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93pEdomAN 
ETIKA:

pEmBAyARAN 
dAN 

KompENSASI
Peserta penelitian harus mendapat penggantian untuk setiap 

pengeluaran yang mereka lakukan, diberi kompensasi untuk upaya, 
waktu atau pendapatan yang hilang, dan diakui kontribusi mereka. 

Pembayaran harus dihindari jika berpotensi memberi tekanan, 
memaksa, menyuap, membujuk, mengendalikan, atau menyebabkan 
NHUXJLDQ�HNRQRPL�DWDX�VRVLDO��3ULQVLS�SULQVLS�NHDGLODQ��PDQIDDW dan 

hormat mendasari kebutuhan peserta penelitian untuk diakui dengan 
baik, diberi ganti rugi yang memadai dan imbalan yang adil atas 

keterlibatan mereka.
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PeMBayaran dan koMPenSaSi

pRAKTIK TERBAIK mENGhARuSKAN ANdA:

ȏ� 0HPDVWLNDQ�EDKZD�SHPED\DUDQ�WHUVHEXW�WLGDN�GLJXQDNDQ�XQWXN�
suap, memaksa atau menekan anak atau orang tua untuk ber-
SDUWLVLSDVL�GDODP�SHQHOLWLDQ�� DWDX�PHPSHQJDUXKL� VLIDW�GDUL� UHVSRQ�
mereka.

ȏ� 0HPSHUKLWXQJNDQ�NRQWHNV�VRVLDO�GDQ�EXGD\D�VHWHPSDW�GDQ�EHU�
konsultasi tentang pembayaran dan bentuk-bentuk timbal balik lain 
dalam penelitian.

ȏ� %HNHUMD� XQWXN�PHPDVWLNDQ� EDKZD� SHPED\DUDQ� WLGDN� ODQJVXQJ�
menimbulkan harapan-harapan yang tidak realistis atau me nye-
babkan kekecewaan.

pERTImBANGAN uTAmA

Masalah etika timbul sehubungan dengan pembayaran kepada 
peserta penelitian, karena setiap transaksi keuangan akan mengubah 
hubungan� �/DZV� 	� 0DQQ�� ������ GDQ� EHUGDPSDN� SDGD� GLQDPLND�
kekuasaan yang sudah ada. Ada alasan-alasan yang berbeda bagi 
para peneliti untuk memilih melakukan pembayaran kepada anak, 
orang tua atau kelompok masyarakat. Pada dasarnya, ada empat 
MHQLV�SHPED\DUDQ�\DQJ�GLLGHQWLȴNDVL�GDODP�SHQHOLWLDQ���SHQJJDQWLDQ�
pengeluaran, kompensasi, penghargaan, dan LQVHQWLI� �$YDUG� HW� DO��
������ :HQGOHU�� 5DFNR�� (PDQXHO� 	� *UDG\�� �������� 0DVLQJ�PDVLQJ�
bentuk pembayaran memiliki konsekuensi untuk praktik etika dan 
isu-isu yang membutuhkan pertimbangan.

Pembayaran penggantian

Partisipasi dalam penelitian untuk anak dan keluarga mungkin 
memiliki biaya keuangan yang terkait dengan itu. Pembayaran 
kompensasi penggantian anak dan/atau orang tua untuk biaya 
langsung terkait dengan partisipasi mereka (misalnya, transportasi, 
PDNDQDQ��GDQ�DNRPRGDVL�DQDN���%HQWXN�SHPED\DUDQ�VHVXDL�GHQJDQ�
prinsip keadilan, memastikan bahwa peserta penelitian diperlakukan 
dengan adil.

Pembayaran kompensasi

'DODP� EHEHUDSD� NRQWHNV�� SRVLVL� HNRQRPL� GDQ�DWDX� VRVLDO� DQDN�
GDQ�NHOXDUJDQ\D�GDSDW� WHUSHQJDUXK�VHFDUD�QHJDWLI�ROHK�SDUWLVLSDVL�
dalam penelitian. Pembayaran kompensasi memberikan imbalan 
kepada anak dan/atau orang tua untuk waktu mereka, kerja dan 
upaya mereka, dan atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh 
SDUWLVLSDVL��PLVDOQ\D��NHKLODQJDQ�SHQGDSDWDQ���3ULQVLS�HWLND�ȆNHDGLODQȇ�
mensyaratkan bahwa kontribusi anak diakui dan prinsip ‘tidak 
PHQFHODNDNDQȇ� PHQGDVDUL� NHZDMLEDQ� SHQHOLWL� XQWXN� PHPDVWLNDQ�
bahaya potensial dari penelitian, seperti pendapatan yang hilang, 
akan dinilai, dan diminimalkan atau dihilangkan.

Setiap transaksi keuangan 
dalam konteks penelitian 

akan mengubah hubungan 
dan berdampak pada 

dinamika kekuasaan yang 
ada.
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Pembayaran apresiasi

Pembayaran apresiasi adalah bonus atau token yang diberikan 
kepada anak setelah partisipasi mereka untuk mengakui kontribusi 
PHUHND�NHSDGD�SHQHOLWLDQ�GDQ�VHEDJDL� WDQGD� WHULPD�NDVLK��%HQWXN�
pembayaran ini mencerminkan timbal balik dalam memberikan 
PDQIDDW�ODQJVXQJ�NHSDGD�SHVHUWD�VHEDJDL�DNLEDW�SDUWLVLSDVL�PHUHND�
dalam penelitian. Peserta penelitian seringkali tidak menyadari 
pembayaran apresiasi sampai setelah mereka setuju untuk 
berpartisipasi atau setelah pengumpulan data selesai.

Pembayaran insentif

Pembayaran LQVHQWLI� GLUDQFDQJ�XQWXN�PHQGRURQJ�SDUWLVLSDVL� DQDN�
GDODP�SHQHOLWLDQ��ΖQL�GDSDW�EHUXSD�SHPED\DUDQ�WXQDL�DWDX�DOWHUQDWLI�
seperti voucher untuk suatu toko terkenal atau kredit ponsel. 
ΖQVHQWLI�GDSDW�GLDQJJDS�VHEDJDL�VDUDQD�SHUVXDVLI�XQWXN�PHPEXMXN��
menunjukkan kepada calon peserta bahwa ada keuntungan�ȴQDQVLDO�
yang bisa diperoleh dari keterlibatan dalam penelitian. Namun, 
penggunaan persuasi adalah kontroversial dan beberapa peneliti 
menganggap bahwa pembayaran yang dilakukan untuk mendorong 
partisipasi bertentangan dengan standar Nuremberg bahwa tidak 
boleh ada persuasi apapun terhadap peserta (Alderson & Morrow, 
������� ΖQVHQWLI�� GDQ� VHWLDS� SHPED\DUDQ��PHPDQJ� GDSDW�PHQ\XDS��
memaksa atau menekan anak untuk berpartisipasi dalam penelitian, 
atau mempengaruhi orang tua untuk menyetujui partisipasi anak. Ini 
PHQJRUEDQNDQ�SULQVLS�HWLND�ȆKRUPDWȇ, berdampak pada kemampuan 
individu untuk bertindak bebas dalam membuat keputusan tentang 
partisipasi penelitian dan memberikan LQIRUPHG� FRQVHQW� secara 
VXNDUHOD�� 'LPHQVL� ODLQ� \DQJ� SHQWLQJ� PHOLEDWNDQ� LQVHQWLI� GDODP�
NDLWDQ� GHQJDQ� SRWHQVL� ULVLNR� GDODP� SHQHOLWLDQ�� %HEHUDSD� SHQHOLWL�
berpendapat bahwa LQVHQWLI�NHFLO�XQWXN�PHQDLNNDQ�WLQJNDW�UHNUXWPHQ 
dapat diterima secara etis bila penelitian melibatkan risiko yang kecil 
atau yang dapat diabaikan (yaitu, tidak lebih dari ketidaknyamanan), 
sedangkan menawarkan LQVHQWLI� XQWXN� PHPSHUROHK� NHWHUOLEDWDQ�
DQDN�GDQ�UHPDMD�GDODP�SHQHOLWLDQ�\DQJ�EHULVLNR�DGDODK�HNVSORLWDWLI��
merusak kepercayaan dan dukungan publik untuk penelitian yang 
PHOLEDWNDQ�DQDN�GDQ�UHPDMD��6SULJJV�������

TANTANGAN yANG muNGKIN ANdA TEmuI

Tantangan muncul bagi para peneliti dan organisasi dalam 
PHQHQWXNDQ�VLIDW�SHPED\DUDQ�GDODP�NRQWHNV�VRVLDO�GDQ�EXGD\D�\DQJ�
berbeda-beda. Isu-isu seputar pembayaran dapat berdampak pada 
distribusi dan ekspresi kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat, 
menimbulkan harapan-harapan yang tidak realistis dan semakin 
memperparah ketidakseimbangan dalam dinamika kekuasaan yang 
sudah terjadi dalam hubungan peneliti-subyek yang diteliti. 

