilakukan oleh 

Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) dan ayat (3) yang bersifat 

lintas sektoral, dilakukan 
secara terkoordinasi, terpadu 

dan dilaksanakan sesuai 

dengan tanggung jawab, 

tugas dan fungsi masing-
masing. 

v  Pasal 3 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

 

 

No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 

KETERA 

NGAN 

1. (1) Penyelenggaraan 

pemulihan terhadap korban 
dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah dan pemerintah 

daerah serta lembaga sosial 
sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing, 

termasuk menyediakan 
fasilitas yang diperlukan 

untuk pemulihan korban. (2) 

Fasilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : a. ruang pelayanan 

khusus di jajaran kepolisian; 

b. tenaga yang ahli dan 
profesional; c. pusat 

pelayanan  dan rumah aman; 

dan d. sarana dan prasarana 
lain yang diperlukan untuk 

pemulihan korban. (3) 

Menteri dapat melakukan 
koordinasi dengan instansi 

terkait dalam melaksanakan 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2). 

v v  Pasal 2 ayat (1), 

(2), (3) 

2. (1) Pelayanan kesehatan 

dilakukan oleh tenaga 

kesehatan di sarana 
kesehatan milik pemerintah, 

pemerintah daerah, dan 

masyarakat, termasuk 
swasta dengan cara 

memberikan pelayanan 

pengobatan dan pemulihan 

kesehatan korban. (2) 
Pendampingan korban 

dilakukan oleh tenaga 

kesehatan, pekerja sosial, 

v v v Pasal 5 ayat (1), 

(2), (3), (4), (5) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 

KETERA 

NGAN 

relawan pendamping, 

dan/atau pembimbing rohani 

dengan cara memberikan 
konseling, terapi, bimbingan 

rohani dan advokasi guna 

penguatan dan pemulihan 
diri korban. (3) Pemberian 

konseling dilakukan oleh 

pekerja sosial, relawan 

pendamping, dengan 
mendengarkan secara empati 

dan menggali permasalahan 

untuk penguatan psikologis 
korban. (4) Bimbingan rohani 

dilakukan oleh pembimbing 

rohani dengan cara 
memberikan penjelasan 

mengenai hak dan 

kewajibannya, serta 
penguatan iman dan takwa 

sesuai dengan agama dan 

kepercayaan yang dianutnya. 
(5) Resosialisasi korban 

dilaksanakan oleh instansi 

sosial dan lembaga sosial 

agar korban dapat kembali 
melaksanakan fungsi 

sosialnya dalam masyarakat. 

3. (1) Tenaga kesehatan harus 

memberikan pelayanan 

pengobatan dan pemulihan 
kesehatan korban sesuai 

dengan standar profesi, 

standar prosedur 
operasional, dan kebutuhan 

medis korban. (2) Pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan di sarana 

kesehatan dasar dan sarana 

kesehatan rujukan milik 
pemerintah, pemerintah 

daerah atau masyarakat 

termasuk swasta. (3) 

Ketentuan lebih lanjut 
sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur  

 v  Pasal 7 ayat (1), 

(2), (3) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 

KETERA 

NGAN 

dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan. 

4. (1) Dalam memberikan 

pelayanan kepada korban, 

tenaga kesehatan melakukan 
upaya : a. anamnesis kepada 

korban; b. pemeriksaan 

kepada korban; c. 
pengobatan penyakit; d. 

pemulihan kesehatan, baik 

fisik maupun psikis; e. 
konseling; dan/atau f. 

merujuk ke sarana kesehatan 

yang lebih memadai bila 
diperlukan. 

(2) Selain upaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

untuk kasus tertentu, tenaga 
kesehatan dapat melakukan : 

a. pelayanan keluarga 

berencana darurat untuk 
korban perkosaan; dan b. 

pelayanan kesehatan 

reproduksi lainnya sesuai 
dengan kebutuhan medis. (3) 

Dalam memberikan 

pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), tenaga kesehatan 

harus membuat rekam medis 

sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-

undangan. (4) Untuk setiap 

tindakan medis yang akan 
dilakukan oleh tenaga 

kesehatan harus ada 

persetujuan tindakan medis 
(informed consent) dari 

korban atau keluarganya 

sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-

undangan. (5) Untuk 

keperluan penyidikan, tenaga 

kesehatan yang berwenang 
harus membuat visum et 
repertum dan/atau visum et 

 v  Pasal 8 ayat (1), 

(2), (3), (4), (5), 

(6) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 

KETERA 

NGAN 

repertum psichiatricum atau 

membuat surat keterangan 

medis. (6) Ketentuan lebih 
lanjut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri 

Kesehatan. 

 

 

 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Pembinaan, Pemdampingan dan Pemulihan Terhadap Anak 

yang Menjadi Korban  atau Pelaku Pornografi. 

 

 

No 
 

 

LEMBAGA 

 
 

 

KEWAJIBAN 

 

BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH 

 

MASYARA 
KAT KETERA 

NGAN 

1. (1) Setiap anak yang menjadi 

korban atau pelaku pornografi 

wajib dibina, didampingi, dan 
dipulihkan kondisi sosial dan 

kesehatannya sehingga ia 

dapat tumbuh dan 
berkembang secara sehat.  ( 

(2) Kewajiban membina, 

mendampingi, dan 
memulihkan kondisi sosial 

dan kesehatan anak yang 

menjadi korban atau pelaku 

pornografi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh 

Pemerintah, lembaga sosial, 
lembaga pendidikan, lembaga 

keagamaan, keluarga, 

dan/atau masyarakat. (3) 
Kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) juga 

v v v Pasal 2 ayat 

(1), (2), (3) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

 

 

 

KEWAJIBAN 

 

BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH 

 

MASYARA 

KAT KETERA 

NGAN 

dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Dalam melaksanakan 

pembinaan, pendampingan, 

dan pemulihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, 

Pemerintah, pemerintah 

daerah, lembaga sosial, 

lembaga pendidikan, lembaga 

keagamaan, keluarga, 

dan/atau masyarakat harus 

memberikan pelayanan 

sehingga terpenuhi 

kebutuhan dan kepentingan 

terbaik anak yang menjadi 

korban atau pelaku 

pornografi.  

v v v Pasal 3 

3. Pemerintah, pemerintah 

daerah, lembaga sosial, 

lembaga pendidikan, dan 

lembaga keagamaan dalam 

melaksanakan pembinaan, 

pendampingan, dan 

pemulihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 

harus berdasarkan standar 

pelayanan. 

v v  Pasal 4 

4. (1) Standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ditetapkan oleh 

Menteri setelah berkoordinasi 

dengan menteri terkait. (2) 

Standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat 

penanganan awal, 

pembinaan, pendampingan, 

dan pemulihan terhadap anak 

 v  Pasal 5 
ayat(1), (2) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

 

 

 

KEWAJIBAN 

 

BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH 

 

MASYARA 

KAT KETERA 

NGAN 

yang menjadi korban atau 

pelaku pornografi. 

5. Standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 menjadi 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. 

v v  Pasal 6 

6. (1) Dalam hal diperlukan, 

Pemerintah, pemerintah 

daerah, lembaga sosial, 

lembaga pendidikan, dan 

lembaga keagamaan dapat 

mengembangkan standar 

pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 

sesuai dengan kebutuhan dan 

tugas fungsinya masing-

masing.   

 (2) Pengembangan standar 

pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus 

didasarkan pada pemenuhan 

kebutuhan dan kepentingan 

terbaik bagi anak yang 

menjadi korban atau pelaku 

pornografi serta dapat 

dipertanggungjawabkan.  

v v  Pasal 7 ayat 
(1), (2) 

7. Pasal 8: Pelayanan 

pembinaan, pendampingan, 

dan pemulihan terhadap anak  

yang menjadi korban atau 

pelaku pornografi dapat 

v v v Pasal 8, 9 
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No 

 

 

LEMBAGA 

 

 

 

KEWAJIBAN 

 

BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH 

 

MASYARA 

KAT KETERA 

NGAN 

diberikan di fasilitas 

pelayanan kesehatan, panti 

sosial, pondok pesantren dan 

yayasan keagamaan, satuan 

pendidikan, dan tempat lain 

yang memberikan pelayanan 

pembinaan, pendampingan, 

dan pemulihan. 

Pasal 9:  Petugas pada tempat 

pelayanan pembinaan, 

pendampingan, dan 

pemulihan terhadap anak 

yang menjadi korban atau 

pelaku pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 wajib: a. memberikan 

layanan secara komprehensif; 

b. memberikan perlindungan 

dan pemenuhan hak; c. 

memberikan kemudahan, 

kenyamanan, dan 

keselamatan; dan  d. menjaga 

kerahasiaan.   

8. (1) Dalam menerima dan 

melayani anak yang menjadi 

korban atau pelaku 

pornografi, petugas 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 terlebih dahulu harus 

melakukan identifikasi 

terhadap anak yang menjadi 

korban atau pelaku 

pornografi.  (2) Identifikasi 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk 

memastikan penanganan 

yang tepat untuk anak yang 

menjadi korban atau pelaku 

pornografi. (3) Identifikasi 

sebagaimana dimaksud pada 

v v v Pasal 10 ayat 

(1), (2), (3) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

 

 

 

KEWAJIBAN 

 

BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH 

 

MASYARA 

KAT KETERA 

NGAN 

ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan standar pelayanan. 

 

 

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari 

Anak Nasional. 

 

 

No 

 
 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

1. Pemerintah bertanggung 

jawab dalam upaya 

pencegahan kekerasan dalam 

rumah tangga. 

 v  Pasal 11 

2. Pemerintah merumuskan 
kebijakan tentang 

penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga, 

menyelenggarakan 
komunikasi informasi dan 

edukasi tentang KDRT, 

sosialisasi dan advokasi 
tentang KDRT, pendidikan 

dan pelatihan sensitif  gender 

dan isu KDRT serta 
menetapkan standar dan 

akreditasi pelayanan sensitif 

gender. 

 v  Pasal 12 ayat 
(1) huruf a,  

b, c, d. 

3. Pemerintah melalui Menteri 

terkait dapat melakukan 
koordinasi dengan instansi 

terkait dalam melakukan 

kegiatan penghapusan 
KDRT. 

 v  Pasal 12 ayat 

(3) 

4. Untuk menyelenggarakan 
pelayanan terhadap korban, 

Pemerintah dan Pemda 

sesuai dengan  fungsi dan 
tugas masing-masing dapat 

v v v Pasal 13 huruf 
a, b, c, d. 

Pasal 14 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

melakukan upaya: 
penyediaan ruang pelayanan 

khusus di kantor kepolisian, 

penyediaan aparat, tenaga 

kesehatan, pekerja sosial, 
dan pembimbing rohani, 

pembuatan dan 

pengembangan sistem dan 
mekanisme kerja sama 

program pelayanan yang 

melibatkan pihak yang 
mudah diakses korban dan 

memberikan perlindungan 

bagi pendamping, saksi, 
keluarga dan teman korban 

kerja sama dengan 

masyarakat atau lembaga 

sosial lain. 

5. Setiap orang yang 
mendengar, melihat, atau 

mengetahui terjadinya 

kekerasan dalam rumah 
tangga wajib melakukan 

upaya-upaya sesuai dengan 

batas kemampuannya, 

untuk: mencegah 
berlangsungnya tindak 

pidana, memberikan 

perlindungan kepada korban, 
memberikan pertolongan 

darurat dan membantu 

proses pengajuan 
permohonan penetapan 

perlindungan. 

  v Pasal 15 huruf 
a, b, c, d. 

6. Kepolisian wajib memberikan 

keterangan kepada korban 

tentang hak korban untuk 
mendapat pelayanan dan 

pendampingan. 

 v  Pasal 18 

7. Kepolisian wajib segera 

melakukan penyelidikan 

setelah mengetahui atau 
menerima laporan tentang 

terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga. 

 v  Pasal 19 
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10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi 

tentang Hak-Hak Anak). 

 

 

No 

 
 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

1.  Bahwa pembinaan 

kesejahteraan anak termasuk 

pemberian kesempatan 
untuk mengembangkan 

haknya, pelaksanaannya 

tidak saja merupakan 

tanggung jawab orang tua, 
keluarga, bangsa, dan negara 

melainkan diperlukan pula 

kerjasama internasional. 

 v v Penjelasan 

Keppres No. 

36 Tahun 
1990. 

 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

dalam Konflik Sosial. 

 

 
No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 

BADAN 
PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 
MASYARA 

KAT KETERANGAN 

1. (1) Perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan 

dan anak dalam konflik 

dilaksanakan oleh: a. 

kementerian/lembaga 
terkait sesuai dengan 

kewenangannya; dan b. 

pemerintah daerah. (2) 
Pemerintah daerah dalam 

melaksanakan 

perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan 

dan anak dalam konflik 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b wajib 

memperhatikan kondisi, 

 v  Pasal 3 ayat (1), 
(2) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 
BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT KETERANGAN 

situasi, permasalahan, dan 
penanganan konflik di 

daerah. 

 

 

12. Keputusan Menteri Sosial  Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 

tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial 

Anak. 

 

 

No 
 

 

LEMBAGA 
KEWAJIBAN 

 

BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 
TAH  

 

MASYARA 
KAT 

KETERANGAN 

1. Kebijakan pelayanan sosial 

anak pada masa lalu 

cenderung dilaksanakan 

secara 
sektoral/fragmentaris,  

jangkauan pelayanan sosial 

terbatas, reaktif merespon 
masalah yang aktual, fokus 

pada pelayanan berbasis 

institusi/panti sosial, serta 
belum adanya rencana 

strategis nasional yang 

dijadikan acuan bagi 
pemangku kepentingan 

dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan 

perlindungan anak. Untuk 
itu pada masa yang akan 

datang diperlukan 

kebijakan dan program 
kesejahteraan sosial anak 

yang terpadu dan 

berkelanjutan, serta dapat 
menjangkau seluruh anak 

yang mengalami masalah 

sosial, melalui sistem dan 
program kesejahteraan 

sosial yang melembaga dan 

 v v Alinia ke-1 

Kepmensos No. 

15A/HUK/2010 

tentang Panduan 
Umum Program 

Kesejahteraan 

Sosial Anak. 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 

BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 
KETERANGAN 

profesional dan 

mengedepankan peran dan 

tanggung jawab keluarga 
dan masyarakat. 

 

 

 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan  Anak  Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penanganan Anak Korban Kekerasan. 

 

 

No 

 
 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 

KETERAN 

GAN 

1. (1) Pedoman Penanganan 

Anak Korban Kekerasan 

menjadi acuan Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah, 

Organisasi Masyarakat, 

Lembaga Layanan yang 

menangani anak korban 

kekerasan.  (2) Pedoman 

Penanganan Anak Korban 

Kekerasan disusun dan 

diterapkan dalam rangka 

penyelenggaraan urusan 

wajib Pemerintahan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota yang 

berkaitan dengan 

perlindungan anak yang 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

 v v Pasal 3 ayat (1), 
(2) 

2. Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah, Organisasi 

Masyarakat, Lembaga 

Layanan yang menangani 

anak korban kekerasan 

dalam melaksanakan 

Pedoman Penanganan Anak 

 v v Pasal 4 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 

KETERAN 

GAN 

Korban Kekerasan 

disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan, 

kemampuan kelembagaan,  

sarana, prasarana, dan 

petugas yang menangani 

anak korban kekerasan.  

 

 

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan  Anak  Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. 

 

 
No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 

BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 
MASYARA 

KAT 

KETERA 

NGAN 

1. Kebijakan partisipasi anak 

dalam pembangunan dapat 

dijadikan acuan bagi 
daerah dalam menyusun 

program dan  kegiatan 

partisipasi anak dalam 
pembangunan daerah yang 

disesuaikan dengan 

kondisi, situasi, 

kebutuhan, dan 
kemampuan daerah.    

 v  Pasal 5 
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15. Peraturan Menteri Sosial  Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Taman Anak Sejahtera. 

 
No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 
KAT 

KETERA 

NGAN 

1. Taman Anak Sejahtera 

mempunyai tugas: a. 
membantu fungsi orang 

tua/wali dalam pemenuhan 

kesejahteraan anak, agar 

anak memperoleh 
pengasuhan untuk dapat 

tumbuh, berkembang, 

berpartisipasi dan 
bersosialisasI; 

b. membantu anak pada 

proses sosialisasi, 
pembelajaran dini dan 

perawatan, baik secara 

individu maupun kelompok 
agar anak dapat sehat, 

cerdas, ceria, dan berakhlak 

mulia; c. memberikan 
pengasuhan, perawatan,dan 

perlindungan bagi anak dari 

penelantaran, eksploitasi, 

perlakuan salah, kekerasan 
dan diskriminasi yang dapat 

mengganggu kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang 
anak serta pembentukan 

kepribadian anak; d. 

menyelenggarakan 
konsultasi dan penguatan 

tanggung jawab orang 

tua/keluarga dalam 
melaksanakan pengasuhan 

dan perlindungan anak; dan 

e. menyelenggarakan 

sosialisasi mengenai Taman 
Anak Sejahtera dan 

penyuluhan sosial mengenai 

Program Kesejahteraan 
Sosial Anak kepada 

lingkungan masyarakat. 

 v  Pasal 3 
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16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 7 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

 

 

No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 

KETERA 

NGAN 

1. (1) Jika terjadi 

perkawinan campuran 

antara warga negara 
Republik Indonesia dan 

warga negara asing, anak 

yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut 

berhak memperoleh 

kewarganegaraan dari 
ayah atau ibunya sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
(2) Dalam hal terjadi 

perceraian dari 

perkawinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1), 

anak berhak untuk 

memilih atau 
berdasarkan putusan 

pengadilan, berada dalam 

pengasuhan salah satu 
dari kedua orang tuanya. 

(3) Dalam hal terjadi 

perceraian sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (2), 
sedangkan anak belum 

mampu menentukan 

pilihan dan ibunya 
berkewarganegaraan 

Republik Indonesia, demi 

kepentingan terbaik anak 
atau atas permohonan 

ibunya, pemerintah 

daerah berkewajiban 
mengurus status 

kewarganegaraan 

Republik Indonesia bagi 
anak tersebut.  

 v  Pasal 8 ayat (1), 

(2), (3) 

2. Pemerintah Daerah, 
LSM/Orsos, 

v v v Pasal 9 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 

KETERA 

NGAN 

masyarakat, dan 

keluarga berkewajiban  
memberi perlindungan 

anak bagi anak dalam 

kandungan, anak 
balita, anak  usia  

sekolah, anak terlantar, 
anak yang memerlukan 

perlindungan khusus 
sesuai  

dengan peraturan 
perundang-undangan.  

  
3. (1) Perlindungan 

khusus bagi anak yang 
berhadapan dengan 

hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 

14 huruf b meliputi 
anak yang berkonflik 

dengan hukum dan 

anak korban tindak 
pidana, merupakan 

kewajiban dan 
tanggung jawab 

Pemerintah Daerah, 
Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan, orang tua, 
keluarga dan 

masyarakat. 

 v v Pasal 16 ayat (1) 

4. Pemerintah Daerah, 

masyarakat, keluarga, 
dan orang tua 

berkewajiban dan 
bertanggung jawab 

terhadap 
penyelenggaraan 

perlindungan anak. 

 v v Pasal 31 

5. (1) Pemerintah Daerah 

wajib memfasilitasi 

dan/atau membentuk 

Forum Anak Daerah 

 v  Pasal 36 ayat (1), 

(2), (3) 
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No 

 

 

LEMBAGA 

KEWAJIBAN 

 BADAN 

PUBLIK 

PEMERIN 

TAH  

 

MASYARA 

KAT 

KETERA 

NGAN 

sebagai wadah bagi 

anak untuk 

berkumpul, 

menyatakan dan 

didengar pendapatnya, 

serta mencari, 

menerima dan 

menyampaikan 

informasi.  (2) Forum 

Anak Daerah 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibentuk 

oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. (3) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai Forum Anak 

Daerah ditetapkan 

dengan Peraturan 

Gubernur.  

 

 

C. Perlindungan 

 

 Dalam analisis dan evaluasi hukum terhadap 16 (enam 

belas) peraturan perundang-undangan terkait perlindungan 

kelompok rentan fokus kesejahteraan anak, berisi perlindungan 

terhadap kebutuhan kesejahteraan anak yang berpotensi 

tumpang tindih dalam pengaturan dan penegakannya ketika 

tidak dimaknai secara benar yang dalam pelaksanaannya 

ternyata terkoordinasi satu sama lain. Perlindungan diberikan 

berupa kewajiban instansi/lembaga dan dapat berisi perintah 

atau larangan guna melindungi kesejahteraan anak. Secara 
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terinci perlindungan  tersebut  dapat dijelaskan pada tabel 

berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. 

MATRIK PERLINDUNGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK 

 

 

No 
 

 

SUBYEK HUKUM 
PERLINDUNGAN 

B
A

D
A

N
 P

U
B

L
IK

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
T

 

KETERANGAN 

1. Usaha kesejahteraan anak 
adalah usaha 

kesejahteraan sosial yang 

ditujukan untuk 
menjamin terwujudnya 

Kesejahteraan Anak 

terutama terpenuhinya 
kebutuhan pokok anak. 

 v  Pasal 1 angka 1 huruf b 

2. Dalam keadaan yang 
membahayakan, anaklah 

yang pertama-tama 

berhak mendapat 
pertolongan, bantuan, dan 

perlindungan. 

 v  Pasal 3 

3. Anak yang tidak 

mempunyai orang tua 

berhak memperoleh 
asuhan oleh negara atau 

orang atau badan. 

v v v Pasal 4 ayat (1) 

4 Anak yang tidak mampu 

berhak memperoleh 

bantuan agar dalam 
lingkungan keluarganya 

dapat tumbuh dan 

berkembang dengan 
wajar. 

 v  Pasal 5 ayat (1) 

5. Anak yang mengalami 
masalah kelakuan diberi 

pelayanan dan asuhan 

yang bertujuan 
menolongnya guna 

 v  Pasal 6 ayat (1), (2) 
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No 

 

 

SUBYEK HUKUM 
PERLINDUNGAN 

B
A

D
A

N
 P

U
B

L
IK

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
T

 

KETERANGAN 

mengatasi hambatan yang 

terjadi dalam masa 

pertumbuhan dan 
perkembangannya, 

termasuk anak yang telah 

dinyataka bersalah 
melakukan pelanggaran 

hukum berdasarkan 

keputusan hakim. 

6. Anak cacat berhak 

memperoleh pelayanan 
khusus untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan sejauh 
batas kemampuan dan 

kesanggupan anak yang 

bersangkutan. 

 v  Pasal 7 

7. Bantuan dan pelayanan, 

bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan anak 

menjadi hak setiap anak 

tanpa memebeda-bedakan 
jenis kelamin, agama, 

pendirian politik, dan 

kedudukan sosial. 

 v  Pasal 8 

8. Orang tua yang terbukti 

melalaikan tanggung 
jawab atas kesejahteraan 

anak baik secara rohani, 

jasmani maupun sosial 
sehingga mengakibatkan 

timbulnya hambatan 

dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak, 
dapat dicabut kuasa 

asuhnya sebagai orang 

tua dan akan ditunjuk 
orang atau badan sebagai 

wali. 

v  v Pasal 10 ayat (1) 

9. Pencabutan dan 

pengembalian kuasa asuh 

orang tua ditetapkan 
dengan keputusan hakim, 

 v  Pasal 10 ayat (2), (3) 
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No 

 

 

SUBYEK HUKUM 
PERLINDUNGAN 

B
A

D
A

N
 P

U
B

L
IK

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
T

 

KETERANGAN 

pencabutan kuasa asuh 

tidak menghapuskan 

kewajiban orang tua yang 
bersangkutan untuk 

membiayai sesuai dengan 

kemampuannya, 
penghidupan, 

pemeliharaan, dan 

pendidikan anaknya. 

10. Usaha kesejahteraan anak 

terdiri atas usaha 
pembinaan, 

pengembangan, 

pencegahan dan 
rehabilitasi yang 

dilakukan  oleh 

masyarakat di dalam 

panti atau di luar panti di 
bawah pengarahan, 

bimbingan, bantuan, dan 

pengawasan pemerintah. 

v v v Pasal 11 ayat (1), (4) 

11. Kerjasama internasional 
di bidang kesejahteraan 

anak dilaksanakan oleh 

pemerintah atau oleh 

badan lain dengan 
persetujuan Pemerintah. 

v v  Pasal 13  

 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
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MATRIK PERLINDUNGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT 
 

 
No 

 

 

SUBYEK HUKUM 

 
PERLINDUNGAN 

K
E

P
O

L
IS

IA
N

 

P
N

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
T

 

KETERANGAN 

1. Korban berhak 

mendapatkan: a. 

perlindungan dari 
pihak keluarga, 

kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, 
lembaga sosial, atau 

pihak lainnya baik 

sementara maupun 

berdasarkan penetapan 
perintah perlindungan 

dari pengadilan; b. 

pelayanan kesehatan 
sesuai dengan 

kebutuhan medis; c. 

penanganan secara 
khusus berkaitan 

dengan kerahasiaan 

korban; d. 
pendampingan oleh 

pekerja sosial dan 

bantuan hukum pada 

setiap tingkat proses 
pemeriksaan sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-
undangan; dan e. 

pelayanan bimbingan 

rohani. 

v v v v Pasal 10 

2. Untuk penyelenggaraan 

pelayanan terhadap 
korban, pemerintah 

dan pemerintah daerah 

sesuai dengan fungsi 
dan tugas masing-

masing dapat 

melakukan upaya: a. 
penyediaan ruang 

pelayanan khusus di 

kantor kepolisian; b. 

v  v  Pasal 13 
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No 

 

 

SUBYEK HUKUM 

 

PERLINDUNGAN 

K
E

P
O

L
IS

IA
N

 

P
N

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
T

 

KETERANGAN 

penyediaan aparat, 

tenaga kesehatan, 

pekerja sosial, dan 
pembimbing rohani; c. 

pembuatan dan 

pengembangan sistem 
dan mekanisme kerja 

sama program 

pelayanan yang 
melibatkan pihak yang 

mudah diakses oleh 

korban; dan d. 

memberikan 
perlindungan bagi 

pendamping, saksi, 

keluarga, dan teman 
korban. 

3. Setiap orang yang 
mendengar, melihat, 

atau mengetahui 

terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga 

wajib melakukan 

upaya-upaya sesuai 
dengan batas 

kemampuannya untuk: 

a. mencegah 
berlangsungnya tindak 

pidana; b. memberikan 

perlindungan kepada 
korban; c. memberikan 

pertolongan darurat; 

dan d. membantu 

proses pengajuan 
permohonan penetapan 

perlindungan. 

   v Pasal 15 

4. (1) Dalam waktu 1 x 24 

(satu kali dua puluh 

empat) jam terhitung 
sejak mengetahui atau 

menerima laporan 

kekerasan dalam 
rumah tangga, 

v v   Pasal 16 
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No 

 

 

SUBYEK HUKUM 

 

PERLINDUNGAN 

K
E

P
O

L
IS

IA
N

 

P
N

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
T

 

KETERANGAN 

kepolisian wajib segera 

memberikan 

perlindungan 
sementara pada 

korban. (2) 

Perlindungan 
sementara 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan 
paling lama 7 (tujuh) 

hari sejak korban 

diterima atau 

ditangani. (3) Dalam 
waktu 1 x 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam 

terhitung sejak 
pemberian 

perlindungan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), 

kepolisian wajib 

meminta surat 
penetapan perintah 

perlindungan dari 

pengadilan. 

5. Dalam memberikan 

perlindungan 
sementara, kepolisian 

dapat bekerja sama 

dengan tenaga 
kesehatan, pekerja 

sosial, relawan 

pendamping, dan/atau 

pembimbing rohani 
untuk mendampingi 

korban. 

v   v Pasal 17 

6. Kepolisian wajib 

memberikan 

keterangan kepada 
korban tentang hak 

korban untuk 

mendapat pelayanan 
dan pendampingan. 

v    Pasal 18 
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KETERANGAN 

7. Kepolisian wajib segera 

melakukan 

penyelidikan setelah 
mengetahui atau 

menerima laporan 

tentang terjadinya 
kekerasan dalam 

rumah tangga. 

v    Pasal 19 

8. Kepolisian segera 

menyampaikan kepada 

korban tentang: a. 
identitas petugas untuk 

pengenalan kepada 

korban; b. kekerasan 
dalam rumah tangga 

adalah kejahatan 

terhadap martabat 

kemanusiaan; dan c. 
kewajiban kepolisian 

untuk melindungi 

korban. 

v    Pasal 20 

9. (1) Dalam memberikan 
pelayanan kesehatan 

kepada korban, tenaga 

kesehatan harus: a. 

memeriksa kesehatan 
korban sesuai dengan 

standar profesinya; b. 

membuat laporan 
tertulis hasil 

pemeriksaan terhadap 

korban dan visum et 
repertum atas 

permintaan penyidik 

kepolisian atau surat 
keterangan medis yang 

memiliki kekuatan 

hukum yang sama 

sebagai alat bukti. (2) 
Pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan 
di sarana kesehatan 

v  v v Pasal 21 
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KETERANGAN 

milik pemerintah, 

pemerintah daerah, 

atau masyarakat. 

10. (1) Dalam memberikan 

pelayanan, pekerja 
sosial harus: a. 

melakukan konseling 

untuk menguatkan dan 
memberikan rasa aman 

bagi korban; b. 

memberikan informasi 
mengenai hak-hak 

korban untuk 

mendapatkan 
perlindungan dari 

kepolisian dan 

penetapan perintah 

perlindungan dari 
pengadilan; c. 

mengantarkan korban 

ke rumah aman atau 
tempat tinggal 

alternatif; dan d. 

melakukan koordinasi 
yang terpadu dalam 

memberikan layanan 

kepada korban dengan 
pihak kepolisian, dinas 

sosial, lembaga sosial 

yang dibutuhkan 
korban. (2) Pelayanan 

pekerja sosial 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan 
di rumah aman milik 

pemerintah, 

pemerintah daerah, 
atau masyarakat. 

v v v v Pasal 22 

11. Dalam memberikan 
pelayanan, relawan 

pendamping dapat: a. 

menginformasikan 
kepada korban akan 

  v  Pasal 23 
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KETERANGAN 

haknya untuk 

mendapatkan seorang 

atau beberapa orang 
pendamping; b. 

mendampingi korban di 

tingkat penyidikan, 
penuntutan atau 

tingkat pemeriksaan 

pengadilan dengan 
membimbing korban 

untuk secara objektif 

dan lengkap 

memaparkan 
kekerasan dalam 

rumah tangga yang 

dialaminya; c. 
mendengarkan secara 

empati segala 

penuturan korban 
sehingga korban 

merasa aman 

didampingi oleh 
pendamping; dan d. 

memberikan dengan 

aktif penguatan secara 

psikologis dan fisik 
kepada korban. 

12. Dalam memberikan 

pelayanan, pembimbing 

rohani harus 
memberikan penjelasan 

mengenai hak, 

kewajiban, dan 

memberikan penguatan 
iman dan taqwa kepada 

korban. 

  v  Pasal 24 

13. Dalam hal memberikan 

perlindungan dan 

pelayanan, advokat 
wajib: a. memberikan 

konsultasi hukum yang 

mencakup informasi 
mengenai hak-hak 

v v v v Pasal 25 
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KETERANGAN 

korban dan proses 

peradilan; b. 

mendampingi korban di 
tingkat penyidikan, 

penuntutan, dan 

pemeriksaan dalam 
sidang pengadilan dan 

membantu korban 

untuk secara lengkap 
memaparkan 

kekerasan dalam 

rumah tangga yang 

dialaminya; atau c. 
melakukan koordinasi 

dengan sesama 

penegak hukum, 
relawan pendamping, 

dan pekerja sosial agar 

proses peradilan 
berjalan sebagaimana 

mestinya. 

14. (1) Korban berhak 

melaporkan secara 

langsung kekerasan 
dalam rumah tangga 

kepada kepolisian baik 

di tempat korban 
berada maupun di 

tempat kejadian 

perkara. (2) Korban 
dapat memberikan 

kuasa kepada keluarga 

atau orang lain untuk 

melaporkan kekerasan 
dalam rumah tangga 

kepada pihak 

kepolisian baik di 
tempat korban berada 

maupun di tempat 

kejadian perkara. 

v   v Pasal 26 

15. Dalam hal korban 

adalah seorang anak, 
laporan dapat 

v   v Pasal 27 
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KETERANGAN 

dilakukan oleh orang 

tua, wali, pengasuh, 

atau anak yang 
bersangkutan yang 

dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan 
peraturan perundang-

undangan yang 

berlaku. 

16. Ketua pengadilan 

dalam tenggang waktu 
7 (tujuh) hari sejak 

diterimanya 

permohonan wajib 
mengeluarkan surat 

penetapan yang berisi 

perintah perlindungan 

bagi korban dan 
anggota keluarga lain, 

kecuali ada alasan 

yang patut. 

 v   Pasal 28 

17. Permohonan untuk 
memperoleh surat 

perintah perlindungan 

dapat diajukan oleh: a. 

korban atau keluarga 
korban; b. teman 

korban; c. kepolisian; 

d. relawan 
pendamping; atau e. 

pembimbing rohani. 

v   v Pasal 29 

18. (1) Permohonan 

perintah perlindungan 

disampaikan dalam 
bentuk lisan atau 

tulisan. (2) Dalam hal 

permohonan diajukan 
secara lisan, panitera 

pengadilan negeri 

setempat wajib 
mencatat permohonan 

tersebut. (3) Dalam hal 

permohonan perintah 

v   v Pasal 30 
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KETERANGAN 

perlindungan diajukan 

oleh keluarga, teman 

korban, kepolisian, 
relawan pendamping, 

atau pembimbing 

rohani maka korban 
harus memberikan 

persetujuannya. (4) 

Dalam keadaan 
tertentu, permohonan 

dapat diajukan tanpa 

persetujuan korban. 

19. (1) Atas permohonan 

korban atau kuasanya, 
pengadilan dapat 

mempertimbangkan 

untuk: a. menetapkan 

suatu kondisi khusus; 
b. mengubah atau 

membatalkan suatu 

kondisi khusus dari 
perintah perlindungan. 

(2) Pertimbangan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 

diajukan bersama-

sama dengan proses 
pengajuan perkara 

kekerasan dalam 

rumah tangga. 

v v   Pasal 31 

20. (1) Perintah 

perlindungan dapat 
diberikan dalam waktu 

paling lama 1 (satu) 

tahun. (2) Perintah 
perlindungan dapat 

diperpanjang atas 

penetapan pengadilan. 

(3) Permohonan 
perpanjangan Perintah 

Perlindungan diajukan 

7 (tujuh) hari sebelum 
berakhir masa 

v v   Pasal 32 
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KETERANGAN 

berlakunya. 

21. (1) Pengadilan dapat 

menyatakan satu atau 

lebih tambahan 

perintah perlindungan. 
(2) Dalam pemberian 

tambahan perintah 

perlindungan, 
pengadilan wajib 

mempertimbangkan 

keterangan dari 
korban, tenaga 

kesehatan, pekerja 

sosial, relawan 
pendamping, dan/atau 

pembimbing rohani. 

 v  v Pasal 33 

22

. 

(1) Berdasarkan 

pertimbangan bahaya 

yang mungkin timbul, 
pengadilan dapat 

menyatakan satu atau 

lebih tambahan kondisi 
dalam perintah 

perlindungan. (2) 

Dalam pemberian 

tambahan kondisi 
dalam perintah 

perlindungan, 

pengadilan wajib 
mempertimbangkan  

keterangan dari 

korban, tenaga 
kesehatan, pekerja 

sosial, relawan 

pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani. 

 v  v Pasal 34 

23. (1) Kepolisian dapat 
menangkap untuk 

selanjutnya melakukan 

penahanan tanpa surat 
perintah terhadap 

pelaku yang diyakini 

telah melanggar 

v    Pasal 35 
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KETERANGAN 

perintah perlindungan, 

walaupun pelanggaran 

tersebut tidak 
dilakukan di tempat 

polisi itu bertugas. (2) 

Penangkapan dan 
penahanan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib 
diberikan surat 

perintah penangkapan 

dan penahanan setelah 

1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam. (3) 

Penangguhan 

penahanan tidak 
berlaku terhadap 

penahanan 

sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dan ayat (2). 

24
. 

(1) Untuk memberikan 
perlindungan kepada 

korban, kepolisian 

dapat menangkap 
pelaku dengan bukti 

permulaan yang cukup 

karena telah melanggar 
perintah perlindungan. 

(2) Penangkapan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 

dilanjutkan dengan 

penahanan yang 

disertai surat perintah 
penahanan dalam 

waktu 1 x 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam. 

v    Pasal 36 

25

. 

(1) Korban, kepolisian 

atau relawan 
pendamping dapat 

mengajukan laporan 

secara tertulis tentang 
adanya dugaan 

v v  v Pasal 37 
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KETERANGAN 

pelanggaran terhadap 

perintah perlindungan. 

(2) Dalam hal 
pengadilan 

mendapatkan laporan 

tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(1), pelaku 

diperintahkan 
menghadap dalam 

waktu 3 x 24 (tiga kali 

dua puluh empat) jam 

guna dilakukan 
pemeriksaan. (3) 

Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan 

oleh pengadilan di 

tempat pelaku pernah 
tinggal bersama korban 

pada waktu 

pelanggaran diduga 
terjadi. 

26. (1) Apabila pengadilan 
mengetahui bahwa 

pelaku telah melanggar 

perintah perlindungan 
dan diduga akan 

melakukan pelanggaran 

lebih lanjut, maka 
Pengadilan dapat 

mewajibkan pelaku 

untuk membuat 

pernyataan tertulis 
yang isinya berupa 

kesanggupan untuk 

mematuhi perintah 
perlindungan. (2) 

Apabila pelaku tetap 

tidak mengindahkan 
surat pernyataan 

tertulis tersebut 

sebagaimana dimaksud 

 v   Pasal 38 
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KETERANGAN 

pada ayat (1), 

pengadilan dapat 

menahan pelaku paling 
lama 30 hari. (3) 

Penahanan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disertai 

dengan surat perintah 

penahanan. 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

 

MATRIK PERLINDUNGAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR  44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI 
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KETERANGAN 

1. Setiap orang berkewajiban 

melindungi anak dari 
pengaruh pornografi dan 

mencegah akses anak 

terhadap informasi 
pornografi. 

  v v Pasal 15 

2. (1) Pemerintah, lembaga 
sosial, lembaga pendidikan, 

lembaga keagamaan, 

keluarga, dan/atau 
masyarakat berkewajiban 

memberikan pembinaan, 

pendampingan, serta 
pemulihan sosial, kesehatan 

fisik dan mental bagi setiap 

anak yang menjadi korban 

  v v Pasal 16 
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KETERANGAN 

atau pelaku pornografi.  

(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pembinaan, 
pendampingan, serta 

pemulihan sosial, kesehatan 

fisik dan mental 
sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  
   

 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of The Child 

on The Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol 

Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan 

Anak dalam Konflik Bersenjata) 

MATRIK PERLINDUNGAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 9  TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL 

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE 

INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL 
KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM 

KONFLIK BERSENJATA) 
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KETERANGAN 

1. a. mengambil langkah-

langkah yang 

memungkinkan untuk 
memastikan bahwa 

anggota dari angkatan 

bersenjata yang belum 

berumur 18 tahun tidak 

 v  Penjelasan UU No. 9 Tahun 2012 
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KETERANGAN 

dilibatkan secara langsung 

dalam peperangan;  

  
b. menaikkan batas usia 

minimum perekrutan 

sukarela dalam angkatan 
bersenjata nasional 

dengan 

mempertimbangkan 
prinsip pada Konvensi 

Hak-hak Anak dan 

Protokol Opsional ini;  

  
c. memastikan bahwa 

orang yang belum berusia 

18 tahun tidak direkrut 
dalam wajib militer;  

 

  d. mengambil langkah-
langkah untuk mencegah, 

melarang, dan 

mengkriminalisasi 
kelompok bersenjata yang 

bukan bagian dari 

angkatan bersenjata 

nasional dalam keadaan 
apapun untuk merekrut 

atau menggunakan anak 

di bawah usia 18 tahun 
untuk dilibatkan dalam 

konflik bersenjata. 

 

 

 

 

 

 



 
221 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 

(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) 

MATRIK PERLINDUNGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL 

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE 
SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY 

(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN 

ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK) 
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KETERANGAN 

1. Bertujuan melindungi anak agar tidak 

menjadi korban dari tindak pidana 

penjualan anak, prostitusi anak, dan 
pornografi anak. 

v  v  Penjelasan UU 

No. 10 Tahun 

2012 

2. Mengambil langkah-langkah untuk 
melindungi hak-hak dan kepentingan 

terbaik bagi anak yang menjadi korban, 

termasuk dengan mengakui kebutuhan 
khususnya, mempertimbangkan dengan 

sungguh-sungguh pendapatnya, 

memberikan dukungan yang diperlukan 
selama dalam proses hukum, dan 

membebaskan dari segala bentuk ancaman 

dan balas dendam. 

  v  Penjelasan UU 
No. 10 Tahun 

2012 

3. Memberikan perlindungan terhadap hak dan 

kepentingan anak sebagai korban dari 
tindakan yang dilarang dalam Protokol 

Opsional ini terutama dilakukan dengan: i. 

menjamin bahwa keraguan mengenai usia 
korban tidak menghalangi dimulainya suatu 

penyelidikan; ii. mengambil langkah-langkah 

untuk memastikan pemberian pelatihan 

yang sesuai, khususnya di bidang hukum 
dan psikologis bagi para pendamping 

korban; iii. mengambil langkah-langkah 

untuk menjamin keselamatan dan integritas 
orang-orang dan/atau organisasi yang 

  v  Penjelasan UU 

No. 10 Tahun 
2012 
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KETERANGAN 

melakukan upaya pencegahan dan/atau 

perlindungan dan rehabilitasi korban. 

4. Meningkatkan kesadaran di masyarakat 

luas, termasuk anak-panak, melalui 

pendidikan dan pelatihan, serta informasi 

dengan berbagai cara yang sesuai mengenai 

tindakan pencegahan dan dampak yang 

merusak akibat pelanggaran. 

 

  v  Penjelasan UU 

No. 10 Tahun 

2012 

5. Mengambil langkah-langkah yang 

memungkinkan dalam rangka menjamin 

tersedianya bantuan yang layak bagi korban 

pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial dan 

pemulihan fisik dan psikis secara penuh. 

  v  Penjelasan UU 

No. 10 Tahun 

2012 

6. Meningkatkan kerja sama internasional 

untuk membantu anak yang menjadi korban 

dalam pemulihan fisik dan psikis, 

pemulangan, dan reintegrasi sosial mereka. 

  v  Penjelasan UU 
No. 10 Tahun 

2012 

7. Memperkuat kerja sama internasional untuk 

mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan 

dan ketidakberdayaan yang melandasi 

kerentanan anak-anak terhadap terjadinya 

penjualan anak-anak, prostitusi anak, 

pornografi anak. 

  v  Penjelasan UU 

No. 10 Tahun 

2012 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 

 

MATRIK PERLINDUNGAN 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG USAHA 
KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK BERMASALAH 
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KETERANGAN 

1. (1) Masyarakat diberikan 
kesempatan seluas-luasnya untuk 

berperan serta dalam melaksanakan 

usaha kesejahteraan anak. 
(2) Peran serta sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat 

diselenggarakan oleh badan sosial 

atau perseorangan. 
(3) Dalam rangka pelaksanaan 

usaha kesejahteraan anak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), 
Pemerintah dapat memberikan 

bimbingan, konsultasi, dorongan dan 

bantuan. 

v v v Pasal 12 ayat (1), (2), (3) 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. 

 

 
MATRIK PERLINDUNGAN 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG 

PENYELENGGARAAN  DAN KERJASAMA 
 PEMULIHAN KORBAN KDRT 
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KETERANGAN 

1. (1) Menteri dapat melakukan koordinasi 

mengenai pelaksanaan kerjasama dalam 
rangka pemulihan korban. (2) Untuk 

melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menteri dapat 

membentuk forum koordinasi pusat 
yang keanggotaannya berasal dari 

instansi terkait dan masyarakat yang 

peduli terhadap penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga. (3) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan koordinasi, syarat dan tata 
cara pembentukan forum koordinasi 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

 v  Pasal 15 ayat (1), (2), (3) 

2. (1) Untuk melaksanakan kerjasama 

dalam rangka pemulihan korban, 

pemerintah daerah dapat melakukan 
koordinasi antar instansi terkait dengan 

masyarakat yang peduli terhadap 

penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga. (2) Koordinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

suatu badan yang khusus membidangi 

pemberdayaan perempuan dan anak. (3) 
Badan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dibentuk oleh Gubernur. 

 v  Pasal 16 ayat(1), (2), (3) 

3. (1) Tenaga kesehatan, pekerja sosial, 

relawan pendamping, dan pembimbing 

 v  Pasal 17 ayat (1), (2) 
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KETERANGAN 

rohani dapat melakukan kerjasama 

dalam melaksanakan pemulihan 

korban. (2) Kerjasama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan sebagai berikut : a. melakukan 

rujukan dalam pelaksanaan upaya 
pemulihan korban; dan b. penyiapan 

fasilitas rumah aman atau tempat 

alternatif bagi korban. 

4. Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, 

pekerja sosial, relawan pendamping 
dan/atau  pembimbing rohani dapat 

menjalin kerjasama dengan : 

a. kepolisian, untuk melaporkan dan 
memproses pelaku tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga; b. 

advokat, untuk membantu korban 

dalam proses peradilan; c. penegak 
hukum lainnya, untuk membantu 

korban dalam proses di sidang 

pengadilan; d. Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan; e. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI); f. pihak tertentu yang diinginkan 
demi kepentingan korban. 

 v  Pasal 18 

5. Untuk penyelenggaraan pemulihan, 
pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai dengan tugas dan fungsi  

masingmasing dapat melakukan 
kerjasama dengan masyarakat atau 

lembaga sosial, baik nasional maupun 

internasional yang pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 v v Pasal 19 

6. Pemerintah dan pemerintah daerah : a. 

menjamin terlaksananya kemudahan 

pelayanan kepada korban; b. 
mengupayakan efektivitas dan efisiensi 

bagi proses pemulihan korban; dan c. 

mengupayakan terciptanya kerjasama 
dan koordinasi dalam upaya pemulihan 

korban. 

 v  Pasal 20 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak 

yang Menjadi Korban  atau Pelaku Pornografi. 

 

MATRIK PERLINDUNGAN 

PP NO. 40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN 
PEMULIHAN ANAK KORBAN  

ATAU PELAKU PORNOGRAFI 
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KETERANGAN 

1. Pasal 8 Pelayanan pembinaan, 

pendampingan, dan pemulihan 

terhadap anak  yang menjadi 
korban atau pelaku pornografi 

dapat diberikan di fasilitas 

pelayanan kesehatan, panti sosial, 
pondok pesantren dan yayasan 

keagamaan, satuan pendidikan, 

dan tempat lain yang memberikan 
pelayanan pembinaan, 

pendampingan, dan pemulihan.  

  
Pasal 9 Petugas pada tempat 

pelayanan pembinaan, 

pendampingan, dan pemulihan 
terhadap anak yang menjadi korban 

atau pelaku pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 wajib: a. 

memberikan layanan secara 
komprehensif; b. memberikan 

perlindungan dan pemenuhan hak; 

c. memberikan kemudahan, 
kenyamanan, dan keselamatan; dan  

d. menjaga kerahasiaan. 

v v v Pasal 8, 9 huruf a, b, c, d. 

2. Pasal 14 Dalam melaksanakan 

pembinaan, lembaga sosial paling 

sedikit melakukan: a. bimbingan 
mental spiritual; b. bimbingan fisik, 

disiplin, dan kepribadian; c. 

konseling;  d. pelayanan program 
pendidikan mandiri;  e. pelatihan 

v  v Pasal 14 , 15, 16, 17 
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KETERANGAN 

vokasional; f. penggalian potensi 

dan sumber daya; dan/atau g. 

peningkatan kemampuan dan 
kemauan.  

  

Pasal 15 Dalam melaksanakan 
pembinaan, lembaga pendidikan 

paling sedikit melakukan: a. 

kegiatan penanaman nilai-nilai budi 
pekerti; b. pengawasan terhadap 

anak yang menjadi korban atau 

pelaku pornografi di lembaga 

pendidikan;  c. pengintegrasian 
bahan kajian pencegahan 

pornografi pada mata pelajaran 

yang relevan; d. kegiatan 
ekstrakurikuler yang mengarahkan 

anak agar terbebas dari pengaruh 

pornografi; dan e. sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 

mengenai pornografi.  

  
Pasal 16 Dalam melaksanakan 

pembinaan, lembaga keagamaan 

paling sedikit melakukan kegiatan:  

a. bimbingan keagamaan yang 
meliputi aspek keimanan, sosial 

kemasyarakatan, dan akhlak;  b. 

pemberian motivasi untuk 
memahami dan mengamalkan 

ajaran dan nilai-nilai keagamaan; 

dan c. konseling keagamaan.  
  

Pasal 17 Dalam melaksanakan 

pembinaan, keluarga dan/atau 
masyarakat: a. mengupayakan 

pemecahan atas permasalahan yang 

dihadapi anak yang menjadi korban 

atau pelaku pornografi;  b. 
memberikan pemahaman mengenai 

nilai-nilai moral dan agama serta 

bahaya dan dampak pornografi;   c. 
membangun komunikasi yang baik 
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KETERANGAN 

antara orang tua dan anak yang 

menjadi korban atau pelaku 

pornografi; d. mengawasi pergaulan 
anak yang menjadi korban atau 

pelaku pornografi;  e. mengawasi 

penggunaan sarana komunikasi 
dan sarana informasi yang 

digunakan oleh anak yang menjadi 

korban atau pelaku pornografi; 
dan/atau  

 f. melakukan kegiatan lain dalam 

rangka pembinaan terhadap anak 

yang menjadi korban atau pelaku 
pornografi.   

3. Pasal 21 Dalam melaksanakan 

pendampingan, lembaga pendidikan 

formal melakukan: a. pencegahan 

dengan memberikan kesadaran dan 
pengetahuan tentang bahaya 

pornografi melalui pendidikan 

agama, pendidikan 
kewarganegaraan, dan mata 

pelajaran lain yang dapat mencegah 

terjadinya tindakan pornografi; b. 
bimbingan dan konseling yang 

dilaksanakan oleh guru yang 

memiliki kompetensi dibidang 
bimbingan dan konseling;  c. 

pendidikan khusus; dan/atau d. 

kegiatan lain yang diperlukan.  
  

Pasal 22 (1) Dalam melaksanakan 

pendampingan, lembaga 

keagamaan: a. menyiapkan 
pendamping yang kompeten di 

bidang keagamaan; dan b. 

menyiapkan model dan materi 
pendampingan yang terencana, 

sistemik, berkelanjutan, dan 

nyaman. (2) Pendampingan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan melalui peningkatan: 

a. kesadaran dan pengetahuan 

v  v Pasal 21, 22, 23 
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KETERANGAN 

tentang dampak buruk pornografi; 

b. motivasi dan keyakinan tentang 

kehidupan masa depan yang lebih 
baik; dan c. kepercayaan diri.  

  

Pasal 23 Dalam melaksanakan 
pendampingan, keluarga dan/atau 

masyarakat: a. memberikan 

dukungan psikologis; b. 
memberikan motivasi agar anak 

yang menjadi korban atau pelaku 

pornografi dapat mengatasi 

permasalahannya; dan/atau 
 c. membangun hubungan yang 

setara dengan anak yang menjadi 

korban atau pelaku pornografi agar 
bersedia membuka diri dalam 

mengemukakan permasalahannya.   

4. Pasal 26 Dalam melaksanakan 

pemulihan kesehatan fisik dan 

mental, lembaga sosial melakukan: 
a. terapi psikososial;  b.   konseling;       

c. kegiatan yang bermanfaat;    

d. rujukan ke rumah sakit, rumah 
aman, pusat pelayanan, atau 

tempat alternatif lain sesuai dengan 

kebutuhan; dan/atau e. 
resosialisasi.  

  

Pasal 27 Dalam melakukan 
pemulihan kesehatan fisik dan 

mental, lembaga pendidikan: a. 

memberikan bimbingan dan 

konseling di bawah pengawasan 
guru pembimbing di satuan 

pendidikan; dan  b. mengantarkan 

ke fasilitas pelayanan kesehatan 
dalam hal anak yang menjadi 

korban atau pelaku pornografi 

mengalami penderitaan fisik.   
 Pasal 28 Dalam melakukan 

pemulihan kesehatan fisik dan 

mental, lembaga keagamaan: a. 

v v v Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32 
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KETERANGAN 

memotivasi anak yang menjadi 

korban atau pelaku pornografi 

untuk berperilaku sesuai dengan 
nilai-nilai moral dan agama;  b. 

mendorong dan melibatkan anak 

yang menjadi korban atau pelaku 
pornografi untuk berperan serta 

secara aktif dalam kegiatan 

keagamaan; dan c. memantau anak 
yang menjadi korban atau pelaku 

pornografi selama masa pemulihan.  

  

Pasal 29 Dalam melaksanakan 
pemulihan kesehatan fisik dan 

mental, keluarga dan/atau 

masyarakat: a. memberikan 
dukungan psikologis; b. melakukan 

pengasuhan secara berkelanjutan; 

dan  c. mendampingi anak yang 
menjadi korban atau pelaku 

pornografi selama masa pemulihan.   

  
Pasal 30 Penanganan pemulihan 

kesehatan fisik dan mental 

dilakukan oleh tenaga kesehatan 

yang kompeten dan terlatih 
dan/atau petugas pembimbing 

rohani/ibadah yang kompeten.    

 
Pasal 31 (1) Penanganan pemulihan 

kesehatan fisik dan mental dapat 

dilakukan di fasilitas pelayanan 
kesehatan.  (2) Layanan yang 

diberikan oleh fasilitas pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bersifat kuratif dan 

rehabilitatif.  

 

 Pasal 32 (1) Pemulihan kesehatan 
fisik dan mental yang dilakukan di 

fasilitas pelayanan kesehatan 

diberikan dalam bentuk pelayanan 
yang meliputi: a. pemeriksaan fisik, 
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KETERANGAN 

mental, dan kesehatan inteligensia; 

b. pengobatan; dan  c. pencegahan 

terhadap penyakit menular. (2) 
Bentuk pelayanan pemeriksaan 

mental sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: a. 
konseling; dan b. terapi 

perorangan/individu, keluarga, dan 

kelompok. (3) Bentuk pelayanan 
pemeriksaan kesehatan inteligensia 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi: a. identifikasi 

gangguan kesehatan inteligensia; b. 
pemeliharaan kesehatan 

inteligensia; dan  c. pemulihan 

kesehatan inteligensia. (4) 
Pemulihan kesehatan fisik, mental, 

dan kesehatan inteligensia, 

dilaksanakan berdasarkan standar 
profesi, standar operasional 

prosedur, dan standar pelayanan. 

5. Pasal 35 (1) Dalam melaksanakan 

pemulihan sosial, lembaga sosial 

melakukan rehabilitasi sosial.  (2) 
Rehabilitasi sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam bentuk: a. motivasi dan 
diagnosis psikososial; b. perawatan 

dan pengasuhan; c. pelatihan 

vokasional dan pembinaan 
kewirausahaan; d. bimbingan 

mental spiritual; e. bimbingan fisik; 

f. bimbingan sosial dan konseling 

psikososial; g. pelayanan 
aksesibilitas; h. bantuan dan 

asistensi sosial;  

  
i. bimbingan resosialisasi; j. 

bimbingan lanjut; dan/atau k. 

rujukan.  
  

Pasal 36 (1) Rehabilitasi sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

v  v Pasal 35, 36, 37, 38, 39. 
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KETERANGAN 

35 ayat (1) dilaksanakan dengan 

tahapan: a. pendekatan awal;  b. 

pengungkapan dan pemahaman; c. 
penyusunan rencana pemecahan 

masalah; d. pemecahan masalah; e. 

resosialisasi; f. terminasi; dan g. 
bimbingan lanjut. (2) Rehabilitasi 

sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

  

Pasal 37 Dalam melaksanakan 
pemulihan sosial, lembaga 

pendidikan memberikan bimbingan 

konseling yang dilakukan oleh guru 
yang memiliki kompetensi.  

  

Pasal 38 Dalam melaksanakan 
pemulihan sosial, lembaga 

keagamaan melakukan: a. 

pemberian motivasi;  b. 
pengasuhan; c. penyuluhan 

keagamaan; d. pembimbingan 

kemasyarakatan;   e. pembimbingan 

keagamaan yang berkelanjutan; dan 
f.    pembimbingan dan pelatihan 

tentang keteraturan, kedisiplinan, 

keteladanan dan memahami serta 
mengamalkan ajaran agama secara 

baik.  

  
Pasal 39 Dalam melaksanakan 

pemulihan sosial, keluarga 

dan/atau masyarakat: a. berempati 
dan tidak menyalahkan atas 

permasalahan yang dihadapi;  b. 

memberikan rasa nyaman dalam 

meningkatkan kepercayaan diri; 
dan/atau c. memberikan motivasi 

agar anak yang menjadi korban 

atau pelaku pornografi dapat 
mengatasi permasalahannya.  
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9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak 

Nasional. 

 

MATRIK PERLINDUNGAN 

KEPPRES NO. 44 TAHUN 1984 TENTANG HARI ANAK NASIONAL 
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KETERANGAN 

1. Penyelenggaraan Hari Anak 

Nasional dilakukan dengan acara 

yang bertujuan menumbuhkan dan 
meningkatkan kesadaran anak 

untuk : a.berbunyi dan 

menghormati orang tua; b.berjiwa 
dan bersemangat membangun; 

c.berbakti dan mengabdi kepada 

bangsa dan negara yang 
berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

  v  Pasal 2 huruf a, b, c 

 

 

10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi 

tentang Hak-Hak Anak). 
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MATRIK PERLINDUNGAN 

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG  
PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI 

TENTANG HAK-HAK ANAK) 
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KETERANGAN 

1. Bahwa anak merupakan potensi 

sumber daya insani bagi 
pembangunan nasional karena itu 

pembinaan dan pengembangannya 

dimulai sedini mungkin agar dapat 
berpartisipasi secara optimal bagi 

pembangunan bangsa dan negara 

dan bahwa pembinaan 

kesejahteraan anak termasuk 
pemberian kesempatan untuk 

mengembangkan haknya, 

pelaksanaannya tidak saja 
merupakan tanggung jawab orang 

tua, keluarga, bangsa, dan negara 

melainkan diperlukan pula 
kerjsama internasional. 

 v  Penjelasan Keppres No. 36 

Tahun 1990 

 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

dalam Konflik Sosial. 

 

MATRIK PERLINDUNGAN 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN 

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL 
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KETERANGAN 

1. Perlindungan khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 

 v  Pasal 8 
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KETERANGAN 

huruf a meliputi upaya 

penyelamatan dan perlindungan 

terhadap: a. perempuan dan anak 
agar tidak mengalami kekerasan; b. 

pembela hak asasi perempuan. 

2. (1) Untuk mengefektifkan 

perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam konflik 
disusun rencana aksi nasional 

perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam 
konflik. (2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai rencana aksi nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat. 

 v  Pasal 18 ayat (1), (2) 

3. (1) Untuk melaksanakan 

perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan dan anak dalam konflik 

di tingkat pusat dibentuk Tim 

Koordinasi Pusat. (2) Susunan 
keanggotaan Tim Koordinasi Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

Ketua : Menteri yang membidangi 
koordinasi urusan kesejahteraan 

rakyat; 

Wakil Ketua : Menteri yang 
membidangi koordinasi urusan 

politik, hukum dan keamanan; 

Ketua Harian/Anggota : Menteri 
yang membidangi urusan 

pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 
Anggota : 1. Menteri yang 

membidangi urusan dalam negeri; 

2. Menteri yang membidangi 

urusan pertahanan; 3. Menteri 
yang membidangi urusan agama; 

4. Menteri yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi 
manusia; 5. Menteri yang 

 v  Pasal 19 - 24 
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KETERANGAN 

membidangi urusan pendidikan 

dan kebudayaan; 6. Menteri yang 

membidangi urusan kesehatan; 7. 
Menteri yang membidangi urusan 

sosial; 8. Menteri yang membidangi 

urusan ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian; 9. Menteri yang 

membidangi urusan perdagangan; 

 
10. Menteri yang membidangi 

urusan komunikasi dan 

informatika; 11. Menteri yang 

membidangi urusan koperasi, 
usaha kecil dan menengah; 12. 

Menteri yang membidangi urusan 

perumahan rakyat; 13. Menteri 
yang membidangi urusan 

pembangunan daerah tertinggal; 

14. Menteri yang membidangi 
urusan pekerjaan umum; 15. 

Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 16. Jaksa Agung 
Republik Indonesia;  

dan 17.  Panglima Tentara Nasional 

Indonesia. 

Pasal 20 Tim Koordinasi Pusat 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (1) bertugas: a. 

melakukan koordinasi pelaksanaan 
program perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan dan 

anak dalam konflik; b. melakukan 
advokasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan; dan c. melaporkan 

hasil pelaksanaan tugas kepada 
Presiden. 

Pasal 21 Tim Koordinasi Pusat 

melaksanakan rapat koordinasi 

pelaksanaan program kegiatan 
perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam 

penanganan konflik paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 
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KETERANGAN 

Pasal 22 (1) Dalam pelaksanaan 

tugas, Tim Koordinasi Pusat 

dibantu oleh kelompok kerja 
perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam 

konflik. (2) Kelompok kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan wakil-wakil dari 

unsur pemerintah, organisasi 
masyarakat, profesi, lembaga 

swadaya masyarakat, dan 

peneliti/akademisi. (3) Ketentuan 

lebih lanjut mengenai susunan dan 
tugas kelompok kerja perlindungan 

dan pemberdayaan perempuan dan 

anak dalam konflik diatur dengan 
Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 23 (1) Untuk melaksanakan 
perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam konflik 

di tingkat provinsi, gubernur 
membentuk kelompok kerja. (2) 

Kelompok kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. melakukan koordinasi 
pelaksanaan perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan dan 

anak dalam konflik di tingkat 
provinsi; b. melakukan advokasi, 

pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan 
perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam konflik 

di tingkat provinsi; dan 
c. melaporkan hasil pelaksanaan 

perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam konflik 

di tingkat provinsi kepada 
gubernur. (3) Keanggotaan 

kelompok kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
unsur dinas terkait, instansi 
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KETERANGAN 

vertikal, penegak hukum, 

organisasi masyarakat, lembaga 

swadaya masyarakat, 
peneliti/akademisi, dan para tokoh 

agama, adat, masyarakat, dan 

penggiat perdamaian di provinsi. 
(4) Kelompok kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab kepada 
gubernur. (5) Gubernur sebagai 

penanggungjawab pelaksanaan 

perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam konflik 
di provinsi bertugas: a. 

memberikan dukungan sumber 

daya terhadap pelaksanaan 
perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam konflik 

di provinsi; dan b. melaporkan 
hasil pelaksanaan perlindungan 

dan pemberdayaan perempuan dan 

anak dalam konflik di provinsi 
kepada Ketua Tim Koordinasi 

Pusat. 

Pasal 24 (1) Untuk melaksanakan 

perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan dan anak dalam konflik 

di kabupaten/kota, 

bupati/walikota membentuk 
kelompok kerja. (2) Kelompok kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bertugas: a. melakukan 
koordinasi pelaksanaan 

perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam konflik 
di kabupaten/kota; b. melakukan 

advokasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan 

perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan dan anak dalam konflik 

di kabupaten/kota; dan c. 

melaporkan hasil pelaksanaan 
tugas kepada bupati/ walikota. (3) 
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KETERANGAN 

Keanggotaan kelompok kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari unsur dinas terkait, 
instansi vertikal, penegak hukum, 

organisasi masyarakat, lembaga 

swadaya masyarakat, 
peneliti/akademisi dan para tokoh 

agama, adat, masyarakat, dan 

penggiat perdamaian di 
kabupaten/kota. (4) Kelompok 

kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertanggungjawab kepada 

bupati/walikota. (5) 
Bupati/Walikota sebagai 

penanggungjawab pelaksanaan 

perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan dan anak dalam konflik 

di kabupaten/kota mempunyai 

tugas: a. memberikan dukungan 
sumber daya terhadap 

pelaksanaan perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan dan 
anak dalam konflik di 

kabupaten/kota; dan b. 

melaporkan hasil pelaksanaan 

program perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan dan 

anak dalam konflik di 

kabupaten/kota kepada gubernur. 

4. Pasal 25 (1) Masyarakat dapat 
berperan serta memberikan 

perlindungan dan pemberdayaan 

terhadap perempuan dan anak 

dalam konflik. (2) Peran serta 
masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan pada tahap 
pencegahan,  

tahap pelayanan dan tahap 

pemberdayaan perempuan dan 
anak dalam konflik. 

Pasal 26 Peran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam 

  v Pasal 25 - 27 
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KETERANGAN 

Pasal 25 dapat berupa: a. 

memberikan informasi mengenai 

terjadinya kekerasan terhadap 
perempuan dan anak dalam 

konflik; b. menyelenggarakan 

pelatihan bagi perempuan; c. 
membantu pemenuhan kebutuhan 

spesifik perempuan dan anak; d. 

membantu penyelamatan dan 
evakuasi perempuan dan anak; e. 

memberikan bantuan hukum dan 

pendampingan; f. menyediakan air 

bersih dan sanitasi untuk 
perempuan dan anak; dan g. 

mengurangi dampak konflik bagi 

perempuan dan anak. 

 

 

 

12. Keputusan Menteri Sosial  Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 

tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak. 
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KEPMENSOS NO. 15A/HUK/2010 TENTANG PANDUAN UMUM PROGRAM 
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 
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KETERANGAN 

1. Meningkatnya presentase anak dan 

balita terlantar, anak jalanan, anak 
yang berhadapan dengan hukum, 

anak dengan kecacatan dan anak 

yang membutuhkan perlindungan 
khusus untuk memperoleh akses 

pelayanan sosial dasar 5% per 

tahun. 

 v  Alinia ke-35 Kepmensos No. 

15A/HUK/2010 tentang 
Paduan Umum Program 

Kesejahteraan Sosial Anak 

 

 

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan  Anak  Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penanganan Anak Korban Kekerasan. 
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KETERANGAN 

1. BANTUAN HUKUM  

 Pelayanan Hukum merupakan 

serangkaian kegiatan yang terkait 
dengan penanganan dan 

perlindungan anak korban 

kekerasan di bidang hukum, 
mulai dari tingkat penyelidikan 

dan penyidikan di kepolisian, 

 v  Lampiran Penjelasan 

Permeneg PP dan PA No. 2 

Tahun 2011 Angka 3 Bab IV 
Mekanisme Upaya 

Penanganan Anak Korban 

Kekerasan. 
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KETERANGAN 

penuntutan di kejaksaan, proses 

pemeriksaan di sidang pengadilan 

sampai adanya kepastian hukum. 
Pelayanan Hukum diberikan 

dalam kerangka pemenuhan hak 

asasi korban dan/atau saksi dan 
dilakukan secara terintegrasi 

dengan pelayanan lainnya.   

