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Disclosure 
 
This translation does not replace the Breaking the Silence Workbook that has been produced by the Conduct 
Protocol Unit (CPU). The Workbook that the CPU produce will be treated as the original workbook and thus 
where there may appear to be confusion or discontinuity between this translation and the Workbook created 
by the CPU, the CPU Workbook will take precedence over this translation. 
 
The aim of this translated workbook to assist those whose Indonesian is their main language to better 
understand their responsibilities as given by the CPU so that they are able to lead those under their care in a 
more informed way. 
 
The translated workbook has been designed so that it can be followed along in the CPU Workbook where the 
pages will correlate with each other. For example, Page 1 in the CPU Workbook which is titled “Section 1: 
Breaking the Silence on abuse” will also be found on page 1 of this translated workbook. 
 

Penyingkapan 
 
Terjemahan ini tidak menggantikan Buku panduan Breaking the Silence yang telah diterbitkan oleh Conduct 
Protocol Unit (CPU). Buku panduan yang dihasilkan CPU akan diperlakukan sebagai buku panduan asli dan 
dengan demikian di mana mungkin ada kebingungan atau diskontinuitas antara terjemahan ini dan Buku 
panduan yang dibuat oleh CPU, Buku panduan CPU akan diprioritaskan daripada terjemahan ini. 
 
Tujuan dari buku panduan yang diterjemahkan ini untuk membantu mereka yang bahasa utamanya adalah 
bahasa Indonesia, supaya mereka bisa lebih memahami tanggung jawab mereka dalam memimpin orang-
orang di bawah asuhan mereka menurut standar dan aturan dari CPU. 
 
Buku panduan ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diikuti di Buku panduan CPU di mana 
halaman-halamannya akan saling berkorelasi. Misalnya, Halaman 1 di Buku panduan CPU yang berjudul 
“Bagian 1: Membongkar Keheningan tentang penyalahgunaan” juga akan ditemukan di halaman 1 dari buku 
panduan yang diterjemahkan ini.   



 Page 3 
 

Table of Contents 
SECTION 1: BREAKING THE SILENCE DALAM PELECEHAN ................................................................. 1 

DUTY OF CARE .................................................................................................................................. 2 
OUR POLICY/ATURAN KAMI ................................................................................................................. 2 

SECTION 2 – PELECEHAN/PENYALAHGUNAAN ................................................................................. 5 
KATEGORI PELECEHAN ......................................................................................................................... 5 
MENGENALI PELECEHAN DAN TINDAKAN GROOMING ................................................................................. 9 

SECTION 3 - MENGUNGKAPKAN MASALAH KE PERMUKAAN ......................................................... 11 
MENCIPTAKAN WADAH YANG AMAN UNTUK MENGUNGKAPKAN SITUASI YANG DIHADAPI .................................... 11 
MENANGGAPI PENGUNGKAPAN DENGAN BAIK ......................................................................................... 11 

SECTION 4 - PELAPORAN ................................................................................................................ 13 
APA YANG HARUS DILAPORKAN ............................................................................................................ 13 
CARA MELAPOR ATAU MEMBUAT PEMBERITAHUAN................................................................................... 14 
APA YANG AKAN TERJADI KETIKA ANDA MENGHUBUNGI CPU ...................................................................... 14 

SECTION 5 - PENCEGAHAN & PERLINDUNGAN ............................................................................... 16 
ORANG (PEOPLE) ............................................................................................................................. 17 
TEMPAT (PLACES) ............................................................................................................................ 18 
PRAKTEK (PRACTICES) ....................................................................................................................... 19 

Kode Etik (Code of Conduct) .................................................................................................... 20 
SECTION 6 – STUDI KASUS .............................................................................................................. 24 

SPEKTRUM PERILAKU ........................................................................................................................ 24 
APA YANG AKAN KAMU LAKUKAN? ....................................................................................................... 25 

LAMPIRAN: DEFINISI ...................................................................................................................... 27 
LAMPIRAN: CATATAN ..................................................................................................................... 30 

 
  



 Page 4 
 

Sebelum Memulai 
 

Apa itu Breaking the Silence? 

 

Breaking the Silence edisi 2020 adalah aturan dan prosedur yang digunakan oleh Gereja Presbiterian Australia 

di sejumlah negara bagian, teritori - teritori, dan pelayanan untuk mengatasi dan mencegah pelecehan di 

dalam gereja. Ini diawasi oleh Conduct Proctocal Unit (CPU), yang telah dibentuk oleh Majelis Umum Gereja 

Presbiterian di New South Wales untuk menangani semua masalah pelayanan yang aman di berbagai gereja 

dan pelayan kami. 
 

Apa itu Foundations Training? 

 

Breaking the Silence: Foundations Training mencakup bidang-bidang penting dari pelayanan yang aman yang 

harus dimiliki oleh semua orang yang berada dalam posisi kepemimpinan gereja sebagai bagian dari komitmen 

kami untuk memastikan bahwa komunitas gereja kami, pelayanan, kegiatan adalah tempat yang aman untuk 

semua. Breaking the Silence: Foundations Training menggantikan Breaking the Silence Basic Training. 

Pelatihan harus diselesaikan setiap tiga tahun oleh siapa pun yang memiliki posisi otoritas di dalam gereja 

dan mereka yang berinteraksi langsung dengan anak-anak dan orang muda di posisi mereka. Ini mungkin 

termasuk peran berikut: 
 

Siapa pun dengan 

tanggung jawab 

khotbah atau 

pastoral 

- Pendeta 

- Penatua 

- Home missionaries 

- Asisten pastoral (diawasi dan tidak diawasi) 

- Lisensi 

- Diakenes yang ditugaskan 

- Staf gereja dengan tanggung jawab khotbah atau perawatan pastoral 

- Pendeta/penatua emeritus yang sesekali berkhotbah atau memberikan pelayanan 

pastoral 

- Pasokan pengkhotbah 

- Pelajar dan peserta pelatihan ministry 

- Peran serupa lainnya  

Siapa pun dengan 

posisi perawatan 

jemaat 

- Diaken dan diakenes 

- Pemimpin kelompok studi Alkitab (dari semua kelompok umur) 

- Pekerja pelayanan Wanita 

- Koordinator dan sukarelawan pelayanan pastoral 

- Siapa pun yang terlibat dalam pelayan untuk orang yang rentan (kelas Bahasa, 

pelayan bagi penyandang disabilitas dan di fasilitas perawatan lanjut usia) 

- Peran serupa lainnya 

Siapa pun yang 

bekerja dengan 

anak kecil atau 

orang muda dalam 

kapasitas apa pun 

- Guru sekolah minggu/gereja anak, pemimpin, dan pembantu. 

- Penitipan anak, kelompok bermain dan pemimpin kelompok ibu dan pembantu. 

- Kelompok pemuda dan pemimpin ruang belajar, pembantu, dan pengawas. 

- Pemimpin dan pembantu program anak-anak (klub anak-anak, kamp gereja, acara 

misi) 

- Peran serupa lainnya 
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Section 1: Breaking the Silence dalam Pelecehan 
 
Breaking the Silence diadopsi oleh Majelis Umum Gereja Presbiterian di New South Wales pada tahun 1997, 

dengan revisi diadopsi pada tahun berikutnya. Ini merupakan langkah yang sangat signifikan menuju 

pemahaman dan penanganan masalah pelecehan di dalam gereja Presbiterian, dengan negara-negara bagian 

lain kemudian mengadopsi dan mengadaptasi edisi Breaking the Silence ini. 

 

Sejak itu telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam undang-undang perlindungan anak, prosedur 

pelaporan wajib dan sukarela, partisipasi kantor seperti Office of Children’s Guardian dalam memantau 

penyelidikan tuduhan, keterlibatan departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk merawat anak, 

dan pengembangan Commissions for Children and Young People di berbagai negara bagian dan teritori-teritori. 

 

Pada tahun 2012, Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse memulai penyelidikan 

lima tahunnya, di mana ribuan orang menceritakan pelecehan mereka pada masa kanak-kanak. Pada tahun 

2017, laporan akhir diterbitkan, menguraikan sepenuhnya masalah gelap ini. 4029 penyintas mengatakan 

kepada Royal Commission dalam sesi pribadi bahwa mereka telah dilecehkan secara seksual pada masa kanak-

kanak di lembaga-lembaga keagamaan. 2,8% dari kasus ini terjadi di dalam gereja Presbiterian atau Reformasi. 

Temuan-temuan ini mengungkap realitas tragis dari kerugian yang telah terjadi dalam pelayanan gereja. 

 

Pada tahun 2019, General Assembly of Australia mengadopsi 

National Safe Ministry Framework (NSMF) untuk menetapkan 

pendekatan yang seragam dan konsisten terhadap perlindungan 

anak-anak di dalam Gereja Presbiterian Australia. Ini diadopsi oleh 

Majelis Umum NSW pada tahun 2020. 

 

Breaking the Silence dalam bentuknya yang sekarang dimaksudkan 

untuk mengatasi masalah ini dan menyediakan semua jemaat, 

Presbiterian, organisasi, dan komite di dalam gereja dengan alat yang 

komprehensif untuk memenuhi kewajiban hukum kami dan 

persyaratan Kode Disiplin Gereja Presbiterian Australia. 

 

Kami melakukan ini, tidak hanya sebagai tanggapan terhadap 

harapan hukum dan masyarakat, tetapi lebih penting untuk 

memastikan keamanan kegiatan pelayanan kami untuk semua dan 

untuk mencapai keadilan bagi mereka yang telah dirugikan. Tindakan 

ini juga mengurangi risiko terbesar bagi gereja: representasi yang 

salah dan penghinaan terhadap Tuhan dan kerusakan pada misi-Nya 

yang disebabkan oleh terjadinya pelecehan itu sendiri dan juga 

kegagalan dalam penanganan tuduhan pelecehan, yang keduanya 

merusak kredibilitas dan berita kami. 

  

National Safe Ministry 

Framework Fundamental 

Conviction: 

 

Kami ingat setiap saat bahwa kami 

mewakili Tuhan Yesus Kristus 

dalam segala perilaku kami, dan 

karenanya kami akan berusaha 

untuk menahan diri dari tindakan 

apapun yang bertentangan dengan 

Kitab Suci atau hukum negara yang 

sesuai dengan Kitab Suci atau yang 

melanggar persyaratan etika 

Alkitabiah. Berusaha untuk 

memastikan bahwa semua 

perilaku kami dimotivasikan oleh 

hidup untuk Tuhan dan keinginan 

untuk memuji Dia dan untuk 

mempromosikanya kemuliaan-Nya 
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Duty of Care 
 

Duty of Care adalah kewajiban anda untuk bertindak sebagai orang yang wajar 

terhadap orang lain dalam keadaan apapun yang muncul dalam posisi anda sebagai 

seorang pemimpin. Tindakan anda akan mempengaruhi orang lain dan harus 

dilakukan dengan hati-hati, perhatian, dan akal sehat. Jika tidak, mungkin anda 

dapat melanggar Duty of Care anda.  

Untuk meminimalkan risiko pelanggaran Duty of Care anda: 

● Secara teratur menilai kembali pelayanan anda dan mengambil langkah-

langkah untuk meminimalkan risiko  

● Ketika anda melihat situasi yang mungkin berbahaya, ambil tindakan 

● Mencari nasihat ketika anda tidak yakin apa yang harus dilakukan  

● Jangan lakukan apa pun untuk menyakiti siapa pun   

● Selesaikan pelatihan ini setiap tiga tahun dan selesaikan Top-Up Training 

setiap tahun di antaranya 

● Sadarilah sepenuhnya tentang persyaratan Breaking the Silence, khususnya 

Kode Etika 

Mencari Orang Yang Rentan  

 

Ada banyak faktor berbeda yang dapat menyebabkan seseorang rentan terhadap pelecehan. Beberapa faktor 

ini mungkin hanya berdampak pada seseorang untuk sementara, sedangkan faktor lainnya dapat memiliki efek 

seumur hidup. Adalah penting untuk mengenali berbagai faktor dan keadaan yang dapat menyebabkan 

seseorang beresiko lebih tinggi mengalami pelecehan sehingga kami dapat memastikan bahwa dukungan dan 

perawatan diberikan saat seseorang sangat membutuhkannya. Faktor-faktor ini termasuk isolasi, kesulitan 

komunikasi, dukungan sosial yang terbatas, sumber daya yang terbatas, perubahan besar dalam hidup dan 

faktor lainnya. 

 

Our Policy/Aturan Kami 
 

Aturan ini berlaku untuk semua orang yang memegang posisi otoritas di dalam gereja, dan semua jemaat, 

presbiteri, organisasi, dan komite di dalam gereja. Ini adalah komitmen kami untuk menangani pelecehan di 

dalam gereja. Aturan ini mengandung beberapa istilah yang memiliki definisi khusus di dalam Breaking the 

Silence. Saat anda membaca aturan ini di halaman berikutnya, anda akan melihat istilah yang dicetak tebal 

yang didefinisikan di dalam kotak. Daftar lengkap istilah dapat ditemukan di bagian belakang buku panduan 

ini dan penting bagi anda untuk memahami ruang lingkup Breaking the Silence. 

  

1 Petrus 5:2 

 

“Gembalakanlah 

kawanan domba 

Allah yang ada 

padamu, jangan 

dengan paksa, tetapi 

dengan sukarela 

sesuai dengan 

kehendak Allah, dan 

jangan karena mau 

mencari keuntungan, 

tetapi dengan 

pengabdian diri.” 

 

Aturan Kami adalah cerminan yang jelas dari nilai-nilai dan sikap kita. Ini menunjukkan bahwa kita serius 

dalam melindungi mereka yang berada di bawah asuhan kita, menghadapi pelecehan ketika muncul di 

gereja kita dan bersikap transparan dan bertanggung jawab atas sikap dan tindakan kita. 

 

Aturan Kami bersifat publik. Ini dapat diakses oleh siapa saja yang ingin tahu apa yang kami lakukan 

untuk mencegah dan mengatasi pelecehan. Kami ingin dimintai pertanggungjawaban. 

 

Aturan Kami mengakui bahwa orang-orang menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada kami, dan 
bahwa respon yang tepat untuk itu adalah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tindakan kami 

benar secara moral. Kami ingin pelayanan kami menjadi tempat yang aman bagi semua orang. 
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Policy Statement / Pernyataan Aturan  

- Kami berkomitmen untuk menghormati pikiran, emosi dan tubuh orang lain. 

Kami telah menetapkan Breaking the Silence sebagai kriteria publik yang 

dengannya komunitas dapat menilai tekad gereja untuk menangani masalah 

pelecehan di dalam gereja. 

 

- Kami mengakui dan menerima kepercayaan yang diberikan kepada kami oleh 

mereka yang mengikuti kegiatan gereja, keluarga mereka, dan masyarakat 

luas. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk berusaha keras memastikan 

bahwa semua tindakan kami benar secara moral.  

