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Kebijakan perlindungan anak dan dewasa rentan

1. Maksud dan Tujuan Kebijakan

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kebijakan pengamanan dan
kerangka pelaporan yang sesuai untuk anak-anak dan orang dewasa yang rentan di
komunitas penerima manfaat kami dan untuk memastikan bahwa semua karyawan BV,
konsultan, sukarelawan, wali amanat, mitra, dan rekanan lainnya mengetahui kebijakan,
prosedur, dan pelaporan.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua yang bekerja dengan Blue Ventures
memahami bahwa anak-anak dan orang dewasa yang rentan harus dilindungi dan tidak
berada dalam risiko bahaya karena kontak Blue Ventures dengan, atau berdampak
pada mereka.

2. Pernyataan kebijakan

Kebijakan ini telah dipandu oleh standar Jaringan Menjaga Anak Aman dan
menunjukkan komitmen BV untuk melindungi anak-anak dan orang dewasa rentan
yang terlibat atau terkena dampak pekerjaan BV dari bahaya.

Elemen penting dari Kebijakan Perlindungan BV meliputi:

○ Bahwa kesejahteraan penerima BV, termasuk anak-anak dan orang dewasa yang
rentan, adalah yang terpenting.

○ Anak-anak tanpa kecuali memiliki hak atas perlindungan dari pelecehan tanpa
memandang jenis kelamin, etnis, kecacatan, seksualitas atau kepercayaan.

○ That everyone to whom this policy apply, will not develop a sexual relationship
with a child, regardless of the age of consent of custom locally.

○ Kebijakan tersebut disetujui dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
○ Siapa kebijakan tersebut berlaku untuk semua karyawan dan orang terkait

dalam Blue Ventures (yaitu semua wali, staf, konsultan, rekanan, tamu
undangan, dan sukarelawan).

○ Blue Ventures bertanggung jawab untuk membantu mitra (masyarakat penerima
manfaat dan LSM atau kelompok masyarakat lainnya) untuk memenuhi
persyaratan minimum perlindungan.
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○ Anak-anak dan orang tua diberitahu tentang kebijakan dan prosedur yang
sesuai.

○ Semua kekhawatiran, dan tuduhan pelecehan akan ditanggapi dengan serius
dan ditanggapi dengan tepat.

○ Komitmen untuk perekrutan, seleksi dan pemeriksaan yang aman, termasuk,
namun tidak terbatas pada, komitmen untuk tidak mempekerjakan anak-anak
dan untuk mematuhi semua undang-undang setempat yang berkaitan dengan
pekerja anak.

○ Rujukan pada prinsip, perundang-undangan, dan pedoman yang mendasari
kebijakan tersebut.

○ Referensi ke semua kebijakan dan prosedur terkait yang mempromosikan
keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, misalnya yang berkaitan dengan:
kesehatan dan keselamatan, anti-intimidasi, perlindungan anak-anak secara
online, dan fotografi.

○ Komitmen untuk menilai dan meminimalkan risiko yang teridentifikasi pada
anak-anak di
Program.

3. Definisi

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan Konvensi PBB
tentang Hak Anak

Orang dewasa yang rentan adalah mereka yang berusia 18 tahun atau lebih yang:

“Identifikasi diri mereka sebagai tidak mampu mengurus diri sendiri atau melindungi
diri dari bahaya atau eksploitasi”

or

“Karena jenis kelamin, usia tua atau kelemahan, masalah kesehatan mental,
ketidakmampuan belajar atau fisik serta bencana dan konflik, dan sebagai akibatnya
tidak dapat atau tidak mau mengidentifikasi diri mereka sebagai rentan atau tunduk
pada pelecehan, tetapi dianggap berisiko. ”
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4. Lingkup kebijakan proteksi

Kebijakan ini berlaku untuk:

○ Semua karyawan BV.
○ Konsultan yang dikontrak oleh BV.
○ Undangan Blue Ventures mengunjungi program BV dan komunitas mitra.
○ anggota dewan.
○ Relawan dan magang.

Setiap individu, dan pada akhirnya manajer lini mereka, bertanggung jawab untuk
memastikan

kepatuhan terhadap kebijakan ini, dan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban
pelaporan.

5. Bimbingan perilaku

Panduan perilaku memberikan panduan yang jelas tentang perilaku yang dapat dan

tidak dapat diterima saat staf BV bekerja dengan atau berhubungan dengan anak-anak

dan orang dewasa yang rentan. Panduan ini mewakili standar perilaku yang kami

harapkan diterapkan oleh staf kami di dalam dan di luar pekerjaan dan juga digunakan

sebagai panduan saat mengamati mitra dan masyarakat.

5.1 Saat bekerja dengan anak-anak

Kamu harus:

○ Menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi perkembangan pribadi, fisik,
sosial, emosional, moral dan intelektual anak-anak.

○ Dorong dan hormati suara dan pandangan anak-anak.
○ Bersikaplah inklusif dan libatkan semua anak tanpa seleksi atau pengecualian

atas dasar gender, disabilitas, etnis, agama, atau status lainnya.
○ Waspadai potensi pelecehan oleh teman sebaya (misalnya, menindas anak,

mendiskriminasi, menjadikan anak sebagai korban atau melecehkan anak).
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○ Kembangkan tindakan/pengawasan khusus untuk melindungi anak-anak yang
lebih muda dan terutama yang rentan dari pelecehan teman sebaya dan orang
dewasa.

○ Waspadai situasi teman sebaya yang berisiko tinggi (misalnya pencampuran
anak yang lebih tua dan lebih muda tanpa pengawasan dan kemungkinan
diskriminasi terhadap anak di bawah umur).

○ Kembangkan aturan yang jelas untuk mengatasi masalah keamanan fisik
tertentu yang terkait dengan lingkungan fisik lokal suatu proyek (misalnya untuk
proyek yang berbasis di dekat air).

○ Hindari menempatkan diri Anda dalam posisi kompromi atau rentan ketika
bertemu dengan anak-anak (misalnya sendirian dengan anak dalam keadaan
apa pun yang berpotensi dipertanyakan oleh orang lain).

○ Bertemu dengan seorang anak di pusat, lokasi publik bila memungkinkan.
○ Segera laporkan keadaan dari setiap situasi yang terjadi yang dapat

menimbulkan salah tafsir kepada komite pengamanan dan pelaporan Blue
Ventures.

○ Laporkan dugaan atau dugaan penyalahgunaan kepada komite pengamanan
dan pelaporan Blue Ventures.

Kamu jangan:

○ Memukul atau menyerang anak secara fisik.
○ Gunakan bahasa yang akan melecehkan anak secara mental atau emosional.
○ Bertindak dengan cara apa pun yang bermaksud mempermalukan,

mempermalukan, mempermalukan, atau merendahkan anak.
○ Menunjukkan diskriminasi ras, budaya, usia, jenis kelamin, kecacatan, agama,

seksualitas, persuasi politik atau status lainnya.
○ Undang anak tanpa pendamping ke rumah Anda
○ Istirahat atau tidur dekat dengan anak-anak tanpa pengawasan.
○ Cium, peluk, raba, gosok, atau sentuh anak dengan cara yang tidak pantas atau

tidak peka budaya.
○ Lakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat dilakukan seorang anak untuk

dirinya sendiri, termasuk berpakaian, mandi, dan berdandan.
○ Dorong setiap naksir oleh seorang anak.
○ Memulai kontak fisik (misalnya berpegangan tangan) kecuali diprakarsai oleh

anak.
○ Menyarankan perilaku atau hubungan yang tidak pantas dalam bentuk apa pun.
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○ Biarkan anak-anak terlibat dalam perilaku seksual yang provokatif satu sama
lain.

○ Menyingkirlah ketika Anda melihat tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh
anak-anak pada anak lain karena itu sering dan lumrah.

