
Aturan - Perlindungan Anak - Kewajiban Melapor

Melewati Sekolah Dasar

Tujuan kebijakan ini

Untuk memastikan staf sekolah menyadari peran dan tanggung jawab mereka dalam melindungi keselamatan
dan kesejahteraan anak-anak dan remaja dan mampu:

● memahami berbagai kewajiban hukum mereka untuk melaporkan dan mengambil tindakan lain yang
wajar langkah-langkah untuk melaksanakan tugas pengasuhan yang mungkin terutang kepada anak
atau remaja

● mengidentifikasi indikator bahwa seorang anak atau remaja telah, sedang, atau berisiko
disalahgunakan

● membuat laporan tentang seorang anak atau remaja yang telah , sedang, atau berisiko
disalahgunakan.

Untuk informasi tentang cara membuat laporan, lihat: Perlindungan Anak - Membuat

Laporan Kewajiban melaporkan

Tabel berikut merangkum kewajiban wajib dan kewajiban pelaporan lainnya jika ada kekhawatiran bahwa
seorang anak atau remaja telah, sedang, atau berisiko karena disalahgunakan.

 Jenis pelaporan Pelaporan Kewajiban
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wajib
Catatan: para profesional
berikut ini dianggap
sebagai pelapor wajib
• Guru yang terdaftar untuk
mengajar atau yang
memiliki izin untuk
mengajar sesuai dengan
Undang-Undang
Reformasi Pendidikan dan
Pelatihan 2006 (Vic)
• Kepala sekolah
pemerintah dan
non-pemerintah
• Praktisi medis terdaftar,
perawat dan semua
anggota kepolisian
• Psikolog terdaftar

Wajib lapor harus membuat laporan ke Departemen
Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (DHHS) (Perlindungan
Anak) sesegera mungkin jika, dalam menjalankan profesinya
atau dalam menjalankan tugasnya, mereka membentuk
keyakinan yang masuk akal bahwa seorang anak atau remaja
membutuhkan perlindungan, sebagai akibat dari cedera fisik
atau pelecehan seksual, dan orang tua anak tersebut tidak
mampu atau tidak mau melindungi anak dari pelecehan
tersebut.
Pelapor wajib yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ini
dapat melakukan tindak pidana.

 Kegagalan untuk
mengungkapkan

 Semua orang dewasa, bukan hanya profesional yang bekerja
dengan anak-anak, memiliki kewajiban hukum untuk melapor
ke Polisi Victoria di mana mereka memiliki keyakinan yang
masuk akal bahwa pelanggaran seksual telah dilakukan oleh
orang dewasa terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
Kegagalan untuk mengungkapkan informasi dapat dianggap
sebagai tindak pidana kecuali Anda memiliki “alasan yang
masuk akal” atau memiliki “pengecualian” untuk
melakukannya.
Untuk membaca informasi lebih lanjut tentang pelanggaran
'kegagalan untuk mengungkapkan', lihat: Departemen
Kehakiman dan Peraturan – Kegagalan untuk
mengungkapkan pelanggaran
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Kegagalan untuk
Melindungi

Setiap anggota staf dalam posisi otoritas, yang menyadari
bahwa orang dewasa terkait dengan organisasi mereka (
seperti karyawan, kontraktor, sukarelawan, atau pengunjung)
menimbulkan risiko pelecehan seksual terhadap anak di
bawah pengasuhan, otoritas atau pengawasan organisasi,
harus mengambil semua langkah yang wajar untuk
menghilangkan atau mengurangi risiko tersebut. Ini mungkin
termasuk, misalnya, mengeluarkan orang dewasa dari
pekerjaan terkait anak sambil menunggu penyelidikan. Jika
seorang anggota staf dalam posisi otoritas gagal untuk
mengambil langkah-langkah yang wajar dalam keadaan ini, ini
mungkin merupakan pelanggaran pidana.
Pelanggaran tersebut hanya berlaku untuk orang dewasa
dalam posisi otoritas dalam suatu organisasi. Dalam konteks
sekolah, ini mungkin termasuk Kepala Sekolah, Asisten
Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah Kampus. Untuk
membaca informasi lebih lanjut tentang 'kegagalan untuk
melindungi pelanggaran', lihat: Departemen Kehakiman dan
Peraturan – Kegagalan untuk melindungi pelanggaran.
Untuk informasi lebih lanjut tentang mengelola dan
menanggapi risiko pelecehan, lihat: Menanggapi Pelanggaran
Seksual Siswa dan Manajemen Risiko di bawah sumber daya
Departemen di bawah ini. Lihat juga, Empat Tindakan Kritis di
portal PROTECT.

Tabel di bawah ini menjelaskan kewajiban pelaporan lainnya.

 Jenis
pelaporan  Kewajiban
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 Anak yang
membutuhk
an
perlindunga
n

 Setiap orang dapat membuat laporan ke DHHS Perlindungan Anak jika mereka yakin
dengan alasan yang masuk akal bahwa seorang anak membutuhkan perlindungan
karena salah satu alasan berikut:

● anak telah menderita atau sedang mungkin menderita kerugian yang signifikan
sebagai akibat dari:

○ cedera fisik dan orang tua mereka tidak mampu atau tidak mau
melindungianak

○ pelecehan seksualdan orang tua mereka tidak mampu atau tidak mau
melindungi anak

○ emosional atau psikologis dan orang tua mereka tidak mampu atau tidak
mau melindungi anak.

● anak tersebut telah terlantar dan tidak ada orang lain yang sesuai yang bersedia
dan mampu merawat anak tersebut.

● orang tua anak tersebut meninggal atau tidak mampu dan tidak ada orang lain
yang layak yang bersedia dan mampu merawat anak tersebut.

● perkembangan fisik atau kesehatan anak telah, atau kemungkinan besar akan
dirugikan secara signifikan dan orang tua tidak mampu atau tidak mau
memberikan perawatan dasar, atau perawatan medis atau perawatan pemulihan
lainnya yang efektif.

Kebijakan departemen mengharuskan semua staf yang memiliki keyakinan dengan
alasan yang masuk akal bahwa seorang anak atau remaja membutuhkan perlindungan
untuk melaporkan kekhawatiran mereka kepada Perlindungan Anak DHHS atau Polisi
Victoria. Dalam hal staf sekolah, mereka juga harus mendiskusikan keprihatinan mereka
dengan kepala sekolah atau anggota tim kepemimpinan sekolah.

 Anak yang
membutuhk
an
perawatan
terapeutik

Setiap orang yang percaya dengan alasan yang masuk akal bahwa seorang anak di
atas 10 tahun tetapi di bawah usia 15 tahun telah menunjukkan perilaku pelecehan
seksual dan mungkin membutuhkan perawatan terapeutik harus membuat laporan ke
DHHS Child Protection.
Perilaku pelecehan seksual dapat ditunjukkan ketika seorang anak menggunakan
kekuasaan, otoritas atau statusnya untuk melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual
yang tidak diinginkan, atau ketika pihak lain tidak mampu memberikan persetujuan
(seperti anak-anak lain yang lebih muda atau yang memiliki gangguan kognitif).
gangguan).
Dalam kasus pelanggaran seksual siswa, kebijakan Departemen mengharuskan staf
untuk juga melapor ke Polisi Victoria. Dalam hal staf sekolah, mereka juga harus
mendiskusikan keprihatinan mereka dengan kepala sekolah atau anggota tim
kepemimpinan sekolah.
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 Kekhawatir
an
signifikan
terhadap
kesejahtera
an anak