Kapan peserta diberikan informasi mengenai pembayaran?

Waktu untuk mengungkapkan bahwa pembayaran akan dilakukan 
dan melakukan pembayaran adalah isu-isu yang membutuhkan 
SHUWLPEDQJDQ��3HQHOLWL�GDSDW�PHPLOLK�XQWXN�WLGDN�PHQJLQIRUPDVLNDQ�
peserta sebelumnya bahwa akan ada pembayaran apresiasi dan 
memberikan pembayaran atau  hadiah di akhir pengumpulan 
data, untuk memastikan bahwa hal itu tidak digunakan untuk 
mempengaruhi anak dan keluarga agar mengambil bagian dan 



96

berdampak pada persetujuan mereka yang harus diberikan secara 
bebas. Selain itu, menunda pengungkapan pembayaran dapat 
membantu mengurangi terjadinya keadaan dimana anak mencoba 
untuk menyenangkan peneliti dengan mengatakan kepada peneliti 
apa yang mereka anggap akan membuat peneliti senang, daripada 
berbagi pengalaman dan perasaan mereka yang sebenarnya. 
1DPXQ��WLGDN�PHQJLQIRUPDVLNDQ�SHVHUWD�WHQWDQJ�SHQJJDQWLDQ uang 
dan pembayaran kompensasi sebelum penelitian dilakukan dapat 
VHFDUD�QHJDWLI�PHPSHQJDUXKL�SHUHNUXWDQ�GDQ�SHVHUWD�PHPLOLK�XQWXN�
WLGDN�DPELO�EDJLDQ�NDUHQD�DODVDQ�NHXDQJDQ��+DO�LQL�WHUXWDPD�UHOHYDQ�
dalam konteks di mana anak dan/atau keluarga secara ekonomi 
tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh anak.

Bagaimana pembayaran peserta penelitian bisa ditangani dengan 
FDUD�VSHVLȴN�VHWHPSDW"

Pertimbangan cermat dari konteks sosial dan budaya setempat 
VDQJDW� SHQWLQJ� GDODP� PHQHQWXNDQ� VLIDW� GDUL� VHWLDS� SHPED\DUDQ�
DWDX� NRPSHQVDVL� XQWXN� SDUWLVLSDVL� DQDN� GDODP� SHQHOLWLDQ�� 'DODP�
beberapa konteks, terutama di mana anak mendukung ekonomi 
keluarga mereka dan/atau hidup dalam keadaan kemiskinan, 
partisipasi dalam penelitian akan mengambil anak dari pekerjaan 
SURGXNWLI� \DQJ� PHPEHULNDQ� NRQWULEXVL� XQWXN� NHVHMDKWHUDDQ�
keluarganya. Oleh karena itu kompensasi harus diberikan untuk 
waktu di mana anak seharusnya bekerja untuk mendapatkan uang 
�3RUWHU�HW�DO�� ������5REVRQ��3RUWHU��+DPSVKLUH�	�%RXUGLOORQ��������
9DNDRWL��������GDQ�SHQWLQJ�XQWXN�PHPDVWLNDQ�EDKZD�SHVHUWD�WLGDN�
dieksploitasi atau dirugikan dengan cara apapun melalui partisipasi 
PHUHND��'DODP�NRQWHNV� LQL�SHPED\DUDQ�DWDX�NRPSHQVDVL�ȴQDQVLDO�
mungkin merupakan bentuk imbalan yang paling tepat.

'DODP�EHEHUDSD�NRQWHNV��EHQWXN�NRPSHQVDVL�VHODLQ�XDQJ�PXQJNLQ�
OHELK�WHSDW��ΖQL�PXQJNLQ�WHUPDVXN��PLVDOQ\D��VHUWLȴNDW�SHQJKDUJDDQ��
KDGLDK� DWDX� YRXFKHU�� 0HVNLSXQ� PDQIDDW� EHUSDUWLVLSDVL� ODQJVXQJ�
dalam penelitian tidak sama dengan atau tidak mengganti 
pembayaran, perlu diingat bahwa partisipasi dalam penelitian dapat 
PHPLOLNL� QLODL� IRUPDWLI� GDQ� EHUEDJDL�PDQIDDW� QRQ�XDQJ�� 7HUPDVXN�
belajar tentang temuan, pendidikan, mendapat pengalaman yang 
menyenangkan, dan anak mengetahui bahwa pandangan dan 
pendapat mereka didengar dan dapat menyebabkan tindakan lebih 
lanjut, perbaikan langsung secara politik/ekonomi, dan kesempatan 
XQWXN�PHQJDNVHV� VXPEHU� GD\D�� %HUEDJDL�PDVDODK� \DQJ� EHUNDLWDQ�
dengan pembuatan keputusan etis mengenai penggunaan LQVHQWLI�
dibahas dalam studi kasus oleh Kathryn Seymour. Sebuah strategi 
partisipasi dikembangkan untuk digunakan dalam studi dengan 
anak-anak usia 12-18 tahun, yang mencerminkan beberapa lapisan 
pertimbangan yang diberikan kepada masalah ini.

6WXGL�.DVXV�����3HUWLPEDQJDQ�HWLV�ELOD�PHQJJXQDNDQ�
LQVHQWLI� GDODP� SHQHOLWLDQ� UHPDMD�� ROHK� .DWKU\Q�
6H\PRXU��OLKDW�EDJLDQ�6WXGL�.DVXV�KDO�������

0HQDQJDQL� NRPSHQVDVL� GHQJDQ� FDUD�FDUD� VSHVLȴN� VHWHPSDW�
mengharuskan peneliti merenungkan konteks budaya tentang nilai 
dari waktu orang, kesediaan mereka untuk melakukan kegiatan 
penelitian, kenyataan tentang kemiskinan, dan kapasitas untuk tidak 
PDVXN�NHUMD�XQWXN�EHUELFDUD�GHQJDQ�SHQHOLWL��0RUURZ���������.DUHQD�
itu isu yang penting bagi para peneliti adalah untuk menemukan jalan 

Pertimbangan cermat dari 
konteks sosial dan budaya 

setempat sangat penting 
dalam menentukan sifat dari 

setiap pembayaran atau 
kompensasi untuk partisipasi 

anak dalam penelitian.

Dalam beberapa konteks, 
bentuk kompensasi selain 
uang mungkin lebih tepat.
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yang akan digunakan untuk mengakses dan berkonsultasi dengan 
PDV\DUDNDW� ORNDO� \DQJ� EHUNHSHQWLQJDQ�� ΖQL� ELVD� UHODWLI� LQIRUPDO��
DWDX�PHODOXL� FDUD� \DQJ� OHELK� IRUPDO�� VHSHUWL� SHPEHQWXNDQ� GHZDQ�
konsultasi�PDV\DUDNDW��6FKHQN�	�:LOOLDPVRQ���������.RQVXOWDVL�lokal 
juga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dari proses 
SHQHOLWLDQ�GDODP�PDV\DUDNDW�\DQJ�OHELK�OXDV�GDQ�GDSDW�PHPIDVLOLWDVL�
interpretasi dan diseminasi hasil.

+DO� ODLQ� XQWXN� GLSHUWLPEDQJNDQ� DGDODK� NHEXWXKDQ� DNDQ�
ȵHNVLELOLWDV� GDODP� GHVDLQ� SHQHOLWLDQ�� ΖPSOLNDVL� GDUL� SHPDQGXDQ�
oleh pertimbangan konteks lokal, timbal balik, dan imbalan yang 
adil adalah bahwa remunerasi dapat berbeda-beda dalam studi 
penelitian yang mencakup wilayah yang berbeda. 

Mungkin tidak selalu tepat bagi peserta penelitian untuk menerima  
jenis atau jumlah pembayaran yang persis sama, karena kesetaraan 
GDSDW�OHELK�PXGDK�GLFDSDL�PHODOXL�WDQJJDSDQ�\DQJ�VHQVLWLI�WHUKDGDS�
konteks lokal. Sebagai contoh, dalam studi Kehidupan Remaja para 
peneliti menangani remunerasi dengan cara yang berbeda di negara 
yang berbeda - beberapa responden dibayar, yang lain diberikan 
hadiah kecil ucapan terima kasih dan peneliti lain mendorong anak 
XQWXN� PHPEHOL� SHUOHQJNDSDQ� VHNRODK� �0RUURZ�� ������� ΖVX�LVX� LQL�
GLEDKDV�OHELK�PHQGDODP�GDODP�VWXGL�NDVXV�ROHK�9LUJLQLD�0RUURZ�

6WXGL�.DVXV�����3HPED\DUDQ�GDODP�NRQWHNV�NRQWHNV�
\DQJ� EHUEHGD�� %DJDLPDQD� SHPED\DUDQ� GDSDW�
PHQFHUPLQNDQ� SHUWLPEDQJDQ� ORNDO"� ROHK� 9LUJLQLD�
0RUURZ��OLKDW�EDJLDQ�6WXGL�.DVXV�KDO�������

Apa pertimbangan tambahan yang terkait dengan pembayaran 
dalam situasi kemiskinan akut?

