
 

Panduan Kebijakan Perlindungan YKIP bagi para 
Donatur 

 Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan anak, YKIP berkomitmen untuk 
melindungi privasi dan keamanan anak. Sebagai Pemberi sponsor program YKIP, Anda 
juga bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang kita dukung bersama. 

Kami harap Anda mengikuti Kebijakan Perlindungan Anak sebagai bagian dari komitmen 
untuk menjaga anak-anak. 

1. Komunikasi dengan Pemberi Sponsor 

 Semua komunikasi antara anak penerima sponsor dan donaturnya harus melalui 
YKIP sebagai perantara. Tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi langsung 
dengan anak ataupun keluarganya termasuk komunikasi melalui internet dan sosial 
media (facebook, Instagram, dll). Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan seperti kejahatan dan kekerasan. Apabila anak penerima 
sponsor atau keluarganya mencoba menghubungi Anda secara langsung, harap 
menghubungi YKIP melalui email infor@ykip.org 

2. Kunjungan Sponsor 

Apabila ingin mengunjungi anak penerima sponsor Anda, YKIP akan mengatur 
kunjungan tersebut dengan ditemani oleh salah seorang staf YKIP.  Rencana 
kunjungan harus diinformasikan kepada YKIP paling lambat 30 hari sebelumnya. 
Kunjungan akan dilakukan di kantor YKIP. Jika tidak dapat dilakukan di Kantor YKIP 
karena alasan kepraktisan, maka pertemuan akan dilakukan di tempat umum yang 
telah dipertimbangkan oleh YKIP untuk memastikan keamanan bagi Anda dan anak 
penerima sponsor Anda, dengan didampingi oleh dua orang staf YKIP.  

3. Menampilkan Foto Anak Penerima Sponsor dan Publikasi Online 

Profil anak, foto anak, dan informasi lain dari anak penerima sponsor diberikan 
kepada Anda hanya sebagai referensi. Informasi tersebut menjadi milik YKIP yang 
diberikan oleh orang tua/ wali. Harap gunakan informasi tersebut dengan bijak 
untuk melindungi anak-anak dari potensi kejahatan dan kekerasan.  

Penggunaan foto anak penerima sponsor secara online (media sosial, situs web, 
atau komunikasi online lainnya) dapat beresiko terhadap privasi dan keamanan 
anak. Harap tidak membagikan informasi pribadi seperti nama belakang, tanggal 
lahir, alamat (alamat lengkap atau nama desa), nama sekolah, dan informasi 
lainnya.  

 Pengunggahan Foto 

Tidak diperkenankan untuk menggungah salinan atau foto yang digandakan dan 
informasi yang diambil dari situs YKIP dan/ atau media sosial tanpa ijin tertulis. 
Dikarenakan foto dari penerima bantuan program ini diambil atas izin orang tua, 
kami berkomitmen untuk melindungi hak yang diberikan kepada YKIP sekaligus 
melindungi anak dari risiko dan bahaya.  

Kami menyadari bahwa internet dan media sosial dapat memberikan dampak bagi 
kami dan anak-anak sebagai penerima bantuan program. Kami berharap dapat 
terjalin komunikasi yang baik dengan cara yang aman bagi anak dengan 
melindungi hak anak dan keluarganya.    



 

5.  Hadiah untuk Anak Penerima Sponsor  

Tidak disarankan untuk memberikan hadiah untuk anak penerima sponsor 
sewaktu kunjungan untuk menghindari kecemburuan antara anak-anak 
penerima sponsor lain. Akan tetapi, apabila Anda ingin memberikan hadiah, 
semua hadiah yang diterima akan dibagikan secara merata kepada anak-anak 
penerima sponsor yang lain untuk menghindari diskriminasi.  

 

 

 

 

 

 