 Pelayanan hukum ini 
dilaksanakan oleh advokat, 

paralegal/pendamping hukum, 

polisi, jaksa, hakim, dan pihak 

penyedia layanan hukum lain. 
Adapun bentuk pelayanan hukum 

meliputi namun tidak sepenuhnya 

mencakup pemberian konsultasi 
hukum, bantuan hukum, 

menjalankan kuasa, mewakili, 

mendampingi, membela, dan 
melakukan tindakan hukum lain 

untuk kepentingan hukum lain, 

sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.    

 Tujuan: Memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum kepada 
anak korban kekerasan dan 

saksi/pelapor dalam bentuk 

pendampingan hukum. 
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14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan  Anak  Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. 
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PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN 
 

 

No 

 

 

SUBYEK HUKUM 

PERLINDUNGAN 

B
A

D
A

N
 P

U
B

L
IK

 

P
E

M
E

R
IN

T
A

H
 

M
A

S
Y

A
R

A
K

A
T

 

KETERANGAN 

1. Pasal-pasal dalam Konvensi Hak 

Anak yang menegaskan tentang 

partisipasi anak antara lain pasal 
12 ayat (1) yang menyatakan 

”negaranegara pihak akan 

menjamin anak yan 
berkemampuan untuk 

menyatakan secara bebas 

pandangannya sendiri mengenai 
semua hal yang menyangkut anak 

itu dengan diberikannya bobot 

yang layak pada 

pandanganpandangan anak yang 
mempunyai nilai sesuai dengan 

usia dan kematangan dari anak 

yang bersangkutan”. Hal tersebut 
ditegaskan kembali pada pasal (2) 

yang menyatakan ”untuk itu anak 

khususnya akan diberi 
kesempatan untuk didengarkan 

dalam setiap acara kerja, acara 

pengadilan dan administrasi yang 
menyangkut anak bersangkutan 

baik langsung atau melalui 

seorang wakil atau badan yang 

tepat, dengan cara yang konsisten 
dengan ketentuan-ketentuan 

prosedural undang-undang 

 v  Penjelasan Permeneg PP dan 

PA No. 3 Tahun 2011 alinia 6. 
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KETERANGAN 

nasional”. 

2. Prinsip-prinsip partisipasi anak 

merupakan hal-hal mendasar yang 

harus dipenuhi dalam 

mewujudkan partisipasi anak. 
Terdapat 5 prinsip yang seringkali 

diterapkan dalam melaksanakan 

kegiatan partisipasi anak, yakni 
sebagai berikut :   a. Kejelasan 

Informasi (transparansi)    Prinsip 

ini menekankan anak sebagai 
subyek, yang berpartisipasi aktif 

dalam memberikan pandangan 

dan persepsi mereka dalam suatu 
kegiatan. Kepada mereka harus 

dijelaskan secara lengkap 

informasi tentang segala sesuatu 

dalam kegiatan, seperti (a) bentuk 
kegiatan, maksud dan tujuannya, 

hasil yang diharapkan, siapa yang 

terlibat, tempat kegiatan, dan 
siapa penyelenggaranya; (b) 

kontribusi apa yang diharapkan 

dari anak; (c) peran dan manfaat 
dalam kegiatan; (d) kondisi dan 

situasi sosial budaya dari peserta 

dan lokasi kegiatan.  b. Kesediaan 
Anak  Kesediaan anak terlibat 

dalam berpartisipasi juga menjadi 

pertimbangan, karena anak 
mempunyai hak untuk 

menentukan apakah berpartisipasi 

atau tidak. Ini terkait dengan 

komitmen dari konsekuensi 
berpartisipasi yang mereka pilih.  

c. Non-diskriminasi Setiap anak 

mempunyai hak partisipasi tanpa 
harus membedakan latar belakang 

agama, suku, ras, kekayaan, dan 

kebutuhan khusus anak 
(kecacatan). Anak suku terasing 

dan minoritas mempunyai hak 

yang sama untuk berpartisipasi 

 v  Penjelasan Permeneg PP & PA 

No. 3 Tahun 2011 alinia 11. 
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KETERANGAN 

dalam suatu program atau 

kegiatan nyata aksi. d. 

Keselamatan dan Perlindungan 
Pemenuhan hak partisipasi tidak 

mengurangi pemenuhan hak 

lainnya yaitu keselamatan dan 
perlindungan.  e. Cukup 

Sumberdaya Partisipasi anak 

harus didukung oleh sumber daya 
yang memadai, sehingga 

mendapatkan hasil yang 

berkualitas.  Selain perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip 
partisipasi anak, dalam 

melaksanakan kegiatan partisipasi 

anak juga perlu memperhatikan 
aspek etika partisipasi. 

 

 

15. Peraturan Menteri Sosial  Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Taman Anak Sejahtera. 

 

MATRIK PERLINDUNGAN 

PERMENSOS NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG TAMAN ANAK SEJAHTERA 
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KETERANGAN 

1. (1) Forum Komunikasi Taman 

Anak Sejahtera dibentuk secara 

berjenjang di tingkat pusat dan 
daerah. (2) Forum Komunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berfungsi sebagai wadah 

 v  Pasal 15 ayat (1), (2) 
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KETERANGAN 

koordinasi untuk : a. memberikan 

informasi, menyiapkan data-data, 

bertukar pikiran dan pengalaman 
serta peran aktif dalam pemberian 

pelayanan kesejahteraan sosial 

bagi anak; b. memfasilitasi upaya 
peningkatan pelayanan sosial 

yang diselenggarakan Taman 

Anak Sejahtera; c. 
menyelenggarakan kegiatan 

sosialisasi di bidang pelayanan 

dan perlindungan anak; dan  d. 

meningkatkan partisipasi 
masyarakat melalui 

penyelenggaraan Taman Anak 

Sejahtera. 

 

 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 7 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

 

MATRIK PERLINDUNGAN 
PERDA PROVINSI KEPRI NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN 

 PERLINDUNGAN ANAK 
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KETERANGAN 

1. Penyelenggaraan perlindungan 
anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan  

Undang- Undang Dasar 1945 

serta prinsip-prinsip dasar 
Konvensi Hak Anak.  

 v  Pasal 2 
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KETERANGAN 

2. Perlindungan anak bertujuan 

untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak agar  
dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai  
dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari  
kekerasan, diskriminasi, dan 

keterlantaran demi terwujudnya 

anak Kepulauan  

Riau yang beriman dan bertaqwa, 
cerdas, berkualitas, berakhlak 

mulia dan  

sejahtera. 

 v  Pasal 3 

3. Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, 

masyarakat, dan keluarga 
berkewajiban  

memberi perlindungan anak bagi 

anak dalam kandungan, anak 
balita, anak  usia  

sekolah, anak terlantar, anak 

yang memerlukan perlindungan 
khusus sesuai  

dengan peraturan perundang-

undangan. 

v v v Pasal 9 

4. (1) Perlindungan khusus bagi 

anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf b meliputi 

anak yang berkonflik dengan 
hukum dan anak korban tindak 

pidana, merupakan kewajiban 

dan tanggung jawab Pemerintah 
Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan, orang tua, keluarga 

dan masyarakat.  

(2) Penanganan anak-anak yang 
berhadapan dengan proses 

hukum dan pelaksanaan putusan 

hukum adalah dengan tetap 
mengedepankan hak-hak anak.  

 v v Pasal 16 
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KETERANGAN 

(3) Perlindungan khusus bagi 

anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui:  

a. perlakuan atas anak secara 
manusiawi sesuai dengan 

martabat dan hak-hak anak; b. 

penyediaan petugas pendamping 
khusus anak sejak dini; c. 

penyediaan sarana dan prasarana 

khusus; d. penjatuhan sanksi 

yang tepat untuk kepentingan 
yang terbaik bagi anak; e. 

pemantauan dan pencatatan 

terus menerus terhadap 
perkembangan anak yang 

berhadapan dengan hukum; f. 

pemberian jaminan untuk 
mempertahankan hubungan 

dengan orang tua atau keluarga; 

dan g. perlindungan dari 
pemberitaan identitas melalui 

media massa dan untuk 

menghindari labelisasi. (3) Dalam 

hal seorang anak yang 
berhadapan dengan hukum, 

Aparat penegak hukum tidak 

melakukan pemeriksaan justitia 
terhadap anak tanpa 

sepengetahuan orang tua 

dan/atau wali.  (4) Perlindungan 
khusus bagi anak yang menjadi 

korban tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan melalui: a. 

upaya rehabilitasi melalui 

lembaga khusus untuk 

kepentingan terbaik bagi anak;  b. 
upaya perlindungan dari 

pemberitaan identitas melalui 

media massa dan untuk 
menghindari labelisasi; c. 
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KETERANGAN 

pemberian jaminan keselamatan 

bagi saksi korban dan saksi ahli, 

baik fisik, mental, maupun sosial; 
dan   

 d. pemberian aksesibilitas untuk 

mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. 

5. (1) Perlindungan khusus bagi 
anak dari Komunitas Adat 

Terpencil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf c  
dilakukan melalui penyediaan 

sarana dan prasarana untuk 

dapat menikmati budayanya 
sendiri, mengakui dan 

melaksanakan ajaran agamanya 

sendiri dan menggunakan 

bahasanya sendiri.  
(2) Setiap orang dan/atau pihak 

manapun dilarang menghalang-

halangi anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk 

menikmati budayanya sendiri, 

mengakui dan melaksanakan 
ajaran agamanya, dan 

menggunakan bahasanya sendiri 

tanpa mengabaikan akses 
pembangunan masyarakat dan 

budaya.  

 

 v v Pasal 17 ayat (1), (2) 

6. (1) Perlindungan khusus bagi 

anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual 

sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 14 huruf d dilakukan 
melalui:  

a. penyebarluasan dan/atau 

sosialisasi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan 
perlindungan anak; b. 

pemantauan, pelaporan dan 

pemberian sanksi; dan c. 
pelibatan berbagai instansi 

 v v Pasal 18 ayat (1), (2) 
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pemerintah, perusahaan, serikat 

pekerja, LSM dan masyarakat 

dalam penghapusan ekploitasi 
terhadap anak.  

(2) Setiap orang dan/atau pihak 

manapun dilarang melakukan 
eksploitasi ekonomi dan/ atau 

seksual komersil terhadap anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1).   

 

7. (1) Perlindungan khusus bagi 

anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya (NAPZA) 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf e, dan terlibat 
dalam pemakaian, produksi dan 

distribusinya, dilakukan melalui 

upaya   pengawasan, pencegahan, 
perawatan, dan rehabilitasi oleh 

Pemerintah Daerah dan 

masyarakat. (2) Setiap orang 
dan/atau pihak manapun 

dilarang dengan sengaja 

menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh 

melibatkan anak dalam 

penyalahgunaan, produksi dan 
distribusi NAPZA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). (3) Selain 

perlindungan khusus 

sebagaimana disebutkan pada 
ayat (1) diatas juga dilakukan 

upaya pencegahan secara 

prefentif.  
 

 v v Pasal 19 ayat (1), (2), (3) 

8. (1) Perlindungan khusus bagi 
anak korban perdagangan, 

penculikan dan penjualan anak 

dilakukan melalui upaya 
pengawasan, perlindungan, 

 v v Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) 
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pencegahan, perawatan, 

rehabilitasi dan reintegrasi oleh 

Pemerintah Daerah dan 
Masyarakat. (2) Untuk 

melaksanakan upaya pencegahan 

terjadinya perdagangan anak, 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Pemerintah Daerah bersama 

sama dengan Kepolisian, 
Kejaksaan, Pengadilan, 

masyarakat, LSM dan organisasi 

sosial lainnya mengambil 

langkah-langkah preventif 
berupa:  

a. melaksanakan sosialisasi 

dan/atau kampanye tentang 
pencegahan, penanggulangan dan 

penghapusan praktek-praktek 

perdagangan anak;  
b. melaksanakan kerjasama antar 

Provinsi maupun dengan Negara 

lain melalui kerjasama bilateral 
atau multilateral sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Perlindungan bagi anak 

korban perdagangan anak 
dilaksanakan melalui Rumah 

Singgah dan/atau lembaga 

perlindungan anak lainnya, 
melalui rujukan dari lembaga 

pemerintah maupun masyarakat.  

(4) Setiap anak korban 
perdagangan, penculikan dan 

penjualan berhak memperoleh 

perawatan dan rehabilitasi baik 
fisik, psikis  dan reintegrasi di 

lingkungan keluarga maupun 

masyarakat.  

9. (1) Setiap anak korban tindak 

kekerasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf g 

memperoleh pelayanan 

rehabilitasi baik fisik, psikis 

 v v Pasal 21 ayat (1), (2), (3) 
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KETERANGAN 

maupun sosial.  

(2) Bentuk perlindungan sosial 

bagi anak korban tindak 
kekerasan yaitu pelayanan sosial 

dasar, pendidikan, bimbingan 

agama, pelayanan kesehatan, 
konseling psikolog, bantuan 

hukum, kegiatan rekreatif 

edukatif dan pemberdayaan orang 
tua Anak Korban Tindak 

Kekerasan.  

  (3) Setiap orang dan/atau pihak 

manapun dilarang melakukan 
tindakan kekerasan terhadap 

anak.  

10. (1) Perlindungan khusus bagi 

anak yang berkebutuhan khusus 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf h dilakukan 

melalui upaya: a. perlakuan anak 

secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan hak anak; b. 

pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan khusus; dan c. 
memperoleh perlakuan yang 

sama dengan anak lainnya untuk 

mencapai integrasi sosial sepenuh 
mungkin dan pengembangan 

individu.  

 (2) Setiap orang dan/atau pihak 
manapun dilarang 

memperlakukan anak 

berkebutuhan khusus secara 

diskriminatif dengan 
mengabaikan pandangan mereka, 

termasuk labelisasi dan 

penyetaraan dalam pendidikan 
bagi anakanak yang 

berkebutuhan khusus. 

 v v Pasal 22 ayat (1), (2) 

11 (1) Perlindungan khusus bagi 

anak korban perlakuan salah 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf (i) dilakukan 

 v v Pasal 23 ayat (), (2) 
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melalui pengawasan, pencegahan, 

perawatan dan rehabilitasi.  

(2) Setiap orang dan/atau pihak 
manapun dilarang menempatkan, 

membiarkan, melibatkan, 

menyuruh melibatkan anak 
dalam situasi perlakuan salah 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1).  

12. (1) Anak yang membutuhkan 

perlindungan khusus disediakan 
fasilitas rehabilitasi dan 

memfasilitasi proses reintegrasi 

sosial. (2) Fasilitas rehabilitasi 
sebagaimana disebutkan pada 

ayat (1) berupa rumah 

perlindungan dan pembinaan 

anak. 

 v v Pasal 24 ayat (1), (2) 

13. (1) Untuk mewujudkan 
terpenuhinya hak anak, 

Pelaksanaan Perlindungan Anak 

dilaksanakan secara terpadu dan 
terintegrasi dengan dan antar 

seluruh sektor pembangunan  

melalui kebijakan Kota Layak 

Anak  (2) Penerapan dan 
Pelaksanaan  Kebijakan Kota 

Layak anak dilaksanakan di 

seluruh Kabupaten / Kota dalam 
wilayah provinsi. (3) Ketentuan 

lebih lanjut mengenai   Kota 

Layak Anak  ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur.  

 v v Pasal 37 ayat (1), (2), 93) 

14. (1) Untuk menjamin 
terlaksananya penyelenggaraan 

perlindungan anak, maka 

dibentuk Komisi Pengawasan dan 
Perlindungan Anak Daerah yang 

bersifat independen.  

(2) Keanggotaan Komisi 
Pengawasan Perlindungan Anak 

Daerah beranggotakan minimal 5 

orang dan maksimal 7 orang  

 v v Pasal 38 ayat (1), (2), (3), (4) 
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KETERANGAN 

terdiri:  

a. ketua;  

b. wakil ketua; dan   
c. anggota.   

(3) Keanggotaan Komisi 

Pengawasan Perlindungan Anak 
Daerah terdiri dari Unsur 

Pemerintah dan/atau tokoh 

agama dan/atau tokoh 
masyarakat dan/atau organisasi 

sosial dan/atau  organisasi 

kemasyarakatan dan/atau 

organisasi profesi dan/atau  
lembaga swadaya masyarakat 

dan/atau dunia usaha dan/atau 

kelompok masyarakat yang peduli 
terhadap perlindungan anak. (4) 

Keanggotaan Komisi Pengawasan 

Perlindungan Anak Daerah 
diangkat dan diberhentikan oleh 

Gubernur, setelah mendapat 

pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, untuk 

masa jabatan 5 (lima) tahun  dan 

dapat diangkat kembali untuk 1 

(satu) kali masa jabatan 

15. Komisi Pengawasan Perlindungan 
Anak Daerah bertugas :  

a. melakukan sosialisasi seluruh 

ketentuan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan 

perlindungan anak, 

mengumpulkan data dan 

informasi menerima pengaduan 
masyarakat, melakukan 

penelaahan, pemantauan, 

evaluasi dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak;  

b. memberikan laporan, saran 
dan masukan kepada Gubernur 

dalam rangka perlindungan anak; 

dan   

 v v Pasal 39  
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c. ketentuan lebih lanjut 

mengenai, pembentukan,  

susunan organisasi, dan 
mekanisme kerja Komisi 

Pengawasan Perlindungan Anak 

Darerah di tetapkan dengan 
Peraturan Gubernur.  

16. (1) Untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Komisi 

Pengawasan dan Perlindungan 

Anak, Pemerintah Daerah 
membentuk Sektretariat Komisi 

Pengawasan Perlindungan Anak 

Daerah.  
(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai, susunan organisasi, 

pembiayaan dan mekanisme kerja  

Komisi dan Sekretariat Komisi 
Pengawasan Perlindungan Anak 

Daerah di tetapkan dengan 

Peraturan Gubernur. 

 v v Pasal 40 ayat (1), (2) 
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BAB IV 

EFEKTIVITAS HUKUM 

 

 

 

Efektivitas penegakan hukum ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang ada masih terdapat kelemahan 

sehingga tidak dapat diimplementasikan untuk mengatasi 

masalah tersebut. Pengaturan yang masih belum begitu jelas 

dalam mengatur kewenangan negara menjadikan proses 

penegakan hukum belum berjalan optimal. Beberapa ketentuan 

hukum bahkan digunakan sebagai tameng untuk melindungi diri 

pelaku dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan negara. 

Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap beberapa peraturan 

perundang-undangan terkait. 

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas 

mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan 

hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap 

pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh 

subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui 

prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya 

(alternative desputes or conflicts resolution).9 Bahkan, dalam 

                                                             
9  Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 

– 2012”. Bandung, 19 Januari 2008. Terdapat beberapa konsepsi lain mengenai 

penegakan hukum, antara lain (1) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya 

untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Lebih jauh lihat http://www.solusihukum.com/ 
artikel/artikel49.php. (2) Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang 

dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga 

peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah 

penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian 

http://www.solusihukum.com/%20artikel/artikel49.php
http://www.solusihukum.com/%20artikel/artikel49.php
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pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum 

mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum 

sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat 

para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-

sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, 

penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap 

setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan 

perundang-undangan, khususnya lebih sempit lagi melalui proses 

peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejak-

saan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. 

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari 

sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.10 Dalam hal ini, 

pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. 

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai 

keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun 

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena 

itu, penerjemahan konsep “Law enforcement” ke dalam bahasa 

Indonesia adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan 

pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa  penegakan 

hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau 

konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan 

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut 

                                                                                                                                                                              
masyarakat. Lebih jauh lihat Mujahid A. Latief, Dilema Penegakan Hukum di Indonesia”, 
July 20, 2007, lihat 

www.google.com.http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php. 
10   http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php. 

 

http://www.google.com/
http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
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menjadi kenyataan11.   Begitu pula Soerjono Soekanto, yang  

mengatakan bahwa “penegakan” hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup12. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan 

hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal 

dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep “Law 

enforcement” dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“Penegakan Peraturan”.  

Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis 

dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan 

juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya 

istilah “the rule of law” atau dalam istilah “ the rule of law and not 

of a man” versus istilah “ the rule by law” yang berarti “the rule of 

man by law”. Dalam istilah “ the rule of law” terkandung makna 

pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang 

formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang 

terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah “ the 

rule of just law”. Dalam istilah “the rule of law and not of man”, 

dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya 

pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh 

hukum, bukan oleh orang.  Istilah sebaliknya adalah “the rule by 

                                                             
11  Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum suatu  Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, 

Bandung, Tanpa Tahun,  hal. 15. 
12   Soerjono Soekanto, Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum, BPHN, 1983, 

hal. 3. 
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law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang 

menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.  

Uraian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan 

penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang 

dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil 

yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai 

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para 

subyek hukum bersangkutan maupun  aparatur penegakan 

hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-

undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari 

pengertian yang beragam itu, pembahasan  penegakan hukum 

dapat kita tentukan sendiri batasnya.  

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya 

hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut 

ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu 

perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum 

dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan 

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara 

prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.13 

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya 

adalah dengan  ditegakkannya hukum itu tujuan hukum itu 

terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. 

Pitlo,  terdapat tiga unsur  yang harus selalu diperhatikan dalam 

melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum 

                                                             
13 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, Alumni, 

Bandung, 1985, hal. 14. 
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(rechtszekerheid/ rechtsmatigheid), kemanfaatan (doelmatigheid) 

dan keadilan (gerichtigheid)14. 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 

tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child 

(Konvensi tentang Hak-Hak Anak) upaya untuk mewujudkan 

perlindungan kesejahteraan bagi anak terus dilakukan. Hal ini 

tercermin dari beberapa peraturan perundang-undangan yang 

sudah mengakomodir  ketentuan tersebut, antara lain:15 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi.  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 

tentang  Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed 

Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). 

5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 

tentang  Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and 

Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak 

Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi 

Anak).  