'DODP�NRQWHNV�GLPDQD�DQDN�GDQ�NHOXDUJD�KLGXS�GDODP�NHPLVNLQDQ��
masalah etika mengenai pembayaran (terutama LQVHQWLI��
dipentingkan, karena calon peserta sangat rentan terhadap 
pemaksaan, eksploitasi, dan penyuapan (Schenk & Williamson, 
�������3HVHUWD�GDSDW�PHQHPSDWNDQ�GLUL�SDGD�ULVLNR�\DQJ�OHELK�EHVDU�
dari biasanya, karena mereka membutuhkan barang dan jasa yang 
GLWDZDUNDQ�ROHK�SHQHOLWL��5LFH�	�%URRPH���������%DKNDQ�NHWLND�EXMXNDQ�
tidak ditawarkan, calon peserta penelitian mungkin membangun 
HNVSHNWDVL�WLQJJL�XQWXN�PHQGDSDWNDQ�PDQIDDW�DWDX�NHXQWXQJDQ�GDUL�
partisipasi sebagai konsekuensi dari peluang dan intervensi yang 
ditawarkan oleh proyek-proyek penelitian lain yang tidak terkait dan 
RUJDQLVDVL�RUJDQLVDVL�QRQ�nSHPHULQWDK��$KVDQ��������(EUDKLP��������
1\DPEHGKD������ ��� \DQJ�PHQJRUEDQNDQ�RWRQRPL�PHUHND�GHQJDQ�
menyetujui secara bebas untuk berpartisipasi.

Masyarakat dan para calon peserta harus diberitahu dengan jelas 
apabila penelitian, seperti apa yang sedang dilakukan di bawah 
naungan lembaga-lembaga akademis, tidak akan terikat dengan 
pelaksanaan atau perubahan kebijakan. Calon peserta mungkin 
juga mempunyai ekspektasi tinggi, dalam kaitan dengan organisasi 
akademis dan organisasi lainnya, bahwa keterlibatan dalam 
penelitian akan memberi mereka akses ke organisasi-organisasi 
tersebut. Kekecewaan yang kemudian timbul mungkin akan disertai 
dengan rasa tertipu dan merupakan bahaya yang dialami sebagai 
akibat dari partisipasi dalam penelitian. Isu-isu ini mengharuskan 

Dalam konteks kemiskinan, 
masalah etika tentang 
pembayaran (terutama 
insentif) dipentingkan, 
karena calon peserta 
sangat rentan terhadap 
pemaksaan, eksploitasi, 
dan penyuapan.
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peneliti untuk sangat menyadari ekspektasi-ekspektasi yang mungkin 
timbul, untuk menyajikan hasil yang diharapkan sejelas mungkin dan 
XQWXN�PHQMHODVNDQ�NHVDODKDQ�SHUVHSVL�GL� VHNLWDU�PDQIDDW�PDQIDDW�
yang mungkin akan diterima.

Penelitian dalam situasi kemiskinan juga menonjolkan hubungan 
antara peneliti dan peserta penelitian, dan isu-isu tentang kesetiaan 
dan hubungan timbal balik, dalam pembuatan keputusan etis 
WHQWDQJ�SHPED\DUDQ��%HEHUDSD�SHQHOLWL�EHUSHQGDSDW�EDKZD�NHWLND�
berhadapan dengan kemiskinan, adalah etis dan manusiawi untuk 
membantu peserta dengan memberi hadiah, token atau sejumlah 
NHFLO� XDQJ� WXQDL� �$EHEH�� ������ $QJXFLD�� =HHOHQ� 	� GH� -RQJ�� ������
9DNDRWL�� ������� .HPXQJNLQDQ� ODLQ� WHUPDVXN� PHQJKXEXQJNDQ�
RUDQJ� GHQJDQ� VXPEHU� GXNXQJDQ� GDQ� VDUDQ�� %HEHUDSD� SHQHOLWL�
menganjurkan pilihan remunerasi yang peka terhadap kebutuhan 
praktis untuk peserta dengan pendapatan rendah atau yang kurang 
EHUXQWXQJ� �%DUURQ� $XVEURRNV�� %DUUHWW� 	� 0DUWLQH]�&RVLR�� ������
0RVDYHO� 	� 2DNDU�� ������ 6LPH�� ������� 3DUD� SHQHOLWL� GLPLQWD� XQWXN�
menyeimbangkan hubungan timbal balik dengan isu-isu etika lain 
dan implikasi pembayaran.