5.2 Kontak dengan anak-anak tanpa pendamping

Staf Blue Ventures harus berusaha menghindari situasi di mana mereka sendirian
dengan anak-anak, terutama di mana pun mereka tidak mungkin terlihat atau
terdengar. Ini untuk melindungi mereka dari kecurigaan sama seperti melindungi anak.

Jika orang dewasa tidak dapat menghindari sendirian dengan seorang anak, maka
mereka harus mengambil tindakan pencegahan yang bijaksana, misalnya;

○ mencoba untuk pindah dengan anak ke tempat di mana ada orang lain;
○ hindari kontak fisik yang tidak perlu;
○ jika mereka memang harus menyentuh anak itu, pastikan untuk mendapatkan

persetujuan mereka sebelumnya, dan cobalah untuk tidak terlalu akrab.

5.3 Komunikasi tentang anak-anak dan orang dewasa yang rentan

Semua publikasi, komunikasi, dan situs web Blue Ventures yang menyertakan gambar
dan teks yang berkaitan dengan anak-anak dan orang dewasa yang rentan tidak akan
memuat hal-hal berikut:

○ Teks dan/atau gambar yang dimanipulasi atau sensasional
○ Bahasa yang diskriminatif dan/atau merendahkan
○ Gambar di mana anak-anak berpakaian tidak pantas
○ Informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi anak dan

menyebabkan mereka dalam bahaya. Foto anak-anak yang akan dimasukkan ke
situs web atau publikasi atau komunikasi kami harus diambil dengan izin lisan
orang tua. Selain itu, semua informasi yang berkaitan dengan anak-anak
terbatas pada anggota staf yang perlu tahu dan akan diperlakukan sebagai
rahasia.
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Setiap orang yang tunduk pada kebijakan ini berkomitmen untuk menggunakan
teknologi secara tepat dan tidak pernah mengakses

atau menyebarluaskan materi eksploitatif anak melalui media apapun, termasuk media
sosial.

5.4 Saat bekerja dengan orang dewasa yang rentan

Kamu harus:

○ Bersikaplah hormat dan profesional
○ Dengarkan, komunikasikan
○ Gunakan akal sehat; menjadi peduli, perhatian dan sadar
○ Bertindak dengan cara yang tepat
○ Bersikap simpatik pada kebutuhan mereka
○ Sadar akan tanggung jawab Anda
○ Sadar akan kebijakan dan prosedur
○ Ketahui kontak yang tepat dan bertindak dengan tepat
○ Bertanggung jawab – laporkan dan dukung
○ Tinjau dan perbarui semua pihak secara terus-menerus – masukan positif ke

dalam kebijakan/prosedur

Kamu jangan:

○ Perlakukan sebagai anak-anak
○ Bersikaplah agresif
○ Mengekang secara fisik
○ Lakukan sesuatu yang bersifat pribadi yang dapat mereka lakukan untuk diri

mereka sendiri
○ Menegakkan kembali emosi/perilaku negatif
○ Terlibat dalam perilaku yang tidak pantas
○ Tempatkan diri Anda dalam posisi rentan
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6. Kesesuaian staf yang bekerja dengan anak-anak dan orang dewasa yang rentan

Blue Ventures tidak akan mempekerjakan siapa pun yang telah diidentifikasi sebagai
risiko yang tidak dapat diterima untuk anak-anak.

Manajer yang merekrut staf atau mengelola sukarelawan yang bekerja secara langsung
dengan anak-anak akan diberikan panduan yang jelas tentang perekrutan dan
pemeriksaan yang tepat untuk mendukung kebijakan perlindungan BV.

Saat bergabung dengan BV, setiap orang akan menerima salinan Kebijakan
Perlindungan Blue Ventures untuk Anak-anak dan Orang Dewasa Rentan, dalam bahasa
yang sesuai, dan diwajibkan untuk menyetujui pernyataan yang menyatakan bahwa
mereka setuju untuk mematuhi kebijakan tersebut, lihat Lampiran A.