 

- Kami mengakui bahwa, sebagai gereja, tanggapan kami terhadap para korban 

di masa lalu sangat bervariasi. Kami menyatakan penyesalan dan kesedihan 

atas luka yang disebabkan setiap kali tanggapan menolak atau meminimalkan 

rasa sakit yang dialami korban atau menyebabkan mereka mengalami rasa 

sakit lebih lanjut.  

 

- Kami berkomitmen untuk membangun sebuah proses yang dapat 

memperjuangkan kebenaran dan kerahasiaan. Kami akan memastikan sejauh 

mungkin bahwa tanggapan penuh kasih adalah prioritas pertama dalam 

semua tuduhan, bahkan pada saat belum pasti bahwa tuduhan itu akurat, 

dengan menawarkan bantuan, perlindungan, dan perawatan tanpa 

menghakimi dan merugikan hak-hak terduga pelaku. Kami mengakui bahwa 

menyembunyikan kebenaran bertentangan dengan karakter Tuhan, tidak adil 

bagi korban, dan merugikan pelanggar. 

 

- Kami memahami dan menghargai perlunya dukungan kepada semua pihak 

yang terlibat dalam suatu tuduhan, termasuk orang yang dirugikan dan 

terduga pelaku, dan kami secara aktif berupaya memberikan dukungan ini. 

 

- Kami mengakui kesulitan pribadi dan publik yang dialami orang yang dituduh 

yang dapat disebabkan oleh tuduhan palsu, jahat atau menjengkelkan. Kami 

akan mengambil langkah apapun untuk mengatasi kesulitan ini. 

 

- Kami bersedia untuk mengetahui sepenuhnya masalah pelecehan dan 

penyebab perilaku tersebut di dalam gereja. Kami akan berusaha untuk 

menyadari tanggung jawab dan kewajiban hukum kami terkait dengan 

pencegahan, pelaporan, dan persyaratan pemrosesan dan berusaha untuk 

memenuhinya setiap saat. 

 

- Kami mengakui bahwa kami harus membuat perubahan dalam cara kami berhubungan dengan anak kecil 

dan orang muda, dan orang lain, dan akibatnya beberapa hal baik telah hilang. Namun, kami akan 

menanggung kerugian ini untuk memastikan sejauh mungkin agar orang-orang rentan aman. 

Gereja: Gereja Presbiterian 

Australia di dalam Negara 

Bagian atau Wilayah di mana 

Breaking the Silence telah 

secara resmi diadopsi oleh 

Sinode Negara Bagian 

tersebut, termasuk seluruh 

jemaat, organisasi, komite, 

asosiasi, kelompok, sekolah, 

rumah sakit, dan institusi 

lainnya. 

 
Korban - Orang di mana 

pelecehan yang telah terbukti 

tersebut diarahkan, banyak di 

antaranya menyebut diri 

mereka sebagai penyintas. 

 
Tuduhan - Keluhan, insiden, 

tuduhan, atau tuduhan - 

perilaku yang dapat 

dilaporkan termasuk 

peristiwa apa pun yang 

disampaikan kepada gereja 

oleh orang yang dirugikan 

yang dapat ditangani dengan 

benar di bawah Breaking the 

Silence. 

 
Terduga pelaku - Seseorang 

yang diduga telah melanggar. 

 
Orang yang dirugikan -  

Orang yang menyampaikan 

keluhan, sebagai korban 

maupun pengadu. 

 
Anak (atau anak-anak): 

Orang di bawah umur 16 

tahun dan dalam beberapa 

kasus di bawah umur 18 

tahun. 
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- Kami akan memastikan bahwa semua orang dengan posisi otoritas di dalam 

gereja dan/atau bekerja degan anak kecil dan orang muda menyadari standar 

perilaku dan batasan yang sesuai. Kami meminta mereka yang bekerja atas 

nama gereja untuk menunjukan persetujuan mereka atas pernyataan aturan 

ini dan bekerja untuk menyediakan lingkungan yang mencegah pelecehan. 

 

- Kami percaya bahwa gereja harus menjadi tempat aman dan perlindungan 

untuk anak kecil, orang muda, dan orang lain, dimana mereka harus dan 

merasa aman dari ancaman apa pun ketika berada di kawasan gereja atau 

terlibat dalam kegiatan yang dioperasikan oleh gereja, atau menerima 

layanan yang disediakan oleh gereja. Kami percaya bahwa gereja harus 

menjadi tempat dimana orang dapat mengungkapkan pelecehan dan 

menanganinya secara efektif. 

 

- Sebagai gereja kami berkomitmen untuk menerapkan Royal Commision’s 

Child Safe Standards. 

 

- Kami akan menetapkan strategi pencegahan yang mencakup penyaringan, 

prosedur rekrutmen dan seleksi yang baik, batasan yang jelas, identifikasi dan 

manajemen risiko, pendidikan, dukungan, pengawasan dan pelatihan. 

 

- Kami mengakui bahwa usia persetujuan untuk aktivitas seksual ditentukan 

oleh undang-undang. Namun, kami sadar bahwa ini harus dibaca dalam 

terang tanggung jawab moral dan spiritual kami. Semua orang dengan posisi 

otoritas di dalam gereja, baik nyata atau dirasakan, dibayar atau tidak 

dibayar, memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap orang-orang 

di mana mereka memiliki otoritas. Dalam situasi ini, tidak pernah pantas 

untuk mengambil bagian dalam aktivitas seksual dalam bentuk apapun, 

terlepas dari usia orang tersebut. Kami menegaskan bahwa perilaku seksual 

termasuk dalam hubungan pernikahan yang alkitabiah saja dan dalam 

konteks ini adalah pemberian Tuhan yang baik.  

 

- Semua tuduhan akan diberitahukan kepada otoritas eksternal yang sesuai, 

diawasi oleh CPU, diselidiki secara menyeluruh dan ditentukan seperti yang 

dijelaskan di dalam Breaking the Silence. 

 

- Terlepas dari tindakan lain yang mungkin diambil oleh otoritas di luar gereja, 

gereja berhak untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan Code of 

Discipline dan Breaking the Silence dimana tindakan ini dianggap perlu. 

  

Orang muda atau orang-

orang muda - Orang di atas 

umur 16 tahun tetapi di 

bawah 18 tahun. 

 
Posisi otoritas di dalam 

gereja: Mereka yang berada 

dalam posisi otoritas di dalam 

gereja termasuk seluruh 

pendeta, home missionaries, 

diakenes, pemegang lisensi 

(licentiates), penatua, 

karyawan yang dibayar, 

pekerja gereja baik yang 

dibayar maupun sukarelawan 

dan semua yang bekerja 

dengan anak-anak dan orang 

muda. 

Royal Commission merujuk 

kepada the Royal Commission 

into Institutional Responses to 

Child Sexual Abuse (atau 

tanggapan institusional 

terhadap pelecehan seksual 

anak) yang dijalankan sejak 

Januari 2013 hingga 

Desember 2017 (untuk 

informasi lebih lanjut, lihat 

www.childabuseroyalcommiss

ion.gov.au). 

 
Standar Keselamatan Anak 

(Child Safe Standards): - 

Standar yang dibentuk oleh 

Royal Commission yang 

bertujuan untuk membuat 

institusi-institusi menjadi 

lebih aman bagi anak-anak. 

 

CPU - Conduct Protocol Unit yang merupakan 

bagian dari Gereja Presbiterian Australia di dalam 

Negara Bagian New South Wales, yang bertindak 

atas nama gereja. 

 

Kode Disiplin (Code of Discipline): Terdapat di 

dalam ‘Konstitusi Gereja Presbiterian Australia 

(Presbyterian Church of Australia Constitution), 

Prosedur dan Praktik (Procedure and Practice) - 

Kode Disiplin (Code of Discipline)’. 

 

http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/
http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/
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Section 2 – Pelecehan/Penyalahgunaan 
 

Bagian ini membahas mengenai pelecehan / penyalahgunaan dan apa saja yang dapat menjadi bentuk-bentuk 

pelecehan, termasuk konteks sesuatu dapat dikatakan sebagai pelecehan / penyalahgunaan. 

 

Kategori Pelecehan 
 

Dalam lingkup Breaking the Silence (BTS), kami mendefinisikan pelecehan dalam beberapa makna sebagai 

berikut: 

- Pelecehan anak 

- Risiko bahaya yang signifikan 

- Perilaku buruk yang dapat dilaporkan 

- Pelanggaran seksual 

- Perbuatan yang melanggar Kode Etik BTS - termasuk kekerasan dalam rumah tangga 

Pelecehan pada dasarnya bersifat kompleks dan selalu melibatkan lebih dari satu faktor. Sebuah situasi dapat 

dikategorikan sebagai sebuah pelecehan berdasarkan beberapa makna di atas, atau dapat juga hanyalah 

dinilai sebagai pelanggaran Kode Etik. Namun demikian, situasi apa saja memungkinkan terjadinya suatu 

pelecehan merupakan situasi yang perlu dilaporkan yang berarti Anda harus memberi tahu CPU dan 

mengikuti saran yang diberikan. 

Pelecehan Terhadap Anak 

Terdapat beberapa macam pelecehan terhadap anak dan semuanya membutuhkan perhatian kita: 

Pembiaran: Sebuah ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar kehidupan, seperti kasih sayang 

dan perhatian, keamanan, makanan, pakaian, kebersihan, obat-obatan, dan pendidikan. 

Pelecehan emosional: Sebuah tindakan yang dapat membuat anak kecil dan orang muda kehilangan rasa kasih 

sayang dan perhatian. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan oleh orang yang memiliki posisi penting untuk 

membuat anak kecil merasa tidak ada harga diri, termasuk membuat korban merasakan penderitaan mental 

yang parah. 

Pelecehan fisik: Semua jenis luka fisik yang tidak diakibatkan oleh kecelakaan. Kategori ini bisa berupa tindakan 

pemukulan, bahkan tindakan pemukulan berkali-berkali hingga sang anak babak belur, perbuatan yang 

menyebabkan luka bakar, mengguncang-guncang tubuh korban, dan tindakan-tindakan lain yang dapat 

menyebabkan rasa sakit yang serius tanpa tujuan pendisiplinan yang sah. 

Pelecehan seksual: Tindakan yang melibatkan aktivitas seksual dengan seseorang yang lebih tua, lebih besar 

secara fisik maupun otoritas, lebih senior, atau lebih kuat dimana anak kecil atau orang muda menjadi korban 

pemaksaan dari pelaku. Tindakan pelecehan seksual dapat dimulai oleh pihak pelaku maupun korban dimana 

kedua belah pihak melakukan tindakan yang secara terang-terangan merupakan hubungan seksual atau 

aktivitas seksual, namun kesepakatan untuk melakukan tindakan seksual ini didominasi oleh pelaku. Pelecehan 

seksual juga termasuk kondisi dimana Anda mengijinkan atau membiarkan orang lain untuk melakukan 

aktivitas ini sepengetahuan Anda atau di sekitar Anda. 

Kekerasan dalam rumah tangga: Tindakan apapun yang termasuk dalam empat kategori pelecehan di atas 

yang dilakukan dalam konteks sebuah keluarga, termasuk di dalamnya tindakan mengurung seseorang 

sehingga yang bersangkutan tidak memiliki akses ke dunia sosial luar dan/atau mengambil alih kendali 

keuangan (pemerasan termasuk di dalamnya). Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada anak kecil 

juga orang muda, atau bahkan dalam kondisi dimana mereka menjadi saksi mata atas kekerasan yang terjadi, 

sehingga kejadian ini tidak berarti kekerasan harus selalu terjadi pada anak kecil.



 Page 6 
 

 Pembiaran Emosional Fisik Seksual 
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- Rasa lapar terus menerus, 

- Tingkat kebersihan yang buruk, 

- Pakaian yang tidak patut, 

- Kurangnya pengawasan yang 

konsisten untuk jangka waktu 

yang lama 

- Permasalahan fisik yang 

dibiarkan, kebutuhan akan 

pengobatan atau kesehatan gigi, 

- Terlambatnya tumbuh-kembang. 

- Ketidaksempurnaan dalam berbicara, 

- Lambatnya perkembangan fisik, 

- Ketidakmampuan untuk berupaya, 

- Uji coba bunuh diri. 

- Luka dan memar yang tidak wajar, 

- Luka bakar yang tidak wajar, 

- Retak tulang yang yang tidak wajar, 

- Luka iris atau gesekan yang tidak 

wajar, 

- Cidera kepala, 

- Bekas gigitan manusia, 

- Hilangnya beberapa gigi secara 

tidak wajar. 

- Kesulitan untuk berjalan atau duduk, 

- Pakaian dalam yang robek, bernoda, 

atau memiliki bercak darah, 

- Rasa sakit atau gatal di area kelamin, 

- Luka memar atau berdarah di sekitar 

area kelamin, 

- Mengalami infeksi saluran kemih 

secara berulang 

In
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- Perilaku meminta-minta atau 

mencuri makanan, 

- Kebiasaan tinggal lebih lama di 

sekolah, 

- Seringnya absen dari sekolah, 

- Substance abuse (pelarian kepada 

hal-hal seperti minuman keras, 

NARKOBA, dll), 

- Menyatakan tidak memiliki 

pengasuh atau orang tua. 

- Kebiasaan yang buruk (mengisap 

benda, bergoyang-goyang, menggigiti, 

dll), 

- Merasa rendah diri, 

- Sulit membentuk relasi positif dengan 

orang lain, 

- Ketidakmampuan untuk mempercayai 

orang lain, 

- Kesulitan untuk melakukan aktivitas di 

toilet dengan benar, 

- Tindakan yang tidak masuk akal seperti 

tidak bisa tidur dan canggung saat 

bermain, 

- Tidak memiliki antusiasme atau 

ketertarikan saat berinteraksi dengan 

orang lain, 

- Cenderung menarik diri dari 

lingkungan, 

- Melaporkan dirinya menerima 

tindakan emosional yang tidak patut. 

- Secara verbal melaporkan 

pelecehan, 

- Ketakutan akan orang dewasa atau 

kontak dengan orang dewasa, 

- Rasa marah yang terus menerus, 

agresif dan/atau hiperaktif, 

- Tindakan yang berlebihan, 

- Perbuatan meniru tindakan orang 

lain (misalnya orang tua yang sering 

melecehkan), 

- Lambatnya pertumbuhan, 

- Menunjukkan ketakutan akan 

pengasuh, 

- Mencari kasih sayang ke semua 

orang dewasa manapun, 

- Tidak komunikatif. 

- Agresif, terang-terangan menunjukkan 

perilaku seksual, 

- Menggambar manusia beserta 

kelaminnya, 

- Sangat mengetahui hal-hal berbau 

seksual meski masih kecil, 

- Sering mandi, 

- Tidak berteman baik dengan anak 

seumurnya, 

- Takut dengan kontak fisik terutama 

dengan orang dewasa, 

- Mulai menunjukkan perilaku 

mengompol, mengalami mimpi buruk, 

atau menghisap jempol, 

- Melukai diri sendiri. 
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 - Pembiaran - Emosional - Fisik - Seksual 
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- Tidak teratur, berantakan, dan 

keadaan rumah yang tidak 

terurus, 

- Apatis (sifat tidak peduli) dan 

merasa tidak akan ada yang 

berubah, 

- Tidak berinteraksi dengan 

teman-teman, keluarga, 

ataupun tetangga, 

- Tidak ada saat dibutuhkan, 

- Terlalu menuntut anak untuk 

berperilaku sesuai keinginan 

pengasuh, 

- Substance abuse (pelarian 

kepada hal-hal seperti minuman 

keras, NARKOBA, dll), 

- Menaruh atau membiarkan 

anak kecil pada kondisi-kondisi 

yang tidak aman. 

- Memperlakukan anak kecil di 

keluarga secara tidak adil, 

- Terlihat tidak peduli pada masalah 

yang dialami oleh anak kecil, 

- Menyalahkan anak kecil, 

- Bersikap dingin atau menolak, 

- Menahan tindakan yang 

menunjukkan rasa kasih sayang, 

- Tidak merasa anak kecil memiliki hal 

yang baik atau menarik, 

- Menunjukkan sikap yang tidak 

konsisten terhadap anak kecil. 

- Sering mengunjungi rumah sakit 

atau fasilitas kesehatan lain 

dengan sang anak kecil dengan 

luka yang tidak wajar atau 

mencurigakan, 

- Penjelasan yang diberikan orang 

tua tidak konsisten dengan luka 

yang dialami oleh anak, 

- Rasa takut melukai anak mereka, 

- Menerapkan disiplin yang terlalu 

berlebihan. 

- Sangat protektif atau cemburuan 

terhadap sang anak kecil, 

- Sangat protektif mengenai privasi 

keluarga, 

- Tidak mengijinkan sang anak untuk 

terlibat dalam aktivitas-aktivitas 

ekstrakurikuler, 

- Menyarankan sang anak untuk 

melakukan tindakan prostitusi, 

- Substance abuse (pelarian kepada hal-

hal seperti minuman keras, NARKOBA, 

dll), 

- Secara sosial maupun fisik 

terisolasi dari dunia luar, 

- Menunjukkan sikap rendah diri. 

 

Terdapat beberapa tanda bahwa pelecehan telah terjadi antara sang anak dan pelaku (orang tua atau pengasuh). Tabel di atas memberikan beberapa indikator dari 

beberapa jenis pelecehan terhadap anak. Jadilah lebih waspada terhadap lingkungan Anda sehingga ketika beberapa tanda seperti yang dijelaskan tiba-tiba muncul, 

Anda dapat mengetahui bahwa pelecehan terhadap anak telah terjadi. 
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Tingkatan Risiko yang Sangat Berbahaya 

‘Tingkatan risiko yang sangat berbahaya’ merupakan sebuah istilah yang digunakan Layanan Masyarakat untuk 

menggambarkan situasi dimana seseorang secara logis memiliki kekhawatiran atas keselamatan, keadaan, 

atau kondisi atas seorang anak kecil atau orang muda. Hal ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk 

menentukan apakah sebuah tindakan pelaporan harus dilakukan. 
 

Perilaku yang Dapat Dilaporkan 

Di New South Wales (Australia), juga di banyak negara bagian lainnya, pelecehan terhadap anak dan orang 

muda oleh pemimpin ataupun pekerja di Gereja dapat dilaporkan kepada Office of the Children’s Guardian 

sesuai Reportable Conduct Scheme. Hal ini berlaku pada perbuatan yang dilakukan pada saat melaksanakan 

tugas sebagai pemimpin atau pekerja, dan juga keseharian dari kehidupan pribadi. 
 

Pelanggaran Seksual 

Pelanggaran seksual adalah sebuah tindakan atau bujukan melalui cara apapun untuk melakukan perbuatan 

yang berhubungan dengan hal-hal seksual, dimana hal ini tidak sesuai dengan integritas seseorang yang 

memiliki posisi sebagai pemegang otoritas di dalam Gereja. Pelanggaran seksual meliputi perbuatan apapun 

yang dapat dikategorikan sebagai penyerangan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, pemaksaan, 

atau bahkan coercion atau grooming terhadap orang dewasa, anak kecil, atau orang muda. Sebuah daftar 

lengkap mengenai apa yang termasuk dalam pelanggaran seksual dapat dilihat dalam Buku Petunjuk BTS.1 

Perilaku seksual merupakan perbuatan apapun yang dapat dianggap secara logis sebagai tindakan yang 

berhubungan dengan hal-hal seksual berdasarkan pedoman yang dianut oleh orang yang mengalami tindakan 

ini. Perilaku seksual hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan Firman Tuhan. 

 

Beberapa deskripsi berikut merupakan ringkasan dari pelanggaran seksual: 
 

Penyerangan Seksual 

Penyerangan seksual adalah tindakan apapun baik yang sengaja maupun nekat, menggunakan 

paksaan atau ancaman terhadap orang dewasa, anak kecil, orang muda untuk melakukan kegiatan 

seksual tanpa persetujuan korban. 

 

 

 
1 Buku Petunjuk BTS merujuk pada ‘Breaking the Silence: Prosedur-prosedur untuk menanggulangi dan mencegah 
pelecehan dalam Gereja edisi tahun 2020’. Hal ini adalah dokumentasi lengkap untuk Breaking the Silence, dan salinan-
salinannya dimiliki oleh pihak pastoral yang berkewenangan.
 

Studi Kasus: Cerita Belinda - Tulislah catatan sembari Anda mendengarkan cerita ini. Perhatikanlah: 

- Jenis pelecehan apa yang dialami oleh Belinda di masa kecilnya? 

- Apa dampak dari kejadian itu terhadap Belinda? 

- Apa tanda-tanda yang dapat mengindikasikan bahwa sesuatu telah terjadi di rumah? 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Eksploitasi Seksual 
 

Eksploitasi seksual merujuk pada perilaku seksual apapun dengan orang dewasa, anak kecil, ataupun 

orang muda, baik yang dilakukan dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan dari korban dan 

siapapun yang memulai perbuatan ini, dimana perilaku ini bertentangan dengan Firman Tuhan. Hal ini 

termasuk aksi-aksi yang dilakukan kepada orang lain dengan niatan seksual. Hal ini termasuk seorang 

pemimpin yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan materi seksual yang eksplisit, 

pornografi, dan pelacuran. 
 

Kekerasan Seksual 
 

Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik sengaja maupun 

tidak, kepada orang dewasa, anak kecil, atau orang muda dimana sang korban sangat mungkin merasa 

tidak dihargai, diremehkan, atau terancam. Tindakan kekerasan seksual ini dapat terdiri dari satu 

kejadian atau beberapa kejadian dalam kurun waktu tertentu. Hal ini termasuk bahasa tubuh atau 

komentar berbau seksual kepada atau mengenai seseorang, atau kontak fisik yang tidak pantas 

dimana korban merasa tidak nyaman atau bingung, termasuk alasan “saya hanya bercanda saja” atau 

sentuhan-sentuhan seksual. Hal ini termasuk tindakan-tindakan yang merupakan awal dari strategi 

mendekati seseorang untuk tujuan seks atau romantis yang bertentangan dengan Kode Etik. Perilaku 

ini bisa termasuk komunikasi pribadi dalam bentuk berbalas-balasan antara kedua belah pihak, 

tindakan memasuki area pribadi orang lain (misalnya tempat duduk atau area berdiri) secara tidak 

patut, dan tindakan mengikuti korban secara terus-menerus. 

 

Hanya saat dimana diperlukan dan penting dalam konteks kepedulian dalam pelayanan pastoral, 

seseorang boleh ditanyai mengenai kehidupan seksual atau masa lalu aktivitas seksualnya. Hal ini 

harus dilakukan secara sangat berhati-hati dengan kehadiran orang lain di sekitarnya (seperti suami, 

atau istri, atau teman yang dapat dipercaya). 
 

Coercion atau Grooming 
 

Coercion atau grooming merujuk pada tindakan-tindakan yang secara fisik maupun psikologis 

bermakna memulai atau menyembunyikan tindakan pelecehan. Pelecehan dalam kategori ini 

biasanya dimulai dengan hubungan awal yang nampaknya normal namun sebenarnya terdapat niatan 

dari pelaku untuk memanipulasi korban yang dapat berasal dari kalangan dewasa, anak kecil, dan/atau 

orang muda, pengasuh mereka, dan orang-orang lain yang memiliki otoritas. Hal ini akan dibahas lebih 

lanjut secara detail pada tahap selanjutnya dari bagian ini. Coercion atau grooming dapat 

dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran seksual. 
 

Tindakan yang melanggar Kode Etik BTS 

 

Kode Etik ini berlaku untuk semua orang dalam posisi otoritas dalam Gereja, dan secara jelas menunjukkan 

perilaku apa yang tidak sepatutnya dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang dengan posisi tersebut. Kita akan 

melihat Kode Etik ini secara detail pada Bagian 5, namun untuk sekarang harap diperhatikan bahwa 

pelanggaran akan Kode Etik ini dapat dikategorikan sebagai pelecehan dalam Breaking the Silence. 

 

Di samping pelecehan terhadap anak dan pelanggaran tindakan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan 

keluarga merupakan salah satu kategori yang melanggar Kode Etik dimana Anda mungkin membutuhkan 

informasi lebih lanjut. Hal ini akan dibahas pada diskusi selanjutnya dalam bagian ini yang fokus pada beberapa 

tanda dan gejala yang mungkin membantu kita untuk mengenali pelecehan dan perilaku grooming. 
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Mengenali Pelecehan dan Tindakan Grooming 
 

Beberapa perilaku lebih mudah dikenali daripada yang lain. Beberapa tindakan atau komentar mungkin saja 

terlihat tidak berbahaya, namun begitu Anda mengenalinya sebagai bagian dari pola perilaku secara 

keseluruhan, pemahaman yang lebih jelas atas pelanggaran ini mungkin akan terlihat. 
 

Grooming dan Coercion 

Grooming atau perilaku coercive melibatkan perilaku menanamkan hubungan baik dan kepercayaan yang 

nantinya akan membuka kesempatan kepada situasi dan kesempatan dimana pelecehan dapat terjadi. 

Seringkali hal ini melibatkan kondisi yang memungkinkan pelecehan terjadi tanpa diketahui. Pelanggaran jenis 

ini dapat terjadi pada seseorang yang menjadi target pelecehan, dan seringkali juga dialami oleh anggota 

keluarga pelaku dan orang yang memiliki otoritas. 

 

Modus pelanggaran ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti: 

● Mengenali anak kecil atau orang muda 

yang secara emosional selalu 

menunjukkan kebutuhan akan perhatian, 

● Menjalin hubungan dengan keluarga dari 

anak kecil atau orang muda untuk 

memperoleh kepercayaan mereka, 

● Menyentuh anak kecil atau orang muda 

saat berada di sekitar keluarga korban 

untuk membiasakan mereka dengan 

perilaku ini, 

● Memulai kontak dalam situasi dimana 

tidak ada orang dewasa lain yang berada di 

sekitar tempat kejadian, termasuk 

mengkondisikan situasi sepi seperti ini, 

● Secara sengaja memperlakukan atau 

mengkondisikan agar korban yang 

umumnya adalah anak kecil atau orang 

muda merasa sebagai orang yang spesial 

dan lebih dikasihi, 

● Memperoleh perhatian korban melalui 

tindakan memberi/menerima hadiah atau 

kebaikan-kebaikan lain, 

● Menjalin hubungan sebagai ‘teman 

sebaya’ atau ‘sahabat’ dengan korban. 

Perilaku grooming atau coercion merupakan pola perilaku yang terjadi melalui terjalinnya hubungan dengan 

orang dewasa, anak kecil, atau orang muda sebagai awal mula tindakan pelecehan. Ini dapat dilakukan juga 

melalui mencoba-coba batasan hubungan dengan orang lain seperti membuka baju di depan korban, 

membuat korban duduk di pangkuan pelaku, mendiskusikan topik yang berhubungan dengan seks, atau 

seakan-akan secara tidak sengaja memegang kelamin korban. 

 

Banyak dari perilaku ini yang dapat dianggap sebagai eksploitasi seksual. Meskipun dalam situasi yang 

terpisah-pisah hal-hal ini mungkin saja tidak terlihat berbahaya, namun ketika hal-hal tersebut terjadi dalam 

sebuah pola, hal ini bisa jadi merupakan indikasi terjadinya tindakan grooming. Kebiasaan-kebiasaan serupa 

yang bersifat manipulatif mungkin saja dilakukan terhadap orang dewasa yang rawan menjadi korban. 
 

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Keluarga 

Cara lain dimana pelecehan terjadi tanpa diketahui orang lain adalah ketika hal ini dilakukan dalam rumah 

atau lingkungan keluarga. 

 

Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga merupakan perbuatan apapun (baik fisik maupun non fisik) 

dalam keluarga atau status relasi yang dekat lainnya, yang dilakukan untuk secara tidak patut memaksa atau 

mengendalikan korban, atau yang menyebabkan korban merasa terancam atau hidup dalam ketakutan. Hal 

ini termasuk perilaku yang bersifat fisik, emosional, psikologis, seksual, verbal, keuangan, perilaku menguntit 

dan makin sering dilakukan melalui bantuan teknologi. 
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Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga lebih merupakan sebuah pola kebiasaan daripada satu buah 

kejadian saja. Seperti pada grooming, pelecehan jenis ini secara perlahan-lahan melemahkan kemampuan 

korban untuk mencari pertolongan dari orang lain dan juga rasa percaya diri. Kekerasan seperti ini tidak hanya 

terjadi dalam lingkungan keluarga inti ataupun sebuah ikatan pernikahan namun juga pada: 

● Pasangan resmi (suami, istri, atau kekasih) 

● Orang tua dan anak-anak 

● Orang lanjut usia (biasanya disebut sebagai 

kekerasan terhadap orang tua) 

● Orang-orang dengan kebutuhan khusus 

dan perawatnya 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, isu ini telah menjadi perhatian banyak pihak di lingkungan masyarakat. 

Wanita dan anak-anak ternyata mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada tingkatan yang lebih dari 

prediksi sebelumnya. Untuk beberapa alasan, mengetahui terjadinya pelecehan dalam sebuah kehidupan 

keluarga tidaklah selalu mudah dilakukan. 