Setiap orang yang memiliki kepedulian signifikan terhadap kesejahteraan anak harus
melaporkan kekhawatiran ini kepada Perlindungan Anak DHHS, atau merujuk anak dan
keluarganya ke Child First.
Kekhawatiran yang signifikan terhadap kesejahteraan seorang anak dapat muncul,
misalnya, di mana salah satu dari faktor-faktor berikut mungkin memiliki dampak
merugikan yang signifikan terhadap pengasuhan, kesejahteraan atau perkembangan

● anak: masalah pengasuhan yang signifikan
● konflik keluarga ataukehancuran keluarga
● tekanankarena anggota keluarga penyakit fisik/mental, penyalahgunaan zat,

ataukecacatan
● kerentanankarena masa muda, isolasi atau kurangnya dukungan,
● kerugian sosial atau ekonomi yang signifikan. Dalam hal staf sekolah, mereka

juga harus mendiskusikan keprihatinan mereka dengan kepala sekolah atau
anggota tim kepemimpinan sekolah.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat MELINDUNGI - Menanggapi kekhawatiran lain tentang
kesejahteraan anak

Kewajiban hukum

tambahan Selain kewajiban pelaporan dan kewajiban pelaporan lainnya yang disebutkan di atas, semua staf
sekolah memiliki kewajiban dan kewajiban tugas pengasuhan yang timbul dari Standar Keselamatan Anak .
Tabel di bawah ini berisi informasi tentang kewajiban tersebut.

 Kewajiban  Deskripsi
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 Tugas perawatan

 Semua staf sekolah memiliki kewajiban        untuk mengambil langkah yang wajar untuk
mencegah cedera yang dapat diperkirakan secara wajar pada anak-anak dan remaja
di bawah perawatan. Ini termasuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk
melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.
Dalam kasus seorang anak yang mungkin membutuhkan perlindungan atau
perawatan terapeutik, atau di mana ada kekhawatiran yang signifikan tentang
kesejahteraan seorang anak, langkah-langkah yang wajar dapat mencakup (tetapi
tidak terbatas pada):

● bertindak atas kekhawatiran dan kecurigaan pelecehan sesegera mungkin
● mencari nasihat yang tepat atau berkonsultasi dengan profesional atau

lembaga lain ketika anggota staf sekolah tidak yakin tentang langkah-langkah
apa yang harus diambil untuk

● melaporkan dugaan pelecehan anak kepada pihak yang berwenang seperti
Polisi Victoria dan Perlindungan Anak DHHS

● mengatur konseling dan/atau kesejahteraan lain yang sesuai dukungan untuk
anak

● memberikan dukungan berkelanjutan kepada anak dan remaja – ini mungkin
termasuk menghadiri pertemuan Perencanaan Kasus Perlindungan Anak
DHHS, dan mengadakan pertemuan Kelompok Dukungan Siswa reguler

● berbagi informasi dengan staf berbasis sekolah lainnya yang juga akan
bertanggung jawab untuk memantau dan memberikan dukungan
berkelanjutan kepada anak atau remaja.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menanggapi semua bentuk pelecehan anak, lihat
MELINDUNGI: Empat Tindakan Kritis

Standar Keamanan
Anak Standar
Keamanan

Anak adalah standar minimum wajib untuk semua layanan dan sekolah anak usia dini
Victoria untuk memastikan mereka siap melindungi anak-anak dari pelecehan dan
mengabaikan. Standar mendukung semua layanan dan sekolah anak usia dini
Victoria untuk menanamkan budaya tidak ada toleransi terhadap pelecehan anak
tetapi, jika perlu, untuk merespons dengan tepat terhadap pelecehan yang
sebenarnya atau yang dicurigai.
Lihat: Panduan Kebijakan & Penasehat Sekolah - Standar Aman untuk Anak

Kewajiban pelatihan

Staf sekolah memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak dari bahaya dan ditempatkan dengan
baik untuk mengamati tanda-tanda atau perilaku yang dapat mengindikasikan risiko pelecehan, penelantaran
atau eksploitasi anak.
Anak Melindungi - Pelaporan Wajib dan Kewajiban Lain eLearning modul (modul) merupakan sumber belajar
profesional penting yang membantu sekolah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dan
orang muda.

