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SAMBUTAN

Permasalahan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak selalu menjadi
perbincangan serius, dan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan bangsa
Indonesia, dan bahkan menjadi sorotan internasional. Dalam penanganannya, dilakukan
tidak hanya oleh Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintah Daerah, dalam hal ini melalui
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang dapat
memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak baik di tingkat daerah
provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/kota.
Manajemen kasus merupakan pendekatan yang tepat dalam merespon kompleksitas
permasalahan perlindungan anak di Indonesia saat ini. Permasalahan perlindungan anak
yang multidimensional, menuntut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) untuk memiliki suatu pendekatan yang dapat mengintegrasikan
maupun mengkoordinasikan layanan yang ada. Melalui manajemen kasus, penanganan
permasalahan terkait perlindungan anak dapat dilakukan secara komprehensif dan
berkelanjutan.
Modul ini disusun secara sistematis yang menjelaskan langkah demi langkah
penyampaian materi agar dapat membantu fasililator dalam memfasilitasi pelatihan.
Metode pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang digunakan pada modul ini,
diharapkan dapat menciptakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif.
Jakarta, Agustus 2019
Deputi Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak R.I.

Nahar, M.Si.

KATA PENGANTAR
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PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Dasar Pemikiran
Fenomena di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menunjukkan anak-anak di Indonesia
belum dapat terlindungi secara maksimal. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan
Remaja (SNPHAR) tahun 2018 menunjukkan bahwa, sebanyak 1 dari 2 anak laki-laki berusia
13-17 tahun pernah mengalami kekerasan emosional; 1 dari 3 anak pernah mengalami
kekerasan ﬁsik; dan 1 dari 17 anak mengalami kekerasan seksual. Sedangkan untuk anak
perempuan yang juga berusia 13-17 tahun, 3 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan
emosional, 1 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan ﬁsik, 1 dari 11 anak perempuan
mengalami kekerasan seksual. Kondisi ini diperparah dengan sebanyak 76-88% anak-anak
dan remaja belum mengetahui adanya layanan untuk mengantisipasi kekerasan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa
urusan perlindungan anak bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja,
melainkan pula menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA) dibentuk untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak baik
di tingkat daerah provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/kota.
UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam
memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan,
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diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Dalam melaksanakannya tugasnya,
UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan
korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.
Pelatihan Manajemen Kasus bagi Pengelola UPTD PPA ini disusun dalam rangka
memperkuat fungsi pengelolaan kasus bagi UPTD PPA. Manajemen kasus merupakan suatu
pendekatan yang dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan agar penerima
manfaat dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan secara komprehensif, kompeten,
efektif dan eﬁsien.

Dasar Hukum
Adapun dasar hukum dilaksanakannya pelatihan ini antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograﬁ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4928);
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pelatihan ini
diharapkan peserta mampu
mengaplikasikan pengetahuan,
nilai dan keterampilan dalam
melakukan manajemen kasus.
2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu :
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1) Menjelaskan pentingnya manajemen kasus dalam sistem perlindungan anak;
2) Menjelaskan konsep manajemen kasus dan mempraktikan proses manajemen
kasus;
3) Menerapkan etika praktik dalam manajemen kasus;
4) Menerapkan pentingnya membangun sistem rujukan dalam manajemen kasus;
5) Melakukan pencatatan dan pelaporan yang baik serta mengoperasikan aplikasi
Simfoni PPA
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Materi Pelatihan
Materi pada pelatihan ini berjumlah 17 Jam atau 3 hari dengan perincian sebagai berikut:

1.

2.

WAKTU

MATA PELATIHAN

SESI

Manajemen kasus dalam sistem perlindungan anak
a. Hak anak dalam perlindungan dan pengasuhan anak
b. Masalah Perlindungan Anak
c. Pendekatan Ekologi
d. Sistem Perlindungan Anak
e. Manajemen Kasus dalam Perlindungan Anak
Pengertian dan Proses Manajemen Kasus
a. Dasar-dasar Manajemen Kasus
b. Tim Manajemen Kasus
c. Proses Manajemen Kasus

3 jam

6 jam

3.

Etika Praktik Manajemen Kasus
a. Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial
b. Etika Bekerja dengan Anak
c. Dilema Etik

4.

Sistem Rujukan dalam Manajemen Kasus
a. Mengenal Sistem Rujukan
b. Membangun dan Mengembangkan Sistem Rujukan

3 jam

5.

Pencatatan dan Pelaporan
a. Pentingnya
b. Pelaporan
c. Simfoni PPA

2 jam

Jumlah

3 jam

17 jam
5

Peserta
1. Jumlah peserta:
a. Jumlah peserta dalam 1 kelas maksimal 30 orang.
b. Mempertimbangkan komposisi laki-laki dan perempuan.
2. Persyaratan:
a. Pengelola UPTD PPA yang ditugaskan oleh atasan.
b. Bersedia mengikuti pelatihan secara penuh termasuk melakukan praktik belajar
lapangan.
c. Menaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku selama mengikuti pelatihan.
d. Bersedia menandatangani etika bekerja dengan anak.
e. Memenuhi kelengkapan administrasi yang ditetapkan.

Fasilitator Pelatihan
Fasilitator pada Pelatihan Manajemen Kasus meliputi:
a. Master of Trainer/ Penyusun Modul
b. Pihak terkait yang ditunjuk oleh penyelenggara yang mempunyai pengalaman
terkait dengan penanganan kasus minimal 5 tahun.
Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan pada pelatihan ini menggunakan pendekatan
pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang menekankan pada partisipasi aktif dan
pemanfaatan pengalaman peserta. Proses pembelajaran menggunakan metode yang
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bervariasi sehingga dapat saling melengkapi, antara lain :
a. Ceramah, untuk materi-materi yang isinya bersifat konseptual
b. Tanya Jawab, mengiringi ceramah baik sepanjang ceramah maupun setelahnya
c. Diskusi kelompok, untuk materi-materi yang memerlukan pendalaman dan menggali
pengetahuan peserta lebih lanjut terutama dari pengalaman penanganan kasus yang
telah dilakukan peserta.
d. Studi kasus (bisa melalui menonton video pendek), untuk mendalami bagaimana
manajemen kasus diterapkan dalam menangani kasus.
e. Simulasi, untuk memberikan gambaran tentang materi tertentu kepada peserta
melalui visualisasi secara gerak maupun mengamati contoh praktik tertentu dalam
melakukan supervisi.
f. Bermain peran, untuk menginternalisasikan materi-materi yang bermuatan
keterampilan sehingga peserta akan merasakan dan mempelajari peran dan
keterampilan yang harus dipraktikkan.

Pasca pelatihan
Setelah pelatihan diharapkan peserta dapat melakukan :
a. Praktik manajemen kasus di masing-masing UPTD PPA.
b. Praktik manajemen kasus tersebut diharapkan disupervisi oleh Supervisor yang sudah
dilatih oleh KPPPA dalam bentuk pertemuan supervisi berkala, pembahasan kasus,
pertemuan lintas lembaga pelayanan dan pelaporan kasus.
c. Dalam jangka waktu tertentu, minimal 6 bulan, peserta pelatihan diharapkan dapat
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mengikuti pelatihan penyegaran dan reﬂeksi dari praktik manajemen kasus yang
sudah dilakukan.
Media Pembelajaran
Proses dan pencapaian tujuan pembelajaran menggunakan media
pembelajaran sebagai berikut: Pengeras Suara, Laptop/Komputer,
LCD, Papan Tulis, standing ﬁlpchart, Spidol, Kertas plano, Kertas
metaplan, Isolasi, Lembar Kerja, Modul.
Tempat Pelatihan
Tempat untuk pelaksanaan latihan di kelas dan diskusi pembelajaran praktik diharapkan
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Nyaman dengan ruangan ber-AC. Jika tidak ada ruangan ber AC, memiliki ventilasi yang
mencukupi;
b. Ruangan luas, cukup untuk duduk dan cukup untuk melakukan simulasi atau bermain
peran;
c. Posisi kursi 'Round Table'
d. Ruangan yang cukup untuk fasilitator bergerak saat menyampaikan materi;
e. Cukup pencahayaan.
Pengendalian
Pelaksanaan pelatihan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan tercapainya tujuan
pelatihan yang efektif, eﬁsien dan rasional, maka pelatihan ini ditunjang oleh kegiatankegiatan pengendalian yang berunsurkan:
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1. Pemantauan
Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penerapan manajemen kasus
oleh UPTD PPA sesuai dengan materi pelatihan. Pemantauan dilakukan secara
bertahap oleh pihak-pihak sebagai berikut:
a. Pelaksana manajemen kasus setiap hari yang melekat kepada proses manajemen
kasus
b. Kepala UPTD PPA setiap minggu
c. Kepala DPPPA Kabupaten/Kota setiap bulan
d. KPPPA setiap 3 bulan
Pemantauan mencakup perkembangan kasus/anak, proses manajemen kasus,
penerapan etika, akses dan ketersediaan pelayanan, kelengkapan pengisian
instrumen, dan pelaporan.
2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang pelatihan yang
berguna bagi bahan masukan dalam pengambilan keputusan tentang perbaikan dan
peningkatan penyelenggaraan dan materi pelatihan. Evaluasi dilakukan selama
penyelenggaraan pelatihan dan pasca pelatihan. Evaluasi selama penyelanggaraan
pelatihan dilakukan melalui evaluasi untuk mengetahui kemampuan awal (pre test)
dan kemampuan setelah Pelatihan (post test).
Penutup
Pedoman penyelenggaraan pelatihan manajemen kasus bagi pengelola UPTD PPA disusun
sebagai panduan dan salah satu sumber informasi teknis penyelenggaraan pelatihan, baik
bagi pelaksana, peserta, maupun berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Hal-hal lain yang
secara teknis belum termuat dalam pedoman ini akan diatur kemudian.
9

SESI 1
Manajemen Kasus dalam Perlindungan Anak

Ringkasan
Kompleksitas permasalahan perlindungan anak dapat tertangani menggunakan
pendekatan manajemen kasus. Manajemen kasus merupakan suatu pendekatan yang dapat
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan yang dibutuhkan sehingga klien dan
keluarga dapat memperoleh pelayanan yang dibuutuhkan secara komprehensif, kompeten,
efektif dan eﬁsien. Apabila dilakukan bersamaan dengan strategi perlindungan anak yang
lebih luas, manajemen kasus dapat menjadi pendekatan yang kuat untuk menjamin anak
dan keluarga memperoleh akses terhadap layanan yang tepat.
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Hasil Pembelajaran
Tujuan dari sesi ini yakni setelah menerima pembelajaran peserta diharapkan dapat
menjelaskan:
a. Hak anak dalam perlindungan dan pengasuhan anak;
b. Masalah perlindungan anak;
c. Pendekatan ekologi; dan
d. Sistem perlindungan anak.
Pokok Bahasan dan Langkah-langkah

Pokok Bahasan
Hak anak dalam perlindungan
dan pengasuhan anak

Langkah-langkah
Langkah 1 : Pembukaan dan kontrak belajar
Langkah 2 : Anak dan perlindungan anak
Langkah 3 : Hak pengasuhan anak dan kontinum
pengasuhan

Masalah perlindungan
anak

Langkah 4 : Fenomena permasalahan perlindungan anak
Langkah 5 : Ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan
Langkah 6 : Dampak kekerasan terhadap anak
Langkah 7 : Perspektif ekologi dalam mengatasi masalah
perlindungan anak

Manajemen kasus
dalam perlindungan anak

Langkah 8 : Pentingnya manajemen kasus dalam
perlindungan anak
Langkah 9 : Praktik baik manajemen kasus
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Total Jam
240 menit / 4 jam
Media Pembelajaran
Flipchart, kertas plano, kertas metaplan, isolasi, modul.
Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi kelompok
Langkah 1: Pembukaan dan Kontrak Belajar
1. Sampaikan salam pembuka kepada peserta.
2. Ajak peserta untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing- masing.
3. Tanyakan harapan peserta mengenai pelatihan ini dengan cara:
a. Minta peserta menuliskan harapan peserta dari pelatihan ini pada kertas yang telah
disediakan
b. Pastikan peserta menuliskan secara jelas satu harapan pada satu kertas
c. Minta peserta yang telah selesai menulis untuk menempelkan kertas harapannya pada
lembar harapan yang telah disediakan
d. Ucapkan terima kasih kepada peserta atas partisipasinya untuk menyampaikan
harapan terkait pelatihan ini
4. Jelaskan hasil pembelajaran yang diharapkan dari pelatihan ini
5. Jelaskan agenda pelatihan yang akan dilaksanakan.
6. Ajak peserta untuk melakukan kegiatan perkenalan
peserta:
a. Siapa nama anda dan organisasi anda?
b. Berapa lama anda menangani kasus?
12

dengan menanyakan kepada

c. Berapa banyak kasus yang sudah ditangani?
d. Kasus apa yang paling berkesan bagi anda?
7. Sampaikan agenda training hari pertama kepada peserta
8. Lakukan kontrak belajar dengan cara menanyakan kepada peserta mengenai apa yang
'Boleh' dan 'Tidak Boleh' dilakukan sepanjang pelatihan.
a. Minta seluruh peserta untuk menuliskan apa yang 'boleh' dan 'tidak boleh' dilakukan
sepanjang pelatihan pada kertas dengan warna yang berbeda yang telah disediakan
oleh panitia
b. Pastikan peserta menuliskan secara jelas dengan satu hal pada satu kertas
c. Minta peserta yang telah selesai menulis untuk menempelkan pada lembar
kesepakatan yang telah disediakan
d. Ucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta.

Langkah 2: Anak dan Perlindungan Anak
1. Sampaikan kepada peserta sebelum mengetahui apa itu perlindungan anak dan
pengasuhan anak, saya ingin menanyakan kepada Bapak/Ibu, siapa yang disebut anak?
2. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
3. Tanyakan kembali kepada 2-3 peserta apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perlindungan
anak.
4. Ucapkan terima kasih dan sampaikan deﬁnisi perlindungan anak menurut Undang-
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Undang sebagai berikut:
Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang telah mengalami dua kali perubahan
menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa perlindungan anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Sampaikan penjelasan dari deﬁnisi perlindungan anak berikut ini:
a. Perlindungan anak memiliki arti yang luas yang mencakup perlindungan semua hak anak
meliputi hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta partisipasi. Ini berarti
bahwa anak-anak dalam pemenuhan hak-haknya tersebut harus dilindungi.
Perlindungan harus menjadi ”mainstream” untuk sektor-sektor kesehatan, pendidikan,
dan seterusnya.
b. Perlindungan anak mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anakanak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan pada Pasal 59 UU
Perlindungan Anak yaitu:
1)

Anak dalam situasi darurat;

2)

Anak yang berhadapan dengan hukum;

3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6) Anak yang menjadi korban pornograﬁ;
7) Anak dengan HIV/AIDS;
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8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9) Anak korban kekerasan ﬁsik dan/atau psikis;
10) Anak korban kejahatan seksual;
11) Anak korban jaringan terorisme;
12) Anak Penyandang Disabilitas;
13) Anak korban perlakuaan salah dan penelantaran;
14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang
Tuanya
6. Sampaikan pula kepada peserta bahwa Konvensi Hak-hak Anak (KHA) PBB yang telah
diratiﬁkasi Pemerintah Indonesia tahun 1990 melalui Keppres No. 36 memberikan kerangka
perlindungan yang spesiﬁk untuk: mencegah terjadinya kekerasan pada anak; merespon
kejadian-kejadian kekerasan ada anak; mengatasi kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan
kejahatan yang dialami anak-anak di semua setting (rumah, sekolah, panti, lapas, dan
sebagainya).
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Langkah 3: Hak Pengasuhan Anak dan Kontinum Pengasuhan
1. Sampaikan bahwa perlindungan anak dimulai dari rumah, artinya pengasuhan anak
mempunyai peran penting dalam memastikan anak-anak terpenuhi hak-haknya dan
terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan UU Perlindungan
Anak No. 35 Tahun 2014 pasal 14, anak-anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya
sendiri sebagai berikut:
a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
b. Sekalipun anak terpaksa untuk dipisahkan dari orang tua, anak tetap berhak untuk:
1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang
tuanya;
2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk
proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya;
3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
4) Memperoleh hak anak lainnya.
2. Sampaikan bahwa dalam hal anak terpaksa untuk dipisahkan dari orang tuanya, kita perlu
memperhatikan kontinum pengasuhan dalam menentukan pengasuhan alternatif.
3. Ajak peserta untuk mendiskusikan urutan dalam kontinum pengasuhan dengan cara:
a. Minta peserta untuk membentuk 2 kelompok
b. Bagikan kartu kontinum pengasuhan kepada peserta
c. Diskusikan dan urutkan kartu yang dibagikan berdasarkan urutan kontinum
pengasuhan menurut pemahaman masing-masing kelompok
d. Minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan
e. Ucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.
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4. Sampaikan penjelasan kontinum pengasuhan berikut ini:

Kontinum Pengasuhan
Pengasuhan
dalam Keluarga

Dukungan Penguatan
Keluarga
Keluarga

Pencegahan
Keterpisahan Anak
Dari Keluarga

Pengasuhan di Luar Keluarga

Pengasuhan Orangtua
Asuh
Kerabat

Perwalian

Orangtua
Angkat

UU No.35
PP No.54
Tahun 2014 Tahun 2007
PP No.44 Tahun 2017

Informal

PP No. 29
Tahun 2019

Permensos
No.110/HUK
Tahun 2009

Formal

a. Urutan yang tepat dalam kontinum pengasuhan yakni:
1) Memastikan anak tetap berada dalam pengasuhan keluarga;
2) Pengasuhan oleh kerabat;
3) Pengasuhan oleh orang tua asuh / fostering;
4) Perwalian;
5) Pengasuhan oleh orang tua angkat / adopsi; dan
6) Penempatan anak dalam panti asuhan sebagai alternatif terakhir
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Pengasuhan

dalam
Lembaga/
LKSA

PP No.44
Tahun 2017
Permensos
No.30/HUK
Tahun 2011

b. Pencegahan keterpisahan anak dari keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam
penyelenggaran pelayanan untuk anak-anak, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan
hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Alasan seperti ekonomi, pendidikan
dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan
penempatan anak dalam panti asuhan.
c. Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau panti
yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan
alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh / foster care, perwalian,
pengangkatan anak, dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis lembaga
seperti panti asuhan.
d. Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi
sebagai berikut:
1) Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan
dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap
anaknya;
2) Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak
diketahui;
3) Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi
sehingga demi keselamatan dan kesejahteran mereka, pengasuhan dalam keluarga
justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4) Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konﬂik sosial maupun bencana
alam.
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Langkah 4 : Fenomena Permasalahan Perlindungan Anak

1. T a n y a k a n k e p a d a p e s e r t a
mengenai arti gambar berikut:
2. S a m p a i k a n b a h w a g a m b a r
tersebut pada intinya
menunjukkan keluarga yang
bahagia.

3. Tunjukan gambar berikut:
4. Sampaikan bahwa terkadang keluarga
pun selalu menghadapi berbagai
guncangan yang dapat membuat
keluarga menghadapi berbagai
masalah.

5. Sampaikan mengenai berbagai masalah keberfungsian sosial dalam keluarga berikut ini:
a. Tidak dapat menjalankan peran sebagai orang tua seperti: Ibu meninggal, ayah
meninggal, sakit ﬁsik, sakit mental, migrasi, dipenjara,
b. Tidak memiliki kapasitas sebagai orang tua seperti: sakit, disabilitas, ketidakmatangan
emosi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
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c. Penolakan seperti: anak yang tidak diinginkan, melakukan penelantaran, kekerasan
ﬁsik dan/atau psikis.
d. Intra-role conﬂict seperti: konﬂik ayah dengan ibu, konﬂik dengan anak; dan/atau Interrole conﬂict misalnya ibu bekerja.
e. Anak yang tidak memiliki kapasitas dan/atau mengalami kedisabilitasan seperti:
mengalami epilepsi, disabilitas ﬁsik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
f. Keterbatasan sumber komunitas seperti: pengangguran, kriminalitas, dan sebagainya.
6. Sampaikan bahwa masalah keberfungsian sosial dalam keluarga dapat menyebabkan
anak mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan ﬁsik, psikis, seksual,
penelantaran, dan eksploitasi
7. Jelaskan mengenai berbagai bentuk kekerasan beserta contohnya sebagai berikut:

Pengertian
Kekerasan Fisik
Perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang yang mengakibatkan
rasa sakit, jatuh sakit atau luka
pada tubuh anak

Contoh
Memukul
Membanting
Mencakar
Membenturkan kepala
Menggigit
Mengguncang-guncangkan tubuh
Melempar
Membakar
Memaksa makan cabe
Meracuni
Dan lain-lain
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Pengertian
Kekerasan Psikis
Perbuatan yang mengakibatkan rasa
tidak nyaman, termasuk
merendahkan martabat dan
memperlakukan anak, bahkan
menimbulkan trauma yang
berkepanjangan terhadap anak.
Kekerasan ini sering terjadi berulangulang tanpa disadari oleh pelaku.

Contoh
Sering mengritik
Meremehkan
Membentak
Mempermalukan di depan umum
Tidak mencintai atau tidak menunjukkan
kasih sayang
Mengancam
Menghukum
Mengabaikan
Meninggalkan anak
Menjadikan anak sasaran kemarahan
Dan lain-lain

Kekerasan Seksual
Merupakan pemaksaan hubungan
seksual dengan cara tidak wajar
dan/atau tidak disukai, pemaksaan
hubungan seksual untuk tujuan
komersial atau interaksi antara
seorang anak dengan orang yang
lebih tua atau orang dewasa,
dimana anak dipergunakan sebagai
objek pemuas kebutuhan seksual
pelaku.

Pemerkosaan
Sodomi
Meraba alat kelamin, payudara,
Melacurkan anak
Promosi/distribusi pornograﬁ yang
melibatkan anak
Pelibatan anak dalam pertunjukan seks
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Pengertian
Penelantaran anak
Merupakan tindakan yang
dilakukan orang tua yang
mengabaikan kebutuhan anak dan
melakukan pembiaran jika anak
melakukan sesuatu yang
membayahakan

Contoh
Tidak memberi makanan sehat & bergizi
Tidak memberikan pakaian dan tempat
tinggal yang layak
Tidak diberi kesempatan bermain
Tidak diijinkan sekolah
Tidak memberikan imunisasi
Tidak medukung pendidikan
Tidak memberikan kasih saying
Tidak memberikan perhatian
Tidak mendengar pendapat anak
Meninggalkan anak yang masih kecil
sendirian di rumah tanpa pengasuh
Dan lain-lain

Eksploitasi anak
Anak yang dilacurkan
Segala aktivitas yang ditujukan

Pornograﬁ anak

untuk memanfaatkan tubuh anak

Anak yang digunakan untuk memancing

untuk kepentingan orang dewasa,

rasa iba

memanfaatkan tenaga anak di atas

Perkawinan anak

3 jam per hari dan terus menerus,

Anak dijual untuk membayar hutang

dan memanfaatkan keluguan anak

Memecah batu dan pekerjaan terburuk

untuk kepentingan orang dewasa.

bagi anak lainnya
Dan lain-lain
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8. Sampaikan bahwa kekerasan terhadap anak di atas dapat tumpang tindih satu sama lain.
Anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering sekali mengalami lebih dari satu jenis
kekerasan di dalam hidupnya.
9. Tanyakan kepada peserta mengenai permasalahan perlindungan anak di tempat tinggal
mereka. Minta 2-3 orang yang menceritakan permasalahan perlindungan anak sering
dialami oleh anak-anak di wilayahnya.

Langkah 5 : Ciri-ciri Anak yang Mengalami Kekerasan
1. Sampaikan bahwa untuk dapat menyimpulkan kekerasan apa yang dialami oleh anak yang
kita dampingi, kita perlu memahami ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan.
2. Sampaikan bahwa ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan dapat kita lihat dari ciri-ciri
ﬁsiknya dan juga perilakunya.
3. Sampaikan ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan ﬁsik, psikis, seksual, penelantaran
dan eksploitasi sebagai berikut:
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Jenis
Kekerasan

Kekerasan
Fisik

Kekerasan
psikis

Ciri-ciri perilaku

Ciri-ciri ﬁsik

Luka yang tidak dapat
dijelaskan, sering kali di bagian
lengan sebelah luar
Luka bakar (termasuk bekas
rokok)
Luka gigitan manusia
Tulang retak
Pulang ke rumah dengan lukaluka atau memar
Baju rusak atau robek

Takut pada orang tua tanpa penjelasan
Menunjukkan perilaku agresif dan sulit
dikendalikan
Menepis/menyentak kalau didekati atau
disentuh
Enggan merubah posisi karena merasakan
sakit ketika berubah posisi
Depresi
Menarik diri
Lari dari rumah

Mata merah atau hitam
(karena menangis atau tidak
bisa tidur)
Berantakan
Gemetaran
Dijauhi atau menjauhi temanteman baik sebelumnya
Menjadi sangat tidak
menentu mood-nya
Berusaha menghindari dan
pergi dari rumah

Merajuk, memainkan rambut, mengayunayunkan sebagian atau seluruh tubuh
Tidak tertarik bermain
Takut melakukan kesalahan
Tiba-tiba mengalami masalah bicara
Melukai diri sendiri
Takut orang tuanya bertanya terkait
dengan sikap mereka
Perkembangan psikis mengalami
hambatan
Agresif pada anak yang lebih kecil
Prestasi menurun
Punya masalah tidur
Mengalami kecemasan
Menjadi lebih pendiam dan menarik diri
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Jenis
Kekerasan

Kekerasan
Seksual

Ciri-ciri perilaku

Ciri-ciri ﬁsik

Mengalami rasa sakit atau
gatal di area genital

Perubahan mendadak menjadi agresif
atau justru menarik diri

Mengalami luka atau
perdarahan di area genital

Takut ditinggalkan dengan orang-orang
tertentu

Tertular Penyakit Menular
Seksual (PMS)
Infeksi genital
Sakit di area perut
Tidak nyaman berjalan
atau duduk
Hamil

Mengalami mimpi buruk
Lari dari rumah
Pengetahuan tentang informasi seksual
melebihi usianya
Menggambar atau tiba-tiba memahami
istilah-istilah seksual
Ngompol
Masalah makan
Melukai diri sendiri bahkan kadang
sampai percobaan bunuh diri
Mengatakan punya rahasia tapi tidak
mau mengungkapkan
Memakai obat terlarang
Tiba-tiba punya sumber uang yang tidak
bisa dia jelaskan
Tidak bisa lagi berkumpul dengan temanteman seusianya (bisaanya pada remaja)
Bersikap sensual secara eksplisit pada
orang dewasa di sekitarnya
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Jenis
Kekerasan
Penelantaran

Ciri-ciri perilaku

Ciri-ciri ﬁsik
Kelaparan
Mencuri makanan dari anak
lain
Kotor dan bau
Berat badan turun dan
berada di bawah normal
Berpakaian tidak
sebagaimana mestinya

Selalu mengeluh lelah setiap saat
Tidak mau diperiksa dokter
Berteman hanya dengan sedikit
orang
Mengatakan kalau ditinggal sendiri
dan tidak ada yang mengawasi

Berkeliaran di jalan
Eksploitasi

Beberapa anak jadi suka berbohong,
takut, sulit membina relasi sosial, tidak
mengenal kasih sayang

Bekerja kasar (kuli angkut,
pecah batu, PRT, dan lainlain)

Harga diri sendah dan perilaku
destruktif

Menjadi pekerja seks
Dinikahkan di usia anak

Mengalami kecemasan, panik, depresi

Dikirim ke tempat lain
(migrasi)

Gangguan kepribadian

Langkah 6 : Dampak Kekerasan terhadap Anak
1. Sampaikan bahwa dampak dari kekerasan terhadap anak berbeda-beda dan tidak semua
dapat langsung dilihat oleh orang lain. Yang terburuk anak sampai frustasi dan memiliki
keinginan untuk melakukan bunuh diri.
2. Sampaikan pula bahwa setiap jenis kekerasan terhadap anak berdampak pada perasaan,
pikiran dan perilaku.
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3. Sampaikan dampak kekerasan terhadap anak yang berdampak pada perasaan, pikiran dan
perilaku berikut ini:

Dampak kekerasan: PERASAAN
Fisik
Merasa tidak
dihargai

Psikis
Gangguan emosi
(merasa tidak
dicintai, tidak
dihargai, tidak
diinginkan)

Bentuk Kekerasan
Seksual
Penelantaran
Rendahnya rasa
dihargai
Khawatir/ cemas
Keluhan
psikosomatis
Depresi

Merasa
kehilangan/
ditinggalkan
Perasaan
ditindas
(pengaruh
larangan)
Merusak
kemampuan
untuk berempati
pada orang lain

Eksploitasi
Ganguan pada
tumbuh kembang
Rendah diri
akibat jejang
pendidikan yang
rendah atau
terhenti.

Dampak kekerasan: PIKIRAN
Fisik
Merusak
kemampuan
untuk
menikmati
hidup
Mengalami
gangguan
berpikir

Psikis
Gangguan
sosial (memandang dunia
secara negatif)·
Kelekatan yang
mencemaskan
dengan orang
tua
Khawatir atau
tidak percaya

Bentuk Kekerasan
Seksual
Penelantaran
Ketidakberdayaan yang
dipelajari
Amarah/
permusuhan
Masalah
hubungan
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Menurunnya
kemampuan
intelektual
secara umum,
karena
kurangnya
stimulasi
orangtua
Umumnya
mengalami
keterlambatan
perkembangan

Eksploitasi
Rendahnya/
terganggunya
aspek kognitif
termasuk tingkat
pendidikan
Ketidakmampuan
mempertahankan
hubungan,
orientasi hanya
pada faktor
ekonomi.

Dampak kekerasan: PERILAKU
Fisik

Psikis

Gejala-gejala
kejiwaan seperti
ketidak
mampuan
menahan
kencing,
kemarahan
yang meledakledak, hiper
aktif, atau
menunjukkan
perilaku yang
aneh

Masalah
perilaku
(kecemasan,
agresif,
bermusuhan)

Punya masalah
belajar di
sekolah

Perasaan
rendah diri,
menarik diri;
kurang
komunikasi

Menarik diri
Selalu
mengambil
posisi
berlawanan
Waspada yang
berlebihan
Tidak mampu
mengontrol
perilakunya

Pada bayi,
menjadi lekas
marah dan
terkadang
salah arah
dalam
perkembangan

Bentuk Kekerasan
Seksual
Penelantaran
Perilaku
seksual yang
tidak pantas
Agresif
Anti sosial·
Menyakiti diri
sendiri
Kesulitan di
sekolah
Lari dari rumah

Kelekatan yang
mencemaskan
dengan orang
tua
Khawatir atau
tidak percaya

Perilaku dewasa
semu
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Melakukan
kekerasan
Perilaku yang
menyakiti diri
sendiri, yang
terburuk
sampai upaya
bunuh diri
Cenderung
menjadi
dewasa semu
Terlibat
perbuatan
melanggar
aturan
Bolos sekolah

Eksploitasi
Pola kerja yang
tidak menentu
/kerja tidak
terampil,
Penyalahgunaan obat-obatan
dan minuman
terlarang.
Ketidakmampuan mempertahankan
hubungan.
Keterpisahan
keluarga.
Penyakit infeksi
menular
seksual
Lingkaran
kemiskinan
/siklus
kekerasan

Langkah 7 : Pendekatan Ekologi
1. Sampaikan bahwa sebagai case worker/pendamping, kita harus melihat anak sebagai
individu yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jiwa anak seperti 'kertas kosong' sehingga
apapun pikiran yang muncul dirinya hampir sepenuhnya muncul dari pembelajaran dan
pengalaman mereka
2. Sampaikan mengenai pendekatan ekologi berikut ini:

Sistem
Kesehatan

Masyarakat Luas
Teman sebaya

Sistem
Pendidikan

Keluarga
Orang tua
Faktorfaktor
Risiko

Sistem
Hukum

Anak
Pengasuh

Sistem
Kesos

Faktorfaktor
Daya
Tahan

Keluarga besar
Orang dewasa lain
Sistem
Sosial

Guru, dokter, penegak hukum,
pekerja sosial, kader dsb
Faktor-faktor
Perlindungan
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Sistem Mata
Pencaharian

a. Inti dari pendekatan ekologi yakni, seorang anak akan dipengaruhi oleh lingkungannya
dalam proses perkembangannya
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak tersebut tersusun dalam lingkaran-lingkaran
yang berlapis yang meliputi orang tua dan pengasuh yang merupakan lingkaran yang
paling dekat dengan anak, diikuti oleh keluarga dan keluarga besar, teman sebaya dan
orang dewasa lainnya, serta masyarakat luas dan berbagai sistem lainnya seperti sistem
kesehatan, pendidikan, sosial, dan sistem mata pencaharian.
c. Dengan memperhatikan pendekatan ekologi, kita perlu memfokuskan penanganan kita
pada tiga tingkatan yakni tingkat mikro, mezzo, dan makro.
1) Penanganan di tingkat mikro berfokus pada individu dan keluarga.
2) Penanganan di tingkat mezzo berfokus pada kelompok-kelompok kecil dan
menengah seperti lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan organisasi lainnya.
3) Penanganan di tingkat makro berfokus pada sistem yang lebih luas seperti sistem
kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, sistem sosial, kebijakan dan sistem lainnya.
Langkah 8 : Pentingnya Manajemen Kasus dalam Perlindungan Anak
1. Sampaikan bahwa mengingat permasalahan perlindungan anak yang kompleks, untuk itu
dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat mengkoordinasikan berbagai layanan yang
tersedia. Manajemen kasus adalah solusi.
2. Sampaikan mengenai pentingnya manajemen kasus dalam perlindungan anak berikut
ini:
a. Manajemen kasus berfokus pada individu anak dan keluarganya
b. Manajemen kasus dapat mengatasi masalah perlindungan yang kompleks
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c. Manajemen kasus dilakukan oleh satu orang pendamping yang secara secara intens
menangani kasus yang menjadi tanggung jawabnya
3. Jelaskan mengenai beberapa alasan pentingnya menggunakan manajemen kasus
sebagai berikut:
a. Tepat = sesuai dengan kebutuhan anak.
b. Sistematis = memiliki tahapan yang jelas mulai dari proses penerimaan kasus hingga ke
pengakhiran atau rujukan, sehingga diketahui mengenai status kasus yang ditangani.
c. Tepat waktu = merespon sesuai dengan tingkat urgensi suatu kasus dengan
memperhatikan keselamatan anak.
d. Koordinasi = manajemen kasus dapat mengkoordinasikan layanan dan dukungan dalam
sistem rujukan multi sektoral untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan mengatasi
berbagai masalah yang dialami anak dan keluarga. Sistem dukungan dapat berupa
layanan formal seperti layanan kesehatan, psikologis dan sebagainya; maupun layanan
informal seperti dukungan dari keluarga ataupun masyarakat.
4. Sampaikan beberapa praktik baik mengenai manajemen kasus sebagai berikut:
a. Save the Children International menerapkan Common Approach A Steps to Protect yang
berbasiskan manajemen kasus .
b. Global Alliance Social Service Workforce mengembangkan panduan manajemen kasus.
c. Di Indonesia, manajemen kasus telah mereuniﬁkasi anak yang mengalami masalah
pengasuhan dan perlindungan kembali ke keluarganya.
d. Di Afrika, manejemen kasus digunakan untuk program / layanan psikososial terutama
untuk perlindungan dan pengasuhan anak.