Beberapa staf dan relawan bekerja dan/atau berkomunikasi langsung dengan
anak-anak. Kadang-kadang mereka mungkin hanya bertanggung jawab atas kelompok
anak-anak.

Staf dan relawan ini:

○ Diwajibkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang bekerja dengan mereka,
dan orang tua atau wali mereka, mengetahui dokumen kebijakan perlindungan
BV.

○ Akan dikenakan pemeriksaan tambahan dan penilaian kesesuaian mereka untuk
bekerja dengan anak-anak. Izin akan menjadi kondisi kerja.

○ Jika sistem pemeriksaan formal tidak tersedia, ini akan melibatkan pengumpulan
informasi dari sumber tepercaya dalam komunitas lokal dan referensi terperinci
dari pemberi kerja sebelumnya. Staf dan sukarelawan mungkin juga diminta
untuk memberikan informasi tambahan kepada BV mengenai latar belakang
mereka. Informasi ini akan diperlakukan dengan sangat rahasia dan tidak akan
digunakan untuk tujuan lain.
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7. Menyampaikan kekhawatiran dan Pelaporan

Setiap anggota staf berkewajiban untuk segera mengungkapkan semua tuduhan, vonis,
atau akibat lain dari pelanggaran yang terkait dengan eksploitasi dan pelecehan anak,
termasuk yang berdasarkan hukum tradisional, yang terjadi sebelum atau selama
hubungan karyawan dengan Blue Ventures

Ini juga merupakan tanggung jawab setiap orang untuk melaporkan setiap potensi atau
risiko aktual atau kesalahan.

Anda harus mengomunikasikan kekhawatiran Anda kepada Komite Pengamanan dan
Pelaporan (report@blueventures.org) menggunakan formulir yang disediakan di sini.
Jika tidak memiliki akses email dan internet dapat mengirimkan pesan ke panitia melalui
SMS atau WhatsApp ke +44 07950 182475

Detail lengkap dari prosedur pelaporan Blue Ventures dapat ditemukan di dokumen

Blue_Ventures_Whistleblowing_and_Reporting_Procedure_April_2022

8. Konsekuensi dari pelanggaran kebijakan perlindungan

Jika ada laporan atau dugaan pelanggaran kebijakan perlindungan, penyelidikan yang
dilakukan oleh Komite Pengamanan dan Pelaporan akan dimulai. Selama investigasi,
individu yang bersangkutan dapat diskors dari semua aktivitas dan asosiasi dengan BV
sambil menunggu laporan komite dan hasil investigasi. Staf akan terus menerima gaji
penuh selama waktu ini, sesuai dengan prosedur disiplin dan keluhan kami.

Perlu juga dicatat bahwa kegagalan untuk melaporkan pelanggaran kebijakan
perlindungan dan pelanggaran kerahasiaan dalam proses akan dikenakan penyelidikan
dan prosedur disipliner dapat mengikuti.

Setelah diselidiki, jika diketahui bahwa siapa pun yang terkait dengan BV telah
melanggar kebijakan perlindungan, baik di dalam atau di luar konteks pekerjaan BV,
atau secara nyata melanggar hak anak-anak atau orang dewasa yang rentan, atau
bersifat kriminal, BV akan segera mengambil tindakan disipliner dan tindakan lain yang
mungkin sesuai dengan keadaan. Ini mungkin termasuk pemecatan segera, pemutusan
hubungan kerja atau kontrak atau pemutusan hubungan individu dengan BV.
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Bergantung pada sifat, keadaan dan lokasi kasus, BV juga akan mempertimbangkan
untuk melibatkan pihak berwenang, lembaga perlindungan/kesejahteraan anak
nasional dan lokal yang relevan, dan polisi.

Blue Venture berkomitmen untuk menilai dan meminimalkan risiko yang teridentifikasi
terhadap anak-anak dalam programnya dan berhak untuk memberhentikan personel
dari program apa pun jika mereka ditemukan menimbulkan risiko bagi
keselamatan/kesejahteraan anak-anak
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