
Peraturan tentang Perilaku Seksual Pekerja Kemanusiaan  
 
Pekerja kemanusiaan dapat diberi sangsi - bahkan diberhentikan dari pekerjaan - karena 
perilaku yang tidak berterima terkait dengan perilaku seksualnya. Berikut aturan yang harus 
mereka patuhi: 
 
● Pekerja kemanusiaan tidak diizinkan berhubungan seksual dengan siapa pun yang 

berusia di bawah 18 tahun, bahkan jika usia itu legal di negara asal pekerja 
kemanusiaan. Alasan bahwa mereka tidak tahu umur seseorang yang sebenarnya tidak 
dapat dijadikan pembenaran. 

 
● Pekerja kemanusiaan tidak diperbolehkan untuk membayar seks dengan uang, 

pekerjaan, barang atau jasa –termasuk barang dan jasa yang dimaksudkan sebagai bantuan 
untuk orang-orang yang membutuhkan. Mereka tidak boleh menjanjikan hal-hal tersebut untuk 
membuat orang lain menerima perlakuan yang mempermalukan atau mengeksploitasi 
mereka. Ini termasuk membayar atau menawarkan uang untuk berhubungan seks dengan 
seorang pekerja seks komersial. 

 
● Pekerja kemanusiaan memiliki pengaruh atas siapa yang menerima barang dan jasa. Ini akan 

menempatkan mereka pada posisi berkuasa dalam hubungannya dengan orang yang 
membutuhkan bantuan. Karena alasan tersebut, organisasi kemanusiaan sangat 
menekankan kepada stafnya untuk tidak berhubungan seksual dengan siapa pun yang 
berada dalam kedaruratan kemanusiaan. Hubungan semacam itu membuat aksi 
kemanusiaan menjadi tampak kurang jujur dan tidak dapat dipercaya.  

 
● Jika seorang pekerja kemanusiaan mencurigai atau khawatir bahwa seseorang di 

organisasinya atau di organisasi bantuan yang lain mungkin melanggar peraturan 
kemanusiaan mengenai perilaku seksual, mereka harus melaporkannya dengan mengikuti  
prosedur yang sudah ditetapkan oleh organisasi mereka. 

 
● Pekerja kemanusiaan harus menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang mencegah 

perilaku seksual yang tidak berterima dan mendorong staf untuk berperilaku sesuai dengan 
kode perilaku mereka. Semua manajer bertanggung jawab untuk mendukung dan 
mengembangkan sistem yang menjaga lingkungan ini.  

 

Prinsip IASC mengenai eksploitasi dan kekerasan seksual tersedia di sini: 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc  

Versi bahasa yang jelas dan mudah dipahami ini dikembangkan atas kerja sama antara IASC Task Team on 

Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse dan Translators 

without Borders. 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc

