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Kepentingan terbaik anak-anak harus menjadi perhatian utama dalam membuat keputusan yang 
mungkin mempengaruhi mereka. Semua orang dewasa harus melakukan apa yang terbaik untuk 
anak-anak, dan mereka harus berpikir tentang bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi 
anak-anak | Diadaptasi dari Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC) Pasal 3 

 

1. Saya akan berpikir tentang bagaimana keputusan dan tindakan saya akan mempengaruhi anak-anak, dan saya akan 
selalu mendasarkan keputusan dan tindakan tersebut sebagai yang terbaik untuk kepentingan anak. 

 

2. Saya akan memperlakukan semua anak dan orang dewasa dengan hormat tanpa memandang usia, jenis kelamin, 
etnis, latar belakang sosial, agama, keyakinan politik, disabilitas, atau status lainnya. Saya tidak akan mendukung, 
mengecilkan atau mengecualikan setiap anak untuk alasan apapun. 

 

3. Saya memahami bahwa mungkin saya bekerja dalam posisi yang berkuasa dan dipercaya dalam 
berhubungan dengan anak. Saya tidak akan pernah menyalahgunakan kekuasaan ini atau melakukan 
sesuatu yang bisa membahayakan kepercayaan ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk 
memberdayakan anak-anak, dan untuk menumbuhkan budaya keterbukaan dan keamanan di mana anak 
merasa nyaman dalam bertanya dan meminta bantuan. 

 

4. Saya tidak akan bertindak dengan cara yang kasar, eksploitatif, secara fisik atau emosional yang berbahaya, 
dan saya akan bekerja untuk melindungi anak-anak dari situasi di mana mereka mungkin menghadapi risiko 
tersebut dari orang lain, termasuk dari rekan-rekan mereka. 

 
5. Saya tidak akan berperilaku dengan cara yang secara fisik tidak pantas. Saya tidak akan mencumbu, 

memegang, memeluk, mencium atau menyentuh anak dengan cara yang tidak sensitif terhadap budaya 
yang berlaku, dan saya tidak akan pernah berperilaku seksual. 

 

6. Saya tidak akan menghabiskan waktu sendirian dengan anak-anak jauh dari orang lain, jika privasi 
diperlukan, saya akan memastikan bahwa ada staf lain yang mengetahui dan saya akan membiarkan pintu 
terbuka atau dalam beberapa cara menjaga visibilitas. 

 

7. Jika saya bukan staf EBPP, saya akan selalu bekerja bersama staf EBPP. Sebagai anggota staf, saya akan 
memastikan bahwa setiap non-staf disertai oleh staf setiap saat. 

 

8. Saya akan meminta persetujuan dari masing-masing anak dan orang tuanya atau pengasuh sebelum 
mengambil foto atau video. Saya akan memastikan setiap gambar yang saya ambil menghormati dan 
memberdayakan, dan tidak menjadikan mereka sebagai korban, rentan atau tunduk untuk dilecehkan. Saya 
akan melindungi keamanan dan privasi anak-anak dengan tidak menerbitkan gambar yang di identifikasi di 
media atau di internet, atau menggunakankannya dengan cara yang mengungkapkan lokasi mereka. 

 
9. Saya memiliki tanggung jawab untuk melaporkan setiap insiden pelecehan anak atau penganiayaan yang 

saya amati, atau yang dilaporkan kepada saya, kepada petugas Keselamatan Anak yang ditunjuk atau 
anggota senior EBPP yang bertanggung jawab untuk melindungi anak. 

 

10. Saya telah membaca Kebijakan Perlindungan Anak EBPP dan saya akan mematuhi semua aspek tersebut. 
 
________________________     
 Nama Terang       
 
________________________    _____________________ 
Tanggal       Tanda Tangan 
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