Kebijakan EPS - Perlindungan Anak - Kewajiban Pelaporan Disetujui Agustus 2019 - 2021

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/report.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childsafestandards.aspx
http://www.elearn.com.au/det/protectingchildren/schools/


Modul ini memberikan informasi rinci untuk mengidentifikasi dan menanggapi pelecehan anak, dan mencakup
studi kasus dan skenario praktis untuk membantu staf memenuhi kewajiban pelaporan mereka.

Persyaratan - staf sekolah

Staf di sekolah-sekolah yang:
● wartawan yang diamanatkan harus mengikuti pelatihan sekali per tahun kalender
● wartawan yang tidak diamanatkan sangat dianjurkan untuk mengikuti pelatihan sekali per tahun

kalender.

Persyaratan - Staf Wilayah dan Area Staf

departemen yang:
● diberi mandat wartawan harus mengikuti pelatihan sekali per tahun kalender
● memiliki peran yang melibatkan siswa atau memberikan saran kepada sekolah atau guru tentang

pelaporan wajib atau masalah keselamatan anak sangat dianjurkan untuk melakukan pelatihan sekali
per tahun kalender.

Modul ini membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 45 menit untuk diselesaikan. Peserta menerima sertifikat
penyelesaian setelah berhasil menyelesaikan penilaian singkat. Peringatan 12 bulan juga diberikan untuk
mengingatkan peserta agar menyelesaikan modul pada tahun berikutnya.
Untuk mencapai hasil terbaik dari pelatihan, staf sangat dianjurkan untuk berpartisipasi dalam diskusi seputar
konten, dengan fokus pada pentingnya peran mereka dalam melindungi anak-anak dan remaja.
Kepala sekolah dapat menghubungi Divisi Kesejahteraan, Kesehatan dan Keterlibatan untuk mendapatkan
daftar staf yang telah menyelesaikan modul, melalui email ke: student.engagement@edumail.vic.gov.au

Kebijakan terkait

● Tugas perawatan
● Wawancara Polisi dan DHS
● Menanggapi Pelanggaran Seksual Pelajar
● Permintaan Informasi tentang Pelajar
● Manajemen Risiko
● Panggilan Panggilan dan Panggilan Saksi Perundang

-undangan terkait Undang-undang

● Anak, Pemuda dan Keluarga 2005
● Undang-Undang Kejahatan 1958
● Undang-Undang Reformasi Pendidikan dan Pelatihan 2006
● Victorian Institute of Teaching Act 2001

Departemen sumber daya

● MELINDUNGI
● Melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja
● Melindungi Anak-Anak - Wajib Pelaporan dan Kewajiban Lainnya - modul elearning log-in
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Sumber daya lain

● Daniel Morcombe Child Safety Kurikulum:
○ Sekolah pemerintah, lihat: FUSE (kata sandi eduMail diperlukan sebelum mencariDaniel

Morcombe Child Kurikulum KeselamatanSekolah)
○ non-pemerintah, lihat: Scootle
○ Parents, lihat: Daniel Morcombe Kurikulum Keselamatan Anak

● Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan:
○ Perlindungan
○ Anak Anak PERTAMA

● Tim Investigasi Pelanggaran Seksual dan Pelecehan Anak (SOCIT) Kepolisian Victoria
● Departemen Kehakiman dan Regulasi:

○ Gagal mengungkapkan pelanggaran
○ Kegagalan untuk melindungi pelanggaran
○ Penataan Pelanggaran

Pembaruan Terakhir: 27 Februari 2019 oleh Dinas Pendidikan dan Pelatihan

Siklus Tinjauan
Kebijakan ini terakhir diperbarui pada Agustus 2019 dan dijadwalkan untuk ditinjau pada tahun 2021.
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