 

Beberapa indikator potensial yang dapat Anda perhatikan pada perilaku seseorang meliputi: 

● Para korban umumnya mulai menjauhi teman-teman dan keluarga serta menjadi lebih menarik diri (dari 
interaksi sosial) dan tertutup. 

● Para korban biasanya memiliki pasangan yang sering mengkritik secara kasar atau merendahkan mereka di 
depan umum. 

● Para pelaku kekerasan yang merupakan pasangan dari korban seringkali dengan sengaja mengartikan ayat-ayat 
pada Alkitab secara sepihak dengan tujuan membuat pasangan tunduk sepenuhnya pada kendali pelaku. 

● Para pelaku kekerasan yang merupakan pasangan dari korban seringkali bersikeras untuk membuat keputusan 
secara sepihak, misalnya mengenai pengaturan keuangan, siapa saja yang boleh ditemui oleh korban, dan apa 
yang boleh dan tidak boleh korban lakukan. 

● Para korban biasanya terlihat cemas, depresi, umumnya menarik diri dari interaksi sosial, atau bingung. 
● Para korban biasanya menjadi sangat cemas kalau-kalau mereka tidak bisa menyenangkan pasangan mereka. 
● Para korban biasanya terlihat selalu tegang, takut, dan/atau mudah marah. 
● Para korban umumnya membicarakan permasalahan-permasalahan dalam sebuah hubungan, seperti bentuk 

kecemburuan dari pasangan mereka, sifat pemarah pasangan, atau sifat posesif dari pasangan mereka. 
● Para korban melaporkan bahwa pasangan mereka menggunakan sikap “passive-aggressive” (mengancam secara 

tidak langsung, baik melalui kata-kata ataupun tindakan) untuk mengendalikan atau memanipulasi korban. 
● Para korban umumnya mengalami luka fisik dan menjelaskan alasan-alasan yang tidak masuk akal untuk 

menutupi kenyataan yang sesungguhnya. 
● Para korban menceritakan bahwa mereka dipaksa atau diancam agar mau melakukan aktivitas seksual. 
● Anak-anak para korban nampak ketakutan, memiliki kebiasaan yang bermasalah, atau cenderung menarik diri 

atau cemas. 
● Para korban biasanya bersikeras tidak ingin menitipkan atau meninggalkan (barang sebentar) anak-anak mereka 

kepada pasangan. 
● Bila para korban telah mengakhiri hubungan mereka dengan pasangan, maka pasangan mereka (yang 

merupakan pelaku) biasanya terus-menerus menelepon, mengganggu atau berbuat kasar, atau menguntit 
mereka. 

 

 

 

 

 

 

Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga memang sulit dan tidak mudah untuk menentukan apa yang 

sebaiknya dilakukan korban dalam kondisi hubungan yang demikian. Bila Anda ingin mengetahui lebih lanjut, 

terdapat informasi dalam Buku Panduan BTS, atau Anda dapat menemukan banyak sumber informasi 

mengenai topik ini pada website BTS dan ingatlah, Anda selalu dapat menghubungi CPU untuk mendapatkan 

nasihat. 

Studi Kasus: Cerita Steph - Tulislah catatan sembari Anda mendengarkan cerita ini. Perhatikanlah:  

- Perilaku-perilaku Nick yang mana saja yang menunjukkan sikap-sikap yang menguatirkan? 

- Tanda-tanda apa saja yang terlihat dalam cerita tersebut yang menunjukkan hubungan yang penuh dengan 

kekerasan? 

- Apa yang dapat dilakukan teman-teman Steph selanjutnya? 
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Section 3 - Mengungkapkan Masalah ke Permukaan 
 

Menciptakan wadah yang aman untuk mengungkapkan situasi yang 
dihadapi 
 
Merupakan hal yang penting untuk kita mengetahui cara untuk menciptakan sebuah wadah yang aman 

dimana orang-orang yang mengalami pelecehan seksual dapat mengungkapkan pengalamannya, dan dapat 

direspon dengan cara yang lebih peka serta membangun. 

 

Hasil riset dari The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse menemukan bahwa 

mayoritas korban pelecehan tidak mengungkapkan pengalaman pelecehan seksualnya sampai korban 

mencapai umur lebih dari 20 tahun. Perasaan takut, malu, dikucilkan, dan frustrasi dapat menyebabkan 

hilangnya keinginan seseorang untuk mengungkapkan pengalamannya. Kita harus selalu berusaha agar 

lingkungan pelayanan dapat menjadi tempat dimana orang-orang dari berbagai lapisan umur dapat merasa 

aman dan bisa mengungkapkan pelecehan yang dialaminya dan ditanggapi dengan serius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menanggapi pengungkapan dengan baik 
 

Akan ada saatnya dimana seseorang akan menemui anda dan menceritakan pengalaman pelecehan 

seksualnya kepada anda. Hal ini bisa menjadi sangat menantang untuk kita hadapi, dan sangat penting untuk 

anda tidak berkompromi dengan cara apapun. Peran anda juga berbeda-beda tergantung dari posisi anda 

dalam gereja. Langkah-langkah berikut diperuntukkan untuk memastikan kita mendengar masalah mereka 

dengan baik dan mengambil langkah yang tepat untuk memastikan keamanan dari semua individu yang 

terlibat tanpa harus mengurangi objektivitas. 

  

Bagaimana cara kita melakukannya? 

 

- Gunakan posisi kita di gereja untuk memperkuat budaya yang tidak menoleransi pelecehan dalam bentuk 

apapun. 

- Mengingatkan orang-orang di lingkungan pelayanan bahwa anda selalu siap sedia untuk mendengarkan 

masalah yang mereka hadapi. 

- Menuliskan informasi tentang posisi gereja dalam masalah pelecehan dan siapa yang dapat membantu untuk 

mendengarkan masalah-masalah pelecehan dan menempelnya di tempat-tempat yang mudah untuk dibaca 

oleh para jemaat. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Apa yang harus dilakukan ketika seseorang melakukan pengungkapan kepada 
anda: 

 

Mendengarkan. Anda harus memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan yang ingin ia sampaikan, 

dengan bahasa mereka sendiri, tanpa menambah-nambahkan atau mengarahkan mereka untuk berbicara 

sesuatu. 

 

Jangan terlalu banyak berjanji. Mereka mungkin akan meminta anda untuk tidak menceritakan ini ke siapa-

siapa. Anda tidak bisa menjanjikan ini, karena anda akan diharuskan untuk melapor jika diperlukan. Anda dapat 

memberitahu mereka bahwa anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri dan akan membagikan 

masalah ini ke beberapa orang penting yang dapat membantu. 

 

Yakinkan mereka bahwa mereka melakukan hal yang benar dengan mengungkapkan pengalaman ini ke anda. 

Yakinkan juga kepada mereka bahwa pelecehan itu merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima oleh 

siapapun, dan anda akan membantu mereka untuk melewati situasi ini. 

 

Tanyakan kepada mereka apa yang mereka harapkan terjadi selanjutnya. Hal ini berguna dalam memberikan 

gambaran kepada kita apa yang menjadi prioritas utama bagi korban dalam menghadapi masalah tersebut. 

 

Buat catatan tentang pembicaraan anda dengan korban secara objektif dan sesuai dengan yang anda dengar, 

apa yang anda bicarakan serta apa yang anda amati, dan pastikan catatan tersebut disimpan di tempat yang 

aman. 

 

Melaporkan ke polisi jika memang keadaannya darurat, dan kepada CPU sesegera mungkin. 

 

 
Ingatlah: 

 

● Jangan memperkeruh situasi dengan memberikan komentar, memberikan nasehat, atau menambah-

nambahkan tuduhan yang diceritakan oleh korban 

 

● Jangan membuat anggapan-anggapan sendiri terhadap kebenaran cerita korban di tahap yang masih 

sangat awal ini. 

 

● Menangani korban dengan penuh kasih tidak boleh membuat kita melupakan hak-hak dari pelaku 

pelecehan. 

 

● Ingatlah akan diri anda sendiri. Akan sangat berat bagi sebuah pemimpin untuk menanggapi cerita 

seseorang tentang pelecehan. Kita dapat memulai dengan introspeksi diri. Dan juga dapat 

mengeluarkan perasaan-perasaan yang mengganjal secara verbal atau emosional. Anda juga dapat 

bercerita tentang perasaan anda mengenai masalah tersebut atau apa yang anda temukan ke orang-

orang yang ada percaya. Tidak perlu bercerita detail, hanya apa yang anda rasakan. 
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Section 4 - PELAPORAN 
 
Setiap hari kita berhubungan dengan orang-orang (baik yang dewasa, anak kecil dan anak muda) yang rentan 

dalam satu atau lain cara. Sebagai gereja, kita memiliki hak istimewa untuk berada di posisi dimana orang-

orang tersebut mempercayai kita. Oleh karena itu haruslah jelas bahwa ketika kita mengetahui ada 

seseorang yang telah dilecehkan maka kita diwajibkan melaporkan hal tersebut. Persyaratan pelaporan 

hukum bisa berbeda tergantung pada tipe pelecehan yang terjadi dan siapa yang terlibat. Semua tindakan 

pelecehan akan dilaporkan ke otoritas sipil yang sesuai dan juga ke CPU (Conduct Protocol Unit). 

 

Apa yang harus dilaporkan 
 
Conduct Protocol Unit perlu diberitahu tentang semua keadaan yang ‘dapat diberitahukan’, termasuk: 

● setiap fakta, keadaan, tuduhan, pemberitahuan, pengetahuan tentang, nasihat lisan, hubungan 

secara langsung atau tidak langsung dengan, atau upaya pelecehan, dan 

● semua tuduhan, keluhan, tuduhan yang dapat dilaporkan, dan tuduhan - perilaku yang dapat 

dilaporkan. 

 

Keadaan yang dapat diberitahukan bisa mengidentifikasi: 

● Seseorang yang saat ini atau telah menjadi anggota gereja, 

● Seseorang yang saat ini berada dalam atau telah memiliki posisi wewenang dalam gereja, 

● Karyawan atau mantan karyawan, siswa atau mantan siswa, sukarelawan atau mantan sukarelawan, 

dan/atau 

● Pihak ketiga saat ini atau mantan. 

 

Pada dasarnya, jika anda mengetahui hal yang berhubungan dengan situasi pelecehan, baik yang sedang 

terjadi atau sudah lewat, anda harus memberi tahu CPU. 

 

Apakah saya pelapor wajib? 

 

Persyaratan hukum mengenai wajib lapor, khususnya yang berkaitan dengan anak kecil dan orang muda, 

bergantung pada peran pemimpin dan juga berbeda di tiap negara bagian dan teritori. Dalam gereja, telah 

dipersetujui bahwa siapapun yang memiliki posisi wewenang, atau barangsiapa yang berinteraksi dengan 

anak kecil dan orang muda dalam kapasitas apa pun, akan menganggap dirinya sebagai pelapor wajib.  Ini 

berarti orang-orang dalam peran tersebut, baik yang diharuskan atau tidak secara undang-undang, harus 

menganggap dirinya sebagai pelapor wajib. Ini dapat berarti memberi laporan ke otoritas eksternal seperti 

Layanan-layanan Masyarakat. Ingatlah bahwa semua tindakan pelecehan dan tuduhan pelecehan juga harus 

dilaporkan ke CPU. CPU dapat membantu anda untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan dalam situasi 

tertentu.  

 

Yang penting diingat adalah bahwa anda tidak sendirian dalam hal seperti ini. Carilah nasihat dan bantuan. 

Lebih baik kita berhati-hati. 
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Cara melapor atau membuat pemberitahuan 
 

● Di gereja setempat, anda dapat memberitahu pemimpin gereja (pendeta atau majelis) atau 

perwakilan BTS dan mereka dapat menghubungi CPU. 

● Apabila anda merasa tidak nyaman membahas hal tersebut dengan pemimpin gereja, anda dapat 

menghubungi CPU secara langsung melalui telepon, email atau dari websitenya. 

● Kadang perlu untuk melapor juga ke otoritas sipil - CPU akan bantu untuk membuat laporan yang 

mungkin perlu disampaikan ke pihak luar seperti Layanan-layanan Masyarakat atau instansi 

pemerintah lainnya. 

 
Ingat: Sangatlah penting anda tidak membagi informasi dengan orang lain selain mereka yang berkepentingan 

untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Untuk memastikan keamanan orang-orang yang terlibat dan 

untuk memastikan proses yang adil dapat berlangsung, kerahasiaan harus dijaga.  

 

Apa yang akan terjadi ketika anda menghubungi CPU 
 
Kami dapat membahas sifat dari keadaan yang dapat dilaporkan untuk 

memastikan semua aspek wajib lapor dan manajemen resiko telah 

dipertimbangkan dengan tepat. 

 

Kami dapat memberi dukungan yang relevan dan sumber daya yang sesuai 

dengan situasi bagi orang yang menghubungi CPU. 

 

Jika anda ragu apa yang harus diperbuat atau apakah sesuatu perlu dilapor, 

kami dapat menyediakan cara yang aman dan rahasia untuk mencari tahu apa 

yang harus dilakukan selanjutnya. 

 

Kami juga akan memeriksa dengan sang pelapor untuk memastikan perawatan dan kesehatan mereka. Kadang 

suatu situasi yang telah terjadi dapat mempengaruhi seseorang secara emosi jika mereka ada hubungan dekat 

dengan orang yang dirugikan di situasi tersebut. 

  

Amsal 3:27 

 

‘Janganlah menahan 
kebaikan dari pada 
orang-orang yang 

berhak menerimanya, 
padahal engkau 

mampu 
melakukannya.’ 
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Pertanyaan-pertanyaan kami sangat luas dan terbuka, dan biasanya orang yang menelpon kamilah yang 

memulai apa yang ingin mereka bicarakan. 

 

Tergantung pada situasinya, kami dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu mengenai pelaporan 

wajib dan manajemen resiko seperti: 

● Apakah ada anak kecil yang terlibat dan berapa usia mereka? 

● Apakah orang yang bersangkutan memiliki hubungan dengan anak kecil? 

● Apakah memenuhi batas ambang untuk melaporkan ke Layanan-layanan Masyarakat (resiko bahaya 

sangat besar)? 

● Dukungan apa saja yang tersedia untuk orang yang dirugikan? 

● Apakah orang yang dirugikan saat ini aman? 

● Informasi lain yang relevan pada kasus. 

● Apakah ada dukungan pastoral yang tersedia?  

 
Persetujuan dan Kerahasiaan 

● Kebijakan BTS untuk melaporkan semua keadaan yang dapat diberitahukan berlaku untuk semua 

orang yang memiliki wewenang di dalam gereja. Anda tidak membutuhkan persetujuan dari pihak 

yang dirugikan untuk melapor kepada CPU. Namun, alangkah baiknya jika anda dapat 

memberitahu pihak yang dirugikan apabila keadaan memungkinkan. 