31

e. Di Inggris, manajemen kasus digunakan untuk mendukung intervensi keluarga.
f. Di Philipina, manajemen kasus digunakan untuk program / layanan untuk anak jalanan.
g. Di USA, manajemen kasus digunakan untuk berbagai pelayanan individual.
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SESI 2
Pengertian dan Proses Manajemen Kasus

RELAWAN

Ringkasan
Tidak sedikit kasus yang mungkin pernah kita temui di lapangan mengalami berbagai jenis
permasalahan, misalnya mengalami masalah pengasuhan sekaligus mengalami masalah
administrasi kependudukan, hukum dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya
kerjasama yang baik diantara berbagai pihak, layanan, dan/atau profesi dalam menangani
kasus-kasus tersebut. Manajemen kasus adalah solusi dengan mengkoordinasikan berbagai
pihak, layanan, dan/atau profesi dalam penanganan kasus.

Hasil Pembelajaran
Tujuan dari sesi ini yakni setelah menerima pembelajaran peserta diharapkan dapat:
a. Menjelaskan dasar-dasar manajemen kasus
b. Menjelaskan tim manajemen kasus
c. Menjelaskan dan mendemonstrasikan proses manajemen kasus
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Pokok Bahasan dan Langkah-langkah

Pokok Bahasan
Dasar-dasar manajemen kasus

Langkah-langkah
Langkah 1 : Pengertian manajemen kasus
Langkah 2 : Tujuan dan komponen utama dalam
manajemen kasus

Tingkatan peran dalam
manajemen kasus

Langkah 3 : Peran-peran dalam manajemen kasus
Langkah 4 : Gambaran umum proses manajemen kasus
Langkah 5 : Identiﬁkasi masalah/proses awal

Proses manajemen kasus

Langkah 6 : Proses asesmen
Langkah 7 : Proses penyusunan perencanaan intervensi
Langkah 8 : Proses pelaksanaan intervensi
Langkah 9 : Proses monitoring dan evaluasi
Langkah 10: Proses terminasi

Total Jam
360 menit / 6 jam
Media Pembelajaran
Flipchart, kertas plano, kertas metaplan, isolasi, modul.

Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi kelompok, simulasi
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Langkah 1: Pengertian manajemen kasus
1. Sampaikan bahwa hari ini kita akan mengenal manajemen kasus membicarakan tentang
manajemen kasus.
2. Sampaikan saya yakin Bapak/Ibu yang hadir disini memiliki pengalaman dalam menangani
kasus.
3. Ajak peserta untuk melakukan diskusi mengenai pengalamannya dalam menangani
kasus
a. Minta peserta untuk membentuk 3-4 kelompok.
b. Minta peserta untuk mendiskusikan dan menuliskan secara singkat mengenai:
1) Kasus yang pernah ditangani (1 kasus).
2) Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani kasus tersebut.
3) Pihak-pihak yang dilibatkan dalam menangani kasus tersebut.
c. Minta seluruh kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
d. Ucapkan terima kasih atas partisipasi peserta .
4. Jelaskan pengertian manajemen kasus sebagai berikut:
Manajemen kasus dalam perlindungan anak merupakan suatu langkah sistematis untuk
mengatur dan melakukan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan
dan/atau kesejahteraan anak dan keluarganya secara tepat, sistematis dan tepat waktu
melalui dukungan langsung, sistem dukungan lokal, dan/atau rujukan sesuai dengan tujuan
pelayanan (Save the Children, 2017, Common Approach Steps to Protect)
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Langkah 2: Tujuan dan Komponen Utama dalam Manajemen Kasus
1. Ajak peserta untuk mengingat kembali pengertian manajemen kasus yang telah
dijelaskan sebelumnya.
2. Jelaskan mengenai tujuan manajemen kasus sebagai berikut:
a. Memastikan anak dan keluarga terpenuhi kebutuhan dasar-dasarnya sesuai dengan hakhak mereka
b. Memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga
c. Menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial anak dan keluarga dalam
mengatasi permasalahan yang dialami
d. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan perlindungan anak guna
memberikan pelayanan yang optimal bagi anak dan keluarga serta komunitas lainnya
e. Memberikan input bagi perumusan kebijakan perlindungan anak
3. Sampaikan bahwa selain memiliki tujuan, manajemen kasus pun memiliki dua komponen
utama yakni komponen proses dan komponen sistem.
4. Jelaskan mengenai komponen utama dalam Manajemen Kasus sebagai berikut:
Komponen
Sistem

Komponen yang dapat mendukung
praktik/proses manajemen kasus

Komponen
Proses
Komponen yang terkait pada aktivitas
langsung penanganan kasus yang
merujuk pada proses/tahapan
penanganan kasus²
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a. Komponen proses adalah komponen terkait pada aktivitas langsung penanganan kasus,
sedangkan komponen sistem adalah komponen yang dapat mendukung praktik
manajemen kasus itu sendiri
b. Dalam menciptakan suatu manajemen kasus yang baik, kita tidak hanya berfokus pada
komponen proses saja, melainkan harus memfokuskan pula pada komponen sistem.
c. Elemen dalam komponen sistem ini sangat bervariasi seperti:
1) Kebijakan, hukum, regulasi, dan/atau standar sebagai landasan digunakannya
pendekatan manajemen kasus;
2) Struktur dan tugas tim manajemen kasus;
3) Sumber daya manusia yang terampil;
4) Praktik supervisi;
5) Sumber ﬁnansial dan material yang memadai;
6) Keterlibatan anak dan keluarga
7) Manajemen data dan proses monitoring evaluasi.
d. Sedangkan elemen dalam komponen klien merujuk pada proses/tahapan manajemen
kasus itu sendiri mulai dari kontak awal dan identiﬁkasi kasus hingga terminasi yang akan
dibahas pada sesi selanjutnya yang membahas mengenai proses manajemen kasus.

2

Simmel, Cassandra., dkk. 2014. Case Management Toolkit: A User's Guide for Strengthening Case Management
Services in Child Welfare. USAID; dan Arega, Addishiwot., dkk. 2017. Integrating Case Management for
Vulnerable Children: A Process Guide for Assessing and Developing an Integrated Case Management System in
Eastern and Southern Africa. UNICEF.
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5. Ajak seluruh peserta agar dapat mendorong terciptanya seluruh elemen dalam
komponen sistem maupun komponen proses di dalam melaksanakan manajemen
kasus.

Langkah 3: Peran-Peran dalam Manajemen Kasus
1. Sampaikan bahwa terdapat tiga tingkatan peran dalam manajemen kasus yakni manajer
kasus, supervisor, dan case worker/pendamping.
2. Sampaikan mengenai kewenangan utama seorang Manajer Kasus berikut ini:
Kewenangan utama dari manajer kasus adalah menerima rujukan dan menetapkan kasus
yang akan ditangani, serta mendistribusikannya pada case worker/pendamping.
3. Sampaikan tugas Manajer Kasus berikut ini:
a. Mengecek kelayakan dari kasus yang dirujuk dari beberapa pihak (Dinas Sosial, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA, Kepolisian, Rumah
Sakit, sekolah, LKSA, LSM, lembaga lainnya, dan komunitas) untuk ditangani;
b. mendelegasikan penanganan kasus kepada kelompok jabatan fungsional / pelaksana.
c. Melakukan rujukan ke lembaga lain dan memastikan agar anak atau keluarga yang
dirujuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya.
d. Memonitor proses penanganan kasus sejak tahap awal sampai dengan tindak lanjut.
e. Memprakarsai pembahasan kasus.
f. Memprakarsai pertemuan koordinatif untuk meningkatkan pemahaman terhadap
masalah anak dan memadukan penggunaan berbagai sumber.
g. Melakukan advokasi terkait perumusan etika bekerja dengan anak, identiﬁkasi
sumber dan distribusi sumber.
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4. Sampaikan bahwa peran manajer kasus untuk konteks UPTD PPA dilaksanakan oleh Kepala
UPTD PPA
5. Sampaikan pula bahwa tugas manajer kasus berbeda dengan tugas supervisor dan case
worker/ pendamping yang langsung menangani kasus.
6. Sampaikan mengenai kewenangan utama seorang supervisor berikut ini:
Meskipun supervisor turut menangani kasus, akan tetapi kewenangan utama supervisor
adalah melakukan supervisi kepada case worker/pendamping
7. Jelaskan tiga fungsi superivisi yang dilakukan oleh supervisor berikut ini:
a. Fungsi edukatif dilakukan supervisor untuk meningkatkan kompetensi case worker/
pendamping dengan memberikan umpan balik konstruktif terhadap kinerja case
worker/ pendamping secara teratur; mendiskusikan hal-hal yang menghambat
pelaksanaan tugas karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai case
worker; serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan
kompetensi case worker/ pendamping.
b. Fungsi suportif dilakukan supervisor dengan mendukung case worker/pendamping
mengatasi masalah atau keterbatasan termasuk masalah pribadi yang kemungkinan
menghambat pelaksanaan tugasnya
c. Fungsi administratif dilakukan supervisor dengan membantu case worker/pendamping
agar memahami tanggung jawab dan tugasnya; mereview seluruh tugas yang dilakukan
dalam bentuk jurnal, catatan kasus, dan laporan kasus; serta mendukung dokumentasi
proses dan hasil pelaksanaan tugas
8. Sampaikan bahwa untuk konteks UPTD PPA saat ini belum ada posisi khusus supervisor di
dalam susunan organisasi UPTD PPA. Fungsi supervisi dapat dilakukan pula oleh Kepala
UPTD PPA yang juga berperan sebagai manajer kasus.
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9. Tanyakan kepada peserta menurut Bapak / Ibu, ketika peran supervisor dan manajer
dibebankan kepada satu orang, apa yang akan terjadi? Adakah perbedaan yang signiﬁkan
antara peran seorang supervisor dengan seorang manajer?
10.Sampaikan perbedaan seorang supervisor dan manajer berikut ini:

Supervisor vs Manajer
Kolaborasi

MANAJER

SUPERVISOR

Pengaturan dan koordinasi
kegiatan organisasi
Mengacu pada kebijakan
organisasi
Dilakukan oleh para pimpinan
organisasi baik pada tingkat
Kepala/Direktur, Kepala Bidang
atau Kasubid/Kasie
Mencapai tujuan-tujuan organisasi

Pengembangan kopetensi
profesional
Proses reﬂektif dan analisis kritis
Dilakukan oleh profesional
mengacu pada kaidah profesi
Akuntabilitas, kualitas layanan,
dan pencapaian tujuan layanan
Kolaborasi
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11. Sampaikan mengenai kewenangan utama seorang pendamping/case worker berikut ini:
Case worker/pendamping merupakan seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi
kasus dengan intensif mulai dari penerimaan kasus hingga pengakhiran.
12. Sampaikan tugas case worker/pendamping berikut ini:
a. Menerima rujukan kasus dari manajer kasus.
b. Menemui lembaga perujuk untuk memahami latar belakang kasus dan menjelaskan
penugasan sebagai case worker/pendamping yang mendapat mandat dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
c. Melakukan penanganan kasus dengan prosedur yang dimulai dari kontak awal, kontrak,
asesmen, perencanaan intervensi, intervensi sampai dengan terminasi dan tindak lanjut.
Pada situasi darurat, penanganan kasus tidak selalu dilakukan berdasarkan tahapan
tetapi sangat ﬂeksibel sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus.
d. Mengikuti pertemuan supervisi dengan supervisor. Supervisi dilakukan sesuai
kebutuhan case worker/pendamping agar penanganan kasus klien dapat berkualitas.
e. Mengikuti pertemuan reguler untuk evaluasi pelayanan.
f. Mengikuti pertemuan koordinatif dengan pemangku kepentingan perlindungan anak
untuk mengintensi an pemahaman terhadap masalah anak dan memadukan
penggunaan berbagai sumber.
13. Sampaikan bahwa untuk konteks UPTD PPA peran case worker/pendamping dilaksanakan
oleh jabatan fungsional/pelaksana lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPTD selaku
manajer kasus.
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Langkah 4: Gambaran Umum Proses Manajemen Kasus
1. Sampaikan bahwa selanjutnya kita akan memahami dan mempraktikan proses manajemen
kasus.
2. Sampaikan bahwa proses manajemen kasus terdiri atas: ideniﬁkasi masalah / proses awal,
asesmen, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi.
3. Tunjukan bagan berikut ini:

Identiﬁkasi Masalah/
Proses awal

Pengumpulan
Data

Rencana
Intervensi

Terminasi

Evaluasi

Asesmen

Review
kasus

Pelaksanaan
Intervensi

4. Sampaikan bahwa pada sesi ini kita akan membahas proses manajemen kasus satu per-satu
mulai dari identiﬁkasi masalah / proses hingga terminasi.
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Langkah 5: Identiﬁkasi Masalah / Proses Awal
1. Sampaikan bahwa saat ini kita akan memahami identiﬁkasi masalah / proses awal hingga
mempraktikan salah satu kegiatannya.
2. Sampaikan mengenai deﬁnisi identiﬁkasi masalah / proses awal berikut ini:
Identiﬁkasi masalah / proses awal merupakan kesempatan bagi pendamping/case worker
untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap calon klien dan melakukan kontrak layanan
secara profesional. Pada proses ini pun case worker telah memperoleh informasi awal
mengenai permasalahan klien.
3. Sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Identiﬁkasi Masalah/
Proses Awal berikut ini:
a. Menerima rujukan kasus dari instansi/lembaga/masyarakat melalui manajer kasus.
b. Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi/masyarakat yang merujuk kasus.
c. Mempelajari dokumen terkait calon klien melalui catatan kasus atau formulir rujukan
dari lembaga/instansi dan masyarakat perujuk.
d. Melakukan kontak langsung dengan calon klien, memperkenalkan diri, dan menjelaskan
layanan yang disediakan.
e. Mendorong calon klien menyampaikan masalahnya .
f. Melakukan wawancara singkat dengan calon klien guna mendapatkan gambaran singkat
tentang masalahnya dan mengerti harapan keluarga terkait situasi anak.
g. Membuat analisa dan keputusan singkat dan tepat tentang apakah calon klien dapat
memperoleh pelayanan/tidak di lembaga kita; dan apakah calon klien bersedia menerima
pelayanan/tidak di lembaga kita.
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h. Bila masalah calon klien tidak sesuai dengan kompetensi lembaga dimana kita bekerja
dan/atau membutuhkan pihak lain untuk penanganan awal dan/atau klien tidak bersedia
mendapatkan pelayanan, case worker/pendamping berkewajiban melakukan rujukan
kepada pihak lain yang memiliki kapasitas untuk melayani calon klien.
i. Bila calon klien menyepakati, maka case worker/pendamping akan membuat
kesepakatan dengan calon klien untuk membahas tujuan pelayanan, diikuti dengan
penandatanganan kontrak pelayanan
4. Jelaskan instrumen yang digunakan pada identiﬁkasi masalah / proses awal sebagai
berikut:
a. Formulir rujukan anak/keluarga dari pihak lain kepada lembaga - diisi oleh orang/lembaga
yang merujuk kasus kepada lembaga kita
b. Formulir kontrak/persetujuan anak untuk menjadi klien - yang menjadi dasar
dilakukannya pendampingan/penanganan kasus
c. Formulir kontrak/persetujuan keluarga untuk menjadi klien - yang juga menjadi dasar
dilakukannya pendampingan/penanganan kasus
d. Formulir rujukan anak/keluarga dari lembaga kepada pihak lain (pada kontak awal) digunakan apabila masalah calon klien tidak sesuai dengan kompetensi lembaga kita
dan/atau membutuhkan pihak lain untuk penanganan awal dan/atau calon klien tidak
bersedia mendapatkan pelayanan.
5. Sampaikan bahwa: tantangan terbesar pada proses ini yakni pada saat melakukan
membuat kesepakatan dengan calon klien untuk membahas tujuan pelayanan dan
penandatanganan kontrak. Untuk itu kita akan mempraktikan bagaimana kegiatan ini
dilakukan.
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6. Minta peserta untuk mensimulasikan proses kontrak dengan cara sebagai berikut:
a. Minta 2 orang peserta untuk maju ke depan dan mempraktekan salah satu kegiatan
dalam proses ini. 1 orang berperan menjadi pendamping/case worker, dan 1 orang
lainnya menjadi calon klien.
b. Persilahkan case worker/pendamping untuk praktik melakukan kontrak
menggunakan formulir kontrak/persetujuan anak dan formulir kontrak/persetujuan
keluarga yang telah disediakan dan menyampaikan kepada peserta lain yang menjadi
klien.
c. Minta peserta yang lain untuk memperhatikan.
d. Ucapkan terima kasih dan mintalah 2-3 orang perwakilan peserta untuk memberikan
komentar terhadap praktik yang dilakukan.
7. Ucapkan terima kasih atas komentar yang diberikan dan sampaikan hal-hal penting yang
harus dilakukan pada saat melakukan kontrak berikut ini:
a. Awali kegiatan tersebut dengan memperkenalkan diri, lembaga, beserta layanan yang
diberikan lembaga.
b. Bacakan setiap poin yang ada di dalam formulir
kontrak / persetujuan anak maupun keluarga agar
calon klien maupun keluarga dapat memahaminya.
Apabila calon klien atuapun keluarga memahami
setiap poin dalam formulir, akan memudahkan case
worker/pendamping dalam melakukan tahapan
manajemen kasus selanjutnya terutama proses
asesmen.
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c. Biarkan anak ataupun keluarga yang memberikan centang (√) pada formulir.
d. Sepakati dan catat harapan/tujuan layanan yang diinginkan calon klien ataupun
keluarga. Apabila harapan/tujuan yang diharapkan tidak sesuai dengan kapasitas
pendamping/lembaga, berikan penjelasan kepada calon klien dan keluarga terkait
harapan/kebutuhan mereka yang mungkin bisa dirujuk ke pendamping/lembaga lain
yang memiliki kompetensi yang tepat.
e. Akhiri dengan membuat janji untuk pertemuan selanjutnya.
8. Sampaikan pula bahwa case worker/pendamping dapat melakukan kunjungan rumah
dalam melakukan identiﬁkasi masalah / proses awal. Adapun hal-hal yang perlu
diperhatikan ketika melakukan kunjungan ke rumah klien antara lain:
a. Perhatikan penerangan: apakah cukup, apakah masuk sinar matahari
b. Buat catatan mengenai akses menuju rumah klien, disesuaikan dengan kondisi
disabilitas/masalah yang dihadapi anak: jauh-dekat, bagaimana tingkat kesulitannya
c. Selalu perhatikan (dan catat) tipe orang-orang disekitar rumah klien ketika dalam
perjalanan menuju rumah klien.
d. Bersikap dan berjalan dengan percaya diri dan kecepatan yang tidak terlalu
cepat/lambat.
e. Sebelum mengunjungi klien/keluarga, usahakan menelepon atau mengabari
klien/keluarga terlebih dahulu.
f. Dilarang memasuki rumah klien tanpa ada sambutan dari penghuni rumah.
g. Jika memungkinkan, datanglah berpasangan dengan case worker/pendamping lainnya.
h. Hindari menggunakan atau membawa barang/perhiasan/gadget mewah.
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i. Selalu waspada pada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, diduga dan lokasi alat
berbahaya seperti senjata berapi/tajam, pisau, gunting, kampak yang terletak pada
tempat yang tidak wajar.
j. Identiﬁkasi letak dapur karena disitu lokasi disimpannya senjata tajam, kompor yang
dapat membahayakan anak.
k. Jika memungkinkan, selalu waspada berdiri tidak jauh dengan lokasi pintu keluar untuk
antisipasi bahaya.
l. Jika sekiranya anda dalam kondisi/posisi/perjalanan yang sakit atau beresiko
membahayakan, segera beritahukan manajer kasus/supervisor Anda
m. Berpenampilan rapih dan bersikap professional sesuai. Kerapihan dapat mengesankan
Anda menjaga tanggung jawab Anda dengan baik dan benar.
n. Tidak membawa/menerima barang apapun dari rumah klien tanpa seijin klien. Apabila
menerima makanan, barang, ataupun bentuk lainnya, harap lapor kepada manajer
kasus/supervisor Anda.
o. Sebutkan nama klien dan anggota keluarga untuk mempermudah interaksi. Misalnya:
gunakan sebutan Bapak/Ibu/Mbak/Mas/Kang/Teh/Aa apabila anda bertugas di Jawa
Barat.
p. Selalu mendorong partisipasi klien dengan selalu menanyakan opini dan saran.
q. Hindari penilaian/judgement baik/buruk.
Hindari sikap ketus, tidak sopan, berjarak, dan
kaku dapat membuat klien dan keluarganya
tidak nyaman. Bersikaplah jujur, amanah, dan
tenang kepada klien dan keluarganya.
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Langkah 6: Proses Asesmen
1. Sampaikan bahwa saat ini kita akan memahami proses asesmen hingga berbagai instrumen
yang digunakan. Kita pun akan mencoba mempraktikan beberapa instrumen yang
digunakan untuk proses ini.
2. Sampaikan deﬁnisi asesmen berikut ini:
Asesmen bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami permasalahan, kebutuhan, dan
potensi yang dimiliki klien guna menyusun rencana dan tindakan yang tepat. Asesmen tidak
hanya berupa kegiatan pengumpulan informasi, melainkan mencakup kegiatan analisis dan
penilaian motivasi, kapasitas, dan peluang yang dimiliki oleh klien dan keluarga, hingga
pengambilan keputusan.
3. Sampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses asesmen berikut ini:
a. Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan klien melalui wawancara
dengan klien, orangtua, keluarga, masyarakat dan pihak terkait lainnya menggunakan
instrumen yang sudah ditetapkan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah meminta klien
menceritakan atau menuliskan pengalaman hidupnya.
b. Asesmen dilakukan di tempat yang aman dan nyaman bagi anak
c. Menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk memudahkan anak dalam
menyampaikan informasi misalnya mengajak anak bermain, bercerita, menggambar dan
melibatkan teman-temannya
d. Asesmen dapat menggunakan berbagai instrumen seperti ecomap, genogram, histrory
map, life road map, mobilty map, napoleon hills, hingga body map.
e. Menggali informasi tambahan melalui kunjungan rumah, kunjungan sekolah, dan
kunjungan ke pihak-pihak yang relevan dengan masalah klien.
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f. Mendokumentasikan hasil asesmen pada instrumen, buku atau media lainnya
g. Apabila akan mengambil gambar, video ataupun merekam suara, pastikan telah
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien dan keluarga.
h. Asesmen dapat melibatkan berbagai pihak dan para profesional lain sesuai dengan
kebutuhan dan jenis masalah klien
i. Menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dialami klien dan keluarga sebagai dasar
untuk merumuskan rencana intervensi
4. Sampaikan instrumen yang digunakan dalam proses asesmen berikut ini:
a. Instrumen asesmen awal anak - yang digunakan pada awal asesmen untuk menggali
identitas, pendidikan, informasi tentang keluarga, situasi anak saat ini, aktivitas seharihari, hubungan/komunikasi anak dengan keluarga, hingga kondisi kesehatan dan
keterampilan yang dimiliki anak.
b. Instrumen asesmen kerentanan keluarga - yang juga digunakan pada awal asesmen
untuk menggali identitas orangtua dan kondisi keluarga, perkembangan anak, isu
pengasuhan, isu ekonomi, isu perlindungan dan isu pendidikan.
c. Instrumen asesmen Bio Psiko Sosial Spiritual (BPSS) - digunakan pada asesmen lanjutan
untuk memahami kondisi ﬁsik/biologis, psikologis, sosial, dan spiritual klien, hingga
situasi pengasuhan yang meliputi keselamatan, permanensi, dan kesejahteraan diri klien.
d. Genogram - sebuah diagram/gambar pohon keluarga yang menunjukkan struktur
keluarga dan hubungan klien dengan keluarganya.
e. Ecomap - alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan seseorang atau suatu
keluarga di dalam suatu konteks sosial/ lingkungan sosialnya.
f. History map - untuk mengetahui riwayat klien atau kronologi kasus yang dialami.
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g. Life road map - alat yang digunakan untuk mengetahui informasi mengenai sejarah
kehidupan klien beserta peristiwa yang membahagiakan dan yang menyedihkan.
h. Mobility map - untuk mengetahui rutinitas perpindahan klien seharihari. Umumnya digunakan terhadap klien dengan tingkat mobilitas
tinggi seperti anak jalanan, gelandangan, dan sebagainya.
i. Body map - untuk mengetahui bagian tubuh yang mengalami
kekerasan baik ﬁsik maupun seksual.
j. Napoleon hills - untuk mengetahui cita-cita ataupun harapan klien di
masa mendatang.
5. Sampaikan cara melakukan asesmen menggunakan genogram berikut ini:
a. Gambarlah bentuk persegi mewakili laki-laki dan bulat untuk perempuan. Cantumkan
nama di bawah simbol dan usia di dalam simbol, jika diketahui.
b. Bila telah meninggal dunia, berikan tanda silang di simbol tersebut.
c. Bila telah menikah, hubungkan kedua simbol dengan garis penghubung.
d. Bila bercerai, berikan tanda garis dua pendek pada garis di antara pihak laki-laki dan
perempuan yang bercerai.
e. Untuk menunjukkan bahwa pasangan tersebut memiliki anak, tambahkan garis ke
bawah sesuai dengan jumlah anak yang mereka miliki. Sama halnya dengan orangtua,
gambarlah bentuk persegi apabila anak berjenis kelamin laki-laki dan/atau lingkaran
apabila anak berjenis kelamin perempuan.
f. Lengkapi informasi yang dibutuhkan lainnya seperti riwayat penyakit, tanggal
menikah/bercerai, hambatan yang dimiliki, informasi pekerjaan, jumlah penghasilan,
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tempat tinggal, dan sebagainya. Informasi terkait individu tambahan dapat dituliskan di
bawah simbol (persegi / lingkaran), sedangkan informasi tanggal meniah/bercerai
dituliskan di bawah garis penghubung.
g. Gambarkan hubungan klien dengan anggota keluarga lainnya dengan menggunakan
garis.
h. Makna garis pada umumnya sebagai berikut:
1) Garis tebal menunjukkan hubungan kuat/harmonis.
2) Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang lemah/jauh/berjarah.
3) Garis zig-zag menunjukkan bermusuhan/berkonﬂik.
I. Simbol-simbol lainnya dapat dilihat melalui gambar berikut;

Menikah

Pasangan
Tidak Menikah

Perselingkuhan

thn

thn

thn

Berpisah

Bercerai

thn

thn

Bertunangan

thn

Cerai dan Menikah Kembali

thn

thn

thn

thn

thn

Anak: Urutkan anak berdasarkan usia mulai dari kiri ke kanan

thn tinggal
bersama

thn
lahir ‘92-

13
Anak
Kandung

thn adopsi

TB96-49

‘94-

A’97
‘95-

‘92 ‘92

-’01

-99
X

Kelahiran Keguguran Abosi
Meninggal
Dunia

11

10

Anak
Asuh

Anak
Adopsi

100-

100-

Kembar
Laki-laki
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‘04-

‘04-

Kembar
Identik
Perempuan

‘05-

Mengandung

6. Sampaikan mengenai cara melakukan asesmen menggunakan ecomap berikut ini:
a. Gambarlah lingkaran besar ditengah kertas. Lingkaran tersebut mewakili anggota
keluarga.
b. Di tengah lingkaran tersebut, tulislah nama anggota keluarga, relasinya dan umurnya.
c. Tanyakan pada keluarga, sistem di luar keluarga yang mempengaruhi keluarga atau
anggota keluarga. Contoh sistem tersebut misalnya keluarga besar, teman, tempat
bekerja, mesjid, gereja, rumah sakit, tempat olah raga, tempat rekreasi, dan lain-lain.
d. Gambarlah lingkaran yang lebih kecil di luar lingkaran yang pertama untuk mewakili
sistem tersebut dan cantumkan nama sistemnya.
e. Langkah berikutnya adalah menggambarkan hubungan antar anggota keluarga dengan
berbagai sistem di lingkungan mereka.
f. Hubungan tersebut diindikasikan dengan menggambar garis antara anggota
keluarga/keluarga dengan lingkaran-lingkaran yang mewakili sistem yang telah
diidentiﬁkasi oleh anggota keluarga/keluarga. Garis dapat digambar mewakili individu
atau keluarga secara keseluruhan. Perbedaan ini pun menunjukkan bagaimana cara
anggota keluarga terhubung dengan lingkungannya.
g. Makna garis pada umumnya sebagai berikut:
1) Garis tebal menunjukkan hubungan kuat/harmonis.
2) Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang lemah/jauh/berjarah.
3) Garis zig-zag menunjukkan bermusuhan/berkonﬂik.
7. Sampaikan cara melakukan asesmen menggunakan history map berikut ini:
a. Gambar garis horizontal dari kiri ke kanan.
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b. Tulislah tahun lahir klien pada ujung garis sebelah kiri, dan tulislah tahun saat ini pada
ujung garis sebelah kanan.
c. Tanyakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang tidak terlupakan bagi klien.
d. Tuliskan tahun serta ringkasan peristiwa-peristiwa penting yang disebutkan klien secara
berurutan.
e. Apabila klien sulit mengingat tahun, pandu klien untuk mengingat “pada usia berapa”
ataupun “pada kelas berapa” klien mengalami peristiwa tersebut. Tetap tuliskan tahun
pada garis dengan mengkonversi usia ataupun kelas yang klien sebutkan.
f. Untuk mengetahui sejarah perpindahan ataupun pengasuhan klien, dapat membuat
garis yang menghubungkan antar tahun.
8. Sampaikan cara melakukan asesmen menggunakan liferoad map berikut ini:
a. Gambar garis horizontal dari kiri ke kanan.
b. Tulislah tahun lahir klien pada ujung garis sebelah kiri, dan tulislah tahun saat ini pada
ujung garis sebelah kanan.
c. Gambarkan gelombang longitudinal dengan garis di tengah gelombang tersebut.
d. Buat emotion

pada sisi atas garis, dan emotion

pada sisi bawah garis.

