Kebijakan Perlindungan Anak AIYA dan ProsedurProsedur Pelaporan Internal
Australia-Indonesia Youth Association (AIYA) adalah organisasi kepemudaan nonkepemerintahan yang berusaha untuk menghubungkan pemuda-pemudi Indonesia
dan Australia dan sekaligus menginformasikan kesempatan-kesempatan yang
berhubungan dengan negara Australia dan Indonesia.
AIYA mengetahui dan mempercayai bahwa adanya kewajiban bersama untuk
semua Anggota Eksekutif AIYA Nasional, Anggota Eksekutif AIYA Chapters
Indonesia dan Australia, dan Anggota Umum untuk mencegah eksploitasi dan
kekerasan anak dibawah umur dan sekaligus melindungi hak-hak anak-anak. Hal ini
sesuai dengan organisasi-organisasi lain yang berkerja dengan anak muda
termasuk Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) yang mana merupakan
pendukung utama asosiasi kita. Kebijakan ini disusun sesuai dengan UndangUndang Negara Bagian Australia (Australian State Acts) yang dapat dilihat di sini.
Selain itu, kebijakan ini disusun sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Anak DFAT
(DFAT’s Child Protection Policy) sebagai sarana untuk memenuhi syarat pemberian
Dana.

Komitmen Dewan Nasional AIYA untuk Perlindungan Anak
Dewan Nasional AIYA mengetahui bahwa saat berinteraksi dengan orang muda,
semua orang harus beroperasi menggunakan sudut pandang komunitas dan anak
yang ditentukan oleh badan-badan industri tertinggi diseluruh Australia. Kode etik ini
beserta juga AIYA menghormati hak-hak anak muda untuk merasa aman dan bebas
sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (UN
Convention of the Rights of the Child). Hal penting lain yang harus diperhatikan
adalah penghormatan atas hak-hak anak dan konvensi tersebut merupakan
kewajiban hukum bagi semua orang yang terlibat dengan organisasi dan telah
ditentukan oleh setiap negara bagian di Australia. AIYA berkomitmen untuk
menjamin bahwa:
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•

Orang-orang muda yang berinteraksi dengan organisasi kita selalu merasa
aman untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam inisiatif-inisiatif dan
acara-acara AIYA tanpa kekerasan maupun pelecehan. Hal ini termasuk, tapi
tidak terbatas pada pendekatan seksual, kekerasan seksual, grooming
(mendorong tindakan dan hubungan yang tidak pantas), komentar-komentar
tidak pantas, ataupun tindakan-tindakan asusila lainnya. Hal ini termasuk, tapi
tidak terbatas pada kekerasan fisik dan mental.

•

Hal ini adalah kewajiban bersama untuk anggota-anggota umum dan
anggota-anggota komite untuk mengadopsi dan menekankan kebijakan
tersebut di dalam organisasi kita. Selain itu, adalah merupakan upaya kita
bersama untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan
prosedur pelaporan yang tertera di bawah.

Strategi-Strategi Pengurangan Resiko
Sebagai bagian dari komitment AIYA untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang
terlibat dalam acara dan inisiatif kita terjunjung tinggi, kami mempunyai ekspektasiekspektasi tertentu untuk AIYA Chapters yang tertera di bawah. Anggota-Anggota
AIYA, termasuk semua anggota-anggota komite eksekutif, harus selalu menaati
Kode Etik Anggota AIYA (AIYA Code of Conduct). Banyak hal yang dapat dilakukan
dalam perencanaan dan koordinasi untuk meminimalisir resiko.
Dimana terdapat kontak dengan anak-anak dalam acara-acara dan inisiatif-inisiatif
AIYA, kami meminta personnel AIYA Chapters dan anggota-anggota kita untuk
melakukan tindakan-tindakan berikut:
•

Melakukan penilaian resiko sendiri untuk setiap kegiatan untuk memastikan
adanya pengidentifikasian dan pengelolaan resiko terhadap anak-anak
termasuk:
o Personnel AIYA Chapters dan anggota-anggota harus memberitahu
Dewan Nasional melalui formulir pengelolaan acara (event planning
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form) apabila acara mereka melibatkan anak-anak dibawah umur 18
tahun;
o Adalah sebuah kewajiban seluruh AIYA Chapters untuk memastikan
bahwa semua ijin bekerja dengan anak-anak telah dikonfirmasi dan
proses-proses pengecekan telah dilakukan. Hal ini berarti semua
volunteer dibawah naungan AIYA dapat bekerja dengan kelompok
minoritas (minors; pemuda dibawah 18 tahun). Pemenuhan kebijakan
tersebut harus dikomunikasikan kepada AIYA Nasional, menggunakan
Google Form yang telah tersedia pada saat persiapan setiap acara
maupun melalui email ke Director of Operations:
operations@aiya.org.au. Informasi ini harus ditangani sesuai dengan
Kebijakan Privasi AIYA (AIYA Privacy Policy).
o Semua personnel AIYA Chapter dan anggota-anggotanya diharuskan
untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk lembar
persetujuan tertulis dari orang tua, penjaga, dan Wali dari anak-anak
dan/atau pemuda dibawah umur yang menyatakan bahwa mereka
memperbolehkan AIYA untuk mengambil foto-foto dan bentuk
dokumentasi lainnya pada saat acara AIYA berlangsung, sesuai
dengan Kebijakan AIYA Mengenai Fotografi dan Videografi Anak-Anak
(AIYA’s Photography or Videography of Children Policy); dan
o Jika ada kecurigaan atau tuduhan mengenai kekerasan anak,
eksploitasi, pembahayaan anak, atau tindakan lain yang menyalahi
kebijakan anak yang telah ditentukan dalam ruang lingkup acara dan
inisiatif AIYA, personnel AIYA Chapter dan anggota-anggotanya harus
memberitahukan dan mengirim surat elektronik ke AIYA National’s
Director of Operations: operations@aiya.org.au dan ke National
President: president@aiya.org.au dalam kurun waktu kurang dari 24
jam dari waktu terjadinya insiden tersebut.
o Jika cabang-cabang AIYA atau anggota-anggotanya berencana untuk
mengimplementasikan program-program berbasis pendidikan, mereka
harus membaca dan memastikan bahwa program tersebut sesuai
dengan DFAT Child Protection Guidance Notes: Education Programs.
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Prosedur-Prosedur Perlindungan Anak dan Pelaporan AIYA
AIYA mempunyai sistem pelaporan internal yang mengharuskan seluruh volunteer
dan anggota-anggota AIYA untuk melaporkan dugaan-dugaan dan permasalahan ke
Dewan Nasional.
•

Pertama, semua dugaan permasalahan harus dilaporkan ke Chapter
President atau volunteer lain yang memimpin cabang AIYA atau acara AIYA.
Jika Anda tidak ingin melaporkan hal ini dalam perseorangan, maka Anda
dapat melaporkan secara langsung ke AIYA Company Secretary
(secretary@aiya.org.au) atau melalui AIYA National President
(president@aiya.org.au).

•

Informasi ini adalah rahasia dan harus diperlakukan sebagaimana semestinya
setiap saat. Informasi ini akan ditangani sesuai dengan Kebijakan Privasi
AIYA (AIYA Privacy Policy).

•

Dewan Nasional AIYA akan segera melaporkan tindakan dan/atau dugaan
tindakan mengenai kekerasan terhadap anak, eksploitasi, pembahayaan
anak, ataupun pelanggaran terhadap kebijakan perlindungan anak ke Unit
Bagian Kode Etik dan Etika (Conduct and Ethics Unit) melalui
childwelfare@dfat.gov.au.

Prosedur-Prosedur Perlindungan Anak dan Pelaporan AIYA
Saat mengambil foto atau film dengan gambar anak-anak atau menggunakan
dokumentasi dengan gambar anak-anak untuk keperluan AIYA sesuai dengan
DFAT’s Child Protection Policy:
•

Berhati-hatilah dan pastikan bahwa proses pengambilan gambar telah
menyesuaikan dan tidak menyalahi adat dan norma lokal yang berlaku;

•

Pastikan bahwa Anda telah mendapatkan ijin dari orangtua atau wali anakanak. Penjelasan mengenai bagaimana film dan gambar tersebut akan
digunakan juga harus disediakan;

•

Pastikan bahwa foto, film, video, dan DVD merepresentasikan anak-anak
dengan sopan dan bermartabat and tidak dalam keadaan yang rentan atau
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submisif. Anak-anak harus menggunakan pakaian yang sesuai dan tidak
berpose dalam konteks seksual;
•

Pastikan bahwa gambar-gambar adalah representasi asli dari konteks dan
fakta;dan

•

Saat mengirim gambar secara elektronik atau mempublikasikan gambar
dalam bentuk apapun, pastikan label dokumen dan meta data, atau deskripri
teks tidak menunjukkan informasi yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi anak tersebut.

Dokumen-dokumen pendukung dapat ditemukan di DFAT’s Child Protection Policy
yang juga terdapat pada situs berikut: http://dfat.gov.au/aboutus/publications/Pages/child-protection-policy.aspx
Jika Anda mempunyai keluhan atau menemukan masalah apapun mengenai
Kebijakan Perlindungan Anak dalam aktifitas-aktifitas, inisiatif-inisiatif, dan jasa-jasa
AIYA, Anda diminta untuk langsung menghubungi AIYA National’s Director of
Operations: operations@aiya.org.au dan ke National President:
president@aiya.org.au.
Terakhir diperbarui: 24 September 2018
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