
   



MATERI 4  
KEBIJAKAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK  

 

PENGANTAR  

Kebijakan keselamatan peserta didik disusun dan diberlakukan untuk menghindarkan peserta 

didik terdampak pada risiko kekerasan yang dapat terjadi selama berada dalam penanganan. 

Hampir semua lembaga memiliki kode etik yang mengatur bagaimana staf atau petugas harus 

bersikap dan berperilaku. Namun, sebuah kebijakan yang mengatur khusus tentang 

bagaimana bersikap dan berperilaku terhadap anak atau peserta didik, serta melaporkan dan 

merespon kekerasan terhadap anak atau peserta didik di wilayah internal lembaga atau satuan 

pendidikan masih terbatas. Di sesi ini, peserta akan dikenalkan dan berdiskusi tentang 

kebijakan keselamatan anak. Mulai dari pengertian, tujuan, komponen, serta kode perilaku 

kebijakan keselamatan anak.  

 

TUJUAN  

Tujuan dari materi ini adalah agar peserta mampu:  

1. Menjelaskan pengertian dan tujuan kebijakan keselamatan peserta didik 

2. Mempraktikan komponen-komponen kebijakan keselamatan peserta didik 

3. Mempraktikan kode perilaku keselamatan peserta didik 

 

POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan  

4.1. Perkenalan tentang 
Kebijakan Keselamatan 
Peserta Didik  

4.1.1. Pengertian Kebijakan Keselamatan Peserta Didik  
4.1.2. Tujuan Kebijakan Keselamatan Peserta Didik  

4.2. Komponen-Komponen 
pada kebijakan 
Keselamatan Peserta Didik  

4.2.1. Komponen Penyadaran  
4.2.2. Komponen Pencegahan  
4.2.3. Komponen Pelaporan  
4.2.4. Komponen Respon  

4.3. Kode Perilaku 
Keselamatan Peserta Didik  

4.3.1. Aspek yang Dilarang  
4.3.2. Aspek yang Harus Dilakukan 

 

LANGKAH 1: Mengenal Kebijakan Keselamatan Peserta Didik  

1. Sampaikan pokok bahasan materi bimtek  

2. Tanyakan:  

a. Apa itu kebijakan keselamatan peserta didik? 

b. Apakah peserta memiliki kebijakan keselamatan peserta didik? Bagaimana 

penerapannya?  

 



3. Sampaikan tentang pengertian kebijakan keselamatan peserta didik.  

a. Kebijakan keselamatan peserta didik adalah suatu dokumen internal satuan pendidikan 

yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa satuan 

pendidikan tersebut aman dan membawa keselamatan bagi peserta didik dalam 

keseluruhan interaksi dan proses belajar di satuan pendidikan. 

b. Kebijakan keselamatan peserta didik disusun dan diberlakukan bagi pendidik, tenaga 

kependidikan, dan mitra satuan pendidikan untuk menciptakan sikap dan perilaku yang 

pro perlindungan anak dan menghindarkan anak dari risiko kekerasan yang dapat 

terjadi di lingkungan satuan pendidikan. 

 

4. Sampaikan tentang pentingnya memiliki kebijakan keselamatan peserta  

a. Setiap riset tentang kekerasan pada anak menunjukkan bahwa kekerasan anak pada 

anak dilakukan oleh orang yang dikenal anak dan dilingkungan dimana anak 

berinteraksi. Artinya anak-anak selalu rentan/beresiko mengalami kekerasan. 

b. Orangtua dewasa rentan melakukan kekerasan pada anak, termasuk staf dan orang-

orang yang bekerja dengan anak di berbagai lembaga/sekolah rentan melakukan 

kekerasan.  

c. Para pelaku profesional berupaya bekerja di lembaga yang bekerja dengan anak 

seperti sekolah, sehingga mereka selalu punya kesempatan untuk mendekati anak 

dengan cara grooming dan melakukan kekerasan pada anak. 

d. Tidak banyak bukti dilaporkan di Indonesia, bukan berarti tidak ada risiko kekerasan 

yang dilakukan oleh pendidik / tenaga kependidikan / SDM lain yang bekerja dengan 

anak. 

e. Belum ada sistem yang dapat memeriksa apakah seseorang pernah melakukan 

kekerasan pada anak, termasuk kejahatan seksual. 

f. Oleh karena itu perlu mengikat staf dan orang yang bekerja dan berhubungan dengan 

anak melalui kebijakan keselamatan anak agar kekerasan pada anak dapat dicegah.  

g. Kebijakan tersebut mencakup kode etik/perilaku. 

h. Kegagalan menerapkan kebijakan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga, program, juga karir para stafnya. 