Apa implikasi di dalam masyarakat tentang pembayaran kepada 
peserta penelitian?

'DODP� NRQWHNV� NHPLVNLQDQ� \DQJ� SDUDK� DGD� NHPXQJNLQDQ� GDSDW�
memicu ketegangan dan kebencian terhadap anak yang berpartisipasi 
dalam penelitian dan memperoleh beberapa keuntungan materi 
�&ODFKHUW\�	�'RQDOG��������+DUW�	�7\UHU��������� -LND�NHEHQFLDQ�GDUL�
orang lain menghasilkan pembalasan atau pengucilan peserta anak 
atau keluarga mereka, maka penelitian itu pada dasarnya telah 
menyebabkan kerugian.

Peneliti dapat memilih untuk memberikan pembayaran kepada 
kelompok-kelompok seperti sekolah atau kelompok masyarakat 
demi kepentingan anak-anak yang terlibat dalam penelitian, 
keluarga mereka, dan masyarakat, bukan untuk anak atau keluarga 
SHURUDQJDQ��6FKHQN�	�:LOOLDPVRQ���������+DO�LQL�GDSDW�PHQJXUDQJL�
potensi kebencian dan membantu memastikan keramahan hati, 
namun bergantung pada pengetahuan lokal dan/atau diskusi dengan 
perwakilan luas anggota-anggota masyarakat dan para pemangku 
kepentingan untuk menjamin distribusi yang adil.

ApA BImBINGAN yANG BISA KITA AmBIL dARI 
KhA SEhuBuNGAN dENGAN pEmBAyARAN dAN 
KompENSASI?

ȏ� 7LGDN�DGD�DQDN�\DQJ�KDUXV�GLUXJLNDQ�PHODOXL�NHWHUOLEDWDQ�PHUHND�
dalam penelitian (Pasal 2).

ȏ� $QDN� KDUXV� GLOLQGXQJL� GDUL� VHJDOD� EHQWXN� HNVSORLWDVL� GDUL�
penelitian (Pasal 36).
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pERTANyAAN KuNCI

%DJDLPDQD�SDUWLVLSDVL�DQDN�GLDNXL�GDQ�GLGXNXQJ�VHFDUD�ȴQDQVLDO�
atau sebaliknya?

ȏ� %DJDLPDQD� $QGD� DNDQ� PHPDVWLNDQ� EDKZD� SDUWLVLSDVL� DQDN�
tidak akan bertentangan dengan tanggung jawab lain mereka 
VHKXEXQJDQ�GHQJDQ�NHVHMDKWHUDDQ�HNRQRPL�NHOXDUJD�PHUHND"

ȏ� $SDNDK�DQDN�DWDX�RUDQJ�WXD�PHPHUOXNDQ�NRPSHQVDVL�ȴQDQVLDO�
(misalnya, untuk penghasilan yang hilang) atau penggantian 
XQWXN�ELD\D�\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�SDUWLVLSDVL�GDODP�SHQHOLWLDQ"

ȏ� $SDNDK� DNDQ� DGD� pembayaran apresiasi atas partisipasi anak 
GDODP�SHQHOLWLDQ"

ȏ� %DJDLPDQD� EHQWXN� SHPED\DUDQ� �PLVDOQ\D�� XDQJ�� PDNDQDQ��
hadiah, bahan pendidikan) dan siapa yang akan menerima 
SHPED\DUDQ�LWX����DQDN��RUDQJ�WXD��PDV\DUDNDW"

ȏ� %DJDLPDQD� GDQ� NDSDQ� LQIRUPDVL� PHQJHQDL� SHPED\DUDQ�
DNDQ� GLXQJNDSNDQ"� $SDNDK� DNDQ� GLXQJNDSNDQ� GDODP� SURVHV�
persetujuan, setelah anak setuju untuk berpartisipasi, atau pada 
DNKLU�SHQHOLWLDQ"

ȏ� $SDNDK�pembayaran yang terkait dengan partisipasi anak sudah 
GLSHUKLWXQJNDQ�GDODP�ELD\D�SHQHOLWLDQ"


