
Formulir   Persetujuan   Tindakan     ( Informed   Consent )  
 
 

Daftar   Periksa   untuk   Persetujuan   Tindakan   Pribadi   dan   Penyiaran  
 
 
Nama   terwawancara:     _______________________________  

Nama   produser:     ___________________________________  

Tanggal:       ________________________________________  

 
Partisipasi   dalam   wawancara  
 

❏ Saya   berusia   18   tahun   atau   lebih    (Jika   berusia   dibawah   18   tahun,   harus   mendapat  
persetujuan   tambahan   dari   orang   tua).  

❏ Saya   mengerti   dan   paham   siapa   yang   mewawancara   saya,   dan   kenapa   saya  
diwawancarai    (tanyakan   terwawancara   untuk   menjelaskan   dengan   kata-katanya  
sendiri).  

❏ Partisipasi   saya   dalam   wawancara   ini   adalah   sukarela.   Saya   paham   bahwa   tidak   ada  
konsekuensi   untuk   menolak   berpartisipasi.   

❏ Saya   paham   bahwa   saya   dapat   menghentikan   perekaman   dan   wawancara   ini   kapan  
saja,   dan   saya   dapat   menolak   untuk   menjawab   pertanyaan   apa   pun.  

 
Pembatasan  
 

❏ Saya   paham   bahwa   saya   bebas   untuk   menentukan   batasan   saat   pembuatan   film,  
perekaman,   dan   penggunaan   wawancara   ini.  

❏ Saya   menyetujui   untuk   pembuatan   film,   perekaman,   dan   penggunaan   wajah   saya/foto  
saya.  

❏ (Saya   tidak   menyetujui   untuk   pembuatan   film,   perekaman,   dan   penggunaan  
wajah   saya/foto   saya).  

❏ Saya   menyetujui   untuk   pembuatan   film,   perekaman,   dan   penggunaan   suara   saya.  
❏ (Saya   tidak   menyetujui   untuk   pembuatan   film,   perekaman,   dan   penggunaan  

suara   saya).  
❏ Saya   menyetujui   untuk   penggunaan   nama   lengkap   saya  

❏ (Saya   tidak   menyetujui   untuk   penggunaan   nama   lengkap   saya)  
❏ Dengan   ini   saya   menyatakan   pembatasan   lebih   lanjut   pada   penggunaan   rekaman  

ini:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  



❏ Saya   paham   jika   keadaan   berubah   dan   saya   perlu   membatalkan   persetujuan,   saya  
harus   menghubungi   Produser,   yang   akan   memenuhi   permintaan   saya   sebisa   mungkin.  

 
Penggunaan  
 

❏ Saya   paham   bahwa   penggunaan   dapat   berarti   produksi   ulang,   pameran,   penyiaran,   dan  
pengarsipan,   keseluruhan   atau   sebagian,   di   media   apa   pun   yang   diketahui   saat   ini,   atau  
sekarang   hingga   kemunculannya   nanti   di   seluruh   dunia.   Saya   paham   bahwa   contoh  
penggunaan   termasuk   siaran   dalam   televisi,   penayangan   di   internet,   penyiaran   film  
secara   publik,   yang   mencakup   dalam   laporan   dan   kasus   hukum,   penyimpanan   jangka  
panjang,   dan   aksesibilitas   dalam   arsip.  

❏ Saya   menyetujui   terhadap   penggunaan   rekaman   ini   dalam   Inisiatif   Video,  

…………………………………………..,   mematuhi   batasan   yang   ditetapkan   disini.  

❏ Saya   menyetujui   pada   penggunaan   perekaman   ini   untuk   untuk   tujuan   lain   saat   ini   dan  
kapan   saja   di   masa   akan   datang,   secara   konsisten   dengan    Pernyataan   Dampak    Inisiatif  
Video,   yang   termasuk   mematuhi   batasan   yang   ditetapkan   disini.  

❏ Saya   menyetujui   serta   mengizinkan   Produser   untuk   melisensikan   atau   mengalihkan   hak  
rekaman   ini   kepada   pihak   ketiga,   secara   konsisten   dengan    Pernyataan   Dampak    Inisiatif  
Video,   yang   termasuk   mematuhi   batasan   yang   ditetapkan   disini.  

❏ Saya   paham   karena   sifat   rekaman   digital,   ada   risiko   bahwa   siapa   pun   bisa  
mengambil,   melihat,   dan   menggunakan   ulang   salinan   rekaman   ini,   dan   informasi  
rahasia   yang   ada   didalamnya,   tanpa   seizin   saya   atau   seizin   Produser   atau   lisensi  
mereka.   
 

 
 

Produser  
 
Tanda   tangan:__________ Tanda   tangan:__________  

Nama:________________ Nama:________________  

Organisasi:____________ Organisasi:____________  

Tanggal:______________ Tanggal:______________ 

 

 
 

https://toolkit-id.video4change.org/nilai-dan-metode/pernyataan-dampak/
https://toolkit-id.video4change.org/nilai-dan-metode/pernyataan-dampak/