 

5. Sampaikan tentang tujuan adanya kebijakan keselamatan peserta didik.  

 

Kebijakan keselamatan peserta didik bertujuan untuk:  

a. Memastikan bahwa pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan 

menyadari, mencegah, merespon, dan melaporkan secara tepat isu kekerasan 

terhadap peserta didik yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan; 

b. Memastikan bahwa pendidik, dan mitra satuan pendidikan berperilaku secara tepat 

terhadap peserta didik; dan 

c. Memastikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan aman bagi keselamatan peserta 

didik. 

 

6. Sampaikan contoh penerapan kebijakan keselamatan peserta.  

a. Kebijakan Keselamatan Peserta Didik diterapkan pada 17 SMP di Kab. Cianjur dan 24 

SMP di Kab. Bandung.  



b. Penerapan Kebijakan Keselamatan Peserta Didik disertai pula dengan 

penandatanganan lembar komitmen kebijakan keselamatan peserta didik di tingkat 

Guru, Siswa dan Orang Tua untuk membangun komitmen dalam melindungi anak dari 

kekerasan 

 

Sampaikan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai lembar komitmen kebijakan 

keselamatan peserta didik akan dijelaskan pada slide berikutnya 

LANGKAH 2: Komponen Penyadaran Pada Kebijakan Keselamatan Peserta Didik 

1. Sampaikan bahwa secara umum, terdapat 4 (empat) komponen di kebijakan keselamatan 

anak. Sampaikan pula bahwa kebijakan keselamatan anak tidak berjalan optimal jika tidak 

memiliki keempat langkah tersebut. 

 

 
 

 

2. Sampaikan tentang komponen penyadaran berikut ini:  

a. Penyadaran bertujuan untuk memastikan pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra 

satuan pendidikan memahami dan mampu menerapkan kebijakan keselamatan anak.  

b. Contoh upaya penyadaran yang dapat dilakukan seperti: memastikan satuan 

pendidikan memiliki kebijakan keselamatan peserta didik dengan mengadaptasi 

kebijakan yang telah tercantum pada panduan pencegahan dan penanggulangan 

tindak kekerasan di sekolah dasar, menyediakan materi informasi yang dapat dilihat 

dan diakses oleh seluruh warga sekolah, melakukan sosialisasi di setiap pertemuan / 

kegiatan di sekolah, hingga memastikan pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra 

satuan pendidikan menandatangani lembar komitmen Keselamatan Peserta Didik. 

 

3. Sampaikan pula bahwa upaya penyadaran pun dapat dilakukan dengan membuat video 

tentang Kebijakan Keselamatan Anak yang menjadi materi informasi yang dapat 

diputarkan sebelum kegiatan berlangsung ataupun di berbagai kesempatan (Putarkan 

video 4.1. Kebijakan Keselamatan Anak Save the Children) 

 

4. Sampaikan pula bahwa upaya penyadaran dapat dilakukan dengan meminta pendidik, 

tenaga kependidikan, atau mitra satuan pendidikan yang bekerja langsung dengan anak 

untuk menandatangani lembar komitmen untuk menjaga keselamatan peserta didik. 



Upaya ini dilakukan kepada pendidik / tenaga pendidikan yang akan direkrut maupun yang 

sudah bekerja.  

 

LANGKAH 3: Komponen Pencegahan Pada Kebijakan Keselamatan Peserta Didik 

1. Jelaskan tentang komponen pencegahan berikut ini:  

a. Pada tahap ini yang penting dilakukan adalah memastikan pendidik, tenaga 

kependidikan, dan mitra meminimalisir risiko pelanggaran kebijakan keselamatan 

peserta didik.  

b. Hal ini termasuk dalam tahap perekrutan pendidik, tenaga kependidikan, termasuk 

mitra hingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing. Untuk tujuan 

pencegahan, termasuk menyelenggarakan pelatihan tentang perlindungan anak dan 

kebijakan keselamatan anak di satuan pendidikan dan membentuk tim pencegahan 

tindak kekerasan. 

 

2. Sampaikan pula terkait upaya pencegahan dengan memastikan proses perekrutan berikut 

ini:   

a. proses perekrutan merupakan gerbang utama untuk mencegah terjadinya tindak 

kekerasan terhadap peserta didik   

b. Satuan pendidikan diharapkan melakukan penyaringan pendidik, tenaga kependidikan, 

maupun mitra untuk memastikan setiap orang yang bekerja di satuan pendidikan 

aman bagi peserta didik  

 

3. Jelaskan checklist dalam proses perekrutan peserta didik yang diadaptasi dari Keeping 

Children Safe. Child safeguarding standards and how to implement them. Hal. 20-21. 

Adaptasi dari Nolan, P (2004) The role of HR in Child Protection, People in Aid:   

a. Susun uraian tugas yang jelas.  

b. Pastikan kriteria pemilihan staff mensyaratkan pengalaman yang relevan khususnya 

jika peran tersebut memiliki kontak langsung dengan peserta didik 

c. Pastikan bahwa komitmen untuk menjaga keselamatan anak tertulis secara jelas di 

dalam surat penawaran kandidat yang terpilih 

d. Tanyakan kelengkapan dokumentasi 

e. Libatkan orang yang memiliki pengetahuan tentang perlindungan anak dan atau 

praktik baiknya di dalam proses wawancara 

f. Masukkan pertanyaan spesifik dalam sesi wawancara yang dapat menggambarkan 

sikap dan nilai yang dimiliki kandidat terkait perlindungan anak. Contoh: Bisakah 

mereka memberikan contoh pengalaman mereka bekerja dengan anak? Apa yang 

mereka pelajari dari pengalaman tersebut?  

 

4. Jelaskan tentang tim pencegahan tindak kekerasan berikut ini:  

a. Tim pencegahan tindak kekerasan adalah tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan 

melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan 

pendidikan 

b. Tim pencegahan tindak kekerasan beranggotakan:  

1) Kepala Sekolah;  



2) Perwakilan Pendidik;  

3) Perwakilan Siswa; dan  

4) Perwakilan orangtua/wali, dapat pula tokoh masyarakat/agama  

c. Tugas tim pencegahan adalah:  

1) Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban satuan 

pendidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan; 

2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan 

satuan pendidikan; 

3) Tim Pencegahan Tindak Kekerasan beranggotakan: 

4) Melaporkan upaya pencegahan kepada Kepala Dinas secara teratur setahun sekali. 

LANGKAH 4: Komponen Pelaporan Pada Kebijakan Keselamatan Peserta Didik 

1. Tanyakan kepada peserta contoh kasus terkait upaya pelaporan berikut ini:   

a. Sampaikan contoh kasus berikut ini:  

Anda adalah guru yang baru bekerja beberapa bulan di Sekolah X. Pada suatu hari, 

beberapa orang peserta didik datang kepada Anda. Mereka mengadukan tindakan 

kekerasan fisik yang kerapkali dilakukan oleh Kepala Sekolah. Bahkan, salah satu 

peserta didik ada yang jatuh sakit karena tindakan kepala sekolah tersebut.  

 

b. Tanyakan pertanyaan berikut kepada peserta: 

Informasi apa yang perlu anda dapatkan terkait kejadian tersebut ?  

 

2. Jelaskan terkait pelaporan berikut ini: 

a. Pelaporan dilakukan untuk memastikan seluruh warga sekolah maupun masyarakat 

memahami langkah-langkah pada saat terjadinya dugaan pelanggaran kebijakan 

keselamatan peserta didik.  

b. Satuan pendidikan harus memiliki Standar Operasional Prosedur pelaporan 

pelanggaran kebijakan keselamatan peserta didik. Tanpa ini, kekerasan terhadap 

peserta didik akan terus berlanjut, meningkat, korban bertambah banyak dan tidak 

ada penanganan yang semestinya, serta pelaku tidak jera karena tidak menerima 

sanksi. 

 

3. Jelaskan contoh mekanisme dalam pelaporan berikut ini: 

a. Menunjuk tim atau staf khusus untuk menerima laporan pelanggaran kebijakan 

perlindungan anak.    

b. Membuat dan memasang kotak keluhan/saran. Ini perlu diletakkan di tempat yang 

nyaman dan dapat diakses oleh anak 

c. Helplines (kontak bantuan). Lembaga memiliki kontak melalui telepon ataupun email 

yang dapat dihubungi oleh anak. Lembaga juga bisa berjejaring dengan lembaga lain 

di wilayahnya yang memiliki kapasitas lebih dalam menangani kasus kekerasan anak 

 

4. Sampaikan bahwa dalam menunjuk tim atau staf khusus yang dimaksud adala untuk 

menerima laporan pelanggaran kebijakan perlindungan anak, perhatikan hal-hal berikut:  

a. Pelibatan peserta didik  

 



5. Jelaskan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika peserta didik datang kepada 

anda melaporkan tindak kekerasan yang dialami akan dijelaskan pada materi manajemen 

kasus.  

 

6. Tunjukan dan jelaskan format pelaporan terjadinya pelanggaran kebijakan keselamatan 

anak  

 

LANGKAH 5: Komponen Respon Pada Kebijakan Keselamatan Peserta Didik  

1. Tanyakan kepada peserta contoh kasus terkait upaya respon berikut ini: 

a. Sampaikan contoh kasus berikut ini:  

Anda adalah guru yang baru bekerja beberapa bulan di Sekolah X. Pada suatu hari, 

beberapa orang peserta didik datang kepada Anda. Mereka mengadukan tindakan 

kekerasan fisik yang kerap kali dilakukan oleh Kepala Sekolah. Bahkan, salah satu 

peserta didik ada yang jatuh sakit karena tindakan kepala sekolah tersebut.  

 

b. Tanyakan pertanyaan berikut kepada peserta: 

Setelah Anda mendapatkan informasi, apa yang akan anda lakukan? Seperti apa 

mekanisme yang berjalan di satuan pendidikan anda? 

   

2. Jelaskan terkait upaya respon pada saat terjadinya pelanggaran kebijakan keselamatan 

anak berikut ini: Upaya respon adalah memastikan tersedianya petunjuk pelaksanaan 

merespon kekerasan yang terjadi di Sekolah Dasar. 

 

3. Jelaskan contoh alur penanganan pelanggaran etik berikut ini:  

a. Menerima pengaduan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pendidik/tenaga 

kependidikan/mitra satuan pendidikan 

b. Melakukan pemeriksaan laporan pengaduan 

1) Verifikasi dan validasi dokumen pengaduan 

2) Meminta keterangan Pelapor, Terlapor dan Saksi 

3) Membuat laporan hasil pemeriksaan 

c. Pemanggilan terlapor yang melakukan pelanggaran etik 

1) Membacakan laporan hasil pemeriksaan  

2) Mendengarkan tanggapan terlapor 

3) Pemberian sanksi kepada terlapor apabila terbukti melakukan pelanggaran 

4) Pemulihan nama baik apabila terlapor terbukti tidak melakukan pelanggaran 

 

d. Pemberian sanksi bagi terlapor. Sanksi pelanggaran etik pada umum terbagi atas 

ringan, sedang dan berat 

 

4. Jelaskan contoh pemberian sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran 

kebijakan keselamatan anak:  

a. Pelanggaran ditentukan berdasarkan:  

1) Jenis pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan; 

2) Adanya unsur kesengajaan atau direncanakan;  



3) Akibat yang diderita oleh korban;  

4) Menjadi pelaku utama atau turut serta; dan/atau 

5) Merupakan pelanggaran pertama atau pengulangan 

 

b. Bentuk sanksi untuk kategori (contoh) 

1) Berat: pemberhentian dan ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku 

2) Sedang: SK peringatan 2 dan penundaan honor 

3) Ringan: SK peringatan 1 dan teguran lisan 

 