e. Tanyakan tentang peristiwa yang menyedihkan yang pernah dialami klien, kemudian
tuliskan tahun dan ringkasan peristiwa tersebut pada gelombang yang berada di bawah
garis.
f. Tanyakan tentang peristiwa membahagiakan yang pernah klien alami dan berhasil
membuat klien bangkit dari kesedihan yang klien alami, kemudian tuliskan tahun dan
ringkasan peristiwa tersebut pada gelombang yang berada di atas garis.
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g. Tanyakan kembali peristiwa menyedihkan yang pernah klien alami yang sempat
menggangu peristiwa membahagiakan yang klien alami, kemudian tuliskan tahun dan
ringkasan peristiwa tersebut pada gelombang yang berada di bawah garis.
h. Lakukan hal tersebut di atas berurutan sesuai dengan tahun terjadinya peristiwa
tersebut.
9. Sampaikan cara melakukan asesmen menggunakan mobility map berikut ini:
a. Minta klien untuk menggambarkan tempat tinggal klien saat ini.
b. Minta klien untuk menyebutkan tempat / lokasi yang sering dikunjungi klien.
c. Tanyakan kepada klien perpidahan klien dari tempat tinggal ke tempat / lokasi yang
sering dikunjungi klien.
d. Buat garis penghubung antara tempat tinggal klien saat ini dengan tempat / lokasi yang
sering dikunjungi klien. Sertakan pada pukul berapa klien berada di tempat / lokasi
tersebut
10.Sampaikan cara melakukan asesmen menggunakan body map berikut ini:
a. Alat ini digunakan untuk mengetahui bagian tubuh yang mengalami kekerasan baik ﬁsik
maupun seksual.
b. Sebelum melakukan body map, pastikan klien telah merasa benar-benar siap untuk
mengingat peristiwa kekerasan yang dialami.
c. Mintalah klien untuk membayangkan gambar yang ada pada kertas merupakan
gambaran dirinya.
d. Tanyakan bagian tubuh mana saja yang disentuh, dipukul, ataupun dilecehkan oleh
pelaku.
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11. Sampaikan cara melakukan asesmen menggunakan napoleon hills berikut ini:
a. Alat ini digunakan untuk mengetahui cita-cita ataupun harapan klien di masa
mendatang.
b. Gambarkan pendidikan / situasi anak saat ini, misalnya anak sedang menempuh
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 9.
c. Tanyakan kepada klien tentang rencana klien selanjutnya - minimal 2 rencana, misalnya
setelah klien lulus SMP klien berencana akan melanjutkan ke SMA atau melanjutkan ke
SMK.
d. Minta klien untuk menggambar dua/lebih cabang terkait rencana klien selanjutnya.
e. Minta klien untuk memilih salah satu dari dua/lebih rencana klien.
f. Lakukan kembali poin 1 s.d 4 sampai kita mengetahui tujuan akhir klien.
12. Lakukan praktik asesmen dengan cara:
a. Minta peserta untuk membentuk 3 kelompok .
b. Sampaikan bahwa masing-masing kelompok akan membahas satu kasus yang sama, oleh
karena itu diharapkan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi hanya dengan
anggota kelompoknya.
c. Minta peserta untuk:
1) Melakukan asesmen BPSS.
2) Menentukan instrumen/alat asesmen yang tepat dan mempraktikannya (bisa lebih
dari satu instrumen).
d. Sampaikan bahwa masing-masing kelompok dapat mengembangkan deskripsi kasus
yang diberikan.
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e. Konsultasikan dengan fasilitator apabila mengalami kesulitan
f. Tempelkan hasil asesmen menggunakan tool asesmen yang dipilih dan presentasikan
g. Minta peserta untuk tetap berkumpul di kelompoknya
13. Sampaikan contoh kasus berikut

Kasus ST
ST (perempuan, 15 tahun) merupakan korban kekerasan seksual oleh paman
kandungnya sendiri berinisial JJ. Tindak kekerasan seksual yang dialami oleh ST
telah terjadi sejak awal tahun 2017. ST mengaku telah beberapa kali
mendapatkan kekerasan seksual oleh JJ. Akan tetapi, pada saat dilakukannya
laporan ini dibuat (Mei, 2018), ST hanya dapat mengingatnya dua kejadian. ST
mengatakan bahwa ia telah melupakan dan tidak ingin mengingat kembali
peristiwa kekerasan seksual yang pernah dialaminya tersebut.
Kejadian kekerasan seksual pertama yang dilakukan JJ terhadap ST yakni pada
saat ST sepulang dari sekolah. Ketika itu ST pulang lebih cepat dari biasanya
karena sedang ujian pertengahan semester satu di sekitar akhir bulan
September 2017. Ayah dan ibu ST-seperti biasanya-tidak berada di rumah
karena bekerja di ladang. Melihat ST sendirian di rumah, JJ yang tempat
tinggalnya tidak jauh dari rumah ST, mengunjungi ST dengan alasan
menanyakan keberadaan ayah dan ibu ST. Meskipun ST sudah menyampaikan
bahwa ayah dan ibunya tidak berada di rumah, JJ tetap berada di rumah ST dan
berkata bahwa ia akan menunggu ayah dan ibunya di rumah ST.
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Sambil menunggu, JJ terus membujuk ST untuk menonton ﬁlm yang ada di telepon
genggam miliknya. Karena penasaran, ST pun menonton ﬁlm tersebut bersama JJ.
Setelah beberapa menit, ﬁlm tersebut menunjukkan adegan hubungan suami istri. JJ
terus merayu ST sambil memintanya untuk terus menonton. Tidak lama kemudiandiakui ST-bahwa JJ mulai meraba-raba bagian sensitif ST, memeluk, dan mencium ST.
Hingga akhirnya, JJ melakukan kekerasan seksual kepada ST.
Kejadian kekerasan seksual kedua yang diingat ST yakni pada saat ST pulang dari
ladang setelah mengantarkan makanan kepada kedua orangtuanya. Kejadian
tersebut hanya berselang 1 sampai 2 minggu dari kejadian sebelumnya. ST tidak
sengaja bertemu dengan JJ di kebun yang merupakan akses menuju ladang tempat
orangtua ST bekerja. JJ kembali merayu ST dengan mengajaknya pergi ke kebun yang
sepi kemudian kembali melakukan kekerasan seksual kepada ST.
Akibat kekerasan seksual yang dialami, ST diketahui hamil. Kehamilan ST pertama kali
diketahui oleh ibu kandungnya yang merasa curiga dengan perubahan ﬁsik ST. Ibu
kandungnya kemudian membawa ST ke bidan terdekat yang kemudian dinyatakan
bahwa ST positif hamil. Pada saat laporan ini dibuat, usia kehamilan ST yakni 8 bulan.
Hingga laporan ini dibuat, ST masih belum bisa menerima kehamilannya. ST telah
berkali-kali mencoba menggugurkan kandungannya dengan memukul-mukul
perutnya, mencari praktik aborsi dan mencari obat-obatan yang dapat menggugurkan
kandungan. ST pun terlihat tidak terawat. Hal ini terlihat dari pakaian yang ia kenakan
kotor dan banyaknya luka akibat berbagai penyakit kulit di area tangan, kaki dan
lehernya. Berbeda dengan sebelumnya, diakui orangtua ST bahwa ST pada dasarnya
merupakan anak yang bersih dan pandai merawat diri.
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Saat laporan ini dibuat, ST pun tidak melanjutkan sekolahnya. Diakui ST, bahwa ia
merasa malu dengan teman-temannya. Ia pun merasa khawatir bahwa pihak sekolah
tidak akan mengizinkan murid yang sedang mengandung untuk pergi ke sekolah. ST
merasa putus asa dan mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki harapan. Berkali-kali
ia selalu mengatakan “mending maot lah” (lebih baik saya meninggal dunia saja).
Pelaku yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban, memicu konﬂik di
keluarga besar ST. Diketahui bahwa JJ merupakan kakak kandung dari SH (laki-laki)
yang merupakan ayah kandung ST. JJ merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari
pasangan Ibu R dan Bapak P. Adik tertua JJ bertama T (laki-laki), kemudian SH (ayah
kandung ST), dan adiknya yang paling kecil bernama L (laki-laki). Kedua orangtua JJ
maupun SH diketahui sudah meninggal dunia. Berbeda dengan keluarga JJ ataupun
SH, keluarga ibu K (ibu kandung ST) tidak diketahui keberadaannya. Hal ini
dikarenakan ibu K tinggal di panti sejak kecil.

14. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa:
a. Berbagai alat asesmen yang telah kita praktikan sebelumnya pada dasarnya tidak akan
berjalan mulus tanpa ada kemampuan komunikasi yang baik antara kita dengan
klien/keluarga.
b. Selain menggunakan alat-alat asesmen tersebut, dalam proses asesmen kita pun harus
melibatkan profesi lain dan melakukan triangulasi. Triangulasi berarti Case
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Worker/Pendamping harus menanyakan kembali informasi yang telah diperoleh kepada
sumber informasi yang berbeda (misalnya: setelah kepada klien, tanyakan kembali
informasi tersebut kepada keluarga klien), teknik-teknik yang berbeda (misalnya:
disamping menggunakan teknik wawancara, gunakan pula pengamatan dan
mempelajari dokumen/laporan-laporan terkait), dan waktu yang berbeda (misalnya:
ditanyakan ketika klien berada di dalam panti, tanyakan kembali ketika klien berada
setelah keluar dari panti).
c. Asesmen dianggap telah lengkap apabila pendamping/case worker telah memperoleh
informasi mengenai kondisi ﬁsik/biologis, psikologis, sosial dan spiritual dari klien, lalu
mengambil kesimpulan atas permasalahan yang dialami oleh klien dan keluarganya
Langkah 7: Proses Penyusunan Rencana Intervensi
1. Sampaikan bahwa saat ini kita akan memahami dan mempraktekan proses merumuskan
rencana penanganan atau yang lebih dikenal dengan rencana intervensi.
2. Jelaskan mengenai deﬁnisi rencana intervensi sebagai berikut:
Rencana intervensi adalah proses kognitif untuk menentukan sejumlah tindakan untuk
mencapai tujuan dan memecahkan masalah.
3. Jelaskan mengenai tujuan SMART dalam rencana intervensi berikut ini:
a. Speciﬁc yang berarti khusus.
b. Measurable yang berarti dapat diukur.
c. Attainable yang berarti dapat dicapai.
d. Realistic yang berarti sesuai kenyataan.
e. Time bound yang berarti dalam batas waktu tertentu.
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4. Jelaskan mengenai contoh tujuan SMART dalam rencana intervensi berikut ini:
Kasus

:

Tujuan

Agus tetap menjadi anak jalanan diajak ibunya dan tidak sekolah
: Pada tahun ajaran baru 2018, Agus (10 th) dengan dukungan ibunya,
kembali bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari jumlah hari
belajar efektif.

Spesiﬁc

: Anak kembali bersekolah.

Measurable : Anak terdaftar di sekolah dan tingkat kehadirannya min 85% dari hari
belajar
Attainable : Bisa dicapai jika ibunya mendukung. Intervensi pun harus dilakukan kepada
ibunya
Realistic

: Dapat dicapai karena Agus masih berusia 10 tahun dan sekolahnya dapat
dijangkau

Timebond : Pada tahun ajaran baru 2018
5. Jelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses rencana intervensi
berikut ini:
a. Menyampaikan hasil asesmen khususnya aspek-apsek yang memerlukan tindak lanjut
penanganan.
b. Mendorong klien memberikan tanggapan terhadap hasil asesmen agar selanjutnya klien
dapat terlibat dalam pembahasan rencana penanganan masalah.
c. Menyusun rencana intervensi bersama anak dan keluarga.
d. Menjelaskan berbagai pilihan solusi terhadap masalah yang dihadapi klien dengan segala
konsekuensinya sehingga klien diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat
berdasarkan keinginannya sendiri.
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e. Menyepakati untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama terkait dengan
intervensi yang dilakukan, sehingga dapat dilihat sejauh mana ketepatan intervensi yang
dibuat.
f. Mengidentiﬁkasi dan mendiskusikan sistem sumber baik yang dimiliiki klien atau
berbagai instansi/lembaga pemberi dukungan yang akan dilibatkan dalam proses
intervensi.
g. Mempersiapkan keluarga agar selalu terlibat secara aktif dan bertanggung jawab
terhadap setiap proses intervensi.
h. Mengenalkan dan memfasilitasi akses anak dan keluarga kepada sistem sumber di luar
yang telah mereka miliki.
6. Jelaskan mengenai kegiatan konferensi kasus, pertemuan keluarga dan konferensi
keluarga / FGC sebagai berikut:
a. Konferensi kasus merupakan kegiatan perencanaan intervensi dengan melibatkan
berbagai pihak/profesi lain dalam membahas rencana intervensi. Tujuannya adalah
untuk menggali pilihan-pilihan layanan sebagai bagian dari rencana intervensi dari
berbagai pihak/profesi dan mengambil keputusan resmi untuk kepentingan terbaik
anak. Konferensi kasus harus didokumentasikan dan dicatat dalam laporan (terlampir).
Konferensi kasus dapat melibatkan klien dan/atau keluarga pada beberapa bagian
konferensi kasus dan hanya apabila ada perencanaan dan fasilitasi yang baik. Pendapat
dari klien/keluarga harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
b. Pertemuan keluarga merupakan kegiatan perencanaan intervensi antara
pendamping/case worker dengan klien dan/atau keluarga.
c. Konferensi keluarga / atau family group conferencing (FGC) merupakan kegiatan
perencanaan intervensi antara Case worker dengan klien dan/atau keluarga serta dapat
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melibatkan profesi lain. Perbedaan mendasar antara pertemuan keluarga dengan
konferensi keluarga terletak peran keluarga yang sangat dominan pada kegiatan ini.
7. Ajak peserta untuk melakukan simulasi konferensi kasus dengan cara:
a. Minta peserta membuat skenario konferensi kasus berdasarkan kasus yang telah
disampaikan sebelumnya
b. Menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam konferensi kasus dan membagi
perannya kepada seluruh peserta
c. Lakukan simulasi konferensi kasus hingga menghasilkan rencana intervensi
8. Sampaikan mengenai hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan
intervensi berikut ini
a. Melibatkan anggota keluarga
b. Mengidentiﬁkasi dukungan keluarga
c. Mendengar aktif
d. Membangun relasi
e. Mencari alternatif rencana intervensi
f. Mengidentiﬁkasi sistem sumber di masyarakat
g. Mengembangkan rencana secara tertulis
h. Terlibat dalam pengambilan keputusan
9. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa:
a. Hasil yang diharapkan pada proses ini adalah tersusunnya rencana intervensi sesuai
dengan hasil asesmen yang sejalan pula dengan pilihan, keinginan, dan kemampuan
klien, serta teridentiﬁkasinya daftar dan kontak nama lembaga pemberi layanan
terhadap pemenuhan kebutuhan kebutuhan klien.
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b. Tujuan rencana intervensi harus dinyatakan secara jelas. Gunakan SMART dalam
merumuskan tujuan. Spesiﬁc – pernyataan tujuan difokuskan pada perilaku yang jelas,
misalnya, X akan kembali bersekolah; Measurable – kita dapat mengukur ketika tujuan
telah tercapai; Attainable - dapat dicapai; Realistic - tujuan harus sesuai dengan
kenyataan; time bound - ditetapkan dalam kerangka waktu tertentu, bisa juga terkait
dengan berapa sering atau kapan.
Langkah 8: Proses Pelaksanaan Intervesi
1. Sampaikan bahwa saat ini kita akan memahami proses pelaksanaan rencana penanganan
atau yang lebih dikenal dengan pelaksanaan intervensi.
2. Jelaskan beberapa hal penting dalam pelaksanaan intervensi berikut ini:
a. pelaksanaan intervensi adalah pelaksanaan dari rencana intervensi yang sudah
dirumuskan dan dilakukan selaras dengan hasil asesmen sebelumnya.
b. Intervensi berorientasi pada kegiatan untuk
mendorong perubahan individu, keluarga, kelompok
atau komunitas. Hal ini dilakukan agar layanan yang
diberikan maupun perubahan yang terjadi dapat
dievaluasi dan diukur tingkat keberhasilannya.
c. Sesuai dengan asesmen dan konteks manajemen kasus yang menggabungkan tingkat
mikro, meso dan makro, maka intervensi juga dapat dikategorikan menurut pendekatan
mikro, meso dan makro.
d. Intervensi mikro merupakan pelayanan atau bantuan langsung kepada anak dan
keluarga untuk kasus demi kasus; Intervensi mezzo merupakan pelayanan atau bantuan
bagi keluarga dan kelompok kecil dalam lingkungan kehidupan anak. Sedangkan
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intervensi makro mengupayakan perbaikan dan perubahan dalam tatanan kehidupan
masyarakat untuk mendukung klien dan mencegah terulangnya kasus yang sama.
3. Ajak peserta untuk mendiskusikan langkah-langkah/skenario pelaksanaan intervensi
dengan cara
a. Bagi peserta menjadi 4 kelompok.
b. Minta masing-masing kelompok untuk memilih salah satu kegiatan intervensi yang
telah dirumuskan sebelumnya melalui konferensi kasus.
c. Minta masing-masing kelompok untuk merumuskan langkah-langkah/skenario
pelaksanaan intervensi berdasarkan kegiatan intervensi yang dipilih.
d. Minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
e. Minta peserta lain untuk memberikan tanggapan.
f. Ucapkan terima kasih atas partisipasi peserta pada kegiatan ini.

