
Ikhtisar  
Standar Keselamatan Anak 

Komisi Anak dan Pemuda 

Komisi ini adalah badan independen untuk mendorong kepentingan dan keselamatan anak-anak 
dan pemuda di Victoria. Terkait Standar Keselamatan Anak, peran kami meliputi: 

 memberikan informasi, nasihat dan dukungan kepada organisasi untuk membantu membangun
kapasitas mereka untuk mematuhi Standar Keselamatan Anak dan supaya aman bagi anak

 mendidik dan memberikan saran kepada penyandang dana pemerintah dan regulator untuk
menggalakkan kepatuhan atas standar tersebut

 mengajukan pertanyaan pada lembaga-lembaga jika ada kekhawatiran mengenai apakah
mereka aman bagi anak, jika perlu, mengambil tindakan penegakan hukum.

Tentang Standar Keselamatan Anak 

Sejak tanggal 1 Januari 2017, Standar Keselamatan Anak wajib mulai diberlakukan di semua 
lembaga di Victoria yang menyediakan layanan atau fasilitas untuk anak-anak atau 
mempekerjakan anak-anak. UU Kesejahteraan dan Keselamatan Anak 2005 (UU) berisi rincian 
lembaga mana saja yang harus mematuhi Standar Keselamatan Anak 

Standar Keselamatan Anak merupakan kerangka kerja untuk membantu setiap lembaga 
mengembangkan budaya, sistem dan kebijakan untuk membangun lembaga yang aman bagi anak 
dan mempertahankan fokus pada keamanan anak. 

Ada tiga prinsip-prinsip yang menyeluruh dan tujuh standar untuk membantu suatu organisasi 
menangani risiko tersebut. 

Di dalam lembar info ini ada beberapa contoh langkah pertama untuk membantu suatu organisasi 
memulai mengimplementasikan Standar Keselamatan Anak. Suatu organisasi mungkin harus 
mengambil tindakan lebih jauh untuk memenuhi persyaratan tersebut. 

Apakah prinsip-prinsip Standar Keselamatan Anak? 

Beberapa anak lebih rentan terhadap penyalahgunaan, berdasarkan umur, jenis kelamin, latar 
belakang budaya, cacat atau pelecehan atau penelantaran sebelumnya. Suatu organisasi harus 
mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan pendekatan aman bagi anak dengan 
mempertimbangkan kebutuhan anak-anak dari latar belakang yang berbeda. Standar tersebut 
membantu setiap organisasi memfokuskan pendekatannya melalui tiga prinsip menyeluruh: 

 menggalakkan keselamatan budaya anak-anak Aborigin
 menggalakkan keselamatan budaya anak-anak dari berbagai latar belakang budaya dan

linguistik
 menggalakkan keselamatan anak-anak cacat.
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Langkah pertama untuk mengimplementasikan prinsip tersebut meliputi: 

memiliki pendekatan toleransi nol terhadap 
diskriminasi 

menyediakan informasi dalam format yang dapat 
diakses untuk anak-anak cacat dan dari berbagai 
latar belakang budaya dan linguistik 

mendukung staf, anak-anak dan keluarga untuk 
menghormati orang-orang dari semua latar 
belakang 

mengakui dan menghormati hari-hari penting bagi 
budaya yang berbeda 

menciptakan lingkungan fisik yang menampilkan 
citra positif orang-orang dari berbagai budaya 
dan dengan berbagai kemampuan 

aktif menghubungi dan berbicara dengan 
keluarga untuk mencari-tahu dalam bentuk apa 
mereka ingin dilibatkan 

Apakah Standar Keselamatan Anak? 

Standar Langkah pertama 

Standar 
Satu 

Strategi untuk menanamkan budaya
keselamatan anak dalam organisasi 

Menunjuk 'jagoan' aman bagi anak dalam 
tim kepemimpinan Anda yang dapat 
membahas arti kebijakan Aman bagi Anak 
dengan para staf dan sukarelawan. 

Standar 
Dua 

Kebijakan aman bagi anak atau 
pernyataan komitmen menjalankan aman 
bagi anak 

Mengembangkan Kebijakan Aman Bagi 
Anak atau pernyataan komitmen untuk 
organisasi Anda dan kegiatannya. 

Standar 
Tiga 

Kode perilaku yang menetapkan perilaku 
yang layak dalam berhadapan dengan 
anak 

Mengembangkan kode perilaku dengan 
berkonsultasi dengan staf, sukarelawan, 
dan anak-anak. 

Standar 
Empat 

Penyaringan, pengawasan, pelatihan dan 
praktik-praktik sumber daya manusia
lain yang mengurangi risiko pelecehan 
anak oleh personil baru dan personil 
sekarang 

Meninjau praktik sumber daya manusia 
Anda dan mengambil tindakan untuk 
memastikan fokus pada keselamatan 
anak. 

Standar 
Lima 

Proses untuk menanggapi dan
melaporkan dugaan pelecehan anak 

Pastikan Anda memiliki  proses yang jelas 
dalam melaporkan dan menyampaikan 
sesuatu, dan hal ini dilakukan secara 
organisasi dan dengan keluarga yang 
memiliki anak yang terlibat dalam 
organisasi Anda. Jika organisasi Anda 
juga harus mematuhi Program Perilaku 
yang bisa Dilaporkan, Anda harus 
memasukkannya di sini. 

Standar 
Enam 

Strategi untuk mencari tahu dan
mengurangi atau menghilangkan risiko
pelecehan anak 

Membahas dan mencatat kesalahan apa 
yang mungkin terjadi dalam kegiatan atau 
jasa yang Anda sediakan dan mengambil 
langkah-langkah untuk mengurangi risiko 
tersebut. 

Standar 
Tujuh 

Strategi untuk menggalakkan partisipasi
dan pemberdayaan anak-anak 

Mencari peluang bagi anak-anak untuk 
berbagi pandangan dan ide-ide mereka 
dan supaya mereka didengarkan. 

Di mana mendapatkan bantuan 
Anda dapat menghubungi Komisi ini di: 

 Telepon: (03) 8601 5281
 Email: contact@ccyp.vic.gov.au
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Anda juga dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Komisi ini di:http://www.ccyp.vic.gov.au 
Jika Anda memerlukan juru bahasa, hubungi Layanan Terjemahan dan Juru bahasa  di 13 14 50 
dan minta mereka untuk menghubungi Komisi Anak dan Pemuda di 03 8601 5281. 

Page 3 of 3 03 8601 5281 contact@ccyp.vic.gov.au   ccyp.vic.gov.au  

http://www.ccyp.vic.gov.au/