5. Sampaikan pula bahwa, di beberapa lembaga seperti Save the Children, penanganan 

kasus pelanggaran kebijakan perlindungan anak dalam lembaga ditangani oleh tim 

investigasi yang ditunjuk secara resmi atau dibentuk melalui Surat Keputusan 

 

LANGKAH 6: Kode Perilaku Keselamatan Peserta Didik  

1. Berikan kode perilaku keselamatan peserta didik yang diatur dalam pedoman pencegahan 

dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah dasar berikut ini:  

 

Aspek-aspek yang dilarang bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan 

pendidikan adalah sebagai berikut:   

a. Melakukan kekerasan fisik terhadap peserta didik;  

b. Memakai bahasa yang tidak pantas, menghina, atau kasar; 

c. Mempermalukan, merendahkan, mencela, atau menghina peserta didik;  

d. Menunjukkan perlakuan berbeda, tidak adil, atau mengistimewakan peserta didik 

tertentu dibanding peserta didik lainnya; 

e. Bertindak yang bisa menjurus ke arah pelecehan atau menempatkan peserta didik 

pada keadaan yang rentan terhadap terjadinya pelecehan;  

f. Memisahkan diri dalam waktu yang cukup lama dengan salah seorang peserta didik; 

g. Melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat dilakukan sendiri peserta didik 

h. Menunjukkan peserta didik gambar, film, dan website yang tidak pantas termasuk 

pornografi, ataupun kekerasan eskstrim; 

i. Menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual;  

j. Terlibat dalam kegiatan seksual atau berhubungan seksual dengan peserta didik; 

k. Mengajak peserta didik untuk menginap di rumah kecuali dalam situasi luar biasa dan 

sudah mendapatkan ijin dari Kepala Sekolah; 

l. Tidur di tempat tidur yang sama dengan peserta didik saat kegiatan di luar;  

m. Mengeksploitasi peserta didik yang mendatangkan keuntungan seperti uang, dsb; 

n. Membiarkan atau ikut serta dalam perilaku peserta didik yang sifatnya ilegal, tidak 

aman, dan mengarah pada kekerasan; 

Aspek-aspek yang harus dilakukan oleh setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra 

satuan pendidikan:  

a. Waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindak kekerasan dan 

mengendalikan situasi tersebut; 



b. Merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian hingga untuk 

mengurangi risiko; 

c. Sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang 

bekerja bersama dengan peserta didik;  

d. Memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran 

dapat disampaikan dan didiskusikan; 

e. Memastikan akuntabilitas antar pendidik dan tenaga kependidikan sehingga perilaku 

yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan kekerasan dapat ditangani; 

f. Berbicara dengan peserta didik mengenai pengalaman mereka dalam berhubungan 

sosial dengan pendidik/tenaga kependidikan atau pihak lain dan mendorong mereka 

untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran; 

g. Memberdayakan peserta didik dengan mendiskusikan tentang hak-hak mereka, apa 

yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, apa yang boleh dan tidak boleh, dan 

apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah; 

h. Selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan professional; 

i. Menghormati hak-hak anak, berlaku adil, jujur, dan menghormati harga diri; 

j. Mendorong praktek-praktek pengikutsertaan sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan mereka dalam memberikan perlindungan. 

Aspek-aspek yang dilarang dan yang harus dikerjakan tidak terbatas apa yang aspek-

aspek di atas. Pihak satuan pendidikan dapat menambahkan aspek-aspek yang relevan 

untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada peserta didik. 

 

2. Motivasi peserta agar dapat membuat kebijakan keselamatan peserta di satuan 

pendidikannya masing-masing.  

3. Sampaikan pula bahwa telah banyak lembaga yang telah mengembangkan kebijakan 

keselamatan anak yang dapat dijadikan referensi bagi para peserta ketika akan 

mengembangkan kebijakan keselamatan peserta didik.  

4. Sampaikan bahwa proses perubahan memerlukan waktu. Setidaknya, kini kita sudah 

memulai langkah kecil dimulai dari diri sendiri dan lembaga kita untuk perubahan yang 

lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak 

 