                                                             
14 Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Adtya 

Bakti, Yogyakarta, 1993, hal. 1. 
15 Disampaikan oleh Drs. Isep Sepriyan, M.Si. pada rapat konsultasi narasumber Pokja  

Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus 

Kesejahteraan Anak, pada Kamis, 15 September 2016 di BPHN. 
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Kesejahteraan anak di Indonesia merupakan unsur 

penting pembangunan  nasional karena anak sebagai generasi 

penerus bangsa. Gambaran  kesejahteraan anak Indonesia yang 

memerlukan penanganan dan perlindungan  pemerintah dan 

masyarakat sebagai berikut: 

Realitas Kerentanan Anak 

 

Hasil survei prevalensi KTA (2013) menunjukkan 47,74% persen anak laki-laki dan 17,98% 

anak perempuan mengalami tindak kekerasan.  

Terdapat sekitar 2,7 juta anak usia 15-17 tahun yang bekerja (Sakernas 2012).  

Terdapat 883 anak berstatus sebagai tahanan dan 2.895 anak berstatus sebagai narapidana 

(data bulanaan Kemenkumham, 13 Oktober 2014). 

Terdapat sekitar 500 ribu anak dalam panti asuhan dan 4,3 juta anak terlantar (Kemensos, 

2011). 

Peningkatan rasio pernikahan di usia anak di perkotaan dari 26 dari 1.000 perkawinan pada 

tahun 2012 menjadi 32 dari 1.000 pernikahan pada tahun 2013 (BKKBN, 2014).  

Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, 

dan penipuan berakibat pada meningkatnya kejadian kekerasan dan eskploitasi seksual serta 

trafficking. 
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Sumber: Paparan Drs. Isep Sepriyan, M.Si dari Subdit Rehabsos, 

Kementerian Sosial, disampaikan pada  rapat konsultasi narasumber 

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi 

Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak, pada Kamis, 15 

September 2016 di BPHN. 

CUPLIKAN SITUASI (KESENJANGAN)  

KESEJAHTERAAN ANAK INDONESIA 

Hampir 80% dari seluruh anak di Indonesia tidak dapat mengakses 1 sampai dengan 3 dari 

kebutuhan dasarnya termasuk identitas hukum, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, serta 

perlindungan.  (SMERU-BAPPENAS-UNICEF) 

Masih terdapat sekitar 24,1% anak yang belum memiliki akta kelahiran .(Susenas 2013) 

kematian bayi sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian balita sebesar 44 per 1.000 

kelahiran hidup (SDKI, 2012), 19,6% anak usia 0-4 tahun mengalami kurang gizi, dan 37,2% 

balita mengalami stunting. (Riskesdas 2013). 

36,99% anak usia 3-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini, serta 1,9% anak 

usia 7-12 tahun, 9,3 persen anak usia 13-15 tahun, dan 38,9% anak usia 16-18 tahun tidak 

bersekolah.  (Susenas, 2013). 

Kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak masih tinggi. Survey Kekerasan 

Terhadap Anak (KTA) menunjukan bahwa prevalensi kekerasan yang dialami anak usia 13 – 

17 sangat tinggi (38,62% pada laki-laki dan 20,48% pada perempuan), banyak kasus 

kekerasan dan penelantaran terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat anak, di sekolah, di 

rumah, di jalan, di pasar dan dilakukan oleh orang terdekat. (Kemsos-Bappenas-UNICEF) 

Tingginya pernikahan di usia anak. 1,36 juta pddk usia 15-19 tahun menikah atau pernah 

menikah, dan hampir 100 ribu usia 10-14 tahun juga sudah menikah atau pernah menikah. 

(Bappenas, tahun 2012) 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial anak (PMKSA): ada 2,7 juta pekerja anak usia 15-17 

tahun, 2,9 juta  anak terlantar (BPS); 6.006 kasus ABH dengan 3.507 anak penghuni  lapas, 

16.765 kasus kekerasan (KPAI), 205,7 ribu anak di panti asuhan, 44,3 Juta anak atau 52,7% 

dari populasi anak yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan hidup kurang dari 2$ perhari, 

(berbagai sumber) 

Sumber: Paparan Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS dari   

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, 

Bappenas, disampaikan pada  rapat konsultasi narasumber Pokja 

Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok 



 
263 

Rentan Fokus Kesejahteraan Anak, pada Kamis, 27 Oktober 2016 di 

BPHN. 

Kenyataan situasi dan kondisi kesejahteraan anak 

Indonesia masih diperlukan  pembenahan, tindak lanjut kerjasama 

pemerintah dan masyarakat serta keluarga bersama orang tua guna 

mengatasi problematik masalah perlindungan anak khususnya 

kesejahteraannya. Kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, sosial serta sarana prasarana penunjang 

pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental si anak belum 

terpenuhi optimal. Hal ini harus segera diatasi pemerintah dalam hal 

ini instansi terkait (misal Kementerian Sosial, Kementerian Negara  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bersama 

masyarakat (misal orang tua, keluarga, LSM). 

Permasalahan pelaksanaan di lapangan dalam 

mewujudkan perlindungan anak  khususnya kesejahteraannya, 

antara lain implementasi peraturan perundang-undangan terkait.      

Untuk itu diperlukan analisis dan evaluasi terhadap 

efektivitas peraturan perundang-undangan yang disajikan bersifat 

evaluasi tunggal atas sebuah peraturan perundang-undangan dan 

hasil evaluasi tersebut akan menghasilkan rekomendasi efektivitas 

yang akan menyempurnakan berbagai rekomendasi hasil evaluasi 

pada tahapan sebelumnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan dan 

rekomendasi keseluruhan yang lebih komprehensif. 

A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. 
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Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat beberapa permasalahan 

terkait dengan efektivitas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1974 tentang Kesejahteraan Anak sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak sudah sangat lama tidak dilakukan perubahan 

disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, setidaknya 

materi muatannya tetap tetapi tahun penetapannya 

diperbaharui sehingga tidak berkesan  ketinggalan jaman. 

2. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak harus berdasarkan asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi 

muatan.(Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) 

3. Lebih efektiv dan efisiennya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak  jika pelaksanaannya 

didukung peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya, 

seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak yang akan diganti dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dan lainnya. 

 

B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan 

perempuan menunjukan bahwa belum optimalnya pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, kendala efektivitas pelaksanaan 

dari undang-undang tersebut, antara lain: 

1. Terjadinya perbedaan persepsi terhadap pengaturan jenis 

delik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh 

aparat penegak hukum 

       Di dalam UU PKDRT terdapat 2 (jenis) delik yang diatur 

sebagai dasar tuntutan pidana atas perbuatan melawan 

hukum yang terjadi, yaitu delik aduan dan delik biasa 

sebagai berikut: 

1. Kekerasan fisik dalam rumah tangga. (Pasal 44 ayat 

(1)) – delik biasa 

2. Kekerasan fisik dalam rumah tangga menyebabkan 

sakit/luka berat. (Pasal 44 ayat (2)) – delik biasa 

3. Kekerasan fisik dalam rumah tangga menyebabkan 

matinya korban. (Pasal 44 ayat (3)) – delik biasa  

4. Kekerasan fisik dalam rumah tangga antara suami 

terhadap isteri atau sebaliknya. (Pasal 44 ayat (3)) – 

delik aduan  

5.    Kekerasan psikis dalam rumah tangga.  

(Pasal 45 ayat (1)) – delik biasa 

6.  Kekerasan psikis dalam rumah tangga antara Suami 

terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak 

menyebabkan penyakit/halangan  pekerjaan.  

       (Pasal 45 ayat (2)) – delik aduan   

7.    Kekerasan seksual. (Pasal 46) – delik biasa 

8. Kekerasan seksual antara suami terhadap isteri atau 

sebaliknya. (Pasal 53) – delik aduan  
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9. Kekerasan seksual terhadap orang yang menetap 

dalam rumah tangganya. (Pasal 47, 48) – delik biasa 

10. Pentelantaran orang lain dalam rumah tangga yang 

menjadi tanggungannya. (Pasal 49) – delik biasa  

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat jenis 

delik aduan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan 

dalam hubungan suami istri, hal tersebut merupakan salah 

satu penyebab terjadinya perbedaan persepsi di dalam 

proses penegakan hukum, selain itu terjadinya tindak 

kekerasan dalam rumah tangga karena dalam posisi 

hubungan suami istri terdapat hubungan ketergantungan 

satu dengan lainnya, sehingga bilamana terjadi tindak 

kekerasan namun tidak berani untuk dilaporkan, aparat 

penegak hukum menganggap hal tersebut sebagai delik 

aduan. Oleh sebab itu penting untuk melakukan sosialisasi 

dan diklat bagi aparatur penegak hukum guna memahami 

permasalahan tersebut. 

 2. Belum diaturnya pemulihan hak ekonomi/kesejahteraan 

bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Masih banyak terjadi tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga diakibatkan tidak adanya jaminan atas 

perlindungan hak ekonomi pasangan suami istri bilamana 

mengadukan adanya tindak kekerasan dalam  rumah 

tangga.  

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

disebutkan beberapa hak korban tindak kekerasan dalam 

rumah tangga yaitu: 
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a. perlindungan dari pihak keluarga,  kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau  pihak lainnya 

baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah 

perlindungan dari pengadilan;  

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;  

c. penanganan secara khusus berkaitan dengan 

kerahasiaan korban;   

d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan  hukum 

pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan 

ketentuan  peraturan perundang-undangan; dan  

e. pelayanan bimbingan rohani. 

Dari hak yang diperoleh di atas tidak satupun terdapat 

pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan atau 

jaminan pemenuhan hak ekonomi/kesejahteraan, 

padahal hubungan rumah tangga sangat terkait erat 

dengan ketergantungan ekonomi antar anggota keluarga, 

hal inilah yang menyebabkan keraguan di dalam 

melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah 

tangga, sehingga menyebabkan tidak optimalnya bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini. 

Oleh sebab itu perlu perubahan pengaturan yang 

memberi jaminan perlindungan hak 

ekonomi/kesejahteraan, khususnya korban anak dan 

perempuan. 

 

C.  Efektivitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  tentang 

Pornografi.  
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 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  tentang 

Pornografi kurang optimal, penghambat efektivitas pelaksanaan 

dari undang-undang tersebut, antara lain: 

1. Perlu diajukan perubahan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2008  tentang Pornografi mengacu asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi 

muatan (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) agar 

efektiv dan efisien melindungi anak sebagai korban dan pelaku 

tindak pidana pornografi secara maksimal. 

2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  tentang 

Pornografi belum optimal dikarenakan adanya pro dan kontra 

pemberlakuan undang-undang ini.  

    Adanya Putusan MK dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, 

Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 

23/PUU-VII/2009 tentang pengujian secara materiil terhadap 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

yang menolak tuntutan untuk menyatakan tidak berlaku 

terhadap beberapa pasal dari undang-undang ini. 

    Sedangkan di lain pihak terdapat pendapat berbeda (Dissenting 

Opinion) terhadap putusan Mahkamah tersebut                                                                                                                                    

di atas, seorang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati 

mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai 

berikut: Sebelum saya menyampaikan alasan yang berbeda 

(dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah untuk Perkara 

Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, 

dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, tentang pengujian 

secara materiil terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
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2008 tentang Pornografi. Kesimpulan dari uraian di atas, saya 

berpendapat bahwa walaupun UU Pornografi telah disahkan 

dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4928, tapi efektifitas dalam implementasinya masih perlu 

dipertanyakan. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai 

kerancuan dan pertentangan di antara pasal-pasal dan 

penjelasannya. Terhadap dalil para Pemohon yang 

menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 

20, Pasal 21, Pasal 23, serta Pasal 43, Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bertentangan Pasal 28, 

Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 

dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 

1945, saya berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa kata 

“pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi seharusnya 

hanya merupakan suatu definisi dan tidak merupakan norma 

hukum yang bersifat mengatur (normatif) yang dapat diuji 

konstitusionalitasnya. Namun demikian, adanya frasa “yang 

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” dalam 

definisi tersebut telah menjadikan makna “pornografi” dalam 

Pasal 1 angka 1 sebagai suatu ketentuan yang bersifat 

larangan (mengatur secara normatif); b. Bahwa Pasal 1 angka 

1 UU Pornografi merupakan suatu definisi yang tidak lengkap 

dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga 

melanggar prinsip negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 

1945; c. Bahwa dengan mengambil pendapat Ahli dari 
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Pemerintah, Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono yang 

menyatakan bahwa pengertian pornografi seharusnya “tidak 

termasuk seni, sastra, custom (adat istiadat), ilmu 

pengetahuan dan olahraga”, saya berpendapat ketentuan 

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi bertentangan dengan hak 

setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil 

sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 407 d. Bahwa 

ketidakpastian suatu definisi yang termuat Ketentuan Umum 

suatu Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 1 

angka 1 UU Pornografi akan selalu berkaitan dengan pasal-

pasal yang lain, karena definisi tersebut merupakan substansi 

yang selalu mendasari dan menjadi pijakan rumusan seluruh 

pasal-pasal selanjutnya. Berdasarkan kesimpulan dalam huruf 

a, huruf b, huruf c, dan huruf d saya berpendapat bahwa 

permohonan para Pemohon harus dikabulkan, karena 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945.16 

 

D. Efektivitas Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of 

the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 

(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). 

Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat beberapa permasalahan 

terkait dengan efektivitas dari  Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 

                                                             
16     
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putus
an%20No.10-17-23-PUU-VII-2009.pdf,  28 Desember 2016, 15.00 WIB. 
 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%20No.10-17-23-PUU-VII-2009.pdf
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%20No.10-17-23-PUU-VII-2009.pdf
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2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on 

the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed 

Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata): 

1. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol 

Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan 

Anak dalam Konflik Bersenjata) telah menyatakan bahwa  

anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang 

secara sehat dan wajar baik jasmani dan rohani maupun 

sosial dan intelektualnya, termasuk dalam keadaan konflik 

bersenjata dan negara berkewajiban melindungi anak-anak 

yang belum berusia 18 tahun untuk terlibat dalam 

peperangan. Hal ini sudah dibatasi dengan usia minimum 

untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional 

Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia mengatur bahwa “pada saat dilantik 

menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) 

tahun”.  Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional 

Indonesia adalah sungguh-sungguh bersifat sukarela. 

Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pemberitahuannya 

kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai 

sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen 

mensyaratkan antara lain adanya bukti akta kelahiran dan 
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persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi 

mereka yang telah berusia 18 tahun. 17  

2. Perlu diajukan perubahan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 

2012 tentang  Pengesahan Optional Protocol to the Convention 

on the Rights of the Child on the Involvement of Children in 

Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak 

Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata)  

mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik dan asas materi muatan. (Pasal 5 dan 6 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan) agar dapat optimal dalam 

mewujudkan usaha kesejahteraan anak. 

3. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol 

Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan 

Anak dalam Konflik Bersenjata)  menyatakan bahwa anak 

merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,  

memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan dan 

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

Salah satu hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh 

dan berkembang secara utuh dan wajar baik jasmani dan 

rohani maupun sosial dan intelektualnya termasuk dalam 

keadaan konflik bersenjata, hal ini telah tertuang dalam  

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

                                                             
17 Disampaikan oleh Drs. Hendra Jamal’s, M.Si. pada FGD Analisis dan Evaluasi Hukum 

Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak, pada Kamis, 20 

Oktober 2016 di BPHN. 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang  Perlindungan Anak : 

a.  Pasal 15: Setiap Anak berhak untuk memperoleh 

perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan 

politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. 

pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam 

peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. 

pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual. 

b. Pasal 60: Anak dalam situasi darurat sebagaimana  

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. 

Anak yang menjadi pengungsi; b. Anak korban 

kerusuhan; c. Anak korban bencana alam; dan d. Anak 

dalam situasi konflik bersenjata. 

c. Pasal 76H: Setiap Orang dilarang merekrut atau 

memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau 

lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa. 

 

E. Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the 

Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 

Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 

Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak). 

       Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat beberapa permasalahan 

terkait dengan efektivitas dari  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on 

the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and 
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Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak 

Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) 

 sebagai berikut: 

1. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 

(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan 

Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) menyatakan bahwa 

anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi 

dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau 

mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, 

spiritual, moral dan perkembangan sosial anak, hal ini telah 

tertuang dalam  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang  Perlindungan Anak : 

a. Pasal 59: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga 

negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. (2) 

Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi 

darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak 

dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak 

yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi 

korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak 

korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. 

Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak 
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korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan 

terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban 

perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku 

sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban 

stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang 

tuanya. 

b. Pasal 66: Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi 

secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. 

penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan 

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. 

pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga 

swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 

eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau 

seksual. 

c. Pasal 67A: Setiap orang wajib melindungi Anak dari 

pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap 

informasi yang mengandung unsur pornografi. 

           Pasal 67B (1) Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi 

korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, 

pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan 

mental. (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan 

sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
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d.  Pasal 76I: Setiap orang dilarang menempatkan, 

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau 

turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual terhadap Anak. 

2.  Perlu diajukan perubahan Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention 

on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child 

Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional 

Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi 

Anak dan Pornografi Anak) mengacu pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi 

muatan. (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) 

agar lebih optimal dalam mewujudkan usaha kesejahteraan 

anak. 

 

F. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 

Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat permasalahan terkait 

dengan efektivitas dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang 

Mempunyai Masalah sebagai berikut: 

Perlu diajukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang 

Mempunyai Masalah mengacu pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi 

muatan. (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) agar 

lebih optimal dalam mewujudkan usaha kesejahteraan anak. 

 

G. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. 

Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat permasalahan terkait 

dengan efektivitas dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 

2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut: 

Perlu diajukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama 

Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengacu 

pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

baik dan asas materi muatan. (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan) agar lebih optimal dalam mewujudkan 

usaha kesejahteraan anak. 

 

H. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, 

Pndampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban 

atau Pelaku Pornografi. 

Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat permasalahan terkait 

dengan efektivitas dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap 

Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi sebagai 

berikut: 
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Perlu diajukan perubahan mengacu Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan 

Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku 

Pornografi pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik dan asas materi muatan. (Pasal 5 dan 6 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan) agar lebih optimal dalam 

mewujudkan usaha kesejahteraan anak. 

 

I. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak 

Nasional. 

Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat permasalahan terkait 

dengan efektivitas dari Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 

tentang Hari Anak Nasional sebagai berikut: 

Perlu diajukan perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 

Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional mengacu pada asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan 

asas materi muatan. (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan) agar lebih optimal dalam mewujudkan usaha 

kesejahteraan anak. 

 

J.  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak 

Anak). 

Dari hasil analisis dan evaluasi Keputusan Presiden Nomor 36 

Tahun 1990 tentang  Pengesahan Convention on the Rights of the 
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Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)  terdapat permasalahan 

terkait efektivitasnya sebagai berikut: 

Perlu diajukan perubahan Keputusan Presiden Nomor 36 

Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak mengacu pada asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan 

asas materi muatan. (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan) agar lebih optimal dalam mewujudkan usaha 

kesejahteraan anak. 

 

K. Peraturan Presiden  Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. 

Dari hasil analisis dan evaluasi Peraturan Presiden  Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak dalam Konflik Sosial terdapat permasalahan terkait 

dengan efektivitasnya sebagai berikut: 

Perlu diajukan perubahan  Peraturan Presiden  Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial mengacu pada asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan 

asas materi muatan. (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan) agar lebih optimal dalam mewujudkan usaha 

kesejahteraan anak. 

 

L. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 tentang 

Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak. 
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Dari hasil analisis dan evaluasi   Keputusan Menteri Sosial Nomor 

15A/HUK/Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program 

Kesejahteraan Sosial Anak terdapat permasalahan terkait dengan 

efektivitasnya  sebagai berikut: 

Perlu diajukan perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 

15A/HUK/Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program 

Kesejahteraan Sosial Anak mengacu pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi 

muatan. (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) agar 

lebih optimal dalam mewujudkan usaha kesejahteraan anak. 

 

M. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman  

Penanganan Anak Korban Kekerasan. 

       Dari hasil analisis dan evaluasi  Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Pedoman  Penanganan Anak Korban 

Kekerasan terdapat permasalahan terkait dengan efektivitas 

sebagai berikut: 

Perlu diajukan perubahan Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Pedoman  Penanganan Anak Korban 

Kekerasan mengacu pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. 

(Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) agar lebih 

optimal dalam mewujudkan usaha kesejahteraan anak. 
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N.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan 

Partisipasi Anak dalam Pembangunan. 

     Dari hasil analisis dan evaluasi   Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam 

Pembangunan terdapat permasalahan terkait dengan 

efektivitasnya sebagai berikut: 

Perlu diajukan perubahan  Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam 

Pembangunan mengacu pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. 

(Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) agar lebih 

optimal dalam mewujudkan usaha kesejahteraan anak. 

 

O. Peraturan Menteri Sosial  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman 

Anak Sejahtera. 

Dari hasil analisis dan evaluasi  Peraturan Menteri Sosial  Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera  terdapat 

permasalahan terkait dengan efektivitasnya sebagai berikut: 

Perlu diajukan perubahan  Peraturan Menteri Sosial  Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera  mengacu pada 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik 

dan asas materi muatan. (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan) agar lebih optimal dalam mewujudkan 

usaha kesejahteraan anak. 

 

P. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Dari hasil analisis dan evaluasi  terdapat permasalahan terkait  

efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai 

berikut: 

1. Perlu diajukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengacu pada asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik 

dan asas materi muatan. (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan) agar lebih optimal dalam 

mewujudkan usaha kesejahteraan anak. 

2.  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

merupakan peraturan perundang-undangan produk daerah 

yang dirancang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan 

menjadi dasar hukum pembentukan KPPAD (Komisi 

Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah) Provinsi 

Kepulauan Riau, dimana KPPAD ini adalah perpanjangan 

tangan dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) 

yang berkedudukan di pusat (Jakarta). KPPAD Provinsi 
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Kepulauan Riau merupakan KPPAD leader percontohan 

KPPAD seluruh Indonesia. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Disampaikan oleh  Muh Faizal, S.H., M.M. pada Diskusi Publik Analisis dan Evaluasi 

Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak, pada 

Senin, 22 Agustus 2016 di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 Usaha kesejahteraan anak telah memasuki kurun waktu 

38 (tiga puluh delapan) tahun sejak diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dari 

kurun waktu tersebut upaya mewujudkan kesejahteraan anak 

terus dilakukan yang hal ini didorong pula melalui kebijakan 

pembangunan hukum sebagaimana tertuang di dalam RPJM 

tahap III 2015-2019. 