● Jika orang yang dirugikan tidak ingin dikenali, anda tidak diharuskan untuk memberi namanya 

namun dapat memberi inisial dan ini akan sangat membantu, jikalau memungkinkan, untuk 

kebutuhan dokumentasi. Alasan untuk memberitahu adalah untuk memastikan bahwa semua 

langkah yang tepat telah diambil oleh pemimpin gereja untuk memastikan tugas perawatan 

kepada pihak yang dirugikan. 

● CPU menyimpan catatan secara rahasia dari semua keadaan yang dapat diberitahukan. Informasi 

dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan Prinsip-prinsip Perlindungan Data (Data Protection 

Principles) yang didukung oleh NSW Privacy Commissioner. Informasi lanjut tersedia di Panduan 

BTS bagian 1.6. 
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Section 5 - Pencegahan & Perlindungan 
 
Menerapkan dan menegakkan Breaking the Silence membuat perbedaan pada kepemimpinan, budaya, dan 

praktek kegiatan pelayanan. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai pelayanan yang aman perlu dijadikan faktor yang 

dipertimbangkan dari setiap bagian kehidupan gereja. Bagian ini akan mendiskusikan cara-cara untuk 

mencapai tujuan tersebut dengan berfokus pada orang, tempat, dan praktek. Langkah-langkah ini adalah 

bagian dari cara kita menerapkan komitmen terhadap Standar Keselamatan Anak (Child Safe Standards). 

 

Sebagai gereja, kita berkomitmen untuk menerapkan 

Standar Keselamatan Anak (Child Safe Standards) dari Royal Commission. 

Breaking the Silence Policy Statement, Point 11. 

 

Stardar 1: Keselamatan anak tertanam dalam kepemimpinan kelembagaan, tata kelola dan budaya 

Standar 2: Anak-anak diikutsertakan dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka dan dianggap 

serius 

Standar 3: Keluarga-keluarga dan masyarakat diinformasikan dan dilibatkan 

Standar 4: Keadilan ditegakkan, dan beragam kebutuhan diperhitungkan 

Standar 5: Mereka yang bekerja dengan anak-anak adalah yang sesuai dan didukung 

Standar 6: Proses untuk menanggapi keluhan mengenai pelecehan seksual anak berfokus pada anak 

Standar 7: Para pekerja diperlengkapi dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran untuk menjaga 

keselamatan anak-anak melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 

Standar 8: Lingkungan fisik dan online memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan 

Standar 9: Penerapan Standar Keselamatan Anak terus ditinjau dan ditingkatkan 

Standar 10: Kebijakan dan prosedur mendokumentasikan bagaimana lembaga tersebut aman bagi anak-anak 

 

Komponen inti untuk menerapkan masing-masing standar disematkan dalam saran bagian ini. Anda dapat 

membaca lebih lanjut mengenai standar-standar tersebut di website BTS dalam bagian halaman informasi BTS 

& the Child Safe Standards. 
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Orang (People) 
 
Ada banyak hal yang bernilai positif, besar maupun kecil, yang dapat dilakukan seseorang dalam perannya 

sebagai pemimpin yang akan berdampak terhadap mereka yg berada di bawah asuhannya. Namun sebaliknya 

juga berlaku - orang-orang dapat menyalahgunakan otoritas mereka, menyalahgunakan kepercayaan yang 

diberikan kepada mereka dan menyalahgunakan orang-orang yang seharusnya mereka asuh. Oleh karena itu 

kita memiliki beberapa langkah untuk memastikan bahwa para pemimpin dipilih secara seksama dan 

mendapat dukungan yang baik. 

 

Langkah-langkah pemilihan yang baik untuk para pemimpin akan sangat mengurangi resiko terjadinya 

pelecehan. Proses pemilihan BTS melibatkan aplikasi, pemeriksaan referensi dan penunjukan secara resmi 

oleh Majelis. Sangatlah penting bahwa Majelis memiliki proses penunjukan resmi untuk semua peran kunci, 

dan bahwa orang-orang yang bekerja dengan anak-anak dan remaja diangkat kembali oleh majelis setiap 

tahun. 

 

Penyaringan orang untuk memastikan mereka cocok juga dilakukan dengan cara memverifikasi Working with 

Children Check seseorang (atau yang setara). Tim admin CPU menyelesaikan semua verifikasi, dan oleh karena 

itu barangsiapa memiliki posisi wewenang dalam gereja, termasuk mereka yang bekerja secara langsung 

dengan anak-anak atau remaja, harus mengajukan formulir pendaftaran ke CPU sebelum melayani di gereja. 

 

Bagi mereka yang mengajar atau membantu Special Religious Education, atau SRE, anda juga harus mendaftar 

untuk mendapatkan kartu otorisasi dari CPU. 

 

Pengawasan adalah cara yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah pelecehan. 

Badan pengawas, seperti Majelis, yang memiliki orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang melibatkan 

anak-anak, remaja, atau orang rentan lainnya, akan berusaha untuk memastikan bahwa tingkat pengawasan 

yang tepat diberikan. Sangatlah penting untung memberi pengawasan secara langsung kepada orang-orang 

yang baru diangkat ke dalam peran. Pengawasan juga melibatkan dukungan pemimpin. Majelis memastikan 

bahwa dukungan diberikan kepada para pemimpin ketika mereka diangkat. 

 

Ketika kita berpikir tentang orang-orang dalam hal pelayanan yang bijaksana, kita juga perlu 

mempertimbangkan orang-orang yang akan berhubungan dengan kita. Allah telah memberkati umat manusia 

dengan keragaman. Dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, kita akan menjumpai orang-orang dari latar belakang 

dan budaya yang berbeda, baik muda maupun tua. Kita harus sadar akan keragaman tersebut dan selalu 

berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan kepekaan. Pikirkan mengenai kebutuhan-

kebutuhan tertentu dari orang-orang yang anda layani dan kerjakan apa yang anda bisa lakukan untuk 

membuat setiap orang merasa diterima supaya tidak ada yang menghalangi pekerjaan Injil.  

  

Kejadian 1:27 

 

‘Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-
Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.’ 
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Tempat (Places) 
 
Suatu lingkungan membentuk apa yang dapat atau tidak dapat terjadi. Kita harus selalu mempertimbangkan 

keamanan tempat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan. Bagian dari kewajiban (duty of care) kita 

adalah untuk mengurangi setiap resiko yang dapat diperkirakan sebelumnya yang berpotensi merugikan. Ini 

berarti anda harus menjaga mebel/perabotan dan bangunan anda dengan standar yang aman, tapi juga 

mempertimbangkan berbagai resiko yang ditimbulkan pada berbagai orang yang menggunakan tempat 

tersebut - sebagai contoh, sesuatu yang memiliki resiko rendah untuk orang dewasa dapat menimbulkan 

resiko tinggi bagi balita. Anda dapat mencari tahu lebih banyak mengenai pertimbangan resiko (risk 

assessment) di website BTS atau dari Departemen Asuransi Gereja (Church Insurance Department). 

 

Visibilitas lokasi di mana interaksi terjadi dapat meningkatkan atau mengurangi resiko pelecehan. Untuk 

menjaga pertanggungjawaban dan transparansi, banyak interaksi yang harus dapat dilihat oleh orang lain. 

Pikirkan di mana tempat yang cocok untuk mengadakan percakapan pribadi sambil tetap menjaga 

pertanggungjawaban dengan terlihat oleh orang lain. 

 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut sama pentingnya saat melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar lokasi. 

 

Selain tempat fisik, kita juga harus mempertimbangkan ruang virtual dan lingkungan online. Kegiatan 

pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung, tapi juga dapat dilaksanakan melalui komunikasi yang dibantu 

teknologi, seperti melaksanakan pertemuan doa pakai konferensi video atau mengirim dorongan pastoral 

kepada seseorang melalui pesan teks. Media sosial dan pesan teks dapat menjadi cara yang sangat berguna 

untuk terhubung dengan orang-orang di pelayanan anda, namun sangatlah penting untuk menerapkan 

langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan. Visibilitas dan pertanggungjawaban adalah pertimbangan 

utama untuk ruang virtual yang digunakan dalam pelayanan, terutama dengan anak-anak dan remaja. 

 

Informasi lebih lanjut mengenai teknologi dapat ditemukan di website BTS. 

 
  Studi kasus: cerita Sophia - buatlah catatan saat anda menonton video. Pikirkanlah: 

- Unsur-unsur apa yang membuat Sophia lebih rentan terhadap perilaku grooming oleh Chris? 

- Apa saja tanda-tanda peringatan dini bahwa interaksi itu tidak pantas? 

- Batasan-batasan apa saja yang dapat mencegah hal ini terjadi? 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________
_ 
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Praktek (Practices)  
 
Praktek pelayanan yang bijaksana melibatkan pengembangan dan penerapan cara tertentu dalam melakukan 

sesuatu sehingga keselamatan, pertanggungjawaban dan transparansi tertanam dalam tindakan anda. 

 

Ini termasuk praktek-praktek yang berhubungan dengan pencatatan, transportasi, medikasi, makanan, 

kegiatan-kegiatan, perawatan pastoral, mendengar anak-anak, strategi disiplin dan teknologi. Website BTS 

memiliki lembar informasi mengenai tema-tema tersebut yang dapat anda akses sesuai dengan peran 

pelayanan anda.  

 

Sebagai seseorang yang ditunjuk ke dalam suatu peran dalam gereja, baik sebagai pendeta, penatua, 

pemimpin kelompok pendalaman Alkitab atau peran lainnya, anda telah diberi wewenang tertentu. Ketika 

gereja menunjuk seseorang ke dalam peran seperti yang anda miliki, mereka mengatakan “Kita mempercayai 

orang ini untuk mewakili gereja Tuhan dengan cara ini.” 

 

Hak istimewa ini bukanlah sesuatu yang dianggap enteng, dan para pemimpin harus dengan sungguh-sungguh 

mempertimbangkan kesediaan mereka untuk mengambil tanggung jawab yang datang dengan wewenang 

sebelum menerima tunjukkan tersebut. Kuasa yang datang dengan posisi anda dalam otoritas adalah sesuatu 

yang anda tidak boleh menyalahgunakan. Itu selalu menjadi tanggung jawab anda untuk memastikan bahwa 

tindakan anda tidak menyebabkan bahaya. 

 

Kode etik (the Code of Conduct) dapat digambarkan sebagai pagar yang kita bangun di sekeliling gereja. Pagar 

tersebut mencapai dua tujuan: itu membuat gereja dan kegiatan-kegiatan kita seaman mungkin dengan cara 

menciptakan lingkungan di mana sulit bagi pelanggar untuk bersembunyi; dan kita mendidik mereka yang 

memiliki posisi wewenang dalam gereja mengenai batas-batas yang sesuai, serta bahaya melintasinya. 

 

Poin 8 dari policy statement mengatakan: 

 

Kami mengakui bahwa kami harus melakukan beberapa 

perubahan dalam cara kami berhubungan dengan anak-anak dan 

remaja dan juga orang lain, dan akibatnya, beberapa hal baik 

telah hilang, namun kami akan menanggung kerugian ini untuk 

memastikan sejauh mungkin bahwa yang rentan aman. 

 

Kita harus mengingat ini saat melihat batas-batas yang 

terkandung dalam Kode Etik (Code of Conduct). Itu penting 

untuk menjaga komunitas kita tetap aman sehingga pelayanan 

kita dapat berkembang. 

  

Titus 1:27 

 

‘Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu 
teladan dalam berbuat baik. 

Hendaklah engkau jujur dan 
bersungguh-sungguh dalam 

pengajaranmu, sehat dan tidak 
bercela dalam pemberitaanmu 

sehingga lawan menjadi malu, karena 
tidak ada hal-hal buruk yang dapat 

mereka sebarkan tentang kita.’ 
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Kode Etik (Code of Conduct) 
 

Berikut ini merupakan kode etik gereja untuk perilaku seseorang dalam posisi wewenang di dalam gereja: 
 

1. Sebagai seseorang yang memiliki posisi wewenang dalam gereja anda harus selalu memperhatikan 

integritas posisi anda, kemungkinan persepsi terhadap gereja dan masyarakat luas, dan kebutuhan 

untuk mengakui kekuatan nyata atau yang dirasakan yang diberikan kepada anda sebagai akibat dari 

memegang posisi ini. Anda harus menghindari situasi dimana anda rentan terhadap godaan atau 

dimana perilaku anda dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik ini. Anda akan 

membuat diri anda terbiasa dengan ketentuan Breaking the Silence. 

2. Anda tidak boleh gagal untuk mengambil tindakan untuk mencegah dengan kemampuan terbaik anda 

dan melaporkan sebagaimana diperlukan salah satu di bawah ini: 

- pelecahan anak,  

- seorang anak atau remaja yang beresiko mengalami bahaya yang signifikan, 

- perilaku yang dapat dilaporkan, 

- pelanggaran seksual, dan/atau 

- perilaku yang melanggar Kode Etik Breaking the Silence. 

3. Perilaku seksual adalah perilaku apapun yang secara wajar dapat dianggap bersifat seksual menurut 

standar waktu oleh orang yang dituju. Perilaku seksual hanya diperbolehkan sebagaimana diatur 

dalam Firman Tuhan. Kecuali dengan pasangan nikah sendiri, semua perilaku seksual dilarang. Apabila 

anda belum menikah, anda harus menjauhkan diri dari semua perilaku seksual atau perilaku yang 

bersifat seksual. 

4. Anda tidak boleh terlibat atau membiarkan perilaku apa pun yang dapat dianggap sebagai: 

- pelecahan anak, 

- menempatkan anak atau remaja pada risiko bahaya yang signifikan, 

- perilaku yang dapat dilaporkan, dan/atau 

- Perilaku yang melanggar Kode Etik Breaking the Silence ini. 

5. Anda tidak boleh terlibat atau membiarkan perilaku apa pun yang dapat dianggap sebagai pelanggaran 

seksual, memahami bahwa pelanggaran seksual adalah kontak atau undangan, melalui cara apa pun, 

yang bersifat seksual yang tidak sesuai dengan integritas seseorang dalam posisi otoritas dalam gereja. 

Pelanggaran seksual mencakup perilaku apapun yang dapat dianggap sebagai serangan seksual, 

eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pemaksaan atau grooming orang dewasa atau anak-anak atau 

remaja.  

