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Mengenai Program Perilaku yang Dilaporkan 

Sesuai Program Perilaku yang Dilaporkan Victoria, beberapa organisasi harus melaporkan dugaan 
pelecehan anak dan kesalahan-terkait-anak yang dituduhkan pada pekerja dan sukarelawan 
mereka kepada Komisi Anak dan Pemuda.  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cara sebuah organisasi menanggapi dugaan pelecehan 
anak dan kesalahan-terkait-anak. 

Sesuai program tersebut: 

 suatu organisasi harus menanggapi dugaan pelecehan anak dan kesalahan-terkait-anak yang
yang dituduhkan pada pekerja dan sukarelawan mereka

 suatu organisasi harus memberitahu Komisi tentang suatu tuduhan

 Komisi tersebut mengawasi cara suatu organisasi menanggapi dan menyelidiki suatu dugaan

 organisasi, regulator, polisi, dan Working With Children Check (Pemeriksaan untuk Bekerja
dengan Anak) saling berbagi informasi dengan Komisi tersebut.

Suatu organisasi masih harus melaporkan setiap perilaku yang mungkin bersifat kriminal kepada 
kepolisian. Jika polisi dilibatkan, maka organisasi tersebut tetap harus melakukan penyelidikan, 
I9tetapi hanya setelah polisi memberikan izin memulai penyelidikan. 

Perilaku seperti apa yang dilaporkan? 

 pelanggaran seksual yang melibatkan anak

 kesalahan seksual yang melibatkan anak

 kekerasan fisik yang melibatkan anak

 setiap perilaku yang menyebabkan kerugian emosional atau psikologis yang signifikan bagi
anak

 penelantaran anak yang parah.

Yang termasuk anak yang berusia 18 tahun ke bawah. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang perilaku yang dilaporkan, kunjungi Program Perilaku yang bisa 
Dilaporkan di website Komisi ini. 

Untuk siapakah program ini berlaku? 

Program ini dapat berlaku untuk orang-orang berikut yang terlibat dalam organisasi tertentu: 

 karyawan

 sukarelawan

 kontraktor tertentu

 office holders (pejabat kantor)

 menteri agama

 petugas suatu lembaga keagamaan

Untuk informasi lebih lanjut mengenai organisasi yang masuk dalam daftar, kunjungi Untuk 
organisasi di website Komisi ini. 
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Apakah kewajiban setiap organisasi? 

Setiap pemimpin organisasi secara hukum bertanggung jawab melaksanakan kewajiban mereka 
sesuai program tersebut.  

Seorang pemimpin organisasi bisa berupa: 

 Chief Executive Officer (CEO)

 Petugas Kepala Organisasi tersebut

 Sekretaris, jika organisasi tersebut adalah sebuah departemen pemerintah di Victoria.

Jika organisasi tersebut tidak memiliki CEO, Petugas Kepala  atau setaranya, mereka dapat 
menunjuk seseorang. Formulir untuk hal ini ada di Menunjuk seorang pemimpin organisasi di 
website Komisi ini. 

Pemimpin organisasi perlu: 

 mengambil langkah tertentu untuk menjaga keamanan anak

 memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki prosedur pengajuan keluhan dan dugaan.

Jika Anda tidak tahu siapa pemimpin organisasi  Anda, hubungi Komisi ini untuk mendapatkan 
bantuan. 

Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin organisasi? 

Memberitahukan 

Beritahu Komisi dalam waktu 3 hari kerja setelah mengetahui adanya 
dugaan. 

Menyelidiki 

 Menyelidiki suatu dugaan

 Memberitahu Komisi, siapa yang melakukan penyelidikan

 Mengelola risiko untuk anak-anak.

Memperbarui 

Memberitahukan info terbaru yang terperinci kepada Komisi dalam 
waktu 30 hari setelah mengetahui adanya dugaan.  

Hasil 

Memberitahukan Komisi tentang hasil dari penyelidikan, langkah 
selanjutnya  yang akan diambil organisasi tersebut dan mengapa. 

Jika pemimpin organisasi tidak mematuhi peraturan pelaporan tersebut dalam waktu 3 hari kerja 
dan 30 hari kalender, maka hal ini merupakan suatu tindakan pidana 

Informasi lebih lanjut tentang tanggung jawab pemimpin organisasi ada di website kami. 

Di mana mendapatkan bantuan 

Anda dapat menghubungi Komisi ini melalui: 

 Telepon: (03) 8601 5281

 Email: contact@ccyp.vic.gov.au

Anda juga dapat mencari informasi lebih lanjut tentang Komisi ini di: www.ccyp.vic.gov.au 
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Jika Anda memerlukan juru bahasa, hubungi Layanan Terjemahan dan Juru Bahasa di 13 14 50 
dan minta mereka menghubungi Komisi Anak dan Pemuda di 03 8601 5281. 
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