Proses Pembentukan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak

No

Tahu
n

Nama
Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota
Provinsi

2018
Kelurahan
Mancini Parang

1

Makassar, Prov.
Sulawesi Selatan

Status

Dalam Proses
Pencanangan
dan akan
dilakukan pada
Bulan September
2019

2019

Kelurahan
Nunhila

Kupang, Prov.
Nusa Tenggara
Timur

Dalam Proses
Pencanangan
dan akan
dilakukan pada
Bulan September
2019

Kampung/Desa
Maluang

Berau, Prov.
Kalimantan
Timur

Sudah
dicanangkan

2018
2

2019

,
3

2018

Proses
Dilakukan asesmen untuk pembuatan buku Panduan Teknis Desa/Kelurahan
Bebas (dari) Pornografi Anak dan sosialisasi mengenai Desa/Kelurahan Bebas
Pornografi Anak. Asesmen dilakukan dengan cara FDG dengan anak dan
orang tua bersama perangakat desa. Pengambilan data dilakukan bertujuan
untuk mencari data kerentanan anak terhadap pornografi.
Dilakukan uji coba Desa Bebas Pornografi Anak melalui asistensi kepada
perangkat desa.
Dilakukan asistensi lanjutan untuk menindaklanjuti apa saja kesulitan yang
dihadapi, apa saja hambatannya dan apa yang masih perlu dibantu. Selain itu
juga Desa Mancini Parang dianggap dapat secara mandiri membuat strategi
dalam pembentukan desa bebas pornografi.
Dilakukan asesmen untuk pembuatan buku Panduan Teknis Desa/Kelurahan
Bebas (dari) Pornografi Anak dan sosialisasi mengenai Desa/Kelurahan Bebas
Pornografi Anak. Asesmen dilakukan dengan cara FDG dengan anak dan
orang tua bersama perangakat desa. Pengambilan data dilakukan bertujuan
untuk mencari data kerentanan anak terhadap pornografi.
Dilakukan asistensi untuk menindaklanjuti apa saja kesulitan yang dihadapi,
apa saja hambatannya dan apa yang masih perlu dibantu. Selain itu juga Desa
Mancini Parang dianggap dapat secara mandiri membuat strategi dalam
pembentukan desa bebas pornografi.
Dilakukan asesmen untuk pembuatan buku Panduan Teknis Desa/Kelurahan
Bebas (dari) Pornografi Anak dan sosialisasi mengenai Desa/Kelurahan Bebas
Pornografi Anak. Asesmen dilakukan dengan cara FDG dengan anak dan

orang tua bersama perangakat desa. Pengambilan data dilakukan bertujuan
untuk mencari data kerentanan anak terhadap pornografi.

Uji coba Desa Bebas Pornografi Anak melalui asistensi kepada perangkat desa

Pencanangan Desa Bebas Pornografi yang pertama oleh Menteri PPPA.

4

2019

Desa Sungai Pua

Kabupaten
Agam, Prov.
Sumatera Barat

Dalam Proses
Pencanangan
dan akan
dilakukan pada
Bulan September
2019

Pembuatan video pilot project mengenai Desa Bebas Pornografi yang berisi
tentang kegiatan anak-anak sebagai salah satu bentuk aktifitas dalam
mendukung terbentukanya desa bebas pornografi anak. Video ini diharapkan
dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain agar tergerak membentuk Desa
Bebas Pornografi Anak
Workshop dilakukan dengan mengundang 15 desa dari Kabupaten Agam.
Workshop ini dilakukan untuk mengenalkan konsep desa/keluarah desa
bebas pornografi. Dengan workshop ini diharapkan perangkat desa dan
aktivis PATBM dapat lebih ikut berpartisipasi dalam mewujudkan
desa/kelurahan desa bebas pornografi.
Pelatihan diadakan untuk melatih aktivis PATBM dan oerangkat desa agar
dapat mewujudkan Desa/Keluarahan Desa Bebas Pornografi. Pelatihan
dilakukan dengan membentuk strategi bersama dengan perangkat desa dari
panduan desa bebas pornografi. Di dalam pelatihan ini perangkat desa
diharapkan untuk dapat membuat peraturan desa yang dapat mendukung
terwujudnya desa/kelurahan bebas pornografi anak. selain itu juga membuat
program yang berfokus kepada anak, agar anak dapat mengasah
kemampuannya diluar bermain gawai. Diharapkan aktifitas ini dapat
menumbuhkan kreatifitas anak dan memudahkan orang tua dalam
mengontrol kebiasaan anak dalam bermain gawai. Setelah pelatihan,

asistensi akan dilakukan dengan menggunakan WhatsApp Group dengan
fasilitator dari ECPAT.

5

6

Kabupaten
Agam, Prov.
Sumatera Barat

2019

Desa
Batung

Lubuk

2019

Desa
Pabrik

Lubuk Prov. Bangka
Belitung

Dalam Proses
Pencanangan
dan akan
dilakukan pada
Bulan September
2019

Dalam Proses
Pencanangan
dan akan
dilakukan pada

Workshop dilakukan dengan mengundang 15 desa dari Kabupaten Agam.
Workshop ini dilakukan untuk mengenalkan konsep desa/keluarah desa
bebas pornografi. Dengan workshop ini diharapkan perangkat desa dan
aktivis PATBM dapat lebih ikut berpartisipasi dalam mewujudkan
desa/kelurahan desa bebas pornografi.
Pelatihan diadakan untuk melatih aktivis PATBM dan oerangkat desa agar
dapat mewujudkan Desa/Keluarahan Desa Bebas Pornografi. Pelatihan
dilakukan dengan membentuk strategi bersama dengan perangkat desa dari
panduan desa bebas pornografi. Di dalam pelatihan ini perangkat desa
diharapkan untuk dapat membuat peraturan desa yang dapat mendukung
terwujudnya desa/kelurahan bebas pornografi anak. selain itu juga membuat
program yang berfokus kepada anak, agar anak dapat mengasah
kemampuannya diluar bermain gawai. Diharapkan aktifitas ini dapat
menumbuhkan kreatifitas anak dan memudahkan orang tua dalam
mengontrol kebiasaan anak dalam bermain gawai. Setelah pelatihan,
asistensi akan dilakukan dengan menggunakan WhatsApp Group dengan
fasilitator dari ECPAT.
Workshop dilakukan dengan mengundang 15 desa dari Kabupaten Agam.
Workshop ini dilakukan untuk mengenalkan konsep desa/keluarah desa
bebas pornografi. Dengan workshop ini diharapkan perangkat desa dan
aktivis PATBM dapat lebih ikut berpartisipasi dalam mewujudkan
desa/kelurahan desa bebas pornografi.

Bulan September
2019

7

2019

Desa Sungai Selan Prov. Bangka
Atas
Belitung

Dalam Proses
Pencanangan
dan akan
dilakukan pada
Bulan September
2019

Pelatihan diadakan untuk melatih aktivis PATBM dan oerangkat desa agar
dapat mewujudkan Desa/Keluarahan Desa Bebas Pornografi. Pelatihan
dilakukan dengan membentuk strategi bersama dengan perangkat desa dari
panduan desa bebas pornografi. Di dalam pelatihan ini perangkat desa
diharapkan untuk dapat membuat peraturan desa yang dapat mendukung
terwujudnya desa/kelurahan bebas pornografi anak. selain itu juga membuat
program yang berfokus kepada anak, agar anak dapat mengasah
kemampuannya diluar bermain gawai. Diharapkan aktifitas ini dapat
menumbuhkan kreatifitas anak dan memudahkan orang tua dalam
mengontrol kebiasaan anak dalam bermain gawai. Setelah pelatihan,
asistensi akan dilakukan dengan menggunakan WhatsApp Group dengan
fasilitator dari ECPAT.
Workshop dilakukan dengan mengundang 15 desa dari Kabupaten Agam.
Workshop ini dilakukan untuk mengenalkan konsep desa/keluarah desa
bebas pornografi. Dengan workshop ini diharapkan perangkat desa dan
aktivis PATBM dapat lebih ikut berpartisipasi dalam mewujudkan
desa/kelurahan desa bebas pornografi.
Pelatihan diadakan untuk melatih aktivis PATBM dan oerangkat desa agar
dapat mewujudkan Desa/Keluarahan Desa Bebas Pornografi. Pelatihan
dilakukan dengan membentuk strategi bersama dengan perangkat desa dari
panduan desa bebas pornografi. Di dalam pelatihan ini perangkat desa
diharapkan untuk dapat membuat peraturan desa yang dapat mendukung
terwujudnya desa/kelurahan bebas pornografi anak. selain itu juga membuat
program yang berfokus kepada anak, agar anak dapat mengasah
kemampuannya diluar bermain gawai. Diharapkan aktifitas ini dapat
menumbuhkan kreatifitas anak dan memudahkan orang tua dalam
mengontrol kebiasaan anak dalam bermain gawai. Setelah pelatihan,
asistensi akan dilakukan dengan menggunakan WhatsApp Group dengan
fasilitator dari ECPAT.
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9

2019

2019

Desa
Satu

Kotawaringin
Pangkalan Barat,
Prov.Kalimantan
Tengah

Dalam Proses
Pencanangan
dan akan
dilakukan pada
Bulan September
2019

Kotawaringin
Pasir Barat,
Prov.Kalimantan
Tengah

Dalam Proses
Pencanangan
dan akan
dilakukan pada
Bulan September
2019

Desa
Panjang

Workshop dilakukan dengan mengundang 15 desa dari Kabupaten Agam.
Workshop ini dilakukan untuk mengenalkan konsep desa/keluarah desa
bebas pornografi. Dengan workshop ini diharapkan perangkat desa dan
aktivis PATBM dapat lebih ikut berpartisipasi dalam mewujudkan
desa/kelurahan desa bebas pornografi.
Pelatihan diadakan untuk melatih aktivis PATBM dan oerangkat desa agar
dapat mewujudkan Desa/Keluarahan Desa Bebas Pornografi. Pelatihan
dilakukan dengan membentuk strategi bersama dengan perangkat desa dari
panduan desa bebas pornografi. Di dalam pelatihan ini perangkat desa
diharapkan untuk dapat membuat peraturan desa yang dapat mendukung
terwujudnya desa/kelurahan bebas pornografi anak. selain itu juga membuat
program yang berfokus kepada anak, agar anak dapat mengasah
kemampuannya diluar bermain gawai. Diharapkan aktifitas ini dapat
menumbuhkan kreatifitas anak dan memudahkan orang tua dalam
mengontrol kebiasaan anak dalam bermain gawai. Setelah pelatihan,
asistensi akan dilakukan dengan menggunakan WhatsApp Group dengan
fasilitator dari ECPAT.
Workshop dilakukan dengan mengundang 15 desa dari Kabupaten Agam.
Workshop ini dilakukan untuk mengenalkan konsep desa/keluarah desa
bebas pornografi. Dengan workshop ini diharapkan perangkat desa dan
aktivis PATBM dapat lebih ikut berpartisipasi dalam mewujudkan
desa/kelurahan desa bebas pornografi.
Pelatihan diadakan untuk melatih aktivis PATBM dan oerangkat desa agar
dapat mewujudkan Desa/Keluarahan Desa Bebas Pornografi. Pelatihan
dilakukan dengan membentuk strategi bersama dengan perangkat desa dari
panduan desa bebas pornografi. Di dalam pelatihan ini perangkat desa
diharapkan untuk dapat membuat peraturan desa yang dapat mendukung
terwujudnya desa/kelurahan bebas pornografi anak. selain itu juga membuat
program yang berfokus kepada anak, agar anak dapat mengasah
kemampuannya diluar bermain gawai. Diharapkan aktifitas ini dapat
menumbuhkan kreatifitas anak dan memudahkan orang tua dalam

mengontrol kebiasaan anak dalam bermain gawai. Setelah pelatihan,
asistensi akan dilakukan dengan menggunakan WhatsApp Group dengan
fasilitator dari ECPAT.
Sumber : Succes Story Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