Langkah 9: Proses Monitoring Evaluasi
1. Sampaikan bahwa saat ini kita akan memahami proses monitoring dan evaluasi.
2. Sampaikan bahwa monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan
dari pelaksanaan intervensi.
3. Sampaikan pula bahwa pada proses ini, case worker harus melibatkan klien dan keluarga
dengan memberikan penilaian terhadap keberhasilan dan manfaat pelayanan yang
diterimanya serta layanan yang telah diberikan pendamping/case worker itu sendiri.
4. Jelaskan bahwa indikator utama dalam monitoring evaluasi antara lain keselamatan,
permanensi dan kesejahteraan.
a. Keselamatan berarti bahwa: anak-anak adalah yang pertama dan terutama terlindungi
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dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi serta diasuh di lingkungan
yang aman dan nyaman bagi anak.
b. Permanensi berarti bahwa: anak-anak memperoleh pengasuhan yang menetap serta
kelangsungan hubungan keluarga dapat dipertahankan demi kepentingan terbaik bagi
anak.
c. Kesejahteraan berarti bahwa: keluarga memiliki kapasitas yang meningkat untuk
menyediakan kebutuhan anak-anak mereka serta anak-anak menerima layanan yang
tepat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan ﬁsik dan mental mereka.

Langkah 10: Terminasi
1. Jelaskan deﬁnisi terminasi sebagai berikut:
Terminasi adalah proses pengakhiran seluruh rangkaian proses manajamen kasus.
Terminasi pun dapat diartikan sebagai pemutusan relasi pertolongan antara
pendamping/case worker dengan klien dan pihak-pihak yang terlibat dalam seluruh
rangkaian proses manajemen kasus.
2. Jelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses terminasi berikut ini:
a. Perencanaan terminasi dilakukan dengan menyampaikan rencana terminasi kepada
klien dan keluarga. Pendamping/case worker dapat berkonsultasi dengan supervisor,
manajer, koordinator, atau penanggung jawab lembaganya untuk menentukan apakah
kasus sudah layak diterminasi atau tidak.
b. Pelaksanaan terminasi dilakukan dengan melibatkan supervisor, manajer, koordinator,
dan/atau pihak terkait lainnya. Pelaksanaan terminasi diawali dengan pembacaan
formulir terminasi oleh case worker (contoh formulir terdapat pada lampiran), yang
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dilanjutkan dengan mendengarkan kesan-kesan klien, dan diakhiri dengan
penandatanganan formulir oleh klien, case worker, dan para saksi.
c. Terminasi dapat menghasilkan reaksi emosional pada
klien karena relasi yang dekat telah terjalin antara case
worker dengan klien. Untuk itu, case worker perlu
memastikan klien dan keluarga telah mampu
mengakses layanan yang dibutuhkan.
d. Terminasi dapat dilakukan secara sepihak apabila klien
meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya,
ataupun menolak untuk didampingi setelah berbagai
upaya dilakukan. Pada situasi ini, pendamping/case
worker perlu membuat surat pernyataan ataupun
justiﬁkasi mengenai alasannya dilakukan terminasi
sepihak. Surat pernyataan ataupun justiﬁkasi ini harus
atas persetujuan dan ditandatangani oleh manajer
kasus dan/atau supervisor.
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SESI 3
Etika Praktik

Ringkasan
Tim Manajemen Kasus dalam melaksanakan tugasnya selalu terikat pada nilai-nilai dan etika
pekerjaan sosial sebagai standar perilaku dalam melaksanakan tugasnya maupun
kehidupan personal. Mereka yang bekerja di bidang pelayanan anak harus memiliki etika
bekerja dengan Anak. Etika tersebut tercantum dalam dokumen tertulis yang dipahami dan
ditandatangani pada awal/kontrak masa kerjanya serta menjadi panduan ketika
melaksanakan penanganan kasus. Implementasi dari kebijakan tersebut bertujuan untuk
memastikan agar anak-anak yang berada dalam kontak tim manejemen kasus trmasuk
mereka yang memberikan layanan pada anak dan program-programnya aman dan selamat
dari risiko kekerasan dan eskploitasi. Sejalan dengan hal tersebut, semua berkewajiban
untuk memiliki kesadaran penuh tentang masalah dan risiko kekerasan serta eksploitasi
pada anak. Mereka dilarang menyalahgunakan posisi dan kepercayaan saat bekerja sebagai
tim manajen kasus dan/atau penyedia layanan.

Hasil Pembelajaran
Tujuan dari sesi ini yakni setelah menerima pembelajaran peserta diharapkan dapat:
a. Menjelaskan dan menerapkan kode etik pekerjaan sosial.
b. Menjelaskan dan menerapkan etika bekerja dengan anak.
c. Menjelaskan dan mampu mengatasi dilema etik.
67

Pokok Bahasan dan Langkah-langkah

Pokok Bahasan

Langkah-langkah

Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Langkah 1: Prinsip-prinsip Pekerjaan sosial

Kebijakan Keselamatan Anak

Dilema Etik

Langkah 2: Perilaku yang tidak boleh dilakukan
Langkah 3: Etika bekerja dengan publik dan media
Langkah 4: Kasus-kasus Dilema Etik

Total Jam
180 menit / 3 jam
Media Pembelajaran
Flipchart, kertas plano, kertas metaplan, isolasi, modul.
Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi kelompok, simulasi

Langkah 1: Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial
1. Sampaikan bahwa sebagai case worker/pendamping yang secara langsung mendampingi
klien, perlu memahami prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Case worker dalam melaksanakan
tugasnya selalu terikat pada nilai-nilai dan etika pekerjaan sosial sebagai standar perilaku
dalam melaksanakan tugasnya maupun kehidupan personalnya.
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2. Tanyakan kepada peserta tentang etika pekerjaan sosial yang Bapak/Ibu ketahui.
3. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa untuk memahami etika pekerjaan sosial, kita
harus mengetahui prinsip-prinsip pekerjaan sosial itu sendiri yang akan dibahas setelah ini.
4. Sampaikan prinsip-prinsip pekerjaan sosial berikut ini :
a. Penerimaan
Setiap individu mempunyai keinginan untuk diterima sebagaimana adanya tanpa
membedakan suku, agama, latar belakang sosial, ekonomi ataupun budaya. Case worker
harus menerima kondisi klien apa adanya dengan latar belakang suku, agama, budaya,
status sosial, ekonomi, disabilitas, orientasi seksual atau latar belakang masalah, sikap
dan kepribadian yang berbeda-beda.
Contoh praktek
Case worker/Pendamping menunjukkan penerimaan dengan mengekspresikan
perhatian yang tulus, mau mendengarkan ungkapan klien, mengakui pandangan yang
berbeda, menciptakan suasana responsif terhadap klien.
b. Individualisasi
Setiap individu itu unik dan berbeda satu sama lain. Demikian pula setiap klien memiliki
keunikan, harga diri, martabat, pengalaman, kepribadian, kemampuan serta lingkungan
hidup yang tidak sama.
Contoh praktek
· Case worker/Pendamping harus menghargai hak klien untuk menjadi dirinya sendiri
sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial.
· Penanganan kasus klien tidak bisa disamakan untuk semua klien akan tetapi perlu
memperhatikan keunikan dan karakteristik individu.
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c. Ekspresi emosional
Setiap individu dalam hal ini klien memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan dan
menampilkan perasaannya.
Contoh praktek
· Case worker/Pendamping memberi kesempatan kepada klien untuk
mengekspresikan perasaan dan emosinya sepanjang tidak berlebihan atau berlarutlarut dan membahayakan. Hal ini dapat mengurangi beban atau tekanan yang
dirasakan klien.
· Case worker/Pendamping mendengarkan dengan seksama, bertanya dengan
pertanyaan yang relevan dan menunjukkan toleransi.
d. Sikap tidak menilai
Sikap tidak menilai merupakan dasar dari hubungan yang efektif. Setiap individu
memiliki hak untuk mengemukakan situasi yang dihadapinya tanpa memperoleh
tanggapan negatif atau penilaian tanpa bukti akurat.
Contoh praktek
Case worker/Pendamping tidak boleh memberikan penilaian pribadi terhadap perilaku
klien, memberikan asumsi, menghakimi perilaku klien sebagai baik atau buruk ataupun
bermartabat atau tidak bermartabat. Tim penanganan kasus anak multidisiplin harus
lebih fokus memikirkan alternatif pendekatan atau solusi yang tepat untuk mengatasi
masalah klien.
e. Keterlibatan emosional secara terkendali
Kemampuan mengendalikan emosi sangat bermanfaat agar klien merasa nyaman dan
belajar untuk tidak larut dalam perasaannya (sedih, senang, marah dan emosi lainnya)
karena menghadapi masalah.
70

Contoh praktek
Case worker/Pendamping harus dapat merasakan kondisi klien, menunjukkan sikap
empati tetapi sekaligus harus dapat mengontrol keterlibatan emosi terhadap klien.
Artinya, tim penanganan kasus anak multidisiplin tidak boleh larut dalam perasaan dan
emosi klien, dan tetap dapat menjaga sikap dan orisinalitas sebagai profesional.
f. Menentukan diri sendiri
Klien memiliki hak dan kebutuhan untuk membuat pilihan dan memutuskan sendiri. Klien
juga memiliki hak untuk menerima atau menolak usul/nasehat yang diberikan.
Contoh praktek
· Case worker/Pendamping bertanggung jawab untuk memberikan wawasan dan
pemahaman kepada klien agar klien dapat mengambil keputusan yang tepat bagi
dirinya.
·

Case worker/Pendamping memfasilitasi dan memberdayakan klien untuk mampu
mengambil keputusan dengan tepat, bukan mendominasi keputusan klien.

g. Kerahasiaan
Menjaga kerahasiaan klien selalu menjadi prioritas sesuai kesepakatan pada proses
kontrak. Hal ini dapat membangun hubungan baik dan saling percaya dengan klien, yang
membantu penanganan kasus menjadi efektif. Namun demikian bila dibutuhkan, dengan
seizin klien dan keluarganya, case worker/pendamping dapat mendiskusikan masalah
klien dengan kolega atau supervisor, untuk memberikan pertolongan sebaik mungkin
pada klien, yang dalam hal ini artinya mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan
mematuhi kode etik profesi yang berlaku. Satu hal penting dalam menjaga kerahasiaan
klien adalah menyampaikan sejak kontak awal kepada klien bahwa, kerahasiaannya akan
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selalu dijaga. Kecuali apabila ada hal-hal yang dapat mengancam dirinya (anak) dan
orang lain, maka case worker/pendamping akan membagi informasi pada pihak lain yang
dapat membantunya.
Contoh praktek
Case worker/Pendamping tidak akan selalu berpatokan pada kerahasiaan apabila klien
berada dalam kondisi kritis. Kerahasiaan juga akan dikesampingkan apabila hal tersebut
dapat mencelakakan klien anak atau bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
5. Tanyakan kepada seluruh peserta manakah dari prinsip yang telah dijelaskan
sebelumnya, yang sulit dilakukan atau bahkan pernah dilanggar dan apa sebabnya.
6. Minta 2-3 peserta untuk menjawab.
7. Tulis poin-poin penting dari jawaban peserta.

Langkah 2: Kebijakan Keselamatan Anak
1. Sampaikan pengertian etika bekerja dengan anak berikut ini
Kebijakan keselamatan anak adalah suatu dokumen internal lembaga pelayanan yang
menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan UPTD PPA aman bagi
anak. Kebijakan keselamatan anak disusun dan diberlakukan bagi struktural maupun
fungsional UPTD PPA hingga mitra untuk menghindarkan anak dari resiko kekerasan dan
eksploitasi yang dapat terjadi.
2. Sampaikan pula bahwa kebijakan keselamatan anak memiliki kode perilaku yang berisi
tindakan yang dilarang dan tindakan yang harus dilakukan.
3. Sampaikan pada peserta point-point etika bekerja dengan anak berikut ini:
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a. Semua case worker, mitra, dan perwakilan lain DILARANG.
1)

Melakukan kekerasan ﬁsik terhadap anak/klien

2)

Memakai bahasa yang tidak pantas, menghina atau kasar.

3)

Bertindak yang bisa menjurus ke arah pelecehan atau menempatkan anak/klien
pada keadaan yang rentan terhadap terjadinya pelecehan.

4) Terlibat dalam kegiatan seksual atau berhbungan seksual dengan anak/klien.
5)

Menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual.

6) Mengajak anak/klien untuk menginap di rumah kecuali dalam situasi luar biasa dan
sudah mendapatkan izin dari Supervisor.
7)

Tidur di tempat tidur yang sama dengan anak/klien.

8) Tidur di kamar yang sama dengan anak/klien kecuali dalam situasi luar biasa dan
sudah mendapatkan izin dari Supervisor
9) Mengeksploitasi anak/klien.
10) Melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat dilakukan sendiri oleh
anak/klien.
11) Membiarkan atau ikut serta dalam perilaku anak/klien yang sifatnya ilegal, tidak
aman, dan mengarah pada kekerasan.
12) Mempermalukan, merendahkan, mencela, atau menghina anak/klien.
13) Menunjukkan perlakuan berbeda, tidak adil, atau mengistimewakan anka/klien
tertentu dibanding anak lainnya.
14) Menghabiskan waktu berlebih dengan anak/klien di tempat yang jauh dari
peserta didik lainnya.
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15) Menunjukkan anak/klien gambar, ﬁlm, dan website yang tidak pantas termasuk
pornograﬁ, ataupun kekerasan eskstrim.
16) Menempatkan diri di posisi yang rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan
tidak menyenangkan.
b. Semua case worker, mitra, dan perwakilan lain HARUS
1)

Waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan resiko serta mengendalikan
situasi tersebut. Apabila situasi dinilai sudah diluar kendali, case
worker/pendamping wajib sesegera mungkin dalam kurang waktu maksimal 1x24
jam melaporkan kepada Supervisor atau sesuai dengan prosedur internal yang
berlaku.

2)

Merencanakan dan mengatur pekerjaan, waktu dan tempat kerja untuk
mengurangi resiko.

3)

Sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang
bekerja bersama dengan anak-anak.

4)

Memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau
kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan .

5)

Memastikan dijaganya akuntabilitas antar staf sehingga perilaku yang tidak baik
atau berpotensi menimbulkan kekerasan dapat segera tertangani.

6)

Memberikan informasi kepada anak-anak dan keluarga bagaimana prosedur untuk
menyampaikan segala bentuk kekhawatiran ataupun pelanggaran yang dilakukan
oleh staf atau pihak lain.

7)

Memberdayakan anak-anak - diskusikan dengan mereka mengenai hak-hak
mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, dan apa yang dapat
mereka lakukan jika mengalami masalah.
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8)

Selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan professional.

9)

Menghormati hak-hak anak dan berlaku adil terhadap mereka, jujur dan
menghormati harga diri mereka.

10)

Mendorong praktek-praktek pengikutsertaan sehingga anak-anak dapat
mengembangkan kemampuan mereka dalam member perlindungan.

4. Sampaikan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan keselamatan anak akan
dibahas lebih mendalam pada modul kebijakan keselamatan anak.

Langkah 3: Etika Bekerja dengan Publik dan Media
1. Sampaikan bahwa dalam berinteraksi dengan media, case worker/pendamping harus
berpedoman pada etika bekerja dengan publik dan media dengan memperhatikan potensi
manfaat dan potensi risiko bagi kepentingan klien dan keluarga
2. Jelaskan potensi manfaat berikut ini:
a. Pengungkapan kasus secara proporsional kepada publik dapat meningkatkan kesadaran
dan pemahaman masyarakat mengenai ancaman masalah sosial klien.
b. Pengungkapan informasi situasi penanganan kasus secara proporsional dapat
memancing keterlibatan masyarakat untuk membantu proses penanganan kasus.
3. Jelaskan potensi risiko bagi kepentingan klien dan keluarga berikut ini:
a. Pengungkapan detil kasus kepada publik yang tidak terkendali dapat menghambat
banyak tahap/kegiatan dalam pelayanan terhadap klien.
b. Pengungkapan informasi mengenai identitas dan latar belakang klien dan keluarga dapat
merugikan kepentingan klien, termasuk menyulitkan proses pemulihan dan reintegrasi
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yang diupayakan oleh manajemen kasus, atau menempatkan klien dan keluarganya
dalam situasi yang tidak aman.
c. Kesalahan penyampaian informasi dan kecenderungan mengedepankan unsur sensasi
dari sebuah kasus yang kadang menyebabkan salah persepsi terhadap korban dan
keluarganya.

Langkah 4: Kasus-Kasus Dilema Etik
1. Minta peserta untuk membuat dua baris (1 baris di sebelah kiri fasilitator, dan 1 baris di
sebelah kanan fasilitator) untuk menjawab setuju atau tidak setuju
2. Sampaikan bahwa peserta akan mempelajari lebih lanjut mengenai prinsip dan etika
pekerjaan sosial dengan contoh kasus berikut.

Contoh Kasus
Anak perempuan korban ESKA, usia 14 tahun,
dipandang nakal/centil, suka berpakaian seksi.
Solusinya adalah dinikahkan saja.