6. Eksploitasi seksual mengacu pada segala bentuk perilaku seksual dengan orang dewasa, anak-anak 

atau remaja, baik ada persetujuan atau tidak dan terlepas dari siapa yang memulai perilaku tersebut, 

dimana perilaku itu bertentangan dengan Firman Tuhan. Oleh karena itu, anda tidak akan, antara lain, 

terlibat dalam atau membiarkan salah satu hal berikut: 

- perilaku atau pola perilaku yang ditujukan pada keterlibatan orang lain dalam tindakan 

seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada perilaku pemaksaan atau grooming, 

- perilaku seksual dengan seseorang di bawah usia yang disetujui, 

- perilaku seksual dengan seseorang yang dengannya ada hubungan pengawasan, perawatan 

pastoral, atau konseling, 
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- produksi, distribusi, kepemilikan atau pengaksesan materi pornografi dalam bentuk apa pun, 

- memanfaatkan perilaku seksual provokatif secara sadar atau tidak sadar yang ditunjukkan 

oleh beberapa korban pelecehan,  

- melibatkan jasa pelacur, atau meminta atau menyediakan layanan tersebut, 

- mengunjungi, tanpa alasan yang sah, rumah bordil atau tempat manapun yang dikelola untuk 

industri penyalahgunaan seks, 

- melihat atau membaca, dalam bentuk cetakan atau lainnya, materi yang bersifat eksplisit 

secara seksual, kecuali untuk tujuan yang sah, 

- ikut serta dalam percakapan seksual eksplisit melalui media sosial, ruangan obrolan, 

permainan, atau cara lain apa pun, dan 

- menanyakan, tanpa alasan yang sah, pertanyaan apapun tentang seluk-beluk intim kehidupan 

seksual seseorang atau memberikan seluk-beluk kehidupan seksual anda sendiri. 

7. Pelecehan seksual berarti perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik disengaja atau tidak, dalam 

kaitannya dengan orang dewasa, anak-anak, atau remaja di mana orang tersebut secara wajar merasa 

tersinggung, diremehkan, atau diancam dalam segala situasi. Perilaku tersebut dapat terdiri dari satu 

peristiwa atau beberapa peristiwa selama masa waktu tertentu. Oleh karena itu, anda tidak akan, 

antara lain, terlibat atau membiarkan: 

- tuntutan atau saran implisit atau eksplisit untuk kegiatan-kegiatan seksual, 

- membuat gerakan, tindakan, atau komentar apa pun yang bersifat seksual kepada seseorang 

atau tentang seseorang di hadapan mereka. 

- membuat lelucon yang mengandung referensi seksual atau sindiran dengan menggunakan 

segala bentuk komunikasi, 

- paparan segala bentuk materi seksual eksplisit atau sugestif, termasuk namun tidak terbatas 

pada pornografi dalam bentuk apa pun, 

- kontak fisik yang tidak sesuai dengan situasi atau tidak nyaman atau membingungkan 

penerima, termasuk mencium, memeluk, menyentuh, mencubit, menepuk atau perilaku fisik 

agresif, 

- menyentuh bagian seksual manapun dari tubuh, termasuk yang “hanya bercanda” atau 

kesempatan sentuhan seksual yang tidak sengaja. 

- menghasilkan atau berpartisipasi dalam korespondensi pribadi yang tidak pantas (termasuk 

komunikasi elektronik) sehubungan dengan perasaan seksual atau romantis atau melanggar 

Kode Etik, 

- pemberian hadiah yang tidak pantas, termasuk yang bersifat seksual, sugestif, atau romantis 

yang melanggar Kode Etik, 

- diskusi yang tidak pantas atau tidak perlu, atau pertanyaan tentang, masalah pribadi yang 

bersifat seksual, 

- gangguan yang tidak pantas terhadap ruang pribadi atau privasi fisik, termasuk sendirian di 

kamar tidur atau kamar mandi atau membiarkan paparan yang tidak pantas selama aktivitas 

yang memerlukan berpakaian atau berganti pakaian, 

- voyeurisme, dan 

- mengikuti atau menguntit terus-menerus. 
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8. Pemaksaan atau perilaku grooming mengacu pada tindakan fisik atau psikologis yang didasari oleh 

tindakan memulai atau menyembunyikan tindakan pelecehan, yang melibatkan penanaman 

hubungan yang manipulatif dengan orang dewasa, anak-anak dan/atau orang muda yang rentan, 

pengasuh mereka dan orang lain yang berwenang. Anda tidak akan menunjukkan perilaku apapun 

yang dapat dianggap sebagai perilaku pemaksaan atau grooming. 

9. Berkaitan dengan anak-anak dan remaja: 

- Anda tidak akan mengunjungi anak kecil atau remaja di rumah mereka sendiri kecuali ada 

orang tua yang hadir, atau anda mengunjungi beserta orang lain yang memiliki posisi 

wewenang dalam gereja dengan izin orang tua. 

- Anda tidak akan mengadakan perkemahan atau kegiatan lain yang melibatkan akomodasi 

semalam tanpa “orang tua perkemahan” yang sesuai (idealnya pasangan yang sudah menikah 

di atas usia 25 tahun, dengan kedewasaan yang diketahui dan komitmen Kristen) yang 

disetujui oleh badan pengawas. 

- Anda tidak akan menyediakan akomodasi dalam bentuk apapun dengan alasan apapun 

dimana tidak ada pemisahan yang ketat berdasarkan jenis kelamin, kecuali untuk pasangan 

yang sudah menikah dan keluarga. Pengawasan terhadap anak dan/atau remaja harus 

dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama. 

- Anda akan memastikan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan anak-anak dan/atau remaja 

terbuka untuk diamati oleh orang tua dan orang dewasa lainnya dengan kepentingan yang 

sah. 

10. Berkaitan dengan orang dewasa, anak-anak, dan remaja: 

- Anda tidak akan membiarkan atau berpartisipasi dalam perilaku bullying, dimana bullying 

adalah pencarian atau penyasaran berulang kali terhadap orang dewasa, anak kecil atau 

remaja untuk menyebabkan mereka merasa tertekan dan terhina atau untuk mengeksploitasi 

mereka, termasuk pengucilan dari kelompok sebaya, intimidasi dan pemerasan. 

- Anda tidak akan membiarkan atau ikut serta dalam kekerasan dalam rumah tangga atau 

keluarga, yang melibatkan perilaku kekerasan, pelecehan, atau mengancam yang dilakukan 

oleh pasangan, pengasuh, atau anggota keluarga untuk mengendalikan, menguasai, atau 

menanamkan rasa takut. Ini termasuk secara fisik, emosional, psikologis, seksual, finansial, 

atau jenis pelecehan lainnya. 

- Anda tidak akan berpartisipasi dalam atau mengizinkan renang telanjang atau kegiatan lain 

semacam itu. 

- Anda tidak akan berpartisipasi dalam atau mengizinkan perpeloncoan dan upacara rahasia. 
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11. Berkaitan dengan orang dewasa, anak-anak, dan remaja, baik Sinode (Presbytery) atau Majelis dapat 

membuat variasi sementara sehubungan dengan perincian berikut. Variasi sementara ini akan dicatat 

secara resmi oleh Sinode (Presbytery) atau Majelis dan akan dibuat secara terbatas untuk oknum 

dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dimana tidak ada variasi sementara yang 

dicatat secara resmi, berikut ini akan berlaku tanpa perubahan: 

- Anda akan berhati-hati untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara transparansi dan 

kerahasiaan sehingga masalah pribadi orang lain tidak terbongkar atau diungkapkan dengan 

tidak semestinya. Dalam keadaan biasa, ketika anda memberikan pelayanan pastoral kepada, 

atau bekerja dengan anggota yang lawan jenis, anda akan berusaha untuk melakukannya di 

lingkungan yang memungkinkan pengawasan visual dan, jika masuk akal, adanya kehadiran 

orang lain dalam jarak pendengaran. 

- Anda tidak akan mengizinkan seorang anak untuk tidur dekat orang dewasa, selain orang tua 

atau wali, kecuali ada jarak pemisahan yang besar, dan privasi semua pihak dihormati.  

- Anda tidak akan mengizinkan orang dewasa berbagi akomodasi dengan satu anak kecil atau 

remaja kecuali mereka adalah orang tua atau wali dari anak atau remaja tersebut. 

- Anda tidak akan mengemudikan anak kecil atau remaja tanpa pendamping. 

Dimana ketentuan-ketentuan yang ditentukan tidak dapat diikuti dalam keadaan darurat, keadaan darurat 

dan tindakan yang diambil harus dilaporkan dan disetujui oleh badan pengawas. Dimana tindakan yang diambil 

tidak disetujui, tindakan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.
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Setiap pelanggaran Kode Etik ini dengan alasan apapun akan dilaporkan ke badan pengawas yang sesuai 

sesegera mungkin. Badan pengawas kemudian akan melaporkan masalah tersebut ke CPU.  

JALAN MENUJU PELAYANAN YANG BIJAKSANA (PATH TO WISE MINISTRY) 

Memastikan praktek pelayanan kita aman mengharuskan kita untuk berpikir keras tentang diri kita sendiri, 

pelayanan kita dan batasan apa yang harus ditetapkan bagi kita, secara pribadi. Dan kita perlu melakukan ini 

sebelum kita menghadapi suatu situasi. 

Dalam penggembalaan dan pelayanan pastoral yang aman dan efektif, batasan-batasan yang sesuai dipegang 

oleh orang yang berwenang. Ketika memikirkan batasan pribadi anda dan berbagai pertimbangan pelayanan 

yang aman yang dibutuhkan dalam peran anda, anda dapat menggunakan ‘JALAN menuju pelayanan yang 

bijaksana’ (PATH to wise ministry) sebagai metode pemeriksaan diri. Bertanyalah pada diri sendiri: 

Preparation (Persiapan) 

 

Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk kegiatan pelayanan ini? (manajemen 

risiko, formulir persetujuan, penyaringan, dan pelatihan untuk semua pemimpin, 

dll.) 

 Accountability 

(Pertanggungjawaban) 

 

Bagaimana kita tetap bertanggung jawab dalam kegiatan ini? (selalu lebih dari 

satu pemimpin, mencatat insiden, menyetujui Kode Etik, dll.) 

 Transparency 

(Transparansi) 

 

Bagaimana kita menjaga transparansi dalam pelayanan kita? (interaksi online 

terbuka untuk diamati oleh pemimpin lain, komunikasi yang jelas kepada orang 

tua, dll.) 

 Humility 

(Kerendahhatian) 

 

Bagaimana kita mempraktekkan kerendahan hati dalam peran kita? (mengakui 

keterbatasan kita, mendapatkan dukungan dari gereja/CPU, menjadi saleh 

dalam cara kita melayani, dll.) 

 
 

  Tuliskan cara anda menunjukkan persiapan, pertanggungjawaban, transparansi, dan kerendahan hati dalam 

peran utama pelayanan anda: 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Section 6 – Studi Kasus 
 

Spektrum Perilaku 
 

Sekarang kita akan melihat beberapa contoh tanggapan untuk berbagai situasi. Dengan menggunakan hal-

hal yang telah kita pelajari dalam pelatihan ini, nilai beberapa contoh-contoh berikut dan tentukan respons 

yang sesuai dengan spektrum perilaku. 
 

PERILAKU 

YANG AMAN 

DIDALAM 

PELAYANAN 

 PERILAKU YANG 

TIDAK PANTAS 

 PERILAKU YANG 

TIDAK DAPAT 

DITERIMA 

 MENGABAIKAN 

ATAU PERILAKU 

YANG 

MEMBAHAYAKAN 

 PERILAKU 

KASAR 

 

Batas-batas 

ditegakkan dan 

praktik-praktik  

transparan, 

akuntabel, dan 

dipersiapkan 

dengan baik.i  

 

Batas-batas 

diabaikan, membuat 

keadaan yang tidak 

jelas dimana niat-

niat yang tidak jelas 

dan kurangnya 

pertanggungjawaban 

 

Perilaku yang 

melewati batas 

wajar dan 

mengakibatkan 

dapat terjadinya 

situasi yang 

membahayakan 

dan eksploitatif 

 
Kewajiban untuk 

memperhatikan 

sesama telah 

gagal untuk 

ditegakkan, dan 

terjadinya 

kelalaian yang 

memungkinkan 

seseorang dapat 

dirugikan. 

 

 

Terjadinya 

perilaku yang 

melakukan 

kekerasan 

fisik, 

kekerasan 

emosional, 

atau 

kekerasan 

seksual ke 

orang lain. 

 
 
 
 
 

Contoh 1 

  

SPEKTRUM PERILAKU 

PENATUA 

Anda sedang mengobrol dengan Josh, salah satu remaja di gereja, mendiskusikan proyek kayu untuk sekolah 

yang sedang dia kerjakan. Dia hampir menyelesaikan proyek kayu tersebut tetapi salah satu alat milik ayahnya 

rusak dan orang tuanya sedang pergi selama seminggu. Anda sendiri adalah pekerja kayu yang mahir dan 

memiliki peralatan yang lengkap di rumah tempat Anda tinggal sendiri... 

 
A.   Anda menyarankan kepada 

Josh bahwa Anda berdua bisa 

pergi ke rumahnya, 

mengumpulkan bahan-bahan 

proyek dan kembali ke rumah 

Anda untuk menggunakan 

peralatan Anda. Josh ingin 

menyelesaikan proyek dan 

dengan senang hati menerima 

tawaran Anda. Anda berdua 

masuk ke mobil dan pergi. 

 

B.   Anda menyarankan kepada 

Josh bahwa dia bisa 

menggunakan peralatan-

peralatan di tempat Anda 

sepulang sekolah selama 

seminggu jika dia mengecek 

dengan orang tuanya terlebih 

dahulu. Selama Josh 

menggunakan peralatan anda, 

anda mengatur salah satu 

penatua lain dan putranya untuk 

mendampingi Josh. 

 

C.   Anda memberi tahu Josh 

bahwa besok Anda dapat 

mengirimkan beberapa alat 

Anda ke rumahnya saat dia 

masih di sekolah. Anda 

menurunkan alat-alat yang 

dibutuhkan Josh, bersama 

dengan beberapa alat lain yang 

mungkin berguna, termasuk 

gergaji bundar cadangan Anda. 
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Contoh 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apa yang akan kamu lakukan? 
 

Dalam skenario di bawah ini, pikirkan tentang bagaimana respons anda sebagai seseorang dengan peran yang 

tertera. Pikirkan tentang area Kode Etik apa yang mungkin berlaku, batasan apa yang mungkin diperlukan, 

apakah pelecehan mungkin telah terjadi, dan percakapan apa yang mungkin perlu diadakan. 

  

Pemimpin Tempat Penitipan Anak 

Anda, dan dua pemimpin lainnya, sedang menjaga anak-anak kecil dari jemaat yang menghadiri pendalaman 

Alkitab Rabu pagi di sebuah ruangan lantai atas. Ada 9 anak di tempat penitipan. Pada titik tertentu, dua anak 

mulai berebut mainan, yang mengakibatkan salah satu dari mereka jatuh dan membenturkan bibirnya ke sudut 

meja. Mulutnya berdarah dan dia mulai menangis... 