Terbitnya Undang-Undang Kesejahteraan Anak 

mempengaruhi dinamika dan perkembangan hukum khususnya 

terhadap usaha kesejahteraan anak. Oleh sebab itu analisis dan 

evaluasi hukum terhadap perlindungan kelompok rentan fokus 

kesejahteraan anak tidak semata-mata membedah Undang-

Undang Kesejahteraan Anak tetapi termasuk juga peraturan 

perundang-undangan lainnya secara materi muatan memiliki 

hubungan dan keterkaitan terhadap anak. Setidaknya terdapat 16 

(enam belas) peraturan perundang-undangan terkait 

kesejahteraan anak dan telah dilakukan analisis dan evaluasi. 

Secara garis besar berdasarkan hasil analisis dan evaluasi 

hukum menunjukan peraturan perundang-undangan yang diuji 

secara materi telah berupaya memberikan perlindungan bagi anak 

khususnya kesejahteraannya. Namun pada beberapa materi 

pengaturan masih diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut 

yang bersifat teknis operasional. Dan dari sisi pemahaman dan 

aparatur masih perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi 
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serta pendidikan terpadu terhadap seluruh peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kesejahteraan anak.  

Hal yang menyebabkan belum optimalnya implementasi 

dari pelaksanaan perlindungan anak khususnya kesejahteraannya 

adalah data lengkap, anggaran, dan belum tersedianya secara 

maksimal sarana dan prasarana yang mendukung sesuai dengan 

amanat yang terdapat pada undang-undang, sehingga sangat 

besar pengaruhnya bagi pola pembinaan dan perlindungan bagi 

seorang anak dalam memenuhi kebutuhannya agar sejahtera. 

 

B. Rekomendasi 

Dalam analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa rekomendasi yang ditemukan melalui metode analisis 

evaluasi maupun masukan dari para stakeholder dan narasumber. 

Beberapa rekomendasi yang diperoleh dari stakeholder dan 

narasumber adalah: 

1. Telah ada pembagian kewenangan antara Kementerian Sosial 

dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam usaha perlindungan anak fokus 

kesejahteraannya, Kementerian Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak menangani program 

sedangkan Kementerian Sosial melaksanakan teknisnya, 

pelaksanaan kewenangan tersebut agar lebih diefektivkan dan 

dioptimalkan sehingga mendukung pembangunan nasional 

berimbas terwujudnya kesejahteraan anak. 

2. Usaha perlindungan anak khusus kesejahteraannya tercapai 

jika terpenuhi  kebutuhan sandang, pangan, papan pendidikan, 

kesehatan, sosial, mental, spiritual dan terpenuhi hak-haknya 

untuk tumbuh berkembang maksimal sesuai tingkatan 

usianya. 
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3.  Perlu dimaksimalkan koordinasi antar K/L tentang 

penyesuaian data, anggaran dan regulasi terkait perlindungan 

anak khusus kesejahteraannya. 

4. Peraturan perundang-undangan terkait Kesejahteraan Anak 

sebenarnya cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan. 

Tetapi  penegakan hukum dan implementasinya belum 

maksimal disamping penyebarluasan informasi peraturan 

perundang-undangan tersebut belum sampai ke seluruh 

lapisan masyarakat. Kelemahan penegakan hukum dapat 

disebabkan peraturan perundang-undangan kurang responsif 

dan aspiratif terhadap kebutuhan perlindungan dan 

pemenuhan kesejahteraan anak sehingga diperlukan  

sosialisasi intensif peraturan perundang-undangan terkait dan  

penelitian seksama sebelum disusun suatu rancangan 

peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan anak. 

5. Pada era otonomi daerah, peraturan perundang-undangan 

termasuk Konvensi Hak Anak terkait kesejahteraan anak 

diimplementasikan dalam Sistem Pembangunan Berbasis Hak 

Anak berbentuk Kabupaten/ Kota Layak Anak. Kenyataan ini 

sesuai dengan kondisi  bahwa anak adalah 1/3 (satu per tiga) 

dari total penduduk Indonesia, anak merupakan investasi 

sumber daya manusia (SDM) dan tongkat estafet penerus masa 

depan bangsa. 

Selain rekomendasi yang didapatkan dari stakeholder 

tersebut, terdapat juga rekomendasi yang bersifat normatif dalam 

perspektif materi, struktur, penegakan, dan budaya hukum 

sebagai berikut: 

1. Materi Hukum 

Rekomendasi Penjelasan 

 Perlu perubahan  

terhadap  UU 

UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak sudah tidak sesuai 
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Kesejahteraan Anak agar 

tidak ketinggalan jaman. 

(disesuaikan dengan Pasal 
5 dan 6 UU No. 12 Tahun 

2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan) 

dengan perkembangan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara sehingga perlu diubah. 

 Perlu diubah pasal ini 
agar ada keseragaman 

pengaturan batas usia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
kategori anak sesuai 
dengan asas Ketertiban 

dan Kepastian Hukum 
sebagaimana diatur UU 

No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-
undangan. 

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak 

menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum mencapai 

umur 21(dua puluh satu) tahun dan 
belum pernah kawin. 

Sedangkan pada peraturan 
peundang-undangan terkait anak 
lainnya, seperti UU No. 35/2014 

tentang Perubahan Atas UU No. 23/ 
2002 tentang Perlindungan Anak, 

UU No. 44/2008 tentang Pornografi, 
UU No. 9/2012 tentang Pengesahan 

Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of the Child on the 
Involvement of Children in Armed 

Conflict (Protokol Opsional Konvensi 
Hak-Hak Anak Mengenai 

Keterlibatan Anak dalam Konflik 
Bersenjata), UU No. 10/2012 

tentang Pengesahan Optional 
Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Sale of 

Children, Child Prostitution and Child 
Pornography (Protokol Opsional 

Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 
Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan 

Pornografi Anak), pengertian anak 
adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun.  

 Perlu ditambahkan 

penjelasan tentang 
penyelesaian tindak 

pidana anak pada UU 
No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan 

KDRT agar sejalan dan 
harmonis dengan UU 

No. 11 Tahun 2012 

Semangat UU No. 23/2004 yang 

cenderung membawa tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga 

sebagai tindak pidana yang harus 
diselesaikan dalam proses peradilan 

formal secara mendasar bertabrakan 
dengan semangat UU No. 11/2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak(SPPA) yang menghendaki 
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tentang Sistem 

Peradilan Pidana 
Anak(SPPA). 

penyelesaian secara diversi. 

Dari sisi karakter semangat yang 
berbeda ini saja terlihat bahwa UU 

No. 23/2004 tentang Penghapusan 
KDRT ini tidak harmonis dengan UU 

No. 11/2012 tentang SPPA. 

 Huruf d Pasal 4 ini 
sebaiknya dihapuskan 
saja agar tidak 

kontradiktif dalam 
merumuskan tujuan. 

Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 
menyebutkan bahwa:  
Penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga bertujuan: 
a.mencegah segala bentuk 

kekerasan dalam rumah tangga; 
b.melindungi korban kekerasan 

dalam rumah tangga; 
c.menindak pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga; dan 

d.memelihara keutuhan rumah 
tangga yang harmonis dan 

sejahtera. 
Tujuan penghapusan KDRT ini tidak 

konsisten antara satu dengan yang 
lain, setidaknya antara huruf d 
dengan huruf lainya.  

Jika yang diutamakan adalah 
“memelihara keutuhan rumah 

tangga” maka bisa jadi justru upaya 
penghapusan KDRT ini tidak pernah 

berhasil. 

 Perubahan pasal ini 
diperlukan untuk 
membatasi 

keikutsertaan  
pengaruh asing agar 
sejalan dengan asas 

kebangsaan 
sebagaimana diatur 

UU No.12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-
undangan serta 
Prinsip NKRI 

sebagaimana 
dimaksud TAP MPR 

No. IX/MPR/2001. 
Perlu dipikirkan 

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2004 
menyebutkan bahwa: Untuk 
menyelenggarakan pelayanan 

terhadap korban, pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan 

fungsi dan tugas masing-masing, 
dapat melakukan kerja sama 

dengan masyarakat atau lembaga 
sosial lainnya. 
Dalam penjelasan Pasal 10 huruf a, 

yang dimaksud dengan “lembaga 
sosial” adalah lembaga atau 

organisasi sosial yang peduli 
terhadap masalah kekerasan dalam 

rumah tangga, misalnya lembaga-
lembaga bantuan hukum. 
Perlu dipikirkan bagaimana 
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akreditasi atas 

lembaga sosial yang 
dimaksud dalam UU 

ini, karena pada level 
pelaksanaan, menurut 

hasil penelitian 
Komnas HAM, hanya 

40%   lembaga sosial 
yang dapat 
menjalankan 

fungsinya dengan baik. 

pengaturan lembaga sosial asing 

yang bergerak di bidang ini? 
Perlukah dibuat syarat-syarat 

khusus mengenai lembaga sosial 
yang dimaksud agar keberadaanya 

tidak kontraproduktif akibat 
mengemban misi kontra NKRI atau 

kontra kebangsaan. 

 Perlu dilakukan 
perubahan judul 
peraturan perundang-

undangan dari semula 
“ Pornografi “ menjadi 

‘ Tindak Pidana 
Pornografi” agar lebih 
spesifik atau khusus. 

UU No. 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi memiliki judul/ 

penamaan yang masih umum. 

 Perlu pasal tambahan 

yang khusus mengatur 
tindak pidana 
pornografi jika 

pelakunya orang 
asing(WNA)  guna  

membatasi pengaruh 
asing sehingga 

mencerminkan asas 
kebangsaan sesuai UU 
No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan. 

UU No. 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi belum memuat 
pengaturan tindak pidana pornografi 

jika pelakunya orang asing/ WNA. 

 Perlu perubahan 
terkait definisi tentang 
Pornografi yang masih 

kabur.  
Seni pertunjukan/ 

lukisan sangat rentan 
dianggap melanggar 
pasal ini.  

Pasal 1 angka 1 UU No 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi 

menyebutkan bahwa: Pornografi 
adalah gambar, sketsa, ilustrasi, 
foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 

bergerak, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh, atau 

bentuk pesan lainnya melalui 
berbagai bentuk media komunikasi 

dan/atau pertunjukan di muka 
umum, yang memuat kecabulan 
atau eksploitasi seksual yang 
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melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat. 

 Perlu diubah untuk 
memperperjelas 
definisi kata 

ketelanjangan, 
eksploitasi seksual, 

bermuatan pornografi 
sehingga tidak 

menimbulkan 
multitafsir.  

Pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi menyebutkan 

bahwa: 
Setiap orang dilarang 

mempertontonkan diri atau orang 
lain  dalam pertunjukan atau di 
muka umum yang menggambarkan 

ketelanjangan, eksploitasi seksual, 
persenggamaan, atau yang 

bermuatan pornografi lainnya.  Hal 
ini mencerminkan kerawanan 

terhadap posisi wanita karena 
dianggap sebagai pemicu 
pemerkosaan, pelecehan seksual. 

Harus memperhatikan keterkaitan 
dengan pakaian adat daerah Bali, 

Papua, NTT, Sulawesi Utara. 

 Perlu ditambahkan  
tentang pembatasan 
pengaruh asing untuk 

mengantisipasi negara 
lain ikut campur 

tangan masalah politik 
dalam negeri terkait 
konflik bersenjata 

sehingga 
mencerminkan asas 

kebangsaan sesuai UU 
No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan. 

UU No. 9 Tahun 2012 tentang     
Pengesahan Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Child 
on the Involvement of Children in 
Armed Conflict (Protokol Opsional 

Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai 
Keterlibatan Anak dalam Konflik 

Bersenjata) belum mengatur 
mengenai pengaruh  asing. 

  Perlu ditambahkan  

tentang pembatasan 
pengaruh asing untuk 
mengantisipasi negara 

lain ikut campur 
tangan masalah politik 

dalam negeri terkait  
penjualan anak, 

prostitusi anak dan 
pornografi anak 
sehingga 

UU No. 10 Tahun 2012 tentang 

Pengesahan Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child 

on the Sale of Children, Child 
Prostitution and Child Pornography 

(Protokol Opsional Konvensi Hak-
Hak Anak Mengenai Penjualan 
Anak, Prostitusi Anak dan 

Pornografi Anak)   belum mengatur 
mengenai pengaruh asing. 
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mencerminkan asas 

kebangsaan sesuai UU 
No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan. 

 Perlu diubah judul 
peraturan perundang-
undangan dengan 

menambah kata 
“sosial” sehingga  
semula            “Usaha 

Kesejahteraan Anak 
Bagi Anak Yang 

Mempunyai Masalah”  
menjadi “Usaha 

Kesejahteraan Anak 
Bagi Anak Yang 
Mempunyai Masalah 

Sosial” agar maknanya 
lebih jelas. 

Perlu ditambahkan 
pasal yang mengatur 

hak anak bermasalah 
untuk memiliki 
kebebasan 

mengeluarkan 
pendapat dan 

berkumpul agar sejalan 
dengan asas 

Kemanusiaan pada UU 
No. 12 Tahun 2011 
dan prinsip Demokrasi 

pada TAP MPR 
IX/MPR/2001. 

PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang 
Mempunyai Masalah belum 

menjelaskan secara detail 
permasalahan anak dalam hal apa? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Dalam peraturan perundang-
undangan ini belum mengatur 

tentang kebebasan mengeluarkan 
pendapat dan berkumpul. 

Perlu dibuat syarat-

syarat khusus 
mengenai lembaga 

sosial yang 
dimaksud agar 
keberadaanya tidak 

kontraproduktif 
akibat mengemban 

misi kontra NKRI 
atau kontra 

Pasal 1 angka 10 PP No. 40 Tahun 

2011 tentang Pembinaan, 
Pendampingan dan Pemulihan 

Terhadap Anak yang Menjadi Korban 
atau Pelaku Pornografi menyebutkan 
bahwa lembaga sosial adalah 

lembaga kesejahteraan sosial  
sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan 
mengenai kesejahteraan sosial. 
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kebangsaan. 

Perubahan pasal ini 
diperlukan dalam 

rangka memberikan 
pembatasan 

keikutsertaan atau 
pengaruh asing agar 

sejalan dengan asas 
kebangsaan 
sebagaimana diatur 

UU No.12 Tahun 
2011 tentang 

Pembentukan 
Peraturan 

Perundang-undangan 
serta Prinsip NKRI 
sebagaimana 

dimaksud TAP MPR 
No. IX/MPR/2001. 

Perlu dipikirkan bagaimana 

pengaturan lembaga sosial asing 
yang bergerak di bidang ini?  

Pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 7 

menyebutkan bahwa  Lembaga 
Kesejahteraan Sosial adalah 

organisasi sosial atau perkumpulan 
sosial yang melaksanakan  
penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial yang dibentuk  oleh 
masyarakat, baik yang berbadan 

hukum 
maupun yang tidak berbadan 

hukum. 
 

 Perlu diubah Pasal 2 
huruf  a  pada  kata 

“berbunyi”  diganti   
“menghargai”  

sehingga maknanya 
lebih mendalam, 
huruf   b  

ditambahkan kata 
“bangsa dan negara”  

dan  pada huruf  c  
harus diubah dari 

semula Undang-
Undang Dasar 1945 
menjadi Undang- 

Undang Dasar 
Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 
1945. 

 

Pasal 2 Keppres No. 44 Tahun 1984 

tentang Hari Anak Nasional 
menyebutkan bahwa 
Penyelenggaraan Hari Anak Nasional 

dilakukan dengan acara yang 
bertujuan menumbuhkan dan 

meningkatkan kesadaran anak 
untuk: 

a. berbunyi dan menghrmati orang 
tua; 
b. berjiwa dan bersemangat 

membangun; 
c. berbakti dan mengabdi kepada 

bangsa dan negara yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 
 

 Perlu ditambahkan  
tentang pembatasan 
pengaruh asing untuk 

mengantisipasi 
negara lain ikut 
campur tangan 

masalah 

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang     
Pengesahan Convention on the Rights 
of the Child (Konvensi tentang Hak-

Hak Anak) belum mengatur tentang 
pembatasan pengaruh asing. 
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perlindungan hak 

anak di Indonesia 
sehingga 

mencerminkan asas 
kebangsaan sesuai 

UU No. 12 Tahun 
2011 tentang 

Pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan. 

 Perlu diubah 
lampiran peraturan 

menteri berupa 
kebijakan partisipasi 

anak dalam 
pembangunan yang 

semula dalam 
bentuk makalah 
menjadi bentuk 

peraturan 
perundang-undangan 

pasal per pasal agar 
terpenuhi 

efektivitas dan 
efisiensi  format 
peraturan 

perundang-
undangan. 

Perlu ditambahkan 
pasal yang mengatur 

masalah sumber 
dana 
penyelenggaraan 

kebijakan partisipasi 
anak dalam 

pembangunan dan 
mekanisme 

pencegahan korupsi 
sehingga sesuai asas 

ketertiban dan 
kepastian hukum 
pada UU No. 12 

Tahun 
2011 tentang 

Pembentukan 

Permen Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 
2011 tentang Kebijakan Partisipasi 

Anak dalam Pembangunan 
berbentuk makalah dan belum 
mengatur masalah sumber dana 

serta pengolahannya guna 
menghindari tindakan pidana 

korupsi. 
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Peraturan 

Perundang-
undangan. 

 Perlu diubah bentuk 
peraturan menteri 

berupa panduan 
umum program 

kesejahteraan sosial 
anak yang semula 

dalam bentuk 
makalah menjadi 
bentuk peraturan 

perundang-undangan 
pasal per pasal agar 

terpenuhi 
efektivitas dan 

efisiensi  format 
peraturan 
perundang-

undangan. 

Keputusan Menteri Sosial No. 15A/ 

HUK/ 2010 tentang Panduan Umum 
Program Kesejahteraan Sosial Anak 

masih berbentuk makalah. 

 Perlu diubah 
lampiran peraturan 
menteri berupa 

kebijakan partisipasi 
anak dalam 

pembangunan yang 
semula dalam 

bentuk makalah 
menjadi bentuk 
peraturan 

perundang-undangan 
pasal per pasal agar 

terpenuhi 
efektivitas dan 

efisiensi  format 
peraturan 
perundang-

undangan. 
Perlu ditambahkan 

pasal yang mengatur 
masalah sumber 

dana 
penyelenggaraan 
kebijakan partisipasi 

anak dalam 

Permen Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penanganan 
Anak Korban Kekerasan berbentuk 

makalah dan belum mengatur 
masalah sumber pendanaan serta 
mekanisme pencegahan korupsi. 
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pembangunan dan 

mekanisme 
pencegahan korupsi 

sehingga sesuai asas 
ketertiban dan 

kepastian hukum 
pada UU No. 12 

Tahun 2011 tentang 
Pembentukan 
Peraturan 

Perundang-
undangan. 

 Perlu  diubah  
Penjelasan Perda 

Povinsi Kepulauan 
Riau No. 7 Tahun 

2010 tentang 
Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak 

karena ada 
kerancuan pada 

bagian umum yang 
lebih menjelaskan 

pada 
penyelenggaraan 
penanggulangan 

bencana daerah 
daripada 

penyelenggaraan 
perlindungan anak 

dan  penjelasan 
pasal per pasal yang 
tidak lengkap. 

Perda Provinsi Kepri No. 7 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak masih rancu 
antara isi peraturan perundang-

undangan dengan penjelasannya. 

2. Struktur Hukum 

Rekomendasi Penjelasan 

 Perlu dibuat syarat-
syarat khusus 
mengenai lembaga 

sosial yang dimaksud 
agar keberadaanya 
tidak kontraproduktif 

akibat mengemban 
misi kontra NKRI atau 

kontra kebangsaan. 

Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak menyebutkan 
bahwa Kerjasama internasional di 

bidang kesejahteraan anak 
dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh 

Badan lain dengan persetujuan 
Pemerintah. 

Perlu dipertimbangkan untuk mengganti 
kata “badan” dengan “lembaga sosial” 
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Perubahan atas pasal 

ini diperlukan dalam 
rangka memberikan 

pembatasan 
keikutsertaan atau 

pengaruh asing agar 
sejalan dengan asas 

kebangsaan 
sebagaimana diatur UU 
No.12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan, serta 
Prinsip NKRI 

sebagaimana dimaksud 
TAP MPR No. 
IX/MPR/2001. 

agar lebih detail pengertian lembaga 

yang melaksanakan pelayanan publik 
bidang kesejahteraan anak. 

Perlu dipikirkan bagaimana pengaturan 
kerjasama  dengan lembaga sosial asing 

yang bergerak di bidang ini? 
 

 Perlu ditambah syarat-
syarat khusus 

mengenai lembaga 
sosial  internasional 

yang dimaksud agar 
keberadaanya tidak 

kontraproduktif akibat 
mengemban misi 
kontra NKRI atau 

kontra kebangsaan. 
  Perubahan atas pasal 

ini diperlukan dalam 
rangka memberikan 

pembatasan 
keikutsertaan atau 
pengaruh asing agar 

sejalan dengan asas 
kebangsaan 

sebagaimana diatur UU 
No.12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan, serta 
Prinsip NKRI 
sebagaimana dimaksud 

TAP MPR No. 
IX/MPR/2001. 

Pasal 19 PP No. 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama 
Pemulihan Korban Kekerasan dalam 

Rumah Tangga menyebutkan bahwa 
untuk menyelenggarakan pemulihan, 
pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 
masing-masing dapat melakukan 

kerjasama dengan masyarakat atau 
lembaga sosial, baik nasional maupun 

internasional yang pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

 Perlu ditambahkan  Pasal 21 menyebutkan bahwa Menteri 
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pengawasan 

mekanisme 
pencegahan korupsi 

karena ada penggunaan 
sumber dana bagi 

pelaksanaan kerjasama 
pemulihan korban 

kekerasan dalam 
rumah tangga sehingga 
sesuai dengan asas 

ketertiban dan 
kepastian hukum UU 

No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-
undangan. 

melakukan pemantauan, evaluasi dan 

peningkatan kinerja pelaksanaan 
kerjasama pemulihan korban kekerasan 

dalam rumah tangga secara transparan 
dan bertanggung jawab. 

 Perlu ditambahkan 
termasuk pengawasan 
mekanisme 

pencegahan korupsi 
karena ada penggunaan 

sumber dana bagi 
penyelenggaraan 

pembinaan, 
pendampingan dan 
pemulihan terhadap 

anak yang menjadi 
korban atau pelaku 

pornografi sehingga 
sesuai dengan asas 

ketertiban dan 
kepastian hukum pada 
UU No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan. 