Barisan Barisan

Kiri

Kanan

Jawaban

Tidak setuju, karena alasan
tidak
perlindungan
anak dari praktik
setuju setuju pernikahan anak yang mengancam
masa depan, pendidikan dan
kesehatan anak

Tidak setuju, karena melanggar
Case Worker/Pendamping harus tidur satu
etika bekerja dengan anak (tidak
kamar dengan klien yang berlawanan jenis tidak
kelaminnya, tidak satu kasur, dan pintu setuju setuju tidur di tempat tidur/kamar yang
sama dengan anak/klien). Sesuai
kamar dalam keadaan tidak terkunci dan
kebijakan keselama-tan anak,
sedikit terbuka karena dikhawatirkan jika
case worker/ pendamping harus
klien tidak ditemani satu kamar maka ia
dapat mengantisipasi risiko (misal
akan melarikan diri. Anak ini mengalami
melibatkan keluarga) dan
disabilitas mental, sering melarikan diri,
mengkonsultasikan pada
dan melakukan tindakan yang sulit
supervisornya
dikontrol.
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Contoh Kasus
Case Worker/Pendamping suka memberikan
komentar-komentar yang menjurus pada
ketertarikan seksual terhadap anak-anak lawan
jenis yang dilihatnya di depan klien walaupun
kliennya mungkin tidak mendengar.

Seorang anak terlibat tawuran menggunakan
senjata tajam dan melukai siswa dari sekolah lain
yang menjadi lawannya. Kepolisian memilih
untuk tidak menahan dan mengembalikan anak
tersebut kepada orang tuanya.
Case worker selalu meng-update kegiatankegiatan di akun media sosialnya termasuk
kegiatan penanganan kasusnya dengan klien dan
keluarganya. Hal ini dilakukan agar semua orang
tahu apa yang dilakukannya sebagai case worker

Barisan Barisan

Kiri

Kanan

tidak
setuju setuju

tidak
setuju setuju

tidak
setuju setuju

RK (16th) seorang siswi SMA sedang hamil 5
bulan oleh mantan pacarnya, saat ini anak tidak setuju
s a n g a t s e d i h d a n t e r t e k a n o l e h setuju
kehamilannya. Dia mau mempertahankan
kehamilannya namun tidak ingin
kehamilannya diketahui oleh siapapun
bahkan oleh orangtuanya. Anak hanya
percaya pada case worker. Anak ingin
menggugurkan kandungan dan bunuh diri
bila orang tuanya diberitahu oleh case
worker perihal kehamilannya. Case Worker
memutuskan tetap untuk memberitahu
orangtuanya.
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Jawaban
Tidak setuju, karena case
w ork e r/ pe nd am pi ng harus
melaksanakan etika bekerja
dengan anak yang salah satunya
yakni tidak bertindak yang bisa
menjurus ke arah pelecehan atau
menempatkan anak/klien pada
keadaan yang rentan terhadap
terjadinya pelecehan
Setuju karena sebagai bentuk
restoratif justice yang diatur
dalam UU Sistem Peradilan
Pidana Anak

Tidak setuju, karena telah
melanggar prinsip
kerahasiaan

Setuju karena dalam
pertimbangan kepentingan
terbaik anak. Keselamatan
anak selalu menjadi
pertimbangan utama. Dalam
hal ini keselamatan RK lebih
berbahaya apabila menjalani
proses kehamilan dan kelahiran
bayinya seorang diri.

3. Jelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengatasi dilema etik berikut
ini:
a. Dilema etik adalah kondisi dimana kita harus membuat pilihan atas 2 hal bertentangan
yang kebenarannya diperdebatkan. Seperti:
1) Konﬂik antar nilai pribadi dan profesi
2) Konﬂik antara dua prinsip etik
3) Konﬂik antara dua kemungkinan yang disukai dan tidak disukai
4) Konﬂik antara dua hal yang tidak memuaskan
5) Konﬂik antara nilai pribadi dan peran seseorang
6) Konﬂik antara kebutuhan bertindak dan kebutuhan untuk reﬂeksi
b. Dalam menyelesaikan masalah dilema etik, ada beberapa yang dapat dilakukan menurut
Joseph (cited in Garret, 1994), yaitu:
1) Merujuk pada deﬁnisi dilema etik
2) Melihat semua bukti/informasi dan mempersiapkan alasan kuat atas pilihannya
3) Mempertimbangkan kearifan lokal, nilai & kepercayaan pribadi, dan dampaknya pada
pengambilan keputusan
4) Mengembangkan pilihan-pilihan, toleransinya, mengevaluasi alternativenya dalam
rangka menentukan tindakan dengan efek negatif paling minim.
Beberapa pertanyaan reﬂektif yang dapat membantu:
a) “Pilihan mana yang paling banyak mendatangkan manfaat dan paling tidak
membahayakan?”
b) Pilihan mana yang paling menghargai hak dan martabat semua pihak? Walaupun
tidak semua mendapatkan maunya, tapi sudah diperlakukan adil?
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c) Pilihan mana yang dapat mempromosikan kebaikan dan memungkinkan semua
berbagi kebaikan dalam lingkungan yang sama?
d) Pilihan mana yan mendukung pengembangan karakter sebagai individu, profesi,
anggota masyarakat?
5) Tentukan pilihan tindakanmu

4. Jelaskan bahwa mengambil keputusan dalam situasi dilema etik, prioritas kita selalu pada
perlindungan atas keselamatan klien.
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SESI 4
Membangun dan Mengembangkan Sistem Rujukan

Ringkasan
Membangun dan mengembangkan sistem rujukan merupakan salah satu keterampilan
yang harus dikuasai oleh case worker dan menjadi salah satu kunci keberhasilan
penanganan kasus yang ditanganinya.
Hasil Pembelajaran
Tujuan dari sesi ini yakni setelah menerima pembelajaran peserta diharapkan dapat:
1. Menjelaskan sistem rujukan
2. Menjelaskan pentingnya membangun dan mengembangkan sistem rujukan
3. Menjelaskan dan keterampilan dalam membangun dan mengembangkan sistem rujukan
Pokok Bahasan dan Langkah-langkah

Pokok Bahasan

Langkah-langkah

Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Langkah 1: Prinsip-prinsip Pekerjaan sosial
Langkah 2: Perilaku yang tidak boleh dilakukan

Kebijakan Keselamatan Anak

Langkah 3: Etika bekerja dengan publik dan media
Langkah 4: Kasus-kasus Dilema Etik
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Total Jam
180 menit / 3 jam
Media Pembelajaran
Flipchart, kertas plano, kertas metaplan, isolasi, modul.

Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi kelompok, simulasi

Langkah 1: Deﬁnisi Sistem Rujukan
1. Jelaskan mengenai pengertian sistem rujukan berikut ini:
a. Sistem rujukan merupakan poin penting untuk mempertahankan keberhasilan
penanganan kasus.
b. Sistem rujukan adalah jaringan kerja sama antar berbagai penyedia pelayanan baik dari
instansi pemerintah maupun lembaga non masyarakat yang dapat membantu klien
dalam mencapai tujuan intervensi.
c. Sistem rujukan perlu diperkuat dengan adanya lembar kesepakatan kerjasama / MoU
ataupun Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota yang memuat
bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh masing-masing pihak/instansi yang terlibat
dalam penanganan kasus (contoh MoU dan SK Walikota tentang Tim Koordinasi dan
Kerjasama Penanganan Kasus dapat dilihat pada lampiran )
2. Sampaikan pula bahwa sistem rujukan diperlukan untuk menghubungkan klien dengan
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sistem sumber dalam rangka mencapai tujuan intervensi. Pada dasarnya bahwa seseorang
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup hanya dirinya sendiri, tetapi dia membutuhkan
sistem sumber yang dapat memenuhi kebutuhannya baik dari yang sifatnya informal
(dukungan dari keluarga dan masyarakat) maupun formal (dukungan dari lembaga
pelayanan).
3. Sampaikan bahwa kita akan bersama-sama memahami lebih jauh mengenai sistem rujukan
dengan permainan mitos atau fakta.
4. Minta peserta untuk membuat dua baris, baris sebelah kanan adalah fakta dan baris
sebelah kiri adalah baris mitos.
5. Sampaikan bahwa nanti saya akan membacakan beberapa pernyataan mengenai rujukan,
silahkan Bapak/Ibu menjawab dan berbaris di barisan fakta apabila menjawab benar, dan
berbaris di barisan mitos apabila menjawab salah.
6. Bacakan beberapa pernyataan berikut:

Fakta atau Mitos

Jawaban
(sampaikan setelah peserta menjawab)

Rujukan biasanya dilakukan
karena adanya keterbatasan
dari penyedia layanan.

Fakta. Keterbatasan baik dari segi layanan ataupun
kewenangan lah yang mendasari dilakukannya rujukan.

Rujukan tetap harus menjaga
kerahasiaan informasi klien
sehingga dalam merujuk kasus
tidak boleh memberikan
informasi klien pada
lembaga/pihak lain

Mitos. Merujuk harus memberikan informasi yang
lengkap, akan tetapi pastikan pihak yang menerima
rujukan dapat menjaga kerahasiaan klien dengan
menandatangani formulir/surat rujukan. Sertakan surat
rujukan dengan menegaskan bahwa pihak yang
menerima rujukan harus menjaga kerahasiaan klien.
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Fakta atau Mitos

Jawaban
(sampaikan setelah peserta menjawab)

Setelah dilakukannya proses
rujukan, kita dapat melakukan
terminasi / pengakhiran.

Mitos, walaupun kasus telah dirujuk, jangan lupa untuk
melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah proses
tersebut dilakukan dan terlihat ada perubahan yang
diharapkan pada klien, kita dapat melakukan terminasi /
pengakhiran.

Rujukan dapat dilakukan
pada kontak awal

Fakta, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sesi 5.
Bila masalah calon klien tidak sesuai dengan
kompetensi lembaga dimana kita bekerja; dan/atau
membutuhkan pihak lain untuk penanganan awal;
dan/atau klien tidak bersedia mendapatkan pelayanan,
Case Worker/pendamping berkewajiban melakukan
rujukan kepada pihak lain yang memiliki kapasitas untuk
melayani calon klien

7. Ucapkan terima kasih dan minta peserta bertepuk tangan atas proses tersebut.

Langkah 2: Pentingnya Membagun dan Mengembangkan Sistem Rujukan
1. Minta peserta untuk membentuk 3-4 kelompok.
2. Minta masing-masing peserta secara bergantian di dalam kelompoknya untuk
menyampaikan satu alasan tentang pentingnya membangun dan mengembangkan
sistem rujukan. Pada saat proses ini berlangsung, pastikan peserta lain di dalam
kelompok untuk memperhatikan dan tidak memberikan komentar.
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3. Setelah seluruh peserta di dalam kelompok menyampaikan satu alasan tersebut, minta
masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan dengan menuliskannya pada
kertas plano yang telah disediakan.
4. Minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya,
dan mintalah kelompok lain untuk memberikan tangapan.
5. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa:
· Pentingnya membangun dan mengembangkan sistem rujukan dikarenakan
keterbatasan sumber daya dan jenis layanan yang dimiliki/disediakan oleh suatu lembaga
layanan serta kompleksitas permasalahan yang ditangani, sehingga memerlukan
dukungan dari lembaga lainnya.
· Eksistensi suatu lembaga layanan terjadi apabila lembaga tersebut memiliki hubungan
yang baik dengan lembaga lain baik lembaga pemerintah, swasta atau masyarakat.

Langkah 3: Langkah-langkah Membangun Sistem Rujukan
1. Sampaikan bahwa langkah-langkah dalam membangun sistem rujukan antara lain
sebagai berikut:
a. Identiﬁkasi lembaga atau pihak potensial menjadi pendukung penanganan kasus.
b. Lakukan pemetaan dan analisis lembaga atau pihak tersebut
c. Lakukan kontak konsultasi dan koordinasi dengan masing-masing lembaga atau pihak
tersebut
d. Menginisiasi pertemuan dengan seluruh lembaga atau pihak tersebut untuk
menyamakan persepsi dan mempertajam visi bersama.
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e. Membangun komitmen bersama untuk berbagai layanan dan sumber daya sesuai
dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki masing-masing lembaga. Perkuat
dengan mendorong adanya MoU, Surat Keputusan, dan peraturan lainnya. Contoh Surat
Keputusan seperti pada lampiran
f. Menghimpun seluruh lembaga atau pihak dalam suatu wadah seperti tim kerja, dan
sebagainya dengan jadwal pertemuan rutin bulanan untuk membahas kasus.
g. Membuat mekanisme koordinasi antar lembaga atau pihak yang dilibatkan. Tuangkan
dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus yang disepakati
bersama seperti pada lampiran
h. Mulailah bekerja sesuai rencana secara sistematis, konsisten dan bertahap.
2. Sampaikan bahwa ketika sistem rujukan telah dibangun, langkah selajutnya yakni
mengembangkan sistem rujukan. Pengembangan sistem rujukan ini dimaksudkan untuk
memperkuat kinerja sistem rujukan itu sendiri. Langkah-langkah dalam mengembangkan
sistem rujukan antara lain sebagai berikut:
a. Menambah jumlah lembaga atau pihak potensial pendukung penanganan kasus.
b. Penataan sistem rujukan seperti penyelenggaraan pelatihan bersama, penguatan
administrasi, manajemen, dan kepercayaan diantara pihak atau lembaga yang
dilibatkan.

Langkah 4: Membuat Direktori Sistem Rujukan
1. Minta peserta untuk membuat direktori rujukan secara berkelompok dengan cara:
a. Minta peserta untuk membentuk 3 kelompok.
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b. Minta masing-masing kelompok untuk membuat direktori rujukan berdasarkan
kelompok layanan (medis, pengasuhan, hukum, dan lain-lain).
c. Minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
2. Tampilkan direktori rujukan yang dikembangkan oleh PDAK.
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SESI 5
Pencatatan dan Pelaporan

Ringkasan
Membuat catatan (recording) dan laporan (reporting) merupakan salah satu kewajiban
semua anggota tim (manajer kasus, supervisor dan case worker/pendamping). Tim harus
menulis catatan dan membuat laporan sesuai bidang tugas masing-masing. Pencatatan
yang baik akan membantu menghasilkan pelayanan yang efektif. Alasan mendasar dari
perlunya pencatatan dan pelaporan adalah alasan legal dan administratif. Secara legal,
melalui pencatatan, pelaporan dan dokumentasi yang teratur, tim memastikan bahwa
pelayanan diberikan kepada klien secara akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
Secara administratif perlu memastikan agar semua proses yang berhubungan dengan klien
dan pihak lain mitra kerja terdokumentasikan. Hal ini berguna bagi semua anggota tim
sebagai dasar untuk rekonstruksi kasus atau penanganan kasus berikutnya.