 

A.   Anda dengan cepat 

membawanya keluar 

dari kamar untuk 

menenangkannya. Dia 

berteriak keras, jadi 

Anda membawanya ke 

dapur untuk mencuci 

luka dengan air dingin. 

 

B.    Anda memisahkan kedua anak 

tersebut ke samping dan memberi tahu 

mereka bahwa inilah yang terjadi jika 

mereka tidak bisa berbagi. Anda memberi 

tahu anak-anak bahwa mereka tidak 

boleh melaporkan apa yang terjadi ke 

orang tua mereka karena Anda semua 

akan mendapat masalah besar jika 

mereka melakukannya. 

 

C.    Anda meminta salah satu 

pemimpin lain untuk menelepon ibu 

dari salah satu anak yang berebut 

mainan. Sementara dia melakukan 

itu, Anda menginstruksikan anak itu 

untuk menempelkan tisu ke bibirnya 

dan meyakinkannya bahwa ibunya 

sedang dalam perjalanan menuju 

kesini. 
 

Pengasuh Pastoral Wanita 

Anda sedang mendukung Trish, seorang wanita dari gereja anda 

yang mengalami masalah pernikahan. Anda biasanya pergi ke 

rumahnya untuk minum secangkir teh setiap beberapa minggu, tapi 

dia membatalkannya di 2 kesempatan terakhir. Dia belum ke gereja 

selama sebulan atau lebih, dan tidak menanggapi teks anda, jadi 

anda memutuskan untuk meneleponnya. Suaminya menjawab dan 

anda meminta untuk berbicara dengan Trish. Dia memberitahu 

anda bahwa dia sedang keluar rumah dan menutup telepon. Apa 

yang akan kamu lakukan? 

Perwakilan BTS 

Anda menerima daftar kepatuhan 

gereja anda dari CPU dan melihat 

bahwa beberapa orang belum 

menyelesaikan pelatihan BTS 

selama lebih dari tiga tahun. Ketika 

anda menghubungi mereka untuk 

meminta mereka menyelesaikan 

pelatihan, salah satu pria menolak, 

menyatakan bahwa dia telah 

berada di gereja sepanjang 

hidupnya dan tidak akan pernah 

melecehkan seorang anak. 

 

Pemimpin Pendalaman Alkitab 

Anda memimpin sekelompok orang muda dan kelompok 

tersebut telah berkembang selama beberapa bulan 

terakhir. Salah satu laki-laki mulai membawa adik 

perempuannya Ruth, yang berusia 15 tahun. Di akhir 

pelajaran, kelompok tersebut dibagi ke dalam 2 kelompok 

untuk berdoa, dan salah satu kelompok pindah ke ruangan 

lain. Ketika anda selesai berdoa dengan kelompok anda, 

yang lain juga mulai berkumpul kembali tetapi tiap dua 

orang. Pasangan pertama menjelaskan bahwa mereka telah 

berdoa berpasang-pasangan. Setelah beberapa menit anda 

menyadari bahwa hanya Ruth dan seorang pria lain yang 

belum kembali. Apa yang akan kamu lakukan? 

 

Pemimpin Pria Kelompok Pemuda 

Salah satu gadis remaja yang menghadiri 

kelompok pemuda anda memberitahu anda 

bahwa saudara perempuannya yang berusia 15 

tahun diam-diam mulai berkencan dengan 

seorang pria berusia 24 tahun. Dia memberitahu 

anda bahwa dia tidak seharusnya tahu dan 

meminta anda berjanji untuk tidak memberitahu 

siapa pun, terutama orang tuanya. Apa yang akan 

kamu lakukan? 
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Pengasuh Pastoral Pria 

Anda bertemu setiap minggu untuk berjalan-jalan 

dengan Vincent, seorang pria dari gereja yang baru 

sembuh dari penyakit kronis. Anda tiba di tempatnya 

seperti biasanya dan dia membiarkan anda masuk, 

memberi tahu anda bahwa dia tidak akan lama, dia 

hanya perlu menyelesaikan panggilan telepon. Dia 

meminta agar anda menunggu di ruang tamu, sebelum 

naik ke atas. Putrinya yang masih kecil berkeliaran di 

ruang tersebut. Dia mengenal anda dari gereja dan 

berteman dengan putri anda yang seumuran. Dia 

meminta anda untuk datang dan melihat mainannya di 

kamarnya, yang ada di ujung lorong. Apa yang akan 

kamu lakukan? 

 

Pemimpin Perempuan Pelayanan untuk Anak-Anak 

Jasper adalah salah satu anak TK di kelas Sekolah 

Minggu anda. Dia aktif dan suka perhatian, sering 

mengganggu waktu kebersamaan kelompok. Setiap 

minggu, dia dijemput oleh ibu atau ayahnya. Ketika 

ibunya datang, dia menjadi sangat nakal, 

membutuhkan waktu lama untuk berkemas dan tidak 

mau mendengarkan ibunya. Ketika ayahnya datang, 

dia cukup menarik diri dan pergi dengan tidak berisik. 

Suatu minggu, Jasper datang ke Sekolah Minggu 

dengan gigi yang terkikis. Anda mengira bahwa dia 

akan meledak-ledak untuk memberitahu semua 

orang tentang bagaimana itu terjadi, tetapi 

sebaliknya dia mengatakan bahwa itu adalah 

kecelakaan dan dia tidak ingin membicarakannya. 

 

Minggu berikutnya, kelas anda menyelesaikan 

kerajinan mereka lebih awal sehingga anda meminta 

mereka menggambar di atas kertas. Anda 

memperhatikan bahwa Jasper sedang menggambar 

orang-orang yang saling meninju dan satu gambar 

menunjukkan seorang pria melemparkan kursi ke 

seorang wanita. Apa yang akan kamu lakukan? 

 

Pemimpin Wanita Kelompok Pemuda 

Anda berusia di awal dua puluhan tahun, melayani di 

sebuah gereja di kota kecil. Tidak ada orang dewasa 

muda lain di gereja anda, tetapi anda mendapati 

bahwa anda bergaul cukup baik dengan siswa sekolah 

menengah atas yang anda pimpin di kelompok 

pemuda. Gadis-gadis tersebut melihat anda sebagai 

kakak perempuan mereka dan mereka memiliki 

percakapan yang baik dengan anda di kelompok 

pemuda. Salah satu gadis mengundang anda ke pesta 

ulang tahunnya yang ke-16. Gadis-gadis tersebut akan 

diantarkan dan diturunkan di bioskop dan kemudian 

kembali ke rumah gadis yang berulang tahun tersebut 

untuk menginap. Apa yang akan kamu lakukan? 

 

Penatua 

Anda telah mengenal Barbara sejak anda bergabung dengan gereja 15 tahun yang lalu. Dia adalah seorang wanita 

tua yang tinggal sendiri dan datang ke gereja setiap minggu dengan taksi. Saat mengobrol dengan anda di 

kesempatan minum teh setelah kebaktian, dia menyebutkan bahwa putrinya sangat marah padanya karena ketidak 

teraturannya dan dia akan membantu Barbara lebih banyak dalam masalah keuangannya ke depannya. 

 

Minggu berikutnya, Barbara memberi tahu anda bahwa putrinya telah memutuskan untuk tinggal bersamanya. Dia 

bertanya apakah anda dapat membantunya mengatur tempat tidur sofa sore itu. Ketika anda tiba, putri Barbara 

sudah di sana dan semua sudah siap dan dia menegur ibunya karena telah membuang-buang waktu anda dengan 

meminta anda untuk datang. Anda meyakinkannya bahwa itu tidak menjadi masalah dan saat anda beranjak pergi, 

dia berkomentar kepada anda bahwa ibunya 'sudah tidak benar-benar ada di sana' akhir-akhir ini. 

 

Beberapa minggu berlalu sebelum anda mendapat telepon dari seorang wanita di tim perawatan pastoral yang 

mengatur giliran orang untuk menjemput Barbara ke gereja setiap minggu. Putrinya tidak ingin dia membuang-

buang uang untuk taksi dan hanya memberinya sejumlah uang untuk belanja bahan makanan dan obat-obatan 

setiap minggu. Apa yang akan kamu lakukan? 

 

Pemimpin Laki-Laki Pelayanan untuk Anak-Anak 

Anda terlibat dalam klub liburan pelayanan untuk anak-

anak. Sewaktu bernyanyi, banyak anak-anak yang 

menari dan melompat-lompat mengikuti musik. 

Beberapa anak meraih tangan anda dan mulai 

mengayunkannya. Melihat anda menari juga, anak-

anak lain mulai memanjat ke punggung anda dan 

memegangi kaki anda. Apa yang akan kamu lakukan? 
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Lampiran: Definisi 
 
Di sepanjang dokumen Breaking the Silence, ada kata-kata yang dicetak tebal. Ini menunjukkan bahwa ada 

definisi untuk setiap istilah tersebut, yang terlampir di bawah ini. Mohon diperhatikan bahwa definisi-definisi 

di bawah ini termasuk kata tunggal dan jamak dari istilah tersebut dan dicatat dalam huruf tebal di 

sepanjang teks.  

 

● Pelecehan: Pelecehan merupakan istilah 
yang luas. Untuk keperluan dokumen 
Breaking the Silence ini, pelecehan 
termasuk: 

- pelecehan anak, 
- risiko bahaya yang signifikan, 
- perilaku yang dapat dilaporkan, 
- perilaku seksual yang tidak 

senonoh, dan/atau 
- perilaku yang melanggar Kode Etik 

(Code of Conduct) Breaking the 
Silence. 

 
● Akreditasi: Akreditasi adalah program 

akreditasi pencegahan pelecehan yang 
dibentuk oleh gereja. 

 
● Orang dewasa: Orang di atas umur 18 

tahun. 
 

● Orang yang dirugikan: Orang yang 
menyampaikan keluhan, sebagai korban 
maupun pengadu. 

 
● Tuduhan: Keluhan, insiden, tuduhan, atau 

tuduhan - perilaku yang dapat dilaporkan 
termasuk peristiwa apa pun yang 
disampaikan kepada gereja oleh orang 
yang dirugikan yang dapat ditangani 
dengan benar di bawah Breaking the 
Silence. 

 
● Tuduhan - perilaku yang dapat 

dilaporkan: Tuduhan yang diajukan 
menurut prosedur di dalam Undang-
Undang Wali Anak tahun 2019 (NSW) (the 
Children’s Guardian Act 2019 (NSW)) 
mengenai perilaku yang dapat dilaporkan 
harus mengidentifikasi karyawan di saat 
ini (termasuk pemimpin-pemimpin 
sukarelawan); menjelaskan perilaku yang 
mungkin termasuk ke dalam perilaku 
yang dapat dilaporkan atau rincian 
kesalahan; dan melibatkan seseorang di 
bawah umur 18 tahun di saat dugaan 

perilaku atau kesalahan tersebut 
disampaikan. Tuduhan-tuduhan - perilaku 
yang dapat dilaporkan tersebut adalah 
situasi yang perlu dilaporkan. 

 
● Terduga pelaku: Seseorang yang diduga 

telah melanggar. 
 

● Breaking the Silence: Kecuali ada 
penjelasan lain, istilah ini mengacu pada 
dokumen Breaking the Silence saat ini. 

 
● Penindasan: Perilaku berulang-ulang di 

mana seseorang mencari atau 
menargetkan orang dewasa, anak-anak 
atau orang muda untuk menyebabkan 
kesulitan dan penghinaan atau untuk 
mengeksploitasi mereka. Hal ini termasuk 
pengecualian dari kelompok sebaya, 
intimidasi dan pemerasan. 

 
● Pengasuh: Orang dewasa yang 

bertanggung jawab terhadap anak-anak 
atau orang muda. 

 
● Anak (atau anak-anak): Orang di bawah 

umur 16 tahun dan dalam beberapa kasus 
di bawah umur 18 tahun. 

 
● Pelecehan anak: Termasuk penelantaran, 

pelecehan emosional, pelecehan fisik, 
pelecehan seksual, kekerasan dalam 
rumah tangga seperti yang tertera di 
dalam Pasal 2. Pelecehan anak adalah 
situasi yang perlu dilaporkan. 

 



 Page 27 
 

● Pekerjaan yang berhubungan dengan 
anak: Pekerjaan di mana setidaknya salah 
satu tugas utama dari posisi tersebut 
melibatkan kontak langsung dengan anak-
anak di mana tidak ada pengawasan 
langsung, seperti layanan perlindungan 
anak, pra-sekolah, taman kanak-kanak, 
pusat penitipan anak, sekolah, tempat 
perlindungan anak, rumah sakit, klub, 
sekolah minggu, kamp, dan lainnya. 

 
● Standar Keselamatan Anak (Child Safe 

Standards): Standar yang dibentuk oleh 
Royal Commission yang bertujuan untuk 
membuat institusi-institusi menjadi lebih 
aman bagi anak-anak. 

 
● Otoritas sipil: Polisi dan pejabat 

departemen pemerintah yang 
bertanggung jawab atas perlindungan 
anak, administrasi hukum yang berkaitan 
dengan pengaduan pelecehan seksual, 
disiplin antar profesi dan para 
hubungannya. 

 
● Kode Disiplin (Code of Discipline): 

Terdapat di dalam ‘Konstitusi Gereja 

Presbiterian Australia (Presbyterian 
Church of Australia Constitution), 
Prosedur dan Praktik (Procedure and 
Practice) - Kode Disiplin (Code of 
Discipline)’. 

 
● Pemaksaan (dalam segi seksual): 

Tindakan fisik atau psikologis yang 
didasari oleh tindakan memulai atau 
menyembunyikan tindakan pelecehan, 
yang melibatkan penanaman hubungan 
yang manipulatif dengan orang dewasa, 
anak-anak dan/atau orang muda yang 
rentan, pengasuh mereka dan orang lain 
yang berwenang. Tindakan ini juga 
disebut sebagai “grooming”. Pemaksaan 
dalam segi seksual adalah bentuk dari 
perilaku seksual yang tidak senonoh. 

 
● Layanan Masyarakat: Departemen 

pemerintah sesuai dengan Negara Bagian 
(State) dan Wilayah (Territory) dengan 
tanggung jawab menjaga anak-anak. 

 
● Keluhan: Lihat tuduhan. 
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• Orang dengan keluhan: Orang yang 
diduga melakukan pelecehan. Pada 
umumnya, tetapi tidak semua, orang 
dengan keluhan juga dapat mengacu 
kepada orang yang berlawanan dengan 
orang yang terduga melakukan pelecehan. 
Kecuali diperlukan untuk menjelaskan 
istilah tersebut, orang yang dirugikan 
adalah istilah yang lebih tepat digunakan 
untuk menjelaskan orang tersebut di 
dalam dokumen ini. 

 
● Orang-orang yang dapat dihubungi: CPU 

telah menunjuk beberapa orang yang 
dapat dihubungi jika ada orang yang 
dirugikan yang ingin mengajukan keluhan 
kepada individu yang tidak terkait dengan 
gereja. 

 
● CPU: Conduct Protocol Unit yang 

merupakan bagian dari Gereja 
Presbiterian Australia di dalam Negara 
Bagian New South Wales, yang bertindak 
atas nama gereja. 

 
● Penasihat CPU: Panitera dan Wakil 

Panitera Sinode, Petugas Hukum, Badan 
Pengawas Komite Pelayanan dan Misi dan 
Kepala Pemimpin adalah penasihat 
terhadap Pemimpin, Conduct Protocol 
Unit. 

 
● Pengawasan langsung: Di mana seorang 

pengawas ada di setiap kesempatan dan 
mengawasi orang yang di bawah 
pengawasan tersebut sewaktu 
berinteraksi dengan seorang anak dan 
pengawas juga bertanggung jawab 
mengarahkan orang tersebut jika 
diperlukan. 

 
● Penyingkapan: Penyingkapan muncul 

ketika seseorang memberitahukan kepada 
seorang yang memiliki otoritas di dalam 
gereja bahwa mereka telah menjadi 
subjek dari pelecehan atau mengetahui 
adanya pelecehan. Penyingkapan 
mungkin atau mungkin tidak merupakan 
suatu tuduhan atau situasi yang perlu 
dilaporkan. 

 
● Kekerasan dalam rumah tangga atau 

keluarga: Tindakan-tindakan yang 

berhubungan dengan perilaku kekerasan, 
kasar atau mengintimidasi yang dilakukan 
oleh pasangan, pengasuh atau anggota 
keluarga untuk mengendalikan, 
mendominasi atau menanamkan rasa 
takut, termasuk kekerasan fisik, 
emosional, psikologis, seksual, finansial, 
atau jenis pelecehan lainnya. 

 
● Perantara: Mereka yang ditunjuk oleh 

CPU untuk memfasilitasi prosedur di 
mana kesepakatan dapat dicapai antara 
orang yang dirugikan dan gereja tentang 
apa yang gereja dapat dan harus lakukan 
untuk membantu orang yang dirugikan 
tersebut. 

 
● Perilaku grooming: Tindakan fisik atau 

psikologis yang didasari oleh tindakan 
memulai atau menyembunyikan tindakan 
pelecehan, yang melibatkan penanaman 
hubungan yang manipulatif dengan orang 
dewasa, anak-anak dan/atau orang muda 
yang rentan, pengasuh mereka dan orang 
lain yang berwenang. Tindakan ini juga 
disebut sebagai “pemaksaan (dalam segi 
seksual)”. Perilaku grooming adalah 
bentuk dari perilaku seksual yang tidak 
senonoh. 

 
● National Safe Ministry Framework: 

Kerangka kerja yang diadopsi oleh Sinode 
Gereja Presbiterian Australia untuk 
menetapkan cara kerja yang seragam dan 
konsisten terhadap perlindungan anak-
anak di dalam Gereja Presbiterian 
Australia dan seluruh gereja di dalam 
Negara Bagian (State). 

 
● Situasi yang perlu dilaporkan: CPU harus 

diberitahu tentang semua situasi yang 
perlu dilaporkan, termasuk: 
- fakta, keadaan, tuduhan, 
pemberitahuan, pengetahuan akan, saran 
lisan, koneksi langsung atau tidak 
langsung terhadap, atau upaya pelecehan, 
dan 
- semua tuduhan, keluhan, tuduhan yang 
dapat dilaporkan dan tuduhan - perilaku 
yang dapat dilaporkan. 
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Situasi yang perlu dilaporkan bisa juga 
termasuk seseorang yang saat ini atau 
pernah menjadi anggota gereja, 
seseorang yang saat ini atau pernah 
menjadi orang yang memegang posisi 
otoritas di dalam gereja, saat ini atau 
mantan karyawan, saat ini atau mantan 
siswa, saat ini atau mantan sukarelawan 
dan/atau saat ini atau mantan pihak 
ketiga. 

 
● Pelanggar: Orang yang terbukti 

melakukan pelecehan. 
 

● Perawatan pastoral atau dukungan 
pastoral: Penyediaan perawatan, 
konseling dan pendidikan kepada orang-
orang yang membutuhkan dukungan dari 
gereja, termasuk: 
- membimbing untuk membuat keputusan 
mengenai hal-hal rohani melalui 
pengajaran Alkitab, 

- doa, 
- penyediaan dukungan praktis, seperti 
perawatan medis atau konseling, 
- mendamaikan seseorang dengan Allah 
dan/atau orang lain, 
- bimbingan spiritual, dan 
- dukungan melalui masa kesulitan 
dan/atau krisis. 
 

● Orang yang menguatirkan: Orang yang 
menguatirkan dapat dianggap sebagai 
subjek dari keluhan pelecehan yang sudah 
terbukti; pernah dihukum karena 
pelanggaran yang berkaitan dengan 
pelecehan; telah ditolak izinnya atau di 
mana izinnya telah ditarik, ditangguhkan, 
dilarang atau dicabut; atau memiliki risiko 
yang cukup diketahui terhadap anak-
anak, orang muda, atau orang rentan 
lainnya (lihat National Safe Ministry 
Framework pasal 2.5). 
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● Posisi otoritas di dalam gereja: Mereka 
yang berada dalam posisi otoritas di 
dalam gereja termasuk semua pendeta, 
home missionaries, diakenes, pemegang 
lisensi (licentiates), penatua, karyawan 
yang dibayar, pekerja gereja baik yang 
dibayar maupun sukarelawan dan semua 
yang bekerja dengan anak-anak dan 
orang muda. 

 
● Orang yang dilarang: Di bawah hukum 

New South Wales, orang yang dilarang 
adalah seseorang yang telah terdaftar 
sesuai dengan definisi di dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak (Pendaftaran 
Pelanggar) tahun 2000 (Child Protection 
(Offenders Registration) Act 2000) 
(dengan beberapa pengecualian) atau 
telah dihukum karena pelanggaran 
tertentu sebagaimana diatur di dalam 
Undang-Undang Komisi untuk Anak-Anak 
dan Orang Muda tahun 1998 (Commission 
for Children and Young People Act 1998). 
Jika pernyataan terkait dengan orang yang 
dilarang itu diwajibkan menurut hukum 
New South Wales, maka pernyataan 
serupa juga diperlukan di Negara Bagian 
dan Wilayah lainnya menurut Breaking 
the Silence. 

 
● Tuduhan yang dapat dilaporkan: 

Gugatan, pernyataan atau pernyataan 
tegas yang belum terbukti atau sudah 
terbukti yang termasuk di dalam prosedur 
yang sesuai dengan Undang-Undang Wali 
Anak tahun 2019 (NSW) (the Children’s 
Guardian Act 2019 (NSW)). Seluruh 
tuduhan yang dapat dilaporkan adalah 
situasi yang perlu dilaporkan. 

 
● Perilaku yang dapat dilaporkan: adalah 

istilah yang ditentukan di dalam Undang-
Undang Wali Anak tahun 2019 (NSW) (the 
Children’s Guardian Act 2019 (NSW)). 
Pasal 20 dari Undang-Undang Wali Anak 
tahun 2019 (NSW) (the Children’s 
Guardian Act 2019 (NSW)) mendefinisikan 
perilaku yang dapat dilaporkan sebagai: 

- pelanggaran seksual, 
- perilaku seksual yang tidak 

senonoh, 
- perlakuan buruk terhadap anak, 
- penelantaran anak, 
- kekerasan terhadap anak, 

- pelanggaran yang termasuk di 
dalam Pasal 43B atau 316A dari 
Undang-Undang Pidana tahun 
1900 (the Crimes Act 1900), 

- perilaku yang menyebabkan 
kerugian emosional atau 
psikologis yang besar terhadap 
seorang anak. 

 
Perilaku yang dapat dilaporkan adalah 
standar yang diterapkan untuk semua 
orang yang berada dalam posisi otoritas 
di dalam gereja menurut Undang-Undang 
Wali Anak tahun 2019 (NSW) (the 
Children’s Guardian Act 2019 (NSW)). 
Perilaku yang dapat dilaporkan berlaku 
kepada perilaku terhadap anak-anak di 
bawah umur 18 tahun. Perilaku yang 
dapat dilaporkan mencakup perilaku yang 
didefinisikan di dalam undang-undang 
terkait yang ada di dalam pelayanan 
publik seorang pemimpin serta kehidupan 
pribadi mereka. Semua perilaku yang 
dapat dilaporkan adalah situasi yang 
perlu dilaporkan. 
 

● Risiko bahaya yang signifikan: Adanya 
risiko bahaya yang signifikan adalah 
istilah yang digunakan oleh Layanan 
Masyarakat untuk situasi di mana 
seseorang yang wajar memiliki 
kekhawatiran tentang keselamatan atau 
kesejahteraan seorang anak atau orang 
muda. Perilaku yang menempatkan anak 
atau orang muda pada risiko bahaya 
yang signifikan juga dapat menjadi 
perilaku yang dapat dilaporkan dan 
merupakan situasi yang perlu dilaporkan. 

 
● Royal Commission merujuk kepada the 

Royal Commission into Institutional 
Responses to Child Sexual Abuse (atau 
tanggapan institusional terhadap 
pelecehan seksual anak) yang dijalankan 
sejak Januari 2013 hingga Desember 2017 
(untuk informasi lebih lanjut, lihat 
www.childabuseroyalcommission.gov.au). 

 

http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/
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● Perilaku seksual yang tidak senonoh: 
Setiap perilaku yang dapat secara wajar 
dianggap sebagai kekerasan seksual, 
eksploitasi seksual, pelecehan seksual, 
pemaksaan (dalam segi seksual) atau 
perilaku grooming terhadap orang 
dewasa atau anak-anak atau orang muda 
sebagaimana didefinisikan di dalam Kode 
Etik (Code of Conduct). Perilaku seksual 
yang tidak senonoh adalah kontak atau 
undangan, melalui cara apa pun, yang 
bersifat seksual yang tidak sesuai dengan 
integritas seseorang dengan posisi 
otoritas di dalam gereja atau yang 
bekerja dengan anak-anak maupun orang 
muda. Perilaku ini mencakup perilaku 
yang secara wajar dapat dianggap bersifat 
seksual menurut standar orang di mana 
perilaku tersebut ditujukan di saat itu. 
Perilaku seksual yang tidak senonoh 
adalah situasi yang perlu dilaporkan. 

 
● Kekerasan seksual: Setiap tindakan yang 

disengaja maupun tidak, tindakan yang 
menggunakan kekerasan atau ancaman 
untuk menggunakan kekerasan terhadap 
orang dewasa, anak-anak atau orang 
muda tanpa persetujuan mereka 
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, 

dan di dalam BTS Manual (Buku Panduan 
Breaking the Silence). 

 
● Eksploitasi seksual: Setiap bentuk 

perilaku seksual terhadap orang dewasa, 
anak-anak atau orang muda, baik dengan 
persetujuan maupun tidak dan terlepas 
dari siapa yang memulai perilaku 
tersebut, dimana perilaku tersebut 
bertentangan dengan Firman Tuhan dan 
sebagaimana didefinisikan dalam poin 6 
dari Kode Etik (Code of Conduct). 

 
● Pelecehan seksual: Setiap perilaku 

seksual yang tidak diinginkan, baik yang 
disengaja atau tidak, terkait dengan orang 
dewasa, anak-anak, atau orang muda di 
mana orang tersebut secara wajar dalam 
segala situasi merasa tersinggung, 
diremehkan, atau diancam sebagaimana 
didefinisikan dalam poin 7 dari Kode Etik 
(Code of Conduct). 

 
● Perilaku seksual adalah setiap perilaku 

yang secara wajar dapat dianggap bersifat 
seksual menurut standar orang di mana 
perilaku tersebut ditujukan di saat itu. 
Perilaku seksual hanya diperbolehkan 
sebagaimana tertulis di dalam Firman 
Tuhan. 
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● Badan atau badan-badan pengawas: 
Badan dengan pengawasan dan 
kekuasaan hukum langsung atas 
seseorang atau beberapa orang. Misalnya, 
badan pengawas untuk pendeta yang 
ditahbiskan adalah presbiteri. Badan 
pengawas kepala sekolah adalah Badan 
Pengurus Sekolah (Board atau Council). 

 
● Orang-orang pendukung: Para individu 

yang sesuai yang dicari oleh Pengelola, 
CPU dari waktu ke waktu, diambil dari 
dalam dan luar gereja, dari berbagai latar 
belakang, memiliki keterampilan di bidang 
seperti mediasi dan resolusi konflik, 
perlindungan anak, ilmu sosial, hukum 
sipil dan gereja dan hubungan antar 
sesama. 

 

● Penyintas: Orang di mana pelecehan yang 
telah terbukti tersebut diarahkan. Lihat 
definisi korban. 

 
● Gereja: Gereja Presbiterian Australia di 

dalam Negara Bagian atau Wilayah di 
mana Breaking the Silence telah secara 
resmi diadopsi oleh Sinode Negara Bagian 
tersebut, termasuk seluruh jemaat, 
organisasi, komite, asosiasi, kelompok, 
sekolah, rumah sakit, dan institusi lainnya. 

 
● Korban: Orang di mana pelecehan yang 

telah terbukti tersebut diarahkan, banyak 
di antaranya menyebut diri mereka 
sebagai penyintas. 

 
● Orang muda atau orang-orang muda: 

Orang di atas umur 16 tahun tetapi di 
bawah 18 tahun.

 

Lampiran: Catatan 
 
Di bawah ini, tuliskan hal-hal yang anda pelajari sepanjang pelatihan ini, pertanyaan apa pun yang ingin anda 

tindak lanjuti, dan tugas atau tindakan apa pun yang anda perlu kerjakan sebagai bagian dari penerapan BTS 

dalam praktik pelayanan anda. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

Siapa yang harus saya hubungi mengenai 
dokumen dan persyaratan pelayanan yang 

aman? 
 

Perwakilan BTS: _______________ 
 

Hubungi: ____________________ 
 

Siapa yang mengawasi dan mendukung saya 
dalam peran pelayanan saya? 

 
Nama: _______________________ 

 
Hubungi: _____________________ 

 
 

Siapa yang harus saya hubungi ketika saya memiliki kekhawatiran 
yang berhubungan dengan pelecehan / pelanggaran? 
 
Contohnya pendeta, penatua, atau pelayan pastoral yang ditunjuk 
untuk tujuan ini. 
 
Nama:_____________________   Hubungi: ___________________ 
 
Nama:_____________________   Hubungi: ___________________ 
 
Atau hubungi CPU di: 
02 9690 9325 atau cpu@pcnsw.org.au 

 

mailto:cpu@pcnsw.org.au
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