Pasal 44  PP No. 40 Tahun 2011 tentang 
Pembinaan, Pendampingan dan 

Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi 
Korban atau Pelaku Pornografi 

menyebutkan bahwa Pendanaan 
penyelenggaraan pembinaan, 
pendampingan, dan pemulihan terhadap 

anak yang menjadi korban atau pelaku 
pornografi oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta sumber lain yang 

sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

 Perlu dikaji ulang 
Menteri yang 
bertanggung jawab 

atas kegiatan 
penyelenggaraan Hari 

Anak Nasional. 
Sesuai susunan 
Kabinet Kerja 

Indonesia Bersatu 

Pasal 3 ayat(2) Keppres No. 44 Tahun 
1984 tentang Hari Anak Nasional 

menyebutkan bahwa Menteri 
Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat mengkoordinasikan penyusunan 

program dan kegiatan dalam rangka 
penyelenggaraan Hari Anak Nasional. 
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II(2014 - 2019) 

adalah Menteri 
Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

 Perlu diubah 
penulisan semula 

“Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan” 

menjadi ‘Menteri 
Kebudayaan, 
Pendidikan Dasar dan 

Menengah” agar 
sesuai dengan 

penyebutan Menteri 
Kabinet Kerja 

Indonesia Bersatu 
II(2014 2019). 

Pasal 3 ayat(3) menyebutkan 

pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
 

 Perlu dikaji ulang 
tugas dan fungsi 

Menteri Kabinet 
Kerja Indonesia 
Bersatu II(2014-

2019). 
Lebih sesuai 

Peraturan Menteri 
Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
karena yang 

bertanggung jawab 
dalam masalah 

perlindungan dan 
pemberdayaan 

perempuan dan anak 
dalam konflik sosial 
adalah Menteri 

terkait bukan 
Menteri Koordinator 

Kesejahteraan Rakyat  
yang  sudah berganti 

nama menjadi 
Menteri Koordinator 
Pembangunan 

Manusia dan 

Pasal 18 ayat(2) Perpres No. 18 Tahun 
2014 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
dalam Konflik Sosial menyebutkan 

bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai 
rencana aksi nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1) diatur dalam 
Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat. 

Sedangkan Pasal 18 ayat(1) 
menyebutkan bahwa untuk 

mengefektifkan perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan dan anak 

dalam konflik disusun rencana aksi 
nasional perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan dan anak 

dalam konflik. 
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Kebudayaan. 

 Perlu dikaji kembali 

penulisan dan 
penyebutan serta 
tugas dan fungsi para 

Menteri disesuaikan 
dengan Menteri 

Susunan Kabinet 
Kerja Indonesia 

Bersatu II(2014-
2019). 
Perubahan menjadi 

Susunan 
Keanggotaan Tim 

Koordinasi Pusat 
sebagaimana 

dimaksud pada 
ayat(1) terdiri atas: 
Ketua: Menteri yang 

membidangi 
koordinasi 

pembangunan 
manusia dan 

kebudayaan 
Wakil Ketua: Menteri 
yang membidangi 

koordinasi urusan 
politik, hukum dan 

keamanan 
Ketua Harian/ 

Anggota: Menteri 
yang membidangi 
urusan pemberdayaan 

perempuan dan 
perlindungan anak. 

Pasal 19 ayat(2) menyebutkan bahwa 

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi 
Pusat sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1) terdiri atas: 
Ketua: Menteri yang membidangi 

koordinasi urusan kesejahteraan rakyat 
Wakil Ketua: Menteri yang membidangi 
koordinasi urusan politik, hukum dan 

keamanan 
Ketua Harian/ Anggota: Menteri yang 

membidangi urusan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak. 

 

 Perlu ditambah satu 
ayat  atau pasal 

tersendiri yang 
mengatur masalah 

mekanisme 
pencegahan korupsi 

karena ada 
penggunaan sumber 
dana dari keuangan 

megara agar sesuai 

Pasal 28 menyebutkan bahwa  

(1) Pendanaan yang diperlukan dalam 
pelaksanaan perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan dan anak 
dalam konflik di masing-masing 
kementerian/ lembaga, dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja negara 
masing-masing kementerian/ lembaga. 

(2) Pendanaan yang diperlukan dalam 
pelaksanaan perlindungan dan 
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dengan asas 

ketertiban dan 
kepastian hukum dari 

UU No. 12 Tahun 
2011 tentang 

Pembentukan 
Peraturan. 

pemberdayaan perempuan dan anak 

dalam konflik di tingkat provinsi, 
dibebankan pada anggaran pendapatan 

dan belanja daerah provinsi. 
(3) Pendanaan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan dan anak 

dalam konflik di tingkat kabupaten/ 
kota, dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/ kota. 

 Perlu ditambahkan 
aturan tentang 
mekanisme 

pencegahan korupsi 
karena adanya 

penggunaan dana 
negara(APBD) 
sehingga sesuai asas 

Ketertiban dan 
Kepastian Hukum 

dari UU No. 12 Tahun 
2011 tentang 

Pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan. 

Pasal 43 Perda Provinsi Kepri No. 7 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 
segala biaya yang timbul dengan 
ditetapkan peraturan daerah ini 

dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Provinsi Kepulauan Riau dan sumber-
sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat. 

3. Penegakan Hukum 

Rekomendasi Penjelasan 

 Pasal ini dirumuskan 
secara kabur sehingga  
perlu diubah agar  

bahwa “delik aduan” 
yang dimaksud adalah 

jika luka yang 
ditimbulkan termasuk 
dalam kategori ringan. 

Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan KDRT  menyebutkan 
bahwa: Tindak pidana kekerasan fisik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (4) merupakan delik aduan. 

Penyebutan “delik aduan” dalam Pasal 
51 memberikan pemahaman pada 

aparat penegak hukum bahwa seolah 
semua delik dalam KDRT adalah delik 
aduan. Padahal jika delik yang 

dilakukan berakibat luka parah atau 
kematian maka hal tersebut tidak lagi 

dapat dikategorikan sebagai delik aduan 
tetapi sudah masuk tindak pidana 

umum. 

 Pasal ini dirumuskan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2004 
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secara kabur sehingga  

perlu diubah agar 
diperjelas bahwa “delik 

aduan” yang dimaksud 
adalah jika luka yang 

ditimbulkan termasuk 
dalam kategori ringan. 

menyebutkan bahwa: Tindak pidana 

kekerasan psikis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) 

merupakan delik aduan. 
Penyebutan “delik aduan” dalam Pasal 

52 memberikan pemahaman pada 
aparat penegak hukum bahwa seolah 

semua delik dalam KDRT adalah delik 
aduan. Padahal jika delik yang 
dilakukan berakibat luka parah atau 

kematian maka hal tersebut tidak lagi 
dapat dikategorikan sebagai delik 

aduan. 

 Pasal ini dirumuskan 
secara kabur sehingga  
perlu diubah agar 

diperjelas bahwa “delik 
aduan” yang dimaksud 
adalah jika luka yang 

ditimbulkan termasuk 
dalam kategori ringan. 

Pasal 53 menyebutkan bahwa: Tindak 
pidana kekerasan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 yang 

dilakukan oleh suami terhadap isteri 
atau sebaliknya merupakan delik 

aduan. 
Penyebutan “delik aduan” dalam Pasal 

53 memberikan pemahaman pada 
aparat penegak hukum bahwa seolah 
semua delik dalam KDRT adalah delik 

aduan. Padahal jika delik yang 
dilakukan berakibat luka parah atau 

kematian maka hal tersebut tidak lagi 
dapat dikategorikan sebagai delik 

aduan. 

 Perlu perubahan  
definisi ketelanjangan 
agar jelas dan 

menimbulkan kepastian 
hukum agar sesuai 
dengan asas ketertiban 

dan kepastian hukum 
dari UU No. 12 Tahun 

2011 tentang 
Pembentukan 

Peraturan Perundang-
undangan. 

Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi menyebutkan bahwa 
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, 

membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, 

menyewakan, atau menyediakan 
pornografi yang secara eksplisit 
memuat:   

a. persenggamaan, termasuk 
persenggamaan yang menyimpang;  

b. kekerasan seksual;  
c. masturbasi atau onani;  

d. ketelanjangan atau tampilan yang 
mengesankan ketelanjangan;   
e. alat kelamin; atau  
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f. pornografi anak.  

(2) Setiap orang dilarang menyediakan 
jasa pornografi yang:  

a. menyajikan secara eksplisit 
ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan;  
b. menyajikan secara eksplisit alat 

kelamin;  
c. mengeksploitasi atau memamerkan 
aktivitas seksual; atau  

d. menawarkan atau mengiklankan, 
baik langsung maupun tidak langsung 

layanan seksual. 
Definisi ketelanjangan tidak jelas dan 

menimbulkan tafsir subyektif/ kabur 
sehingga tidak menjerat produsen/ 
pembuat berakibat lemah penegakan 

hukum. 

 Perlu dilakukan 
perubahan karena pasal 
ini rentan digunakan 

menjerat siapa pun 
untuk dihukum. 

Pasal 5 UU No 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi menyebutkan bahwa 

Setiap orang dilarang meminjamkan 
atau mengunduh pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1). 

 Perlu dilakukan 
perubahan memperjelas 
kalimat dari pasal ini 

agar tidak memberi 
peluang setiap orang 

untuk main hakim 
sendiri, sebaiknya 

harus melapor kepada 
petugas berwenang 
sesuai hukum yang 

berlaku. 

Pasal 20 UU No 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi menyebutkan bahwa 

Masyarakat dapat berperan serta dalam 
melakukan pencegahan terhadap 

pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi.   

 Perlu ditambahkan 
bahwa tanpa perlu 
menunggu laporan atau 

pengaduan jika 
mengetahui suatu 

tindak pidana, penyidik 
wajib langsung 

melakukan 
pemeriksaan. 

Pasal 42 ayat(2)  Perda Provinsi Kepri 
No. 7 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas penyidikan, para 
pejabat penyidik sebagaimana dimaksud 
pada ayat(1), berwenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan 
dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 
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b. melakukan tindakan pertama pada 

saat itu di tempat kejadian dan 
melakukan pemeriksaan; 

c. menginterogasi seorang tersangka dan 
memeriksa tanda pengenal dari 

tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan/ 

atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret 
seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang 
diperlukan dalam hubungan dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan 
setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik Umum bahwa tidak terdapat 
cukup bukti, atau peristiwa tersebut 

bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui Penyidik Umum 

memberitahukan hal tersebut kepada 
penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya; dan 

i. mengadakan tindakan lain menurut 
hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Budaya Hukum. 

Rekomendasi Penjelasan 

Perubahan pasal ini 
diperlukan agar selaras 

dengan  nilai-nilai budaya 
lokal sehingga  sejalan 

dengan asas Bhineka 
Tunggal Ika  sebagaimana 
diatur UU No.12 Tahun 

2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, serta 
Prinsip NKRI sebagaimana 

dimaksud TAP MPR No. 
IX/MPR/2001. 

 

Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan KDRT 

menyebutkan bahwa:  
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan 

orang dalam lingkup rumah tangganya, 
padahal menurut hukum 
yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib 
memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada 
orang tersebut. 

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap 
orang yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk 
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bekerja yang layak di dalam atau di luar 

rumah sehingga korban berada di 
bawah kendali orang tersebut. 

Bagaimana jika budaya lokal memang 
tidak menghendaki perempuan bekerja? 

Apakah pengaturan mengenai hal ini 
tidak berlebihan? Karena jika pasal ini 

disalahgunakan maka akan banyak 
sekali suami yang terjaring oleh pasal 
ini. 

Perlu adanya sosialisasi 

dan diklat bagi aparatur 
penegak hukum guna 

persamaan persepsi  dalam 
penegakan hukum kasus 
kekerasan rumah tangga. 

Perbuatan kekerasan rumah tangga 

terdapat jenis delik aduan terhadap 
tindak kekerasan yang dilakukan dalam 

hubungan suami istri  (Pasal 44 ayat (3), 
Pasal 45 ayat (1), Pasal 53), hal tersebut 
menyebabkan perbedaan persepsi  

proses penegakan hukum, selain itu 
hubungan suami istri merupakan 

ketergantungan satu dengan yang 
lainnya, bilamana terjadi tindak 

kekerasan namun tidak berani untuk 
diadukan akibatnya aparat penegak 
hukum menganggap sebagai delik 

aduan. Oleh sebab itu penting untuk 
melakukan sosialisasi dan diklat bagi 

aparatur penegak hukum untuk 
memahami hal tersebut 
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 POLICY BRIEF 
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DALAM RANGKA 

MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN FOKUS KESEJAHTERAAN ANAK 
 
 

A. PENDAHULUAN  
 
Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-

undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang 
rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. 
Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat 
yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan 
penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference  disebutkan, bahwa yang tergolong 
ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. Refugees, b, Internally Displaced Persons (IDPs); c. National 
Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women.1  Dengan 
kondisinya tersebut kelompok rentan lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah 
menjadi korban. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan 
mayoritas masyarakat pada umumnya. Kekhususan kelompok rentan, misalnya bayi dan anak-anak, 
kondisi fisiknya lebih lemah dibandingkan orang dewasa, masih tergantung pada orang lain, berada 
dalam proses pertumbuhan/perkembangan, memiliki kebutuhan lebih, sesuai dengan kondisinya 
sebagai makhluk rentan.  

Menurut Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 2015-2019, ruang lingkup 
kelompok rentan meliputi: penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, 
anak, pengungsi, masyarakat adat, dan  pekerja migran. 

Permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam Buku I Lampiran Perpres No. 2 
Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 pada bidang perlindungan kelompok rentan fokus anak 
adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum optimal dan menyeluruh bagi semua anak, 
kualitas dan akses layanan untuk anak dengan kondisi khusus belum optimal, meningkatnya 
prevalensi kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, mental, maupun seksual, ketidakjelasan mandat 
dan akuntabilitas lembaga terkait perlindungan anak, kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan 
data dan informasi, belum harmonisnya peraturan terkait perlindungan anak baik vertikal maupun 
horizontal, belum optimalnya koordinasi antar institusi di level pencegahan, penanganan dan 
rehabilitasi. 

 Agenda  perlindungan kelompok rentan ini juga tercantum dalam Nawacita kelima, yaitu 
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sasaran yang hendak 
dicapai adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah 
lainnya terhadap  anak, perempuan dan kelompok marjinal.  

Anak sebagai salah satu yang masuk dalam kelompok rentan adalah potensi serta penerus 
cita-cita bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi. Hal ini belum dapat 
dilakukan oleh anak itu sendiri, harus ada pihak lain di luar anak yang melakukan usaha 
kesejahteraan anak, yaitu keluarga, masyarakat maupun pemerintah.  Kenyataannya negara belum 
optimal memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar.  

 
 

                                                             
1 Iskandar Hoesin, “Perlindungan terhadap Kelompok Rentan  (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) 

dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, http://www.lfip.org/english/pdf/bali-
seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf, 28 Desember 
2016, 17.00 WIB. 

http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf
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Pasal 28 B ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Maknanya setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang 
dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak tersebut harus 
diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari 
bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.  

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan  
kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 
Hakikat kesejahteraan anak bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama 
terpenuhinya kebutuhan pokok anak, berupa pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan 
kesehatan,  sesuai sila Kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk 
anak dan kesejahteraannya. 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan maksud untuk memberikan 
perlindungan terhadap anak belum memberikan solusi terhadap pemenuhan hak-hak anak dan 
mengatasi masalah anak, serta tidak memberi jaminan mutu perlindungan dan kesejahteraan anak. 

Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2016 Badan Pembinaan Hukum Nasional  melalui Pusat 
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum untuk 
melakukan proses review atas peraturan perundang-undangan (executive review) yang dilakukan 
oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi mengenai Perlindungan Kelompok Rentan. Kelompok 
kerja tersebut bertugas mereview peraturan perundang-undangan yang terkait melindungi 
kelompok rentan yang berfokus pada kesejahteraan anak, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap 
peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga; 
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang  Pengesahan Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 
(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik 
Bersenjata); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, 
Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) ; 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak 
yang Mempunyai Masalah; 

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama 
Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; 

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan 
Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;  

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang  Hari Anak Nasional; 
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights 

of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) ; 
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial; 
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program 

Kesejahteraan Sosial Anak; 
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan; 
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14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera; 
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak. 
 

B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI 
 

1. Hasil Penilaian Ketentuan Pasal Berdasarkan Kesesuaian Asas Peraturan Perundang-
Undangan/ Penilaian Norma Terhadap Indikator: 

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang perlu  diubah 
sebanyak 2 pasal, yaitu: Pasal 1 angka (2) dan Pasal 13;  

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga yang perlu diubah sebanyak 6 pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 9 ayat(2), Pasal 
14, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 sedangkan dicabut sebanyak 1 Pasal yaitu: Pasal 4 
huruf d; 

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang perlu diubah sebanyak 5 
pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat(1), (2), Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 20; 

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 
(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik 
Bersenjata) perlu diubah dengan menambah 8 pasal; 

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang  Pengesahan Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, 
Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) perlu diubah dengan menambah 7 pasal; 

f.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi  Anak 
yang Mempunyai Masalah perlu diubah dengan menambah 6 pasal; 

g.  Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama 
Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu diubah dengan menambah 5 
pasal;  

h. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan 
Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi perlu  diubah  
dengan menambah 6  pasal; 

i. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional perlu diubah 3 
pasal, yaitu: Pasal 2, Pasal 3 ayat(2), Pasal 3 ayat(3) dan menambah 10 pasal; 

j. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights 
of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) perlu diubah dengan menambah 9 pasal; 

k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial perlu diubah 3 pasal, yaitu: Pasal 18, Pasal 19 
ayat(2) dan Pasal 28. 

l. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program 
Kesejahteraan Sosial Anak perlu diubah 2 pasal; 

m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan perlu diubah dengan 
menambah 8;  

n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan perlu diubah dengan 
menambah 6 pasal;  
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o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera perlu 
diubah dengan menambah 2 pasal; 

p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak perlu diubah sebanyak 2 pasal, yaitu: Pasal 42 ayat(2) dan Pasal 43. 
 

2. Hasil Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni: 
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: tidak ada potensi 

disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan 
perlindungan hukum; 

c.   Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: tidak ada potensi disharmoni 
kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 
(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik 
Bersenjata) : tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban 
dan perlindungan hukum; 

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, 
Prostitusi Anak dan Pornografi Anak): tidak ada potensi disharmoni kewenangan, 
penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

f.   Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak 
yang Mempunyai Masalah: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, 
hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

g. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama 
Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: tidak ada potensi disharmoni 
kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

h. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan 
Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi:  tidak ada potensi 
disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

i.   Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984  tentang  Hari Anak Nasional:  tidak ada potensi 
disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;  

j.   Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights 
of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) : tidak ada potensi disharmoni kewenangan, 
penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, 
penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

l.   Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program 
Kesejahteraan Sosial Anak: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, 
hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan:  tidak ada potensi 
disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan: tidak ada potensi 
disharmoni kewenangan, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 

o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012  tentang Taman Anak Sejahtera: tidak ada 
potensi disharmoni kewenangan, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; 
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p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010  tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, hak, kewajiban dan 
perlindungan hukum. 
 

3. Hasil Penilaian Berdasarkan Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: 
a. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak harus 

berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas 
materi muatan.(Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); 

b. Lebih efektiv dan efisiennya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak  jika pelaksanaannya didukung peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya, 
seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak yang akan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia dan lainnya; 

 c. Ada perbedaan persepsi terhadap pengaturan jenis delik tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga oleh aparat penegak hukum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; 

d. Belum ada  pemulihan hak ekonomi/kesejahteraan bagi korban tindak pidana  kekerasan 
dalam rumah tangga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga ; 

e. Perlu diajukan perubahan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  tentang Pornografi 
mengacu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi 
muatan (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan) agar efektiv dan efisien melindungi anak sebagai korban 
dan pelaku tindak pidana pornografi secara maksimal; 

f.  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  tentang Pornografi belum optimal 
dikarenakan adanya pro dan kontra pemberlakuan undang-undang ini.  

      Adanya Putusan MK dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-
VII/2009 dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 tentang pengujian secara materiil terhadap 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menolak tuntutan untuk 
menyatakan tidak berlaku terhadap beberapa pasal dari undang-undang ini (Pasal 1 
ayat(1), Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 43) dan hakim MK Maria Farida 
Indrati mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) untuk dapat mengajukan 
perubahan terhadap pasal-pasal tersebut. 

 
C. REKOMENDASI  

 
1. Telah ada pembagian kewenangan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam usaha perlindungan anak fokus 
kesejahteraannya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
menangani program sedangkan Kementerian Sosial melaksanakan teknisnya, pelaksanaan 
kewenangan tersebut agar lebih diefektivkan dan dioptimalkan sehingga mendukung 
pembangunan nasional berimbas terwujudnya kesejahteraan anak; 

2. Usaha perlindungan anak khusus kesejahteraannya tercapai jika terpenuhi  kebutuhan 
sandang, pangan, papan pendidikan, kesehatan, sosial, mental, spiritual dan terpenuhi hak-
haknya untuk tumbuh berkembang maksimal sesuai tingkatan usianya; 

3.   Perlu diintensifkan lagi koordinasi antar K/L tentang penyesuaian data, anggaran  dan 
regulasi terkait perlindungan anak khusus kesejahteraannya; 
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4. Peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan anak sebenarnya cukup memadai 
untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi  penegakan hukum dan implementasinya belum 
maksimal disamping penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan tersebut 
belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Kelemahan penegakan hukum dapat 
disebabkan peraturan perundang-undangan kurang responsif dan aspiratif terhadap 
kebutuhan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan anak sehingga diperlukan  
sosialisasi intensif peraturan perundang-undangan terkait dan  penelitian seksama sebelum 
disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan anak. 

5. Pada era otonomi daerah, peraturan perundang-undangan termasuk Konvensi Hak Anak 
terkait kesejahteraan anak diimplementasikan dalam Sistem Pembangunan Berbasis Hak 
Anak berbentuk Kabupaten/ Kota Layak Anak. Kenyataan ini sesuai dengan kondisi  bahwa 
anak adalah 1/3 (satu per tiga) dari total penduduk Indonesia, anak merupakan investasi 
sumber daya manusia (SDM) dan tongkat estafet penerus masa depan bangsa. 

Selain itu, terdapat juga rekomendasi yang bersifat normatif dalam perspektif materi, 
struktur, penegakan, dan budaya hukum sebagai berikut: 

1. Materi Hukum 

Rekomendasi Penjelasan 

 Perlu perubahan  terhadap  UU 
No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak agar tidak 
ketinggalan jaman. 

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara sehingga perlu diubah. 

 Perlu perubahan pasal 1 angka 2 
UU No. 4/ 1979 agar ada 
keseragaman batas usia kategori 
anak sesuai asas Ketertiban dan 
Kepastian Hukum sesuai UU No. 
12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 
21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
Peraturan peundang-undangan tentang anak, UU 
No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/ 
2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 44/2008 
tentang Pornografi, UU No. 9/2012 tentang 
Pengesahan Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of the Child on the Involvement of 
Children in Armed Conflict (Protokol Opsional 
Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan 
Anak dalam Konflik Bersenjata), UU No. 10/2012 
tentang  Pengesahan Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography 
(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak 
Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan 
Pornografi Anak), anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 tahun.  

 Perlu ditambahkan penyelesaian 
perkara  tindak pidana anak 
pada UU No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan KDRT agar 
sejalan dan harmonis dengan UU 
No. 11 Tahun 2012 tentang 
SPPA(Sistem Peradilan Pidana 
Anak). 

Semangat UU No. 23/2004 yang cenderung 
membawa tindak kekerasan dalam rumah tangga 
sebagai sebuah tindak pidana yang harus 
diselesaikan dalam proses peradilan formal secara 
mendasar bertentangan dengan semangat UU No. 
11/2012 tentang SPPA yang menghendaki 
penyelesaian secara diversi. 

 Huruf d Pasal 4 ini sebaiknya 
dihapuskan saja agar tidak 
kontradiktif dalam merumuskan 
tujuan. 

Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan 
bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga bertujuan: 

a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam 
rumah tangga; 
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b. melindungi korban kekerasan dalam 
rumah tangga; 

c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga; dan 

d. memelihara keutuhan rumah tangga yang 
harmonis dan sejahtera. 

Tujuan penghapusan KDRT ini tidak konsisten 
antara satu dengan yang lain, setidaknya antara 
huruf d dengan huruf lainya.  

 Perubahan pasal ini diperlukan 
dalam rangka memberikan 
pembatasan keikutsertaan atau 
pengaruh asing agar sejalan 
dengan asas kebangsaan 
sebagaimana diatur UU No. 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.  

 

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2004 
menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan 
pelayanan terhadap korban, pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas 
masing-masing, dapat melakukan kerja sama 
dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya 

Dalam penjelasan Pasal 10 Huruf a, yang 
dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga 
atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah 
kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-
lembaga bantuan hukum. Perlu dipikirkan 
bagaimana pengaturan lembaga sosial asing yang 
bergerak di bidang ini? Perlu dibuat syarat-syarat 
khusus mengenai lembaga sosial yang dimaksud 
agar keberadaannya tidak kontraproduktif akibat 
mengemban misi kontra NKRI atau kontra 
kebangsaan. 

 Perlu dilakukan perubahan judul 
peraturan perundang-undangan 
dari semula “ Pornografi “ 
menjadi ‘ Tindak Pidana 
Pornografi” agar lebih spesifik 
atau khusus. 

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
memiliki judul/ penamaan yang masih umum. 

 Perlu ditambahkan pasal 
tambahan yang khusus 
mengatur tindak pidana 
pornografi jika pelakunya orang 
asing(WNA) yang merupakan 
aturan  membatasi pengaruh 
asing sehingga mencerminkan 
asas kebangsaan sesuai UU No. 
12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
belum memuat pengaturan tindak pidana 
pornografi jika pelakunya orang asing/ WNA. 

 Perlu perubahan definisi 
Pornografi yang masih kabur. 
Seni pertunjukan/ lukisan sangat 
rentan dianggap melanggar 
pasal ini.  

Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi menyebutkan bahwa pornografi 
adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 
melalui berbagai bentuk media komunikasi 
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 
norma kesusilaan dalam masyarakat. 

 Perlu diubah untuk 
memperperjelas definisi kata 
ketelanjangan, eksploitasi 
seksual, bermuatan pornografi 

Pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang 
dilarang mempertontonkan diri atau orang lain  
dalam pertunjukan atau di muka umum yang 
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sehingga tidak menimbulkan 
multitafsir.  

menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, 
persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi 
lainnya.  Hal ini mencerminkan kerawanan terhadap 
posisi wanita karena dianggap sebagai pemicu 
pemerkosaan, pelecehan seksual. Harus 
memperhatikan keterkaitan dengan pakaian adat 
daerah Bali, Papua, NTT, Sulawesi Utara. 

 Perlu ditambahkan pasal  
pembatasan pengaruh asing 
untuk mengantisipasi negara 
lain ikut campur tangan masalah 
politik dalam negeri terkait 
konflik bersenjata sehingga 
mencerminkan asas kebangsaan 
sesuai UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

UU No. 9 Tahun 2012 tentang  Pengesahan 
Optional Protocol to the Convention on the Rights of 
the Child on the Involvement of Children in Armed 
Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak 
Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik 
Bersenjata) belum mengatur mengenai pembatasan 
pengaruh asing. 

 Perlu ditambahkan pasal  
pembatasan pengaruh asing 
mengantisipasi negara lain ikut 
campur tangan masalah politik 
dalam negeri terkait  penjualan 
anak, prostitusi anak dan 
pornografi anak sehingga 
mencerminkan asas kebangsaan 
sesuai UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

UU No. 10 Tahun 2012 tentang  Pengesahan 
Optional Protocol to the Convention on the Rights of 
the Child on the Sale of Children, Child Prostitution 
and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi 
Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi 
Anak dan Pornografi Anak) belum mengatur 
mengenai pembatasan pengaruh asing. 

 Perlu diubah judul peraturan 
perundang-undangan dengan 
menambah kata “sosial” agar   
maknanya lebih jelas. 

 
Perlu ditambahkan pasal 

yang   mengatur hak anak 
bermasalah untuk memiliki 
kebebasan mengeluarkan 
pendapat dan berkumpul agar 
sejalan dengan asas Kemanusiaan 
pada UU No. 12 Tahun 2011 dan 
prinsip Demokrasi pada TAP MPR 
IX/MPR/2001. 

PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai 
Masalah belum menjelaskan secara detail 
permasalahan anak dalam hal apa sehingga perlu 
ditambah dengan kata “sosial”. 

 
 
Dalam peraturan perundang-undangan ini 

juga belum mengatur tentang kebebasan 
mengeluarkan pendapat dan berkumpul sehingga 
perlu ditambahkan pasal mengenai ketentuan 
terkait. 

 Perlu ditambahkan syarat-syarat 
khusus  lembaga sosial dimaksud 
agar keberadaanya tidak 
kontraproduktif akibat 
mengemban misi kontra NKRI 
atau kontra kebangsaan sejalan 
dengan asas kebangsaan sesuai 
UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan serta 
Prinsip NKRI sebagaimana 
dimaksud TAP MPR No. 
IX/MPR/2001. 

Pasal 1 angka 10 PP No. 40 Tahun 2011 
tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan 
Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku 
Pornografi menyebutkan bahwa lembaga sosial 
adalah lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai kesejahteraan sosial. 
 Perlu dipikirkan bagaimana pengaturan lembaga 
sosial asing yang bergerak di bidang ini? Pada UU 
No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa  Lembaga 
Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau 
perkumpulan sosial yang melaksanakan  
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 
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dibentuk  oleh masyarakat, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

 Perlu diubah Pasal 2 huruf  a  
pada  kata “berbunyi”  diganti   
“menghargai”  sehingga 
maknanya lebih mendalam, 
huruf   b  ditambahkan kata 
“bangsa dan negara”  dan  pada 
huruf  c  harus diubah dari 
semula Undang-Undang Dasar 
1945 menjadi Undang-Undang 
Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 1945. 

Pasal 2 Keppres No. 44 Tahun 1984 tentang 
Hari Anak Nasional menyebutkan bahwa 
Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dilakukan 
dengan acara yang bertujuan menumbuhkan dan 
meningkatkan kesadaran anak untuk: 

a. berbunyi dan menghormati orang tua; 
b. berjiwa dan bersemangat membangun; 
c. berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan 

negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 

 Perlu ditambahkan pasal  
pembatasan pengaruh asing 
untuk mengantisipasi negara lain 
ikut campur tangan masalah 
perlindungan hak anak di 
Indonesia sesuai UU No. 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang. 

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang  
Pengesahan Convention on the Rights of the Child 
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak) belum mengatur 
tentang pembatasan pengaruh asing. 

 Perlu perubahan lampiran 
peraturan menteri yang semula 
berbentuk makalah menjadi 
bentuk peraturan perundang-
undangan pasal per pasal agar 
terpenuhi efektivitas dan 
efisiensi  format peraturan 
perundang-undangan. 

Perlu ditambahkan pasal 
tentang sumber dana 
penyelenggaraan kebijakan 
partisipasi anak dalam 
pembangunan dan mekanisme 
pencegahan korupsi sehingga 
sesuai asas ketertiban dan 
kepastian hukum pada UU No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Permen Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan 
berbentuk makalah dan belum mengatur masalah 
sumber dana serta pengolahannya guna 
menghindari tindakan pidana korupsi. 

 Perlu diubah bentuk peraturan 
menteri ini yang semula 
berbentuk makalah menjadi 
bentuk peraturan perundang-
undangan pasal per pasal agar 
terpenuhi efektivitas dan 
efisiensi  format peraturan 
perundang-undangan. 

Keputusan Menteri Sosial No. 15A/ HUK/ 
2010 tentang Panduan Umum Program 
Kesejahteraan Sosial Anak masih berbentuk 
makalah. 

 Perlu diubah lampiran peraturan 
menteri semula berbentuk 
makalah menjadi bentuk 
peraturan perundang-undangan 
pasal per pasal agar terpenuhi 
efektivitas dan efisiensi  format 
peraturan perundang-undangan. 

Perlu ditambahkan pasal 

Permen Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan 
berbentuk makalah dan belum mengatur masalah 
sumber pendanaan serta mekanisme pencegahan 
korupsi. 
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masalah sumber dana 
penyelenggaraan kebijakan 
partisipasi anak dalam 
pembangunan dan mekanisme 
pencegahan korupsi sehingga 
sesuai asas ketertiban dan 
kepastian hukum pada UU No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 

 Perlu  perubahan penjelasan 
Perda Povinsi Kepulauan Riau 
No. 7 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak karena ada kerancuan 
pada bagian umum yang lebih 
menjelaskan pada 
penyelenggaraan 
penanggulangan bencana 
daerah daripada 
penyelenggaraan perlindungan 
anak dan  penjelasan pasal per 
pasal yang tidak lengkap. 

Perda Provinsi Kepri No. 7 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih 
rancu antara isi peraturan perundang-undangan 
dengan penjelasannya sehingga bertentangan 
dengan asas materi muatan UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.  

2. Struktur Hukum 

Rekomendasi Penjelasan 

 Perlu ditambahkan syarat-syarat 
khusus  lembaga sosial yang 
dimaksud agar keberadaanya 
tidak kontraproduktif akibat 
mengemban misi kontra NKRI 
atau kontra kebangsaan agar 
sejalan dengan asas kebangsaan 
sebagaimana diatur UU No. 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, serta 
Prinsip NKRI sebagaimana 
dimaksud TAP MPR No. 
IX/MPR/2001. 

Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1979 menyebutkan 
bahwa Kerjasama internasional di bidang 
kesejahteraan anak dilaksanakan oleh pemerintah 
atau oleh badan lain dengan persetujuan 
Pemerintah. 

Perlu dipertimbangkan untuk mengganti kata 
“badan” dengan “lembaga sosial” agar lebih detail 
pengertiannya dan ditambahkan pengaturan 
kerjasama  dengan lembaga sosial asing. 

 

 Perlu ditambahkan syarat-syarat 
khusus mengenai lembaga sosial  
internasional yang dimaksud 
agar keberadaanya tidak 
kontraproduktif akibat 
mengemban misi kontra NKRI 
atau kontra kebangsaan 
sebagaimana diatur UU No. 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan serta 
Prinsip NKRI sebagaimana 
dimaksud TAP MPR No. 
IX/MPR/2001. 

Pasal 19 PP No. 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan 
bahwa untuk menyelenggarakan pemulihan, 
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
tugas dan fungsinya masing-masing dapat 
melakukan kerjasama dengan masyarakat atau 
lembaga sosial, baik nasional maupun internasional 
yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

 Perlu ditambahkan pengawasan 
mekanisme pencegahan korupsi 
karena ada penggunaan sumber 
dana bagi pelaksanaan 

Pasal 21 menyebutkan bahwa Menteri 
melakukan pemantauan, evaluasi dan peningkatan 
kinerja pelaksanaan kerjasama pemulihan korban 
kekerasan dalam rumah tangga secara transparan 
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kerjasama pemulihan korban 
kekerasan dalam rumah tangga 
sehingga sesuai dengan asas 
ketertiban dan kepastian hukum 
pada UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

dan bertanggung jawab. 

 Perlu ditambahkan pengawasan 
mekanisme pencegahan korupsi 
karena ada penggunaan sumber 
dana bagi penyelenggaraan 
pembinaan, pendampingan dan 
pemulihan terhadap anak yang 
menjadi korban atau pelaku 
pornografi sehingga sesuai 
dengan asas ketertiban dan 
kepastian hukum pada UU No. 
12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 44  PP No. 40 Tahun 2011 tentang 
Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan 
Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku 
Pornografi menyebutkan bahwa pendanaan 
penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan 
pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau 
pelaku pornografi oleh pemerintah dan pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 Perlu dikaji ulang Menteri yang 
bertanggung jawab atas 
kegiatan penyelenggaraan Hari 
Anak Nasional. 

Sesuai susunan Kabinet 
Kerja Indonesia Bersatu II(2014 - 
2019) adalah Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

Pasal 3 ayat(2) Keppres No. 44 Tahun 1984 
tentang Hari Anak Nasional menyebutkan bahwa 
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
mengkoordinasikan penyusunan program dan 
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Hari Anak 
Nasional. 

 

 Perlu diubah penulisan semula 
“Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan” menjadi ‘Menteri 
Kebudayaan, Pendidikan Dasar 
dan Menengah” agar sesuai 
dengan penyebutan Menteri 
Kabinet Kerja Indonesia Bersatu 
II(2014 2019). 

Pasal 3 ayat(3) menyebutkan pelaksanaan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

 

 Perlu dikaji ulang tugas dan 
fungsi Menteri Kabinet Kerja 
Indonesia Bersatu II(2014-2019). 

Lebih sesuai Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak karena yang 
bertanggung jawab dalam 
masalah perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan dan 
anak dalam konflik sosial adalah 
Menteri terkait bukan Menteri 
Koordinator Kesejahteraan Rakyat  
yang  sudah berganti nama 
menjadi Menteri Koordinator 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan. 

Pasal 18 ayat(2) Perpres No. 18 Tahun 2014 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial 
menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut 
mengenai rencana aksi nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan 
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 
Sedangkan Pasal 18 ayat(1) menyebutkan bahwa 
untuk mengefektivkan perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik 
disusun rencana aksi nasional perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik. 
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 Perlu disesuaikan penulisan dan 
penyebutan serta tugas dan 
fungsi para Menteri disesuaikan 
dengan Menteri Susunan 
Kabinet Kerja Indonesia Bersatu 
II(2014-2019). Ketua: Menteri 
yang membidangi koordinasi 
pembangunan manusia dan 
kebudayaan. 

Pasal 19 ayat(2) menyebutkan bahwa Susunan 
Keanggotaan Tim Koordinasi Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1) terdiri atas: Ketua: Menteri 
yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan 
rakyat; Wakil Ketua: Menteri yang membidangi 
koordinasi urusan politik, hukum dan keamanan; 
Ketua Harian/ Anggota: Menteri yang membidangi 
urusan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 

 Perlu ditambah satu ayat  atau 
pasal tersendiri yang mengatur 
masalah mekanisme 
pencegahan korupsi sesuai 
dengan asas ketertiban dan 
kepastian hukum dari UU No. 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 28 menyebutkan bahwa:(1) Pendanaan yang 
diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik 
di masing-masing kementerian/ lembaga, 
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 
negara masing-masing kementerian/ lembaga; (2) 
Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan 
anak dalam konflik di tingkat provinsi, dibebankan 
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 
provinsi; (3) Pendanaan yang diperlukan dalam 
pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan dan anak dalam konflik di tingkat 
kabupaten/ kota, dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. 

 Perlu ditambahkan pengaturan 
mekanisme pencegahan korupsi 
sesuai asas Ketertiban dan 
Kepastian Hukum dari UU No. 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 43 Perda Provinsi Kepri No. 7 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
menyebutkan bahwa segala biaya yang timbul 
dengan ditetapkan peraturan daerah ini dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Provinsi Kepulauan Riau dan sumber-sumber 
lain yang sah dan tidak mengikat. 

3. Penegakan Hukum 

Rekomendasi Penjelasan 

 Perlu perubahan agar diperjelas 
bahwa “delik aduan” yang 
dimaksud adalah jika luka yang 
ditimbulkan termasuk dalam 
kategori ringan. 

Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004  tentang 
Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa tindak 
pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. 
Penyebutan “delik aduan” dalam Pasal 51 
memberikan pemahaman pada aparat penegak 
hukum seolah semua delik dalam KDRT adalah delik 
aduan. Padahal jika delik yang dilakukan berakibat 
luka parah atau kematian maka hal tersebut tidak 
lagi dapat dikategorikan sebagai delik aduan tetapi 
sudah masuk tindak pidana umum. 

 Pasal ini dirumuskan secara 
kabur sehingga  perlu diubah 
agar diperjelas bahwa “delik 
aduan” yang dimaksud adalah 
jika luka yang ditimbulkan 
termasuk dalam kategori ringan. 

Pasal 52 menyebutkan bahwa  tindak pidana 
kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. 
Penyebutan “delik aduan” dalam Pasal 52 
memberikan pemahaman pada aparat penegak 
hukum bahwa semua delik dalam KDRT adalah delik 
aduan. Padahal jika delik yang dilakukan berakibat 
luka parah atau kematian maka hal tersebut tidak 
lagi dapat dikategorikan sebagai delik aduan. 

 Pasal ini dirumuskan secara Pasal 53 menyebutkan bahwa tindak pidana 
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kabur sehingga  perlu diubah 
agar diperjelas bahwa “delik 
aduan” yang dimaksud adalah 
jika luka yang ditimbulkan 
termasuk dalam kategori ringan. 

kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri 
atau sebaliknya merupakan delik aduan. 

Penyebutan “delik aduan” dalam Pasal 53 
memberikan pemahaman pada aparat penegak 
hukum bahwa seoalah semua delik dalam KDRT 
adalah delik aduan. Padahal jika delik yang 
dilakukan berakibat luka parah atau kematian maka 
hal tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai 
delik aduan. 

 Perlu perubahan terhadap 
definisi ketelanjangan agar jelas 
dan menimbulkan kepastian 
hukum agar sesuai dengan asas 
ketertiban dan kepastian hukum 
dari UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan 
Peraturan. 

Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang 
dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi yang secara eksplisit 
memuat: a. persenggamaan, termasuk 
persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan 
seksual;  c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan 
atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;  e. 
alat kelamin; atau f. pornografi anak. (2) Setiap 
orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:  
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau 
tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. 
menyajikan secara eksplisit alat kelamin;  c. 
mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas 
seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, 
baik langsung maupun tidak langsung layanan 
seksual. Definisi ketelanjangan tidak jelas dan 
menimbulkan tafsir subyektif/ kabur sehingga tidak 
menjerat produsen/ pembuat berakibat lemah 
penegakan hukum. 

 Perlu dilakukan perubahan 
karena pasal ini rentan 
digunakan menjerat siapa pun 
untuk dihukum. 

Pasal 5 UU No 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang 
dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

 Perlu dilakukan perubahan 
memperjelas kalimat dari pasal 
ini agar tidak memberi peluang 
setiap orang untuk main hakim 
sendiri, sebaiknya harus melapor 
kepada petugas berwenang 
sesuai hukum yang berlaku. 

Pasal 20 UU No 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi menyebutkan bahwa masyarakat dapat 
berperan serta dalam melakukan pencegahan 
terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi.   

 Perlu ditambahkan bahwa tanpa 
perlu menunggu laporan atau 
pengaduan jika mengetahui 
suatu tindak pidana, penyidik 
wajib langsung melakukan 
pemeriksaan. 

Pasal 42 ayat(2)  Perda Provinsi Kepri No. 7 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas 
penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1), berwenang: a. menerima 
laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan 
pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 
melakukan pemeriksaan; c. menginterogasi seorang 
tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari 
tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan/ atau 
surat; e. mengambil sidik jari dan memotret 
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seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. 
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. 
mengadakan penghentian penyidikan setelah 
mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa 
tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
melalui Penyidik Umum memberitahukan hal 
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

4. Budaya Hukum. 

Rekomendasi Penjelasan 

Perubahan atas pasal ini 
diperlukan agar selaras dengan  
nilai-nilai budaya lokal sehingga  
sejalan dengan asas Bhineka 
Tunggal Ika  sebagaimana diatur 
UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan serta Prinsip 
NKRI sebagaimana dimaksud TAP 
MPR No. IX/MPR/2001. 

 

Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa:  

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan 
orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada 
orang tersebut. 

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja 
yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 
korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

Bagaimana jika budaya lokal memang tidak 
menghendaki seorang perempuan bekerja? Apakah 
pengaturan mengenai hal ini tidak berlebihan? 
Karena jika pasal ini disalahgunakan maka akan 
banyak sekali suami yang terjaring oleh pasal ini. 

Perlu adanya sosialisasi dan diklat 
bagi aparatur penegak hukum 
guna persamaan persepsi  dalam 
penegakan hukum kasus 
kekerasan rumah tangga. 

Perbuatan kekerasan rumah tangga terdapat 
jenis delik aduan terhadap tindak kekerasan yang 
dilakukan dalam hubungan suami istri  (Pasal 44 
ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 53), hal tersebut 
menyebabkan perbedaan persepsi  proses 
penegakan hukum, selain itu hubungan suami istri 
merupakan ketergantungan satu dengan lainnya, 
bilamana terjadi tindak kekerasan namun tidak 
berani untuk diadukan akibatnya aparat penegak 
hukum menganggap sebagai delik aduan. Oleh 
sebab itu penting untuk melakukan sosialisasi dan 
diklat bagi aparatur penegak hukum untuk 
memahami hal tersebut. 

 
* Keterangan: 
   Lebih lengkapnya baca Laporan  Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Melindungi 

Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak pada website www. bphn.go.id. 
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