Hasil Pembelajaran
Tujuan dari sesi ini yakni setelah menerima pembelajaran peserta diharapkan dapat:
a. Menjelaskan pentingnya pencatatan dan pelaporan yang baik dalam manajemen
kasus.
b. Menjelaskan dan mendemonstrasikan pencatatan dan pelaporan menggunakan
Simfoni PPA.
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Pokok Bahasan dan Langkah-langkah

Pokok Bahasan

Langkah-langkah

Pencatatan

Langkah 1: Pencatatan yang baik
Langkah 2: Pernyataan persetujuan

Pelaporan

Langkah 3: Pelaporan yang baik
Langkah 4: Pelaporan melalui Simfoni PPA
Langkah 5: Praktik mengoperasikan simfoni PP

Total Jam
120 menit / 2 jam
Media Pembelajaran
Flipchart, kertas plano, kertas metaplan, isolasi, modul, laptop.
Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi kelompok, simulasi
Langkah 1: Pencatatan yang Baik
1. Tanyakan kepada peserta tentang pengalaman peserta mengenai cara melakukan
pencatatan. Tuliskan poin-poin penting yang disampaikan peserta pada kertas ﬂipchart
2. Sampaikan pentingnya melakukan pencatatan yang baik berikut ini:
88

Alasan mendasar dari perlunya pencatatan dan pelaporan adalah untuk keperluan legal dan
administratif. Secara legal, melalui pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi yang teratur,
tim dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada klien dapat
dipertanggungjawabkan (akuntabel); Sedangkan secara administratif, UPTD PPA perlu
memastikan adanya dokumentasi atas semua proses yang berhubungan dengan klien dan
pihak lain mitra kerja. Hal ini berguna sebagai dasar untuk penanganan kasus berikutnya.
3. Sampaikan tanggung jawab manajer kasus, supervisor dan case worker dalam
melakukan pencatatan berikut ini
a. Manajer kasus berkawajiban untuk mencatat:
1) Proses penjangkauan
2) Proses rujukan
3) Proses distribusi kasus
4) Capaian keluaran/output dan hasil/outome dari seluruh kasus yang ditangani
5) Kinerja case worker dan supervisor
6) Praktik baik/best practice
b. Supervisor berkewajiban untuk mencatat:
1) Proses dan hasil supervisi
2) Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penanganan kasus yang dilakukan
caseworker
3) Kinerja case worker
4) Praktik baik/best practice
c. Case worker/Pendamping berkewajiban untuk mencatat:
1) Catatan lengkap tentang penanganan kasus yang dimulai dari kontak awal hingga
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pengakhiran
2) Proses dan hasil konferensi kasus
3) Proses dan hasil konferensi keluarga
4) Proses dan hasil supervisi
5) Proses dan hasil pertemuan dengan berbagai pihak terkait lainnya
6) Praktik baik/best practice
4. Sampaikan cara melakukan pencatatan yang baik berikut ini
a. Jelas dan lugas. Kejelasan, ketepatan dan kelugasan dalam menggunakan kalimat akan
membuat catatan kita lebih profesional. Upayakan tidak menulis catatan menggunakan
kata yang tidak jelas dan bersifat umum
Contoh:

Catatan yang Buruk
Hari ini A ramah sekali
B tampak “bete” hari ini

Catatan yang Baik
A memulai percakapan dengan Case worker
dan bercerita tentang kegiatannya kemarin
B merasa gelisah karena kemungkinan
kehilangan pekerjaannya

C mengikuti pelatihan

C mulai berani memberikan pendapat dalam

dengan baik

pelatihan good parenting

b. Gunakan kutipan. Apa yang dikatakan klien kemungkinan merupakan kata-kata yang
sangat penting. Kita perlu memilah mana yang bermakna sangat penting dan informasi
yang biasa. Untuk yang sangat penting, kiita perlu mengutipnya. Aturannya adalah
dengan menuliskan secara tepat apa yang dikatakan oleh kien di dalam tanda kutip
“………..”.
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c. Hindari kontradiksi
Kemajuan yang kita tulis harus sinkron antara satu catatan dengan catatan lainnya. Bila
ada hal-hal yang bertentangan atau berbeda, maka perlu menjelaskannya dalam catatan
Dengan mencatat secara cermat, termasuk perubahannya, maka tidak akan ada celah
yang memungkinkan pihak pembaca untuk menyimpulkan sesuatu yang ada di dalam
dokumentasi
d. Gunakan bahasa yang dimengerti oleh klien dan keluarga. Catatan sebaiknya tidak
menggunakan istilah-istilah akademik atau jargon karena ada saatnya klien atau orang
yang penting dalam kehidupan klien (signiﬁcant others) perlu membaca catatan kita
e. Ketika yang harus kita tulis adalah klien atau pihak sekitar klien yang memiliki disabilitas,
maka pastikan kita menggunakan istilah disabilitas yang tepat dengan bukti keterangan
yang legal dan/atau melibatkan organisasi orang disabilitas, forum keluarga orang tua
anak dengan disabilitas, dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) untuk memperkuat
catatan dan laporan kita.
f. Ketika melakukan kontak langsung dengan klien/keluarga perhatikan dan catat pula
beberapa hal berikut ini: Penampilan klien, cara berpakaian, kondisi rumah dan
lingkungannya, ekspresi wajah, bahasa tubuh, respon kepada orang lain atau terhadap
kegiatan, sikap dan partisipasinya saat berinteraksi dengan case worker atau partisipasi
dalam kegiatan yang disediakan untuk klien.
Contoh catatan yang mendokumentasikan aspek penting dari klien:
A (18 tahun), terlihat bingung (berkali-kali menanyakan hal yang sama), gelisah (berkalikali melihat ke luar jenela) dan takut, tubuh gemetar dan berkeringat dingin, ketika Case
worker menyampaikan bahwa ia tidak mungkin merahasiakan kehamilannya dari orang
tua. Ia berulang kali menyatakan tidak ingin orang tuanya tahu
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Langkah 2: Pernyataan Persetujuan
1. Sampaikan bahwa
a. Setiap orang yang diwawancara atau menyampaikan informasi pada tulisan, harus
menyatakan persetujuannya secara sukarela dan tanpa paksaan.
b. Pernyataan persetujuan mencakup:
1) Menyampaikan informasi
2) Setuju bahwa informasi akan dipublikasikan
3) Setuju untuk difoto, direkam, dimuat dalam tulisan untuk publikasi
c. Persetujuan harus tertulis ditandatangani oleh klien dan/atau keluarga
d. Untuk klien yang usia dan kondisinya tidak memungkinkan untuk menyatakan
persetujuan, maka pernyataan persetujuan ditandatangani oleh keluarga.
e. Apabila pernyataan persetujuan pada poin b
telah tercantum dalam formulir kontrak atau
formulir persetujuan anak dan keluarga untuk
didampingi, maka pernyataan persetujuan ini
tidak perlu dilakukan lagi.
2. Ucapkan terima kasih dan perlihatkan contoh formulir pernyataan persetujuan.

Langkah 3: Pelaporan yang Baik
1. Sampaikan pengertian dan tujuan dari pelaporan sebagai berikut:
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Membuat laporan adalah menyusun dan menyampaikan informasi tentang segala proses
penyelenggaraan dan perkembangan kegiatan pelayanan.
Tujuan dari penulisan laporan adalah:
a. Memberikan gambaran kemajuan pelasanaan pelayanan;
b. Membantu komunikasi case worker dengan pihak lain; dan
c. Membantu case worker untuk membicarakan agenda pelayanan dengan klien.
2. Sampaikan persyaratan untuk membuat laporan yang baik berikut ini:
a. Benar dan obyektif
b. Lengkap
c. Jelas dan cermat
d. Singkat dan padat
e. Konsisten
f. Tepat waktu

Langkah 4: Pencatatan dan Pelaporan Melalui Simfoni PPA
1. Jelaskan mengenai Simfoni PPA sebagai berikut:
Simfoni PPA merupakan aplikasi sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengintegrasian kasus kekerasan perempuan dan
anak, serta sistem pencatatan, dan pelaporan, dan data kekerasan perempuan dan anak,
bagi unit layanan perempuan dan anak di tingkat pusat dan daerah.
2. Jelaskan mengenai Struktur Pengguna Simfoni PPA sebagai berikut:
a. Struktur pengguna Simfoni PPA terdiri atas Admin dan Operator
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b. Admin berada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KemenPPPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
Provinsi, dan DPPPA Kabupaten / Kota
c. Sedangkan Operator merupakan jejaring di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota
seperti Kepolisian, Rumah sakit / Puskesmas, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Komisi
Perlindungan Anak Indonesia, dan unit layanan lain di tingkat provinsi, kabupaten / kota
termasuk UPTD PPA
d. Admin memiliki wewenang untuk
1) melakukan pengelolaan akun pengguna dan instansi;
2) melakukan veriﬁkasi dan validasi data;
3) melakukan analisis data;
4) melakukan penyajian dan pendistribusian data; dan
5) melakukan evaluasi kinerja pengelola dan/atau pengguna
e. Sedangkan operator memiliki wewenang untuk
1) melakukan perekaman dan pembaharuan data
kekerasan;
2) melakukan validasi dan veriﬁkasi instrumen data
kekerasan; dan
3) melakukan penyajian dan pelaporan data kekerasan.
3. Sampaikan mengenai Hak Akses berikut ini:
a. Hak akses dapat di berikan kepada Instansi / Unit Layanan yang sudah terlatih.
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b. Admin memiliki kewenagan akses melihat data dari jejaringnya
c. Operator hanya dapat mengakses data yang ada di unit layanan yang di tangani (atau di
rujuk), namun operator dapat melakukan rujukan ke unit layanan yang lain

Langkah 5: Praktik Mengoperasikan Simfoni PPA
1. Minta peserta untuk melakukan simulasi mengoperasikan Simfoni PPA berikut ini:
a. Praktik melakukan input formulir data kasus, data korban, data pelaku, layanan, dan
rujukan dan limpahan
b. Praktik melakukan penyajian dan pelaporan data yang telah diinput
2. Ucapkan terima kasih atas partsipasi peserta dalam simulasi mengoperasikan Simfoni
PPA.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Contoh kode etik dalam kebijakan keselamatan anak Save the Children¹³
Partner of

Apa Saja yang Tidak Boleh Dilakukan Staf dan Mitra Kami
Saat Beraktivitas Bersama Anak-anak
Hubungi kami di 08118755903 jika anda menemui staf dan mitra kami
yang melakukan hal-hal di bawah ini:

Melakukan kekerasan ﬁsik
terhadap anak-anak.

04

03

02

01

Duhh.. kamu
ganteng banget sih,
pipinya halus, jadi
naksir kamu deh

Terlibat dalam kegiatan seksual atau
berhubungan seksual dengan anak-anak.

heh kamu!
Belikan aku
makanan ya, 20
bungkus!! Cepet!!

Mengeksploitasi
anak-anak.

hahaha.
muka kamu lucu!..!
mirip pelawak

05

Bertindak yang bisa menjurus ke arah pelecehan
atau menempatkan anak pada keadaan
yang rentan terhadap terjadinya pelecehan.

06

Memakai bahasa yang
tidak pantas, menghina,
atau kasar.

Menunjukkan perilaku yang
tidak pantas atau provokatif
secara seksual.

09

07

08

Mengajak anak-anak untuk menginap
di rumah tanpa ada pengawasan,
kecuali dalam situasi luar biasa
dan sudah mendapatkan izin dari atasan.

Tidur di tempat tidur yang sama
dengan anak yang menjadi
tanggung jawab profesional mereka.

10

11

Kita mandi
bareng
yukk dek!!

Melakukan hal-hal yang
bersifat pribadiyang dapat dilakukan
sendiri oleh anak-anak

13

Menunjukkan perlakuan
berbeda, tidak adil, atau
mengistimewakan anak
tertentu dibanding
anak-anak lainnya.

12

Membiarkan atau ikut serta dalam
perilaku anak-anak yang sifatnya ilegal,
tidak aman, atau mengarah pada kekerasan.

14

Menghabiskan waktu
berlebih dengan anak
di tempat yang jauh dari
anak-anak lainnya.

Tidur di kamar yang sama
dengan anak, kecuali dalam situasi
luar biasa dansudah mendapatkan
ijin dari atasan
Ayo loncat
ajaa!!!

Mempermalukan, merendahkan,
mencela, atau menghina anak-anak.

15

Menunjukkan anak-anak
gambar, ﬁlm, dan website
yang tidak pantas termasuk
pornograﬁ, ataupun
kekerasan ekstrim

16

Menempatkan diri di posisi
yang rentan terhadap
tuduhan melakukan
perbuatan tidak
menyenangkan.

REKOMEDASI TOOLS YANG DAPAT DIGUNAKAN
Tools
FORMULIR RUJUKAN
ANAK/KELUARGA DARI
PIHAK LAIN KEPADA
LEMBAGA
FORMULIR KONTRAK/
PERSETUJUAN ANAK
UNTUK MENJADI KLIEN
FORMULIR
KONTRAK/PERSETUJUAN
KELUARGA
UNTUK MENJADI KLIEN
FORMULIR RUJUKAN
DARI LEMBAGA
KEPADA PIHAK LAIN
(PADA KONTAK AWAL)
INSTRUMEN ASESMEN
AWAL ANAK
INSTRUMEN KERENTANAN
KELUARGA
INSTRUMEN ASESMEN
BPSS
GENOGRAM
ECOMAP
HISTORY MAP
LIFE ROAD MAP
MOBILITY MAP
BODY MAP
NAPOLEON HILLS
KONFERENSI KASUS
PERTEMUAN KELUARGA
REMBUK KELUARGA /FGC
FORMULIR REVIEW
KASUS/MONITORING
DAN EVALUASI
FORMULIR
PENGAKHIRAN/TERMINASI

Tahapan Manajemen Kasus
Tahap Ases- Peren- Inter- Moneva Terminasi
Awal men canaan vensi

CONTOH FORMULIR RUJUKAN ANAK/KELUARGA
DARI PIHAK LAIN KEPADA LEMBAGA

FORMULIR RUJUKAN ANAK/KELUARGA
DARI PIHAK LAIN KEPADA PUSAT DUKUNGAN ANAK DAN KELUARGA
Nomor Rujukan: __________________________________________________
(isi dengan nomor rujukan/kode rujukan (01, 02, 03)/PDAK/bulan/tahun)
01 – Rujukan dari pihak lain kepada PDAK
02 – Rujukan dari PDAK kepada pihaklain (pada tahap kontak awal)
03 – Rujukan dari PDAK kepada pihak lain (pada tahap intervensi)
PIHAK YANG MERUJUK

(tuliskan dengan lengkap iden tas pihak yang pertama kali
merujuk klien ke PDAK)

Nama perujuk

: ____________________________
__________________

Lembaga perujuk
Alamat perujuk

: ______________________________________________
: ______________________________________________

Waktu rujukan

______________________________________________
Catatan : perujuk kemungkinan bukan lembaga tetapi individu.
Tetap tuliskan datanya
: (jam/hari/tanggal/tahun/lokasi / media rujukan–
telepon, kontak langsung)
_______________________________________________
_______________________________________________

Alasan rujukan

: ______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
TIM PDAK YANG MENDAPAT RUJUKAN (Tuliskan tanda V pada pihak yang menerima
rujukan )
[ ] Nama Case Manager
: _________________________________________
[ ] Nama Senior Case Worker : _________________________________________
[ ] Nama Case Worker
: _________________________________________
IDENTITAS ANAK
Nama

:________________________________
_______________

Jenis kelamin (L/P)

:_______________________________________________

Tempat / Tanggal lahir

:_________________________________________
______
Catatan : bila tanggal lahir anak dak diketahui,
tuliskan perkiraan umur anak, sesuai pengakuan anak,
orang tua atau anggota keluarga yang ditemui

Akte kelahiran

: Ada [
], Nomor. ______________________________
dak ada [ ]

Nama sekolah /kelas

:
Putus sekolah/sejak kelas/tahun: _

Asal daerah/ suku

:

Agama

:

INFORMASI TENTANG KELUARGA:
Nama ibu dan/atau ayah kandung (jika diketahui):
Ayah

: _______________________________

Ibu

: ________________________________

Nama pengasuh lainnya (anggota keluarga besar atau pihak lainnya): _______________
Status orangtua:
Menikah resmi
Bercerai
Orangtua tunggal (bila ada data awal tuliskan penjelasannya mengapa)

Menikah siri/ dak resmi
Tinggal bersama
Lainnya________________
(beri penjelasan contohnya menikah lagi, TKW atau TKI dll)
Tidak diketah ui
Asal daerah / suku orangtua: _____________________________________________
Alamat orangtua (jika diketahui)/ pengasuh lain:

GAMBARAN RINGKAS KASUS
Deskripsi kasus

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Situasi anak/keluarga saat dilakukan rujukan (Gambarkan kondisi anak pada
saat dirujuk)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Pihak yang Merujuk

[

Penerima Rujukan
Case Manager/
Senior Case Worker/Case Worker)*

]

[

]

CONTOH FORMULIR KONTRAK/PERSETUJUAN ANAK UNTUK MENJADI KLIEN
FORMULIR KONTRAK:
PERSETUJUAN ANAK UNTUK MENJADI KLIEN
PUSAT DUKUNGAN ANAK DAN KELUARGA
Nomor Kontrak : ____/PDAK/A/____ /____

Adik akan didampingi oleh Pekerja Sosial (Case Worker/Senior Case Worker) yang akan
membantu mengatasi kesulitan atau masalah yang dihadapi Adik dan keluarga. Case
worker/Senior Case Worker akan menerangkan apa tugas Case worker/Senior Case
Worker untuk membantu Adik/keluarga, apa yang akan dilakukan, bagaimana
tahapannya, apa tujuan, bagaimana caranya dan bagaimana peranan Adik.
Kegiatan ini bersifat sukarela sehingga Adik boleh setuju atau menolak.
Di bawah ini ada beberapa pernyataan. Berikan tanda checklist (V) pada kolom setuju
apabila Adik setuju untuk dibantu atau pada kolom dak setuju apabila Adik dak mau
mendapatkan bantuan dari Case worker/Senior Case Worker.
Pernyataan
Saya bersedia memberikan informasi tentang saya, keluarga
saya atau yang terkait dengan kesulitan/ masalah yang saya
alami
Apabila saya mengalami kesulitan untuk memberikan
informasi kepada Case worker/ Senior Case Worker maka
saya mengijinkan Case Worker/Senior Case Worker untuk
bertanya kepada keluarga saya atau pihak lain yang
mengetahui kesulitan/masalah saya
Saya mengijinkan Case Worker/Senior Case Worker untuk :
a. Mencatat
b. Merekam
c. Menuliskan dalam laporan
semua informasi yang telah saya atau keluarga saya berikan
tentang saya
Apabila diperlukan, Case Worker/Senior Case Worker dapat
memotret saya atau keluarga saya
Apabila saya ingin mengetahui hasil catatan atau laporan
Case Worker/Senior Case Worