Kode Etik Anggota AIYA
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 berkomitmen untuk
menjamin semua anggota diperlakukan secara bermartabat dan terhormat tanpa
adanya batasan gender, budaya, agama, atau umur.
Salah satu kondisi untuk menjadi anggota AIYA adalah ketersediaan Anda untuk
mentaati kode etik berikut.Pelanggaran kode etik berikut dapat membuat
keanggotaan Anda dengan AIYA diberhentikan saat itu juga.
1. Anggota AIYA dan tamu-tamunya berhak untuk menghadiri acara,
mendapatkan jasa, dan mengikuti kegiatan yang bebas dari kekerasan,
kekasaran, diskriminasi, gangguan, ilegal, ataupun perilaku ofensif. AIYA
National dan cabang-cabangnya berkomitmen untuk mengidentifikasi dan
menangani keluhan-keluhan tersebut.
2. Anda tidak boleh bertindak diskriminatif atau melecehkan dan mengganggu
peserta-peserta maupun anggota-anggota lain berkenaan tentang hal-hal
berikut tetapi tidak terbatas pada dan termasuk; seks, hubungan perkawinan,
kehamilan, umur, ras, etnik atau asal kenegaraan, disabilitas fisik maupun
intelektual, identitas gender, ataupun orientasi seksual. Pelecehan dan
gangguan mengenai hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran di
bawah Undang-Undang Anti-Diskriminasi tahun 1997 (Anti-Discrimination Act
1997). Selain itu, Anda juga tidak diperkenankan untuk melecehkan,
mengganggu, dan melakukan tindakan diskriminatif atas dasar kepentingan
politik dan/atau kepercayaan dan keyakinan agama.
3. Anda juga harus memperlakukan peserta-peserta lain dengan hormat.
Perilaku melecehkan dan tidak sopan, termasuk kekerasan secara verbal
maupun non-verbal, tindakan kasar, pengancaman ataupun penggunaan
bahasa yang merendahkan, dan intimidasi terhadap peserta-peserta lain tidak
akan ditolerir dan akan ada sanksi yang berlaku atas perilaku tersebut.
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4. Anda harus menghormati privasi semua orang sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Privasi tahun 1988 (Privacy Act 1988) yang telah tercantum
dalam Kebijakan Privasi AIYA. Pertanyaan mengenai Kebijakan Privasi dapat
ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan AIYA melalui
secretary@aiya.org.au.
5. Anda mengetahui bahwa Anda akan menjunjung tinggi kewajiban Anda atas
anak dibawah umur (orang-orang yang berumur dibawah 18 tahun) pada
acara yang berkaitan dengan AIYA – termasuk kegiatan yang tidak diorganisir
oleh AIYA tetapi dihadiri oleh AIYA – sesuai dengan ketentuan UndangUndang Negara Bagian (State Act) yang bersangkutan (lihat di sini untuk
mengetahui lebih lanjut).
6. Peserta-peserta yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan kewajibankewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berikut:
a. Pelanggaran pertama akan diberikan peringatan melalui surat
elektronik (pemberhentian keanggotaan dapat terjadi tergantung pada
tingkat keparahan insiden tertentu).
b. Pelanggaran kedua akan diberikan peringatan melalui surat elektronik
dan diberikan hukuman berkala seperti masa percobaan.
c. Pelanggaran ketiga akan diberikan pengumuman melalui surat
elektronik dan keanggotaan akan dibatalkan.
Apabila Anda mempunyai keluhan atau menemukan isu yang berkaitan dengan
AIYA, Anda disarankan untuk secepatnya menghubungi AIYA Company Secretary
(secretary@aiya.org.au), yang berlaku sebagai pihak yang mengurus urusan-urusan
mengenai kode etik. Jika Anda tidak puas dengan tanggapan yang diberikan atau
lebih memilih untuk mengeskalasi isu tersebut, maka Anda juga dapat menghubungi
National President (president@aiya.org.au).
Terakhir diperbarui: 24 September 2018
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