
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Buku Kerja Kebijakan Perlindungan Anak 

 
 
 
 
 
 
 
 



Daftar Isi  
Pengantar buku kerja ....................................................................................................................... 2  
1.   Mengapa perlindungan anak penting? ........................................................................................... 3  

Apa itu Kebijakan Perlindungan Anak? ............................................................................................. 3  
Apa manfaat dari memiliki Kebijakan Perlindungan Anak? ................................................................... 3  

2.   Panduan untuk membuat Kebijakan Perlindungan Anak .................................................................... 4  
Standar minimum perlindungan anak: ............................................................................................. 4  

2.1 Perekrutan aman-anak ......................................................................................................... 4  
2.2 Pelaporan insiden ................................................................................................................ 4  
2.3 Pelatihan perlindungan anak ................................................................................................. 5  
2.4 Kode Etik ........................................................................................................................... 5  
2.5 Tinjauan kebijakan............................................................................................................... 5  
2.6 Penilaian risiko berfokus-anak ............................................................................................... 5  
2.7 Tips lain untuk penguatan Kebijakan Perlindungan Anak ............................................................. 6  

3.   Templat Kebijakan Perlindungan Anak ........................................................................................... 7  
3.1 Susunan kebijakan ............................................................................................................ 7  

3.1.1 Judul halaman .................................................................................................................. 7  
3.1.2 Pendahuluan ................................................................................................................... 7  
3.1.3 Prinsip, nilai dan keyakinan ................................................................................................. 7  
3.1.4 Cakupan kebijakan ............................................................................................................ 7  
3.1.5 Definisi ........................................................................................................................... 7  
3.1.6 Referensi UU/kebijakan nasional atau internasional ................................................................ 8  

3.2 Prosedur kebijakan ........................................................................................................... 8  
3.2.1   Prosedur perekrutan: ....................................................................................................... 8  
3.2.2   Tidak mempekerjakan siapa pun yang membawa risiko yang tidak dapat diterima terhadap anak .. 8  
3.2.3   Kontrak kerja (klausul perlindungan anak)............................................................................ 8  
3.2.4   Pelatihan perlindungan anak ............................................................................................. 8  
3.2.5   Kode Etik Perlindungan Anak ............................................................................................. 9  
3.2.6   Prosedur pelaporan dan respon insiden............................................................................. 10  
3.2.7   Penilaian risiko perlindungan anak ................................................................................... 10  
3.2.8   Tinjauan Kebijakan Perlindungan Anak .............................................................................. 10  

Lampiran 1: Bagaimana mengembangkan dan melaksanakan proses pelaporan insiden ............................. 11  
Lampiran 2: Bagaimana membuat penilaian risiko berfokus-anak .......................................................... 14  
Lampiran 3: Mengambil dan mempublikasikan gambar-gambar anak ..................................................... 17  
Lampiran 4: Memonitor dan meninjau Kebijakan Perlindungan Anak organisasi Anda ................................ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Australian Volunteers Program – Buku Kerja Kebijakan Perlindungan Anak 1 



Pengantar buku kerja   
Australian Volunteers Program memiliki komitmen kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk 
bahaya, eksploitasi dan kekerasan, dan mendukung hak-hak anak. 
 
Untuk mendukung komitmen ini kami memiliki aturan standar minimum perlindungan anak yang perlu 
dipenuhi oleh organisasi sebelum menjadi host untuk Australian volunteer. Standar-standar ini 
mencerminkan prinsip dan komitmen yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC), dan 
dijabarkan dalam Kebijakan Perlindungan Anak Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia 

(DFAT).1 Secara kolektif, persyaratan ini akan membantu menciptakan dan menjaga lingkungan yang 
protektif terhadap anak selama penyaluran program bantuan Australia. 
 
Kami membuat buku kerja ini untuk mendukung partner dalam pengembangan, pelaksanaan dan 
peninjauan kebijakan perlindungan anak. Buku kerja ini dirancang untuk membantu Anda memahami 
manfaat dan alasan bagi Kebijakan Perlindungan Anak, dan memberikan tips yang jelas dan praktis 
mengenai pengembangan kebijakan. Buku kerja ini ditujukan untuk membantu partner membuat 
kebijakan mereka sendiri – yang sesuai dengan kebutuhan, menjawab risiko organisasi dan 
mencerminkan program dan lingkungan peraturan mereka sendiri. 
 
Berikut adalah pembagian dalam buku kerja ini: 
 

1. Eksplorasi mengapa perlindungan anak itu penting   
2. Apa itu Kebijakan Perlindungan Anak?   
3. Manfaat dari Kebijakan Perlindungan Anak   
4. Garis besar standar persyaratan dan kebijakan kemitraan perlindungan anak   
5. Templat untuk membuat Kebijakan Perlindungan Anak   
6. Lampiran-lampiran (catatan panduan):   

o Bagaimana mengembangkan proses pelaporan insiden  
o Membuat prosedur manajemen risiko yang melindungi anak  
o Mengambil dan mempublikasikan gambar-gambar anak dalam cara yang aman, dan  

      bermartabat, dan;  

o Kebijakan Perlindungan Anak - memonitor dan meninjau formulir 
 

“Meninjau kebijakan perlindungan anak, melaksanakan kebijakan adalah hal 
penting… Saya adalah suara anak-anak dan saya harus melindungi 
mereka” 

Peserta Lokakarya Perlindungan Anak,  
Johannesburg, Afrika Selatan, Maret 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kebijakan DFAT dapat diunduh di sini: http://aid.dfat.gov.au/aidissues/childprotection/Pages/home.aspx 
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1. Mengapa perlindungan anak itu penting?  
Anak-anak tidak selalu memiliki suara, dan secara global, banyak anak-anak yang rentan dan berisiko 
terkena bahaya atau dieksploitasi. Secara global, jutaan anak mengalami kekerasan dan eksploitasi setiap 
tahun, termasuk melalui kerja paksa, kekerasan fisik, seksual dan emosional. Anak-anak penyandang 
cacat terutama, sangat rentan. 
 
Anak-anak mudah untuk percaya. Orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan dapat mengambil 
keuntungan dari posisi mereka (apakah itu orang tua, guru, pemimpin agama, anggota kepolisian atau 
anggota masyarakat) dan membahayakan anak-anak. Tidak mudah bagi seorang anak untuk melawan 
dan mengatakan ‘jangan sakiti saya'. 
 
Anak-anak berhak untuk dilindungi dari bahaya yang dilakukan oleh organisasi. Perlindungan anak adalah 
hak asasi manusia – yang diabadikan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang telah ditandangani 
oleh seluruh negara di dunia. 
 
Perlindungan anak juga merupakan komponen penting dari praktik pembangunan yang bertanggung 
jawab dan konstruktif. Kita tidak bisa berkontribusi terhadap masa depan yang lebih baik untuk semua 
jika di saat yang sama kita merusak generasi yang akan menjadi pewaris dari masyarakat, organisasi dan 
budaya di mana kita beroperasi. Dalam kaitannya dengan ini, perlindungan anak adalah hak dan juga 
tanggung jawab, karena ini adalah investasi untuk masa depan yang berkelanjutan. 
 
Apa itu Kebijakan Perlindungan Anak?  
Kebijakan Perlindungan Anak adalah sebuah pernyataan yang dengan jelas menyebutkan apa yang akan 
dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa anak-anak aman dari bahaya, eksploitasi dan 
kekerasan. Ini juga adalah serangkaian aturan atau regulasi untuk pegawai, volunteer dan pekerja 
lainnya, dan kesempatan menyatakan komitmen untuk memastikan bahwa anak-anak berhak untuk 
dilindungi, didukung dan bebas dari kekerasan dan penyiksaan. 
 
Apa manfaat dari memiliki Kebijakan Perlindungan Anak?  
Bahkan meskipun organisasi Anda tidak secara langsung bekerja dengan anak-anak, ada beberapa 
manfaat penting dari Kebijakan Perlindungan Anak: 
 

• Kebutuhan untuk melindungi anak-anak adalah isu seluruh masyarakat di semua negara. Anak-anak 
adalah kelompok yang paling rentan di dunia.   

• Kebijakan Perlindungan Anak akan memperkuat reputasi organisasi Anda dan membangun tata kelola 
yang baik.   

• Kebijakan Perlindungan Anak mengirimkan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat 
diterima, di mana pun juga. Bahkan jika organisasi Anda tidak bekerja untuk anak-anak, para staff 
mewakili organisasi Anda dan dapat berinteraksi dengan anak-anak di masyarakat, kapan pun. Jika 
seorang staff dihukum karena kejahatan serius terhadap anak, hal ini akan berdampak serius terhadap 
reputasi dan profil organisasi Anda.   

• Kebijakan Perlindungan Anak membantu memastikan bahwa staff dan volunteer memahami praktik-
praktik terbaik ketika berhadapan dengan anak-anak atau mempergunakan gambar-gambar anak.   

• Kebijakan Perlindungan Anak menunjukkan pada donor dan para pemangku kepentingan potensial 
bahwa organisasi Anda berkomitmen untuk melaksanakan pendekatan mitigasi-risiko yang telah 
dipertimbangkan dengan baik, dalam kegiatan-kegiatan Anda.  
 

Seperti yang dikatakan oleh satu partner organisation saat lokakarya Kebijakan 
Perlindungan Anak: 

 
"Anak-anak adalah masa depan kita… kita perlu melindungi mereka dengan cara 
apa pun yang kita bisa.” 
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2. Pedoman untuk membuat Kebijakan Perlindungan Anak  
Sebelum menulis Kebijakan Perlindungan Anak organisasi Anda, pertimbangkan langkah-langkah berikut: 
 
 Lakukan diskusi di organisasi Anda mengenai kebutuhan dan manfaat dari memiliki Kebijakan 

Perlindungan Anak.   
 Tinjau setiap kebijakan atau praktik-praktik yang sudah ada untuk dijadikan dasar bagi Kebijakan 

Perlindungan Anak organisasi Anda. Apakah ada dari standar dan praktik ini yang telah diberlakukan 
di organisasi Anda?   

 Putuskan siapa yang akan menyusun kebijakan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk meninjau 
kebijakan tersebut di masa depan.   

 Tinjau standar minimum dan praktik-praktik terbaik lain sepeti yang diringkas di bawah ini.   
Standar minimum perlindungan anak:  
Sebelum Anda memobilisasi volunteer untuk salah satu partner organisation non-pemerintah2, kami akan 
meminta salinan Kebijakan Perlindungan Anak organisasi Anda. Dalam beberapa kasus, organisasi sudah 
memilikinya. Di kasus lain, organisasi mungkin perlu bantuan untuk membuat kebijakan mereka sendiri. 
Tim Australian Volunteers Program di masing-masing negara akan menghubungi partner organisation 
selama proses ini, untuk membantu organisasi menyempurnakan atau membuat Kebijakan Perlindungan 
Anak sehingga standar-standar ini relevan dengan konteks budaya dan kegiatan mereka. 
 
Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai serangkaian praktik terbaik/standar minimum yang 
kami inginkan dari Kebijakan Perlindungan Anak partner organisation: 
 
2.1 Perekrutan aman-anak  
Proses skrining perekrutan yang ketat dapat membantu melindungi dan mengamankan anak-anak di 
tahapan yang paling mendasar. Dengan mengharuskan calon pegawai mengikuti proses ini, organisasi 
dapat mencegah ketidaksengajaan mempekerjakan seseorang yang mungkin membawa risiko yang tidak 
diinginkan terhadap anak-anak. Ini dapat dicapai melalui identifikasi awal risiko dan kekhawatiran terkait 
dengan calon pegawai, pekerja magang, volunteer atau siapa pun yang mungkin bertindak atas nama 
organisasi. 
 
Tanpa adanya prosedur skrining, organisasi Anda mungkin menjadi target dari orang yang ingin 
membahayakan anak-anak, yang mungkin menyebabkan orang yang berisiko tersebut malah ditunjuk 
untuk menempati satu posisi di organisasi Anda. 
 
Untuk penjelasan yang lebih rinci tentang prosedur perekrutan Anda dapat mempertimbangkan untuk 
mengadopsi, mengacu pada bagian 3.2.1 dan 3.2.2 templat Kebijakan Perlindungan Anak milik kami, di 
bawah ini. 
 
2.2 Pelaporan insiden  
Kebijakan Perlindungan Anak organisasi Anda harus memasukkan proses pelaporan dan respon untuk 
setiap dugaan, observasi, kekhawatiran atau tuduhan kekerasan anak. Dengan menguraikan secara jelas 
prosedur pelaporan insiden di organisasi Anda, pegawai yang terkait dengan organisasi telah 
diperlengkapi dengan baik untuk meminimalisir risiko yang berhubungan dengan kekerasan, dan segera 
membuat prosedur respon yang akan memastikan keamanan anak-anak ditegakkan. 
 
Tanpa adanya proses pelaporan insiden, pegawai (atau anggota masyarakat) tidak akan mengetahui 
bagaimana harus melaporkan perilaku yang mengkhawatirkan. Untuk penjelasan detil mengenai 
prosedur pelaporan insiden Anda dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi, mengacu pada bagian 
3.2.6 dari templat Kebijakan Perlindungan Anak milik kami di bawah ini. Kami juga memiliki Catatan 
pedoman pelaporan insiden yang luas di halaman 12. 
 
 

2 Organisasi yang memenuhi syarat termasuk organisasi non-pemerintah dan usaha/perusahaan milik perorangan. Badan 
pemerintah dan antar-pemerintah tidak diwajibkan untuk mengembangkan Kebijakan Perlindungan Anak, meskipun 
demikian program akan memberikan dukungan jika badan pemerintah ingin membuat kebijakan ini.  
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2.3 Pelatihan perlindungan anak  
Kebijakan Perlindungan Anak tidak akan efektif kecuali jika staff, volunteer dan lainnya mengetahui 
bagaimana organisasi akan melindungi anak-anak dan tanggung jawab mereka. Pelatihan dan 
peningkatan kesadaran mengenai kebijakan dapat memastikan pekerja menyadari penuh tanggung 
jawabnya untuk melindungi anak-anak dan bagaimana melaporkan kekhawatiran/dugaan eksploitasi dan 
kekerasan terhadap anak. Tanpa pelatihan, pekerja mungkin tidak menyadari perilaku apa yang perlu 
dilaporkan atau tidak tahu bagaimana mewujudkan praktik perlindungan anak ke dalam pekerjaan 
mereka. 
 
Untuk informasi bagaimana melatih staff Anda menerapkan prinsip ini, lihat bagian 3.2.4 templat kami. 
 
2.4 Kode Etik  
Kebijakan Perlindungan Anak organisasi harus menyebutkan daftar perilaku yang diharapkan dari staff. Ini 
termasuk perilaku yang menghormati anak-anak, dan perilaku lain yang tidak dapat diterima (atau tidak 
diperbolehkan). Daftar ini memastikan staff dan volunteer memahami apa yang diharapkan dari mereka di 
tempat kerja. 
 
Perilaku ini sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak dan akan memastikan organisasi dan staff 
Anda aman bagi anak-anak. Kode Etik juga melindungi pekerja Anda karena memberikan pedoman 
tentang bagaimana menghindari situasi yang mungkin berbahaya untuk anak-anak. Jika tidak 
menyertakan Kode Etik ini bisa berarti bahwa perilaku yang mengkhawatirkan dari pekerja Anda akan 
terus berlanjut tanpa ada tindakan. Seluruh pegawai (termasuk volunteer) harus menandatangani Kode 
Etik organisasi, dan dibuat daftar siapa saja yang telah memberikan tanda tangan. 
 
Untuk informasi lebih detil tentang perilaku yang diharapkan lihat bagian 3.2.5 dari templat di bawah ini. 
Kami juga memiliki Catatan pedoman tentang mengambil dan mempublikasikan gambar-gambar Anak 
yang tersedia di halaman 18 (Lampiran 3). 
 
2.5 Tinjauan kebijakan  
UU dan kebijakan dapat berubah sepanjang waktu dan penelitian tentang perlindungan anak terus 
menerus diperbarui. Anda harus memastikan kebijakan ditinjau secara teratur - ini untuk memastikan 
kebijakan tetap relevan dengan program dan kegiatan organisasi, yang terus berkembang. Peninjauan 
juga dapat memastikan pembaruan dalam kebijakan nasional juga telah dimasukkan. 
 
Kami juga memiliki ‘Formulir tinjauan dan monitoring’ yang tersedia di halaman 21 (Lampiran 4), yang 
dapat Anda gunakan. 
 
2.6 Penilaian risiko berfokus-anak  
Penilaian risiko dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan mengurangi beberapa bahaya yang 
berhubungan dengan kegiatan mereka. Risiko yang ada dapat menjadi ancaman serius terhadap 
kesejahteraan anak dan juga mempengaruhi reputasi organisasi. Dengan melakukan penilaian risiko ini 
menunjukkan komitmen organisasi terhadap pendekatan keamanan anak yang berhati-hati, sensitif, dan 
dapat menurunkan jumlahnya secara signifikan atau paling tidak mencegah timbulnya insiden. 
 
Beberapa organisasi mungkin memiliki lebih banyak risiko bagi anak-anak dibandingkan dengan yang lain, 
seperti organisasi yang bekerja dengan anak-anak dengan disabilitas, program yang fokus pada olahraga, 
atau program usai jam sekolah, di mana ada bahaya anak-anak menjadi terisolasi. Risiko-risiko yang 
potensial, jika dibiarkan tanpa dipantau, dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan 
kesejahteraan anak, dan juga dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Dengan melakukan penilaian 
risiko ini menunjukkan komitmen organisasi terhadap pendekatan anak yang berhati-hati, sensitif, dan 
dapat mengurangi jumlahnya secara signifikan atau paling tidak mencegah timbulnya insiden. 
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Penilaian risiko merupakan sebuah persyaratan yang harus dimasukkan oleh partner organisation ke 
dalam Kebijakan Perlindungan Anak mereka. Namun demikian, kami mendorong seluruh organisasi untuk 
melakukan peninjauan risiko sebagai suatu cara untuk mencegah masalah atau kemungkinan bahaya 
terhadap anak-anak. Kami juga memiliki Catatan pedoman tentang penilaian risiko berfokus-anak tersedia 
di halaman 15 (Lampiran 2), yang dapat Anda adaptasikan untuk organisasi Anda.  
 
2.7 Tips lain untuk memperkuat Kebijakan Perlindungan Anak  
Praktik-praktik terbaik global di bawah ini juga dapat membantu organisasi melindungi anak-anak dan 
meningkatkan tata kelola. Meskipun bukan standar yang dipersyaratkan program, ini dapat membantu 
memperkuat Kebijakan Perlindungan Anak organisasi Anda. 
 

• Berikan definisi - seperti apa itu kekerasan, pengabaian dan eksploitasi, dan definisi anak (setiap 
orang di bawah umur 18 tahun). Definisi ini dapat membantu staff memahami dengan lebih baik 
apa saja risiko-risikonya. Contoh definisi dapat ditemukan di bagian 3.1.5 templat Kebijakan 
Perlindungan Anak.  

• Sebutkan bagaimana cara merespon anak-anak yang memberitahu Anda bahwa mereka telah 
mendapat kekerasan - daftar strategi yang membantu staff memahami bagaimana merespon 
anak-anak jika mereka memberi tahu telah mendapat kekerasan dapat memperkuat kapasitas 
staff dalam melindungi anak-anak. Beberapa contoh bagaimana merespon pengungkapan 
semacam ini dapat ditemukan di templat Kebijakan Perlindungan Anak pada poin titik “Strategi 
untuk merespon pengungkapan”.  

• Mempromosikan kebijakan di situs web Anda - mempromosikan kebijakan di situs web Anda, 
atau lewat media lain, menunjukkan bahwa Anda serius dengan komitmen ini dan juga 
memperjelas tata kelola organisasi kepada donor yang potensial.   

• Mengundang anak-anak untuk membantu pengembangan kebijakan - dengan mengundang 
masukan dan umpan balik dari anak-anak ini dapat memastikan agar kebijakannya relevan 
dengan anak-anak yang ingin Anda lindungi. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi risiko dan 
kesenjangan.  

• Terjemahkan kebijakan -dengan menerjemahkan Kebijakan Perlindungan Anak organisasi Anda 
ke dalam bahasa nasional ini membantu memastikan semua pekerja dapat membaca dan 
memahami komitmen dan kewajiban organisasi.  

• Pastikan kebijakan Anda memiliki arti - melihat Kebijakan Perlindungan Anak milik organisasi lain bisa 
saja dilakukan, namun yang terbaik adalah membuat kebijakan yang berhubungan dengan organisasi 
Anda sendiri dan kegiatannya. Cobalah untuk menggunakan kata-kata yang tepat dan pikirkanlah risiko 
dan kebutuhan khusus organisasi Anda. Melibatkan orang dari bagian yang berbeda-beda dalam 
organisasi dapat membantu membuat kebijakan Anda menjadi berarti.  
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3. Templat Kebijakan Perlindungan Anak  
Templat ini dirancang sebagai suatu kerangka kerja saja – setiap negara, wilayah dan organisasi hadir dalam konteks 
yang berbeda. Kami sangat mendorong Anda untuk melihat konteks organisasi Anda, dan menyusun kebijakan dalam 
cara yang relevan dengan organisasi Anda, kegiatannya, kebutuhan dan risikonya.  
3.1 Susunan kebijakan  

 3.1.1 Judul  Tuliskan di sini nama organisasi Anda, dan nama untuk Kebijakan Perlindungan Anak 
organisasi Anda. Berikan juga tanggal kebijakan ini dibuat, dan tanggal kapan 
kebijakan ini perlu ditinjau kembali.  

 

 halaman  
 

  
 

   
 

 3.1.2  Tuliskan di sini ringkasan kebijakan Anda, termasuk maksudnya (seperti  ‘untuk 
membantu mengamankan dan melindungi anak-anak’), dan juga beberapa 
tujuannya (seperti ‘meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu perlindungan anak, 
mendidik staff, dan mempromosikan praktik terbaik dalam program’). 

 

 Pendahuluan  
 

  
 

   
 

   
 

 3.1.3  Tuliskan di sini nilai-nilai organisasi Anda tentang anak dan perlindungan anak. 
Seperti: 
• Berbagi tanggung jawab untuk pengamanan 
• Tidak menerima atau bertoleransi terhadap kekerasan anak dalam bentuk apa pun 
• Komitmen penegakkan hak-hak anak, termasuk hak mendapatkan 
perlindungan  

 • Komitmen untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak di dalam 
program/kegiatan organisasi Anda 
• Mendukung partisipasi anak-anak dan mengundang umpan balik dari mereka  
(‘tanpa kita tidak ada tentang kita’) 

  

 Prinsip,  
 

   

 nilai dan  
 

  
 

 keyakinan  
 

  
 

      

   
 

   
 

   
 

   
 

   

 
3.1.4 Cakupan 
Kebijakan  

Tuliskan di sini  untuk siapa kebijakan ini berlaku di organisasi Anda – 
staff/pegawai, volunteer nasional dan internasional, dewan direksi, partner di 
hilir, pengunjung, dll. Ini memastikan bahwa mereka yang terlibat di dalam, atau 
mendukung program organisasi bertanggung jawab terhadap standar kebijakan 
Anda. 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

 3.1.5  
Tuliskan di sini daftar definisi yang penting bagi organisasi Anda. Semua pegawai3 
harus jelas memahami suatu definisi, misalnya, ‘kekerasan’ di organisasi Anda. 
Jika tidak memahaminya, maka ada risiko besar kekerasan mungkin tidak 
dilaporkan. Definisi-definisi yang dapat Anda pertimbangkan untuk dimasukkan: 
• Anak – sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak, adalah seseorang yang 
berusia di bawah 18 tahun.  
• Kekerasan fisik – penggunaan kekuatan fisik terhadap anak (seperti memukul, 
mengguncang, meninju, menendang, membakar dan meracuni) yang 
membahayakan anak.  
•  Kekerasan seksual – memanfatkan anak-anak untuk kepentingan seksual 
yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua.  
•  Kekerasan emosional – ucapan atau tindakan lain yang dilakukan terhadap 
anak yang dapat merusak harga diri dan rasa percaya diri. Termasuk kekerasan 
online.  
• Pengabaian – kegagalan dalam menciptakan kondisi (dalam situasi di mana ini 
dapat dilakukan) bagi anak, yang secara budaya dipandang sebagai sesuatu yang 
pokok bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak.  
• Eksploitasi anak – memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan, 
tenaga kerja, keuntungan seksual, keuntungan pribadi atau finansial. Termasuk 
memproduksi, memperoleh atau mendistribusikan materi eksploitasi anak.  
• Pekerja anak – memamfaatkan anak untuk bekerja, khususnya yang 
berbahaya atau mengganggu hak-hak anak atas pendidikan dan pertumbuhan. 
Apakah ada definisi lain yang dapat dimasukkan ke dalam kebijakan Anda? 
Mungkin yang secara khusus juga relevan dengan program dan kegiatan Anda. 

 

 Definisi  
 

  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
3 Ketika menyebutkan ‘pekerja’ dalam templat ini, kami mengacu pada pegawai, konsultan, kontraktor, office 
volunteers, pekerja magang, dewan, dan siapa saja yang mungkin terlibat dalam melakukan pekerjaan untuk organisasi 
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3.1.6 
Referensi 
aturan 
hukum/kebija
kan nasional 
atau 
internasional 

Tuliskan di sini peraturan daerah, nasional atau internasional yang relevan. Dengan 
mengacu pada aturan hukum/kebijakan ini akan membantu pekerja memahami 
alasan organisasi Anda memiliki Kebijakan Perlindungan Anak dan mengapa Anda 
memiliki peraturan terkait hal tersebut. Jika Anda masih kurang yakin, Daftar 
Ratifikasi ILO 4 ini bermanfaat. Anda juga dapat melihat profil negara Anda di Child 
Rights International Network5, atau mengacu ke publikasi UNICEF yang relevan6. 
Informasi lain yang dapat dimasukkan adalah tanggal kapan negara Anda 
meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak7, dan peraturan di negara Anda 
tentang hukuman fisik8.  

3.2 Prosedur kebijakan  
3.2.1  Prosedur perekrutan:  
Tuliskan di sini langkah pengamanan anak, dan organisasi Anda, ketika merekrut pekerja. 
Proses skrining perekrutan termasuk pemeriksaan catatan kriminal sebelum penglibatan, dan 
setidaknya pemeriksaan verbal terhadap dua referensi. Jika pemeriksaan catatan kriminal tidak dapat 
diandalkan, Anda dapat  meminta  Surat Pernyataan, di mana pekerja menandatangani formulir yang 
menyatakan tidak pernah dituntut atau dihukum karena kejahatan anak. Untuk posisi yang bekerja 
langsung dengan anak, kami meminta langkah skrining tambahan, seperti mengajukan pertanyaan 
berbasis perilaku pada saat mewawancarai pekerja. Ini adalah contoh pertanyaan berbasis perilaku:  

• Apa motivasi Anda bekerja di organisasi kami?   
• Bagaimana Anda menangani anak-anak yang tidak mendengarkan instruksi Anda?   
• Bagaimana Anda menciptakan lingkungan yang aman dan ramah-anak untuk kegiatan anak 

kecil/anak yang lebih tua/anak penyandang disabilitas?  
• Apa batasan-batasan yang penting dilakukan ketika bekerja dengan anak-anak dan remaja?   • Bagaimana Anda merespon jika Anda mengkhawatirkan tindakan/perilaku dari rekan kerja?  

 
  

3.2.2  Tidak mempekerjakan siapa pun yang membawa risiko terhadap anak  
Kebijakan harus menyatakan secara tegas bahwa organisasi tidak akan mempekerjakan siapa pun yang 
dianggap membawa risiko yang tidak dapat diterima terhadap anak-anak. Mempekerjakan seseorang 
yang berisiko terhadap anak dapat merusak upaya yang telah dilakukan organisasi untuk memastikan 
lingkungan yang aman-anak. Ini berkaitan dengan prosedur perekrutan dan dapat dimasukkan di sini.  
3.2.3  Kontrak pegawai (klausul perlindungan anak)  
Kebanyakan pekerja memiliki kontrak/perjanjian pegawai yang ditandatangani sebelum mulai bekerja. 
Di dalam kebijakan tuliskan komitmen Anda bahwa kontrak pegawai akan berisi satu klausul yang 
memastikan para pekerja dapat ditangguhkan, dipindahkan atau diberhentikan dari pekerjaan jika 
mereka sedang di bawah penyidikan, atau diberhentikan jika mereka melanggar Kode Etik Perlindungan 
Anak. Dengan memasukkan pernyataan ini ke dalam kontrak pegawai (dan disebutkan di dalam 
kebijakan Anda) ini menegaskan bahwa organisasi tidak mendukung kekerasan anak, dan ada 
konsekuensi serius bagi pelanggaran Kode Etik. Tanpa klausul ini, organisasi mengalami kesulitan untuk 
memberhentikan pegawai yang telah melanggar kebijakan. Ini sangat berkaitan dengan prosedur 
perekrutan dan dapat dimasukkan di sini.  
3.2.4  Pelatihan perlindungan anak  
Tuliskan di sini bagaimana kebijakan akan dibagikan kepada pekerja/volunteer. Termasuk mengadakan 
sesi peningkatan kesadaran kebijakan sebagai bagian dari masa orientasi staff; pengumuman khusus 
dalam rapat tim; atau pelatihan online/tatap muka sekali setahun atau setiap dua tahun. 

 
 
 
 
4 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11001:::NO:::   
5 https://archive.crin.org/index.html   
6 https://www.unicef.org/where-we-work   
7 https://tbpekerja maganget.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=160&Lang=EN   
8https://endcorporalpunishment.org/  
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Pelatihan harus memasukkan penjelasan tentang Kode Etik organisasi dan bagaimana menerapkannya 
dalam pekerjaan Anda, prosedur pelaporan, dan beberapa informasi tentang siapa yang dihubungi 
untuk menanyakan tentang perlindungan anak. 

 
3.2.5  Kode Etik Perlindungan Anak  
Tuliskan di sini daftar perilaku/kegiatan yang diharapkan dari pekerja Anda, atau tidak dibolehkan. Ini 
termasuk penggunaan media yang melibatkan anak, seperti foto dan film. Daftar perilaku di tempat 
kerja (di bawah) dapat membantu Anda mempersiapkan Kode Etik Anda sendiri. Kata-kata yang ada di 
sini hanya sebagai panduan saja - kami ingin Anda menggunakan kata-kata Anda sendiri sehingga Kode 
Etiknya mudah dibaca dan berarti bagi Anda. Silakan tambahkan perilaku lain yang penting yang terkait 
dengan program Anda, UU dan kebijakan nasional.  
Perilaku ini tidak menghalangi interaksi normal di dalam keluarga – di luar kerja:  

• perlakukan anak-anak dengan hormat   
• jangan gunakan ucapan atau perilaku yang tidak pantas, melecehkan, kasar, merangsang 

secara seksual, merendahkan atau kurang pantas secara budaya  
• Jangan libatkan anak-anak dalam segala bentuk hubungan seksual atau kegiatan seksual apa 

pun, termasuk membayar layanan seksual   
• kapanpun dimungkinkan, pastikan ada orang dewasa lain saat bekerja di dekat anak-anak   
• jangan mengundang anak ke rumah pribadi tanpa ditemani pendamping, kecuali jika mereka 

secara langsung berisiko cedera atau berada dalam situasi yang membahayakan fisik  
• jangan tidur di dekat anak-anak tanpa pengawasan kecuali jika harus, dalam kasus ini harus ada ijin 

dari pengawas, dan pastikan ada orang dewasa lain di sana, jika dimungkinkan  
• jangan gunakan komputer, handphone, kamera video, kamera atau media sosial untuk 

mengeksploitasi atau melecehkan anak, atau mengakses materi eksploitasi anak di media apa 
pun  

• jangan gunakan hukuman fisik terhadap anak   
• jangan mempekerjakan anak untuk pekerjaan rumah tangga atau kerja lain: yang tidak sesuai 

dengan umur atau masa pertumbuhan; merampas waktu belajar dan berekreasi; atau 
membuat mereka berisiko terkena celaka    

• patuhi semua peraturan daerah yang relevan, termasuk UU tenaga kerja tentang pekerja anak   
• segera laporkan kekhawatiran atau dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak dan 

pelanggaran kebijakan sesuai dengan prosedur yang tepat.  
• segera ungkapkan semua tuntutan, hukuman dan hasil-hasil kejahatan yang berhubungan 

dengan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, termasuk yang ada di bawah hukum 
tradisional, yang terjadi sebelum atau selama bekerja (dengan organisasi Anda)   

• waspadalah terhadap perilaku dan hindari tindakan atau perilaku yang dapat dianggap oleh 
orang lain sebagai eksploitasi atau kekerasan terhadap anak   

Ketika mengambil foto atau film seorang anak atau menggunakan gambar-gambar anak:  
• berhati-hati dan pastikan telah mematuhi tradisi atau batasan di daerah setempat dalam hal  

mereproduksi gambar-gambar pribadi sebelum mengambil foto atau film tentang anak  
• minta persetujuan (informed consent) dari anak dan orang tua atau wali sebelum mengambil 

foto atau film anak. Harus dijelaskan bagaimana foto atau film itu akan dipergunakan   
• pastikan foto dan video menggambarkan anak secara bermartarbat dan terhormat dan tidak 

terlihat takut atau tunduk. Anak-anak harus mengenakan pakaian yang pantas dan tidak 
menunjukkan pose yang dapat dianggap mengundang secara seksual   

• pastikan gambar-gambar ini mewakili konteks dan fakta secara jujur   
• saat mengirim gambar secara elektronik atau mempublikasikan dalam bentuk apa pun, 

pastikan label file, metadata atau teks tidak mengungkapkan informasi apa pun mengenai 
identitas anak   

Kode Etik (mengacu pada kebijakan Anda) harus ditandatangani oleh semua pekerja yang berada di 
bawah cakupan kebijakan. 
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3.2.6  Pelaporan insiden dan prosedur respon  
Tuliskan di sini proses bagi pekerja untuk melaporkan (ke manajemen) setiap kekhawatiran atau 
dugaan kekerasan anak, atau kecurigaan pelanggaran Kebijakan Perlindungan Anak. Masukkan 
langkah-langkah yang akan diambil dalam proses meninjau dugaan atau kekhawatiran, atau 
investigasi.  
Penting untuk menggarisbawahi tentang:  

• Persyaratan untuk melaporkan – kalimat-kalimat dalam kebijakan menyatakan pekerja harus 
melaporkan, bukan perlu melaporkan.  

• Apa yang dilaporkan – kekhawatiran atau dugaan kekerasan terhadap anak, eksploitasi, atau 
pelanggaran kebijakan Anda. Ini bisa dalam berbagai bentuk – pengungkapan dari anak-anak, 
yang menyaksikan kekerasan, atau mengetahui seseorang berperilaku mengkhawatirkan.   

• Bagaimana melaporkan – harus ada penjelasan bagaimana laporan dapat didokumentasikan 
dan disampaikan. Ini dapat dilakukan melalui portal online, email, atau dengan cara mengisi 
dan mengirimkan formulir laporan insiden yang resmi.   

• Kapan melaporkan – perlu dipastikan bahwa pekerja mengetahui berapa lama laporan harus 
disampaikan. Ini mencegah, misalnya, pekerja menyaksikan tindak kekerasan dan menunggu 
sebulan sebelum melaporkan. Beri tenggat waktu untuk melapor. Kami merekomendasikan 
dalam 24 jam, namun dapat disesuaikan dengan sumber daya dan kapasitas komunikasi   

• Pada siapa melapor – kebijakan perlindungan anak harus menjelaskan kepada siapa laporan 
ditujukan. Selalu harus ada sedikitnya dua orang yang ditunjuk untuk menerima laporan. 
Dengan ini organisasi dapat terhindar dari situasi di mana, contohnya, orang yang menerima 
laporan sedang berlibur dan tidak dapat merespon pemberitahuan.   

• Strategi merespon pengungkapan – meskipun bukanlah standar minimum program, untuk 
beberapa organisasi, terutama yang bekerja dengan anak-anak/keluarga, termasuk cara staff 
berbicara dengan anak jika dia melaporkan telah mendapat kekerasan adalah sangat penting:  

o  Cobalah untuk tetap tenang dan berikan perhatian ke anak tersebut  
o  Berikan waktu kepada anak dan biarkan dia menggunakan kalimat sendiri 
o  Yakinkan anak bahwa dia melakukan hal yang tepat dengan memberitahu Anda   
o  Jangan memberikan janji-janji yang tidak bisa Anda tepati  
o  Beritahu anak apa yang akan Anda lakukan nanti  
o  Jangan menantang terduga yang membahayakan anak (ini berbahaya bagi Anda dan anak)  

 
3.2.7  Penilaian risiko perlindungan anak  
Tuliskan di sini langkah-langkah apa yang akan diambil organisasi Anda untuk meninjau atau menilai 
risiko apa pun dalam program atau kegiatan Anda. 
Proses penilaian risiko yang kuat akan memasukkan:  

• Identifikasi dan membuat daftar (disebut juga daftar risiko) setiap risiko terhadap anak yang 
diidentifikasi dalam operasi dan kegiatan Anda; dan  

• Pernyataan tentang bagaimana organisasi menurunkan atau menghilangkan risiko ini.  
 

3.2.8  Tinjauan Kebijakan Perlindungan Anak  
Tuliskan seberapa sering kebijakan ini akan ditinjau (kerangka waktu), yang kami rekomendasikan 
setidaknya satu kali dalam lima tahun. 
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Lampiran 1: Cara membuat dan melaksanakan proses pelaporan insiden  
Apa itu proses pelaporan insiden?  
Proses pelaporan insiden adalah prosedur yang jelas yang dilaksanakan untuk memastikan dugaan, 
observasi, kekhawatiran dan risiko  keamanan anak dilaporkan dengan cepat dan dikelola dengan baik. 
 
Mengapa proses pelaporan insiden penting?  
Pelaporan insiden adalah bagian penting dari kerangka kerja Australian Volunteers Program. Kami 
meminta partner organisations9 yang memenuhi syarat untuk melakukan proses pelaporan insiden guna 
membantu pengelolaan risiko terhadap anak dalam pelaksanaan Australian Volunteers Program. 
 
Pelaporan insiden menawarkan manfaat yang signifikan kepada seluruh organisasi, termasuk: 
 

• Membantu memastikan organisasi Anda mendapatkan peringatan secara cepat, dan secara 
efektif merespon eksploitasi, kekerasan dan bahaya terhadap anak  

• Memastikan staff, volunteer dan kontraktor bertanggung jawab atas perilaku mereka dan 
terhadap nilai-nilai organisasi.  

• Menunjukkan kepada para pemangku kepentingan dan partners bahwa Anda berkomitmen 
terhadap keamanan anak, dan tata kelola yang baik, dan;  

• Memastikan organisasi Anda dan para staff mematuhi peraturan daerah dan nasional.  
 
Tanpa adanya proses pelaporan insiden yang kuat organisasi memiliki risiko besar. Insiden serius mungkin 
tidak dilaporkan tepat waktu, atau tidak dilaporkan sama sekali, membuat anak berisiko terkena bahaya 
lebih jauh. Staff mungkin tidak mematuhi nilai-nilai organisasi, dan di beberapa kasus, organisasi mungkin 
tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan atau pendanaan dari pemangku kepentingan lokal dan 
internasional. Yang terpenting, prosedur pelaporan insiden membantu anak-anak bersuara. 
 
Bagaimana membuat prosedur pelaporan insiden?  
Pertanyaan berikut ini dapat dijadikan panduan saat Anda membuat atau meninjau prosedur pelaporan: 
 

• Siapa yang harus melaporkan insiden?   
Kewajiban untuk melaporkan insiden harus berlaku untuk semua staff10, volunteer (termasuk 
Australian volunteers), anggota dewan, kontraktor, atau siapa pun yang bekerja untuk organisasi 
Anda. Dengan memastikan semua orang mematuhi proses, hal ini menunjukkan bahwa 
perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama - semua orang berperan.  

 
Jika organisasi Anda bekerja dengan anak-anak, harus dipastikan bahwa anak-anak itu sendiri 
juga dapat melaporkan kekhawatiran atau insiden.  

 
• Jenis-jenis insiden seperti apa yang harus dilaporkan?   

Menjelaskan apa yang harus dilaporkan dapat membantu staff mengidentifikasi insiden. Ada tiga 
‘kejadian’ yang harus disertakan di dalam proses: 

o Staff harus melapor jika mereka melihat eksploitasi atau kekerasan terhadap anak 
(sesuai dengan definisi Anda) yang terjadi di dalam setiap program organisasi Anda11.   

o Staff harus melapor jika mereka memiliki kekhawatiran  bahwa anak-anak di program 
Anda telah disakiti atau berisiko terkena bahaya.   

o Staff harus melapor jika mereka memiliki kecurigaan ada staff yang melanggar 
Kebijakan Perlindungan Anak, atau Kode Etik Perlindungan Anak organisasi Anda.  

 
 
9 Partner yang memenuhi persyaratan termasuk organisasi non-pemerintah (nasional dan internasional), bisnis/perusahaan 
swasta, asosiasi industri dan asosiasi setempat. Entitas-entitas yang dijalankan pemerintah, badan internasional dan otoritas 
hukum dikecualikan dari kepatuhan, namun demikian program akan memberikan dukungan dan bantuan pengembangan 
kebijakan jika diperlukan.  
10Untuk kepentingan pedoman ini, staff mengacu pada pegawai, konsultan, kontraktor, volunteer, pekerja magang, 
anggota dewan, penyedia jasa, atau siapa pun yang melakukan pekerjaan untuk organisasi.  
11 Insiden yang terjadi di masyarakat juga dapat dilaporkan, misalnya ke polisi atau otoritas lain. 
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Staff tidak boleh diharuskan untuk memberikan bukti-bukti suatu insiden sebelum melaporkan. 
Tanggung jawab untuk menyelidiki laporan harus berada di tingkat manajemen. 
Catatan: direkomendasikan agar staff diperingatkan akan kewajiban untuk melapor, terlepas dari  
pertimbangan pribadi, budaya atau pertimbangan lain. Dengan menggunakan kata ‘harus’ dalam 
proses pelaporan, ini  dapat memastikan staff benar-benar menyadari tanggung jawabnya. 

 
• Kepada siapa laporan harus disampaikan?   

Menunjuk satu staff untuk menerima laporan akan membantu dalam dua hal. Pertama, menjaga 
kerahasiaan dan informasi pribadi - menunjuk seseorang untuk menerima laporan memastikan 
kerahasiaan terjaga dan membuat staff lebih nyaman saat melapor. Kedua, Anda dapat 
memberikan pelatihan tertarget kepada staff yang ditunjuk untuk mengajarkan bagaimana 
berbicara secara sensitif dengan pelapor dan merujuk insiden ke manajemen atau pihak 
berwenang. Direkomendasikan menunjuk setidaknya dua staff penerima laporan, untuk 
memastikan laporan dapat diterima dan direspon jika salah satu yang ditunjuk berhalangan.  
Catatan: ketika dugaan tindak kriminal telah terjadi, staff mungkin berkewajiban untuk 
melaporkan perkara ini ke kepolisian, sebelum memberitahu manajemen.  

 
• Bagaimana laporan ini dibuat?   

Penjelasan bagaimana staff melaporkan kekhawatiran adalah hal penting. Laporan dapat 
disampaikan lewat telepon, tatap muka, atau email. Laporan tertulis dan yang dikirim lewat 
email juga dapat dikumpulkan dalam satu formulir, sebagai dokumen pelaporan awal. Formulir 
ini membantu pelapor mendokumentasikan informasi secara akurat, dan adanya pertanyaan 
panduan akan memastikan pelapor memberikan informasi yang terpenting. Anda harus 
perhatikan bagaimana penyimpanan laporan lewat email atau tertulis - informasi pelaporan 
insiden harus disimpan di tempat yang aman atau di folder.   
Catatan: untuk organisasi berfokus-anak, pertimbangkan untuk meminta saran mereka tentang 
formulir ‘ramah-anak’. Ini dapat memastikan anak-anak merasa lebih nyaman saat melapor.  

 
• Kapan laporan dibuat?   

Pelaporan insiden harus disampaikan segera, atau kurang dari 24 jam setelah insiden. Tanpa ada 
kerangka waktu, staff mungkin berpikir mereka bisa menunggu sebelum menyampaikan laporan. 
Laporan yang tertunda dapat membahayakan anak secara fisik maupun psikologis.  

 
• Merespon insiden:   

Menerima laporan hanyalah salah satu bagian dari proses. Bagian kedua adalah merespon insiden. 
Berikut adalah beberapa prinsip dan praktik utama yang harus diterapkan saat merespon laporan:  

o  Pastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas. Keamanan anak-anak 
harus selalu menjadi pertimbangan utama.  

o  Pastikan bahwa ketika insiden tengah diselidiki, terduga pelaku tidak diperbolehkan mendekati 
atau melihat data anak. Jika peran terduga ini termasuk bekerja atau melakukan kontak dengan 
anak, pertimbangkan untuk memberikan penangguhan, selagi penyidikan berjalan.   

o  Jaga kerahasiaan pihak pelapor. Jika kemudian diketahui bahwa pelapor sengaja membuat 
laporan yang tidak benar, pertimbangkan untuk menegakkan prosedur pendisiplinan.  

o  Libatkan layanan bantuan daerah atau nasional - mungkin ada badan yang bisa membantu anak 
atau korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti tempat perlindungan atau badan lain yang 
memberikan dukungan psiko-sosial. Pertimbangkan untuk menjelaskan hal ini ke pengasuh anak.   

o  Libatkan otoritas setempat. Jika laporan ini melibatkan pelanggaran peraturan daerah/nasional, 
polisi atau otoritas lain dapat menginvestigasi laporan. Di bawah beberapa peraturan, mungkin 
dipersyaratkan untuk melaporkan dugaan atau insiden ke otoritas terkait.  

 
Jika staff dinyatkan bersalah telah melanggar kebijakan atau melakukan kekerasan terhadap 
anak, Anda harus memberhentikannya dari organisasi. Klausul dalam kontrak kerja akan 
memudahkan untuk memberhentikan staff jika ini terjadi. Kami rekomendasikan untuk memuat 
pernyataan ini di dalam kontrak kerja: “Staff dapat ditangguhkan atau dipindahkan ke tugas lain 
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Jika dalam penyidikan atau diberhentikan jika dinyatakan melanggar Kode Etik Perlindungan 
Anak.” Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian 2.3 dari templat Kebijakan Perlindungan Anak. 

 
• Apakah ada insiden yang harus diprioritaskan dibandingkan yang lain?   

Beberapa organisasi mengklasifikasi laporan secara berbeda. Contohnya, beberapa organisasi 
memberikan peringkat insiden seperti ‘kritikal’ (mendesak) dan ‘non-kritikal’ (tidak mendesak) 
tergantung dari sifat laporan. Peringkat ini menerapkan kerangka waktu pelaporan yang 
berbeda, sehingga beberapa insiden dapat segera di tindaklanjuti sementara lainnya ditunda. Ini 
sangat berisiko karena beberapa laporan mungkin pada awalnya terlihat ‘non-kritikal’ namun 
setelah penyidikan mungkin menjadi serius. Kami merekomendasikan agar semua laporan 
insiden anak diklasifikasikan sebagai mendesak, tanpa memandang sifat dari laporannya.  

 
Contoh prosedur pelaporan insiden  

A)  Pernyataan prosedural:  
Ini adalah komitmen pelaporan insiden yang simpel, dan ringkas yang dapat Anda masukkan ke dalam 
Kebijakan Perlindungan Anak: 
 

“Staff (organisasi), kontraktor, dewan direksi dan volunteer harus segera melaporkan setiap kekhawatiran, 
observasi dan dugaan eksploitasi dan kekerasan anak atau pelanggaran Kode Etik Perlindungan Anak 

(organisasi) kepada Direktur, Wakil Direktur,  atau Kepala SDM. Laporan ini akan dijaga kerahasiaannya dan 
dapat disampaikan secara verbal, atau lewat email dengan menggunakan formulir pelaporan insiden. Gagal 

melaporkan observasi, kekhawatiran atau pelanggaran dapat menyebabkan penangguhan atau 
pemberhentian kerja.” 

 
B)  Diagram alur:  

Beberapa organisasi lebih memilih untuk mengembangkan sebuah diagram alur, yang secara visual 
menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil saat melaporkan atau merespon suatu insiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)  Formulir pelaporan insiden:  
Formulir pelaporan insiden membantu pelapor menjelaskan apa insidennya dan bagaimana dukungan 
yang terbaik dapat diberikan kepada anak. Berikut ini adalah contoh yang dapat Anda gunakan. 
 

Kapan tanggal (atau tanggal-tanggal) dan perkiraan waktu terjadinya insiden (atau insiden-insiden)? 
 

Bagaimana dan kapan Anda menyadari insiden ini? 
 

Di program/kegiatan organisasi apa hal ini terjadi? 
 

Informasi mengenai pelaku yang diduga  
Sebutkan nama, kebangsaan, pekerjaan, perkiraan umur dan hubungannya dengan anak yang diduga menjadi korban. 
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Jika relevan, mohon jelaskan hubungan Anda (jika ada), dengan yang diduga sebagai pelaku/anak 
yang menjadi korban. 

 
Informasi mengenai yang diduga menjadi korban, jika diketahui/relevan.  
Sebutkan nama, umur, jenis kelamin anak. Apakah menurut Anda ada anak-anak lain yang berisiko? Jika ya, jelaskan sifat 
risikonya. 

Informasi mengenai insiden.  
Mohon berikan informasi sedetail mungkin, termasuk di mana insiden itu terjadi dan apakah ada para saksi. 

 
Informasi mengenai situasi terkini dari anak tersebut, jika diketahui.  
Termasuk: bahaya/risiko apa pun pada saat ini, apakah telah dilakukan tindakan pengamanan segera, apakah anak 
telah dijauhkan dari risiko bahaya selanjutnya, dan apakah Anda mengetahui bantuan kesehatan/psikologis yang telah 
diberikan. Catatan: Anda tidak diharuskan berbicara dengan anak untuk meminta informasi lebih detail – untuk saat ini 
mohon tuliskan apa yang Anda ketahui. 
Apakah Anda mengetahui bahwa otoritas penegak hukum atau pemerintah, orang 
tua /wali anak, atau siapa pun telah diberi tahu mengenai hal ini?  
Jika ya sebutkan secara detail – nama dan titel orang tersebut, detail kontak, tanggal dll. 

 
Nama orang yang mengisi formulir:  
Tanggal penyampaian: 

 
 
Lampiran 2: Bagaimana membuat penilaian risiko berfokus-anak  
Apa itu penilaian risiko berfokus-anak?  
Penilaian risiko berfokus-anak adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengidentifikasi, dan 
menurunkan atau menghapuskan risiko terhadap anak dalam program mereka. Risiko adalah, keadaan 
tak terduga (atau ‘kejutan’) yang dapat terjadi di suatu program – seperti program olah raga di mana 
anak berisiko cedera, atau di pusat penitipan anak di mana anak berisiko ditinggalkan sendirian. 
 
Mengapa penilaian risiko berfokus-anak perlu dilakukan?  
Dengan mengidentifikasi risiko di tahap awal, sebelum program dimulai, organisasi dapat membuat 
langkah-langkah pengendalian risiko secara dini. Contohnya, di klub olah raga, melatih anak bermain 
dengan aman, membagikan alat pelindung, dan menyediakan kotak P3K. Langkah-langkah kecil ini dapat 
mengurangi kemungkinan cidera (atau bahaya) dan membantu organisasi merespon jika ini terjadi. 
 
Di sini, penilaian risiko berfokus-anak adalah alat yang digunakan untuk menjaga anak-anak di program 
organisasi aman dari bahaya dan di saat yang sama menunjukkan tata kelola aman-anak yang kuat. 
 
Bagaimana Anda dapat melakukan salah satu dari penilaian risiko ini?  
Memasukkan komitmen melakukan penilaian risiko berfokus-anak dalam kebijakan Anda adalah hal yang 
cukup simpel. Kami memiliki beberapa contoh tertulis di bawah ini di bagian 4 dan menyediakan 
templatnya di bagian 5. Melakukan penilaian ini agak lebih rumit. Untuk membantu Anda, kami telah 
memasukkan beberapa langkah penting di bawah ini yang dapat diikuti oleh organisasi: 
 

• Pertimbangkan ‘titik sentuh’ Anda – langkah pertama adalah memikirkan di mana organisasi 
melibatkan anak, atau data anak. Apakah ada staff yang bekerja dengan anak-anak, atau terlibat 
dengan anak-anak sebagai bagian dari tugasnya? Pikirkan juga tim IT – apakah mereka punya 
akses ke informasi sensitif tentang anak-anak? Apakah Anda memiliki program yang dirancang 
untuk anak-anak? Pertimbangkan agar seluruh program, kegiatan dan tugas di organisasi Anda 
dan buatlah daftar titik sentuh ini.   

• Bersama tim mengidentifikasi risiko – sekarang Anda telah mengetahui bagaimana organisasi 
berinteraksi dengan  anak-anak, pikirkan risiko seperti apa yang ada di program. Simpelnya, pikirkan 
berbagai bentuk kekerasan dan bahaya terhadap anak, dan bagaimana program dan kegiatan Anda 
dapat menyebabkan hal ini terjadi. Apakah ada kemungkinan anak-anak terkena  
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bahaya secara fisik di program atau kegiatan? Bahaya secara emosional? Kekerasan seksual? 
Diabaikan, child grooming atau diperlakukan dengan buruk?  
Kegiatan yang mungkin menyebabkan ini terjadi, seperti program di mana anak-anak menginap, 
atau pusat layanan kesehatan di mana bahaya secara fisik dan pengabaian dapat terjadi. Dalam 
kegiatan fisik, anak-anak berkemungkinan cedera.  
Pikirkan juga faktor lain, seperti anak-anak itu sendiri – apakah mereka yang terlibat dengan 
Anda rentan? pengungsi, yatim-piatu, diperdagangkan, penyandang disabilitas dan yang mungkin 
terkena bahaya sebagai akibat dari beberapa kegiatan dibandingkan dengan yang lain. 

• Pikirkan bagaimana menurunkan atau menghapus risiko ini – setelah mengidentifikasi risiko 
sekarang pikirkan dan dokumentasikan bagaimana menurunkan atau menghilangkannya. Ini disebut 
‘langkah pengendalian’ – hal-hal yang dilakukan untuk mengendalikan risiko. Contohnya, Anda bisa 
memuat perilaku tambahan di Kode Etik untuk mengurangi kemungkinan bahaya. Atau melatih staff 
mengelola risiko ini, memajang poster di kantor untuk mengingatkan staff tentang kewajibannya, atau 
memodifikasi cara suatu kegiatan atau program dijalankan untuk memastikan risiko telah 
diminimalisir. Bagaimana menurunkan dan menghapusnya bergantung pada organisasi Anda.   

• Dokumentasikan risiko dan delegasikan langkah pengendalian – setelah mengidentifikasi risiko 
dan memutuskan bagaimana mengelolanya, tuliskan dan delegasikan ke staff untuk melakukan 
pengendalian ini. Dengan menuliskan dan mendelegasikan, Anda bisa melihat apa saja risiko-
risikonya, bagaimana mengendalikannya, dan siapa yang akan mengawasinya.   

• Tinjau penilaian risiko Anda – penilaian risiko harus ditinjau setidaknya setiap lima tahun untuk 
memastikan tetap diperbarui dan relevan dengan program. Setiap kali membuat program atau 
kegiatan baru, Anda harus melakukan penilaian risiko baru untuk program atau kegiatan tersebut. Jika 
tidak melibatkan anak-anak, Anda tidak perlu melakukan apa pun. Jika melibatkan anak-anak, ikuti 
kembali langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menurunkan dan menghilangkan risiko.  

 
Contoh penilaian risiko berfokus-anak – pengunjung  
Sebagai contoh tentang bagaimana penilaian risiko berfokus-anak ini bekerja, kami telah melakukan salah 
satunya di bawah ini. Dalam contoh ini kami memikirkan risiko- terkait dengan mengijinkan pengunjung 
datang ke organisasi yang bekerja dengan anak-anak 
 

• Apa risiko jika mengijinkan pengunjung datang ke organisasi yang berfokus pada anak?   
o Pelaku pelecehan anak atau kriminal lain dapat memanfaatkan organisasi untuk 

mendapatkan akses ke anak-anak – terutama ketika anak-anak yang kita bantu adalah 
penyandang disabilitas, yatim-piatu, atau memiliki faktor penyebab kerentanan  

o Pengunjung dapat berbuat tidak pantas atau sesuatu yang merusak reputasi organisasi.   
o Anak-anak, terutama yatim-piatu dan pengungsi, dapat membangun ikatan emosional12 

dengan pengunjung, yang membahayakan secara psikologis ketika pengunjung pulang.  
o Di penitipan anak atau panti asuhan, jika pengunjung dibolehkan datang sebagai turis ini 

semakin merusak stereotip anak-anak sebagai miskin dan tidak mampu.  
o Ini mengurangi privasi anak, yang menjadi salah satu dari hak anak (UNCRC, Pasal 1613).   
o Ini meningkatkan risiko mereka terpapar kekerasan fisik, seksual dan emosional.   

• Apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan atau menghilangkan risiko-risiko ini?   
o Kita dapat memastikan agar pengunjung didampingi oleh staff kita sepanjang waktu, 

sehingga tidak ada risiko mereka dibiarkan sendirian dengan anak-anak.  
o Kita dapat melatih pengunjung sebelum mengijinkan mereka masuk ke organisasi, untuk 

memastikan mereka memahami dan mematuhi Kebijakan Perlindungan Anak.  
o Kita dapat mengumpulkan informasi detail pengunjung ketika mereka tiba, seperti nama 

dan nomor telepon, memastikan kita memiliki catatan jelas tentang siapa yang 
berkunjung.  

 
12 https://rethinkorphanages.org/orphanage-mission-trips   
13 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  
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o Kita dapat memastikan hadiah atau donasi yang dibawa dititipkan di kantor atau di pintu 
masuk, sehingga pengunjung tidak memberikan hadiah secara langsung ke anak-anak.  

o Kita dapat merekam risiko dan strategi ini di catatan penilaian risiko, yang menjelaskan 
kepada staff bahwa kita telah memikirkan risiko dan mengelolanya dengan efektif.  

 
Bagaimana kita bisa mengembangkan proses penilaian risiko berfokus-anak?  
Menuliskan komitmen Anda di Kebijakan Perlindungan Anak:  
Menunjukkan komitmen melakukan penilaian risiko di organisasi Anda dapat dilakukan dengan cukup 
jelas melalui Kebijakan Perlindungan Anak. Berikan pernyataan yang jelas dan simpel, seperti : 
 

“(Nama organisasi) berkomitmen melindungi anak-anak di semua program dan kegiatan. Oleh karena itu, 
(nama organisasi) akan mengidentifikasi risiko apa pun terhadap anak-anak di dalam program dan 

kegiatan, dan berupaya menurunkan dan menghapus risiko-risiko yang ditemukan, sebelum memulai 
program atau kegiatan. Risiko yang ditemukan dan strategi pengelolaannya akan didokumentasikan di 

dalam Catatan Penilaian Risiko (nama organisasi).” 
 
Dokumentasikan prosedur-prosedur Anda:  
Mendokumentasikan hasil penilaian risiko adalah hal terpenting. Ini memastikan Anda memiliki satu 
tempat terpusat yang menjelaskan seluruh komitmen, dan menunjukkan siapa yang bertanggung jawab 
melaksanakan masing-masing langkah pengendalian (atau strategi pengelolaan-risiko) Berikut ini adalah 
contoh bagaimana Anda mendokumentasikan prosedur penilaian risiko berfokus-anak: 
 

Catatan Penilaian Risiko  
Risiko yang Diidentifikasi Langkah Pengendalian Delegasi 
#1   Nama: 

    
   Tanggal: 
    
   Status: 
    

#2   Nama: 
    
   Tanggal: 
    
   Status: 
    

#3   Nama: 
    
   Tanggal: 
    
   Status: 
    

#4   Nama: 
    
   Tanggal: 
    
   Status: 
    

#5   Nama: 
    
   Tanggal: 
    
   Status: 
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Lampiran 3: Mengambil dan mempublikasikan gambar-gambar anak  
Kegiatan pengambilan dan publikasi gambar di Australian Volunteers Program didasari oleh standar etika; 
penilaian risiko terhadap anak; keamanan anak; penghormatan akan hak anak, integritas dan martabat, dan; 
mendapatkan dan mendokumentasikan persetujuan orang tua/wali dan, jika dimungkinkan, anak itu sendiri. 
 

Kepentingan terbaik dan perlindungan anak harus menjadi prioritas dibandingkan kesempatan 
untuk promosi, advokasi, kepentingan pribadi, dan distribusi gambar-gambar. 

 
Apa risiko mengambil/menyebarkan gambar-gambar anak?  
• Melanggar hak anak atas perlindungan, privasi dan martabat diri, dan mereka menjadi semakin rentan 

akibat digambarkan dengan cara-cara yang tidak bermartabat.  
• Gambar-gambar yang dipublikasikan di media sosial disalahgunakan atau dipergunakan untuk tujuan 

memproduksi dan menyebarkan materi eksploitasi anak.  
• Anak-anak dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh orang yang mengambil gambarnya.   
• Anak-anak dihubungi/diketahui lokasinya oleh pelaku kriminal karena pengungkapan informasi 

identitas pribadi dan lokasi.  
• Anak-anak mendapat ganjaran/dihukum karena pengungkapan informasi identitas pribadi dan lokasi 

di satu foto.  
 
Strategi mitigasi risiko  
Patuhi Kode Etik Perlindungan Anak  
Patuhi Kode Etik Perlindungan Anak Australian Volunteers Program, termasuk penggunaan gambar-
gambar secara tepat. Catatan: Kode Etik Perlindungan Anak berlaku untuk semua peserta program, 
anggota resmi yang menyertainya (baik dalam konteks assignment dan pelibatan masyarakat), staff, 
kontraktor, partner Australian Volunteers Program dari organisasi non-pemerintah.  
Organisasi dan institusi harus membuat dan melaksanakan kebijakan dan panduan penggunaan gambar-
gambar, termasuk informasi tentang mendapatkan persetujuan (informed consent).  
Pastikan gambar-gambar anak bermartabat dan terhormat. 
 

• Gambar-gambar anak harus menunjukkan berpakaian pantas, mencegah agar mereka tidak 
disalahgunakan atau melanggar privasi dan martabat anak. Meskipun di beberapa negara dan 
masyarakat budaya setempat masih dapat menerima anak-anak yang tidak berpakaian lengkap, 
hindari mengambil gambar-gambar seperti ini kapanpun.   

• Jangan gunakan gambar-gambar anak dengan pose yang dapat diterjemahkan sebagai bernada 
seksual. Pertimbangkan bagaimana jika gambar ini dilihat oleh orang yang berbeda budaya.    

• Bersikap sensitif secara budaya. Bicaralah dengan staff program dan masyarakat untuk 
mengetahui seperti apa mereka ingin digambarkan, dan juga apakah ada hal-hal tabu atau yang 
harus dihindari oleh photographer dan staff.   

• Jangan pernah gunakan gambar anak yang telah meninggal, anak yang menderita, atau anak 
yang sedang sendirian dan terlihat rapuh.   

• Beri watermarking dan hak cipta untuk gambar-gambar online agar gambar tidak disalahgunakan. 

Beberapa cara melakukannya tersedia online14.  
 
Minta persetujuan/informed consent  

• Sebelum mengambil gambar, minta persetujuan. Persetujuan di sini bukan sekedar menanyakan 
pada anak apakah boleh diambil gambarnya. Ini artinya memastikan bahwa mereka paham dan 
membenarkan persetujuan yang telah mereka berikan.   
o Jelaskan (lebih baik dalam bahasa setempat) bagaimana gambar, ucapan atau film akan 

dipergunakan (di mana, bagaimana, berapa lama gambar-gambar ini dipergunakan, apakah 
dipergunakan di media sosial dan situs internet – di mana organisasi atau seseorang tidak   

 
 
14 https://www.photoreview.com.au/tips/editing/protecting-your-images-before-posting-them-online/ 
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dapat mengendalikan penggunaan dan penyebaran selanjutnya). Ketika berbicara dengan anak, 
berkomunikasilah sesuai umurnya. Jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa tujuan 
Anda, jangan ambil gambarnya  

o   Beri waktu untuk memberikan persetujuan demi memastikan anak-anak tidak merasa ditekan 
untuk mengiyakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Ingatlah, anak-anak 
tidak selalu percaya diri untuk mengatakan ‘tidak’.   

• Selalu minta persetujuan orang tua atau wali anak dan dapatkan persetujuan langsung dari anak 
atau remaja jika dimungkinkan. Pastikan formulir persetujuan ditulis dalam bahasa setempat.  
o   Jika formulir persetujuan tidak dapat digunakan (atau tidak praktis), persetujuan lisan dapat 

diterima. Namun pastikan persetujuan didokumentasikan dengan baik dan sertakan 
foto/gambar. Ketika mem-posting gambar secara online, pastikan Anda menjelaskan dalam 
kutipan bahwa sudah ada persetujuan – ini praktik yang baik dan menetapkan standar tinggi 
untuk yang lain!  

o   Semua dokumentasi persetujuan harus disimpan di tempat yang aman.  
• Jelaskan dan diskusikan kemungkinan hasil dari penggunaan gambar atau melakukan wawancara 

dan mempublikasikan suatu cerita, terutama jika mungkin ada dampak negatif pada anak.  
• Jika mungkin, jelaskan bahwa anak dan orang tua/wali dapat mencabut persetujuan kapanpun, 

dan berikan kontak yang dapat dihubungi. Jelaskan, karena sifat internet yang permanen, 
pencabutan persetujuan tidak selalu berujung pada penghapusan gambar online.   

• Pastikan organisasi memiliki proses untuk menghapus gambar dari image library. Kami 
rekomendasikan menyimpan gambar maksimal lima tahun. Anak umur 12 tahun mungkin setuju 
diambil gambarnya, namun saat dewasa mungkin dia tidak mau gambarnya masih dipublikasikan.   

• Selalu pastikan anak didampingi seseorang yang mereka pilih – jangan pernah sendirian saja 
dengan seorang anak.   

• Jangan pernah terima persetujuan langsung dari guru atau kepala sekolah.  
 
Tips mengambil gambar grup anak-anak atau untuk sekolah dan kelompok masyarakat:  

• Ambil gambar grup anak-anak dari jarak jauh, bukan close up.   
• Minta sekolah atau kelompok masyarakat membawa catatan untuk ditunjukkan ke orang tua/wali.   
• Buat catatan setiap strategi mitigasi risiko yang dibuat untuk menurunkan risiko pada anak.   
• Pastikan orang tua dan anak-anak mendapatkan pengarahan sebelum pengambilan gambar. Ini 

termasuk: memberitahu mereka apa yang akan terjadi; siapa yang akan hadir dan Anda dari mana; 
maksud dari kunjungan; apa yang bisa dilakukan jika mereka merasa tidak nyaman; dan mereka 
bisa berhenti kapanpun atau mengatakan tidak untuk apa pun tanpa ada risiko yang negatif.   

• Apakah Anda mengambil gambar di tempat umum di mana banyak anak-anak disekitarnya? 
Anda boleh melakukannya saat assignment, terutama di tempat ramai, acara budaya atau lokasi 
khusus. Namun harus diperhatikan mungkin ada anak-anak di latar belakang gambar. Jika iya, 
pastikan anak tidak bisa dikenali, atau ‘berpose’ di depan kamera (jika salah satu ini terjadi, harus 
ada persetujuan). Cobalah mengambil gambar dengan wajah anak-anak yang terlihat kabur. Atau 
bisa juga dikaburkan pada saat pasca-produksi.   

Sembunyikan identitas dan lokasi  
• Menunjukkan anak yang rentan dapat membuat mereka menjadi target penyalahgunaan dan 

eksploitasi: gambar-gambar anak yang sendirian dan terisolir semakin meningkatkan kerentanan.  
• Jangan remehkan jangkauan internet. Gambar seorang anak yang dipublikasikan di satu situs web 

Australia dapat dilihat oleh orang dari komunitas anak tersebut di negaranya. Internet adalah 
tempat yang sangat luas dan tidak diatur, dan memiliki potensi risiko bagi anak-anak.   

• Matikan fungsi geotagging pada kamera dan video kamera dan telepon seluler.   
• Sembunyikan identitas anak yang rentan dan berisiko. Jangan tunjukkan wajah anak yang rentan atau 

menggambarkan mereka dalam cara yang dapat menyingkap identitas. Ini artinya mengganti nama dan 
lokasi atau menggunakan nama kabupaten atau negara daripada nama desa. Jika nama dan lokasi  
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telah diubah, berikan penafian/disclaimer. Contohnya: ‘Nama dan lokasi telah diubah untuk tujuan 
perlindungan dan privasi anak.’ 

• Jangan berikan informasi dalam gambar-gambar/cerita tentang anak, termasuk nama lengkap, 
atau nama beserta informasi pribadi lainnya (seperti nama desa, nama sekolah, nama jalan atau 
nama anggota keluarga) yang dapat menyingkap lokasi mereka. Jika tertangkap di foto, ini harus 
dikaburkan.  

• Jangan tunjukkan informasi penyintas eksploitasi seksual, kekerasan berbasis gender.   
• Jangan ungkapkan status anak sebagai seseorang yang hidup dengan kondisi kesehatan yang serius 

tanpa ada persetujuan tertulis.   
• Jangan tunjukkan keterlibatan anak dalam kegiatan yang tidak dapat diterima secara budaya, 

misalnya, kegiatan promosi hak anak, pekerja seks, yang terpinggirkan secara sosial atau kriminal.  
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Lampiran 4: Memonitor dan meninjau Kebijakan Perlindungan Anak organisasi Anda  
Formulir ini dirancang untuk membantu partner organisations meninjau kemajuan pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak. Ini kesempatan untuk mempelajari 
seluruh kebijakan, bertukar contoh praktik-praktik, dan mencari ide baru untuk aksi ke depan. Formulir dapat digunakan sebagai alat penilaian atau diselesaikan 
dengan bantuan staff program kami di negara Anda. Kami merekomendasikan menggunakan formulir ini sesuai dengan kerangka kerja peninjauan kebijakan Anda 
sendiri. Ini juga adalah dokumen hidup dan dapat digunakan setiap waktu. Kami siap mendukung Anda dalam pengembangan dan peninjauan kebijakan. 
 
Berikut adalah daftar standar minimum/praktik terbaik untuk Kebijakan Perlindungan Anak. Daftar ini menjadi titik acuan untuk meninjau berbagai bagian dari 
kebijakan Anda.  

Nama organisasi:  
Tanggal awal Kebijakan Perlindungan Anak dibuat: 

 
Tanggal terakhir kebijakan ditinjau (siapa yang 
meninjau – staff organisasi atau didukung staff 
Australian Volunteers Program):  
Aksi yang telah dicatat dalam peninjauan terakhir: 

 

 Standard   Poin-poin pedoman dan 
pertanyaan   Silakan   

Komentar/contoh dari standar yang 
sudah dipraktikkan? 

 
Tindakan yang disepakati ke 
depan 

 

     centang 
Y/N 

    
 

           
 

1 Kebijakan Perlindungan Anak:  Eksistensi/wujud dokumen Kebijakan 
Perlindungan Anak  

       
 

           
 

            
 

    
Apakah seluruh staff, volunteer, kontraktor 
atau         

 

   
yang lainnya telah membaca dan 
menandatangani Kebijakan?        

 

           
 

2 
Langkah-langkah perekrutan aman-
anak: 
Untuk staff, volunteer dan lainnya 
yang mungkin berkontak dengan 
anak-anak. 
Membantu memastikan Anda tidak 
mempekerjakan seseorang yang 
mungkin berbahaya bagi 

 
Pemeriksaan catatan kriminal 
staff/volunteer         

 

  
yang sudah diselesaikan dengan hasil yang 
disimpan di file.        

 

           
 

           

  Wawancara kerja yang mengajukan 
pertanyaan perlindungan dan pemeriksaan 
referensi verbal. 

       
 

         
 

         
 

           
 

           
 

             

    Meminta staff untuk menandatangani 
Deklarasi Pernyataan untuk mengatakan 
apakah mereka pernah  
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 anak-anak atau mempengaruhi 
profil atau imej organisasi Anda. 

dituntut karena kejahatan kekerasan dan 
eskploitasi terhadap anak di masa lalu. 

   
 

    
 

      
 

  
Pemeriksaan identifikasi telah selesai untuk 
semua staff?    

 

      
 

3 Prosedur pelaporan insiden: Apakah sudah ada proses pelaporan 
insiden? 
Bisakah Anda sebutkan secara detail 
bagaimana insiden dilaporkan atau 
direspon? 

   
 

 

Untuk terduga pelaku kekerasan 
terhadap anak atau pelanggaran 
kebijakan.    

 

     
 

      
 

  Apakah formulir pelaporan insiden telah 
digunakan, sehingga staff dapat merekam 
pelaporan insiden secara detail? Apakah 
perlu diperbarui? 

   
 

     
 

     
 

      
 

4 Pelatihan dan peningkatan 
kesadaran perlindungan anak: 

Sebutkan contoh pelatihan yang dilakukan 
dalam satu atau dua tahun terakhir, atau 
peningkatan kesadaran tentang kebijakan 
perlindungan anak organisasi Anda? Jika 
ada, siapa yang datang ke pelatihan, dan 
yang penting, apakah menurut Anda hal 
tersebut bermanfaat? 

   
 

    
 

     
 

     
 

     
 

     
 

      
 

5 Kode Etik Perlindungan Anak: 
Daftar perilaku yang diharapkan di 
tempat kerja Anda. 
 Apakah Anda memiliki Kode Etik yang 

memuat: 
a) Memperlakukan anak dengan hormat 

(misalnya tanpa mendiskriminasi).  
b) Sedapat mungkin memastikan staff 

tidak sendirian bersama anak-anak.  
c) Tidak merisak (bullying) atau 

melecehkan anak-anak, atau 
menggunakan kata-kata yang kasar, 
atau tidak pantas dalam budaya Anda. 

d) Tidak menggunakan hukuman fisik 
pada anak-anak.  

e) Tidak melibatkan anak-anak dalam 
kegiatan seksual. 
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f) Tidak tidur dekat anak-anak tanpa 

pengawasan kecuali jika diperlukan.  
g) Menghormati UU nasional dan 

internasional.   
h) Tidak menggunakan komputer, 

telepon, kamera atau media sosial 
untuk menyakiti atau melecehkan 
anak, dan tidak mengakses 
/membagikan materi kekerasan 
terhadap anak.   

i) Melaporkan dugaan eksploitasi 
/kekerasan terhadap anak atau 
pelanggaran Kebijakan Perlindungan 
Anak organisasi.   

j) Menyadari perilaku yang dapat 
dipandang sebagai kekerasan anak.  

k) Mengungkapkan tuntutan atau 
hukuman di masa lalu terkait 
kekerasan anak.   

l) Tidak menfaatkan anak untuk kerja 
yang tidak sesuai umurnya dan 
menghambat pendidikan 
/pertumbuhan atau mencederai.   

m) Menghormati privasi anak dalam 
foto/gambar dan memastikan 
gambar dan film menunjukkan anak 
dalam cara yang bermartabat.   

n) Tidak mengundang anak ke rumah 
pribadi tanda pendamping kecuali 
jika berisiko bahaya atau celaka.  

 
Apakah ada aturan atau perilaku lain 
yang harus dimasukkan dalam 
peninjauan Kode Etik berikutnya? Apa 
saja? 
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  Apakah staff atau volunteer 
menandatangani Kode Etik, dengan 
catatan siapa saja yang telah tanda 
tangan? Ini membantu jika timbul 
masalah. 

   
 

     
 

     
 

     
 

      
 

6 Komitmen untuk tidak mengijinkan 
orang yang berisiko terhadap anak 
untuk terlibat dengan anak-anak: Pernyataan ini menegaskan komitmen 

tidak mengijinkan orang yang berisiko 
terhadap anak (melukai anak) di organisasi 
dan dapat dimuat dalam Kebijakan 
Perlindungan Anak, kontrak pekerja dll. 

   
 

    
 

    
 

     
 

     
 

     
 

      
 

  Apakah pernyataan ini dimuat dalam 
kebijakan organisasi Anda? 

   
 

     
 

      
 

7 Kontrak pegawai: Apakah semua pekerja baru memiliki 
kontrak atau perjanjian yang menyatakan 
perlindungan anak? 

   
 

 Kontrak memuat pernyataan untuk 
menghentikan, menangguhkan 
/memindahkan jika melanggar 
Kode Etik. 

   
 

    
 

    
 

     
 

     
 

      
 

8 Meninjau Kebijakan Perlindungan 
Anak: Apakah Anda pernah meninjau kebijakan 

Anda sebelum hari ini? 

   
 

    
 

     
 

  Siapa yang terlibat dalam peninjauan? 
Apakah mungkin untuk mengkonsultasikan 
kebijakan Anda dengan anak-anak dan 
remaja (terutama jika Anda bekerja 
dengan anak-anak)? 

   
 

     
 

     
 

     
 

      
 

9 
Peninjauan risiko perlindungan 
anak: Ini membantu mencegah kekerasan 

terhadap anak dengan memeriksa apakah 
ada risiko sebelum terjadi masalah, lalu 
mengidentifikasi cara menurunkan atau 
menghapuskan risiko ini. 

   
 

     
 

      

     
 

     
 

     
 

  Berikan contoh kegiatan organisasi yang  
pernah ditinjau atau apakah Anda 
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  berencana untuk meninjau kegiatan di 
masa depan? 

   
     

      
1 Ide atau kegiatan Kebijakan 

Perlindungan Anak lainnya: 
Apakah ada standard/kegiatan yang telah  
dikembangkan organisasi (atau bisa 
dikembangkan ke depan) untuk 
melindungi anak-anak? 
Contoh: memiliki ‘focal points’ 
perlindungan anak di organisasi Anda; 
menampilkan kebijakan organisasi di situs 
web organisasi (jika ada); merujuk UU 
nasional atau internasional dalam 
kebijakan organisasi; pendidikan 
masyarakat dll 

   
0    

     
     

     
     
     
     
     

      
Apakah ada komentar lain atau umpan balik mengenai kebijakan Anda? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggal peninjauan berikutnya: _____________________________________ 
 

Ditinjau oleh (Partner Tanda tangan: Tanggal: 
Organisation/AVI)   
Disetujui oleh (Partner Tanda tangan: Tanggal: 
Organisation)   
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australianvolunteers.com  
#ausvols  
@ausvols 
 
 
Sampul depan:  
Australian volunteer Disability Officer, Nikisha 
Smith, bersama kolega Noriekka Lekka, Koordinator 
Disabilitas di Kantor Dinas Sosial Pohnpei, Federasi 
Mikronesia.  
Persetujuan dari anak dan orang tua telah 
diperoleh untuk penggunaan gambar ini.  
Photographer: Darren James, 2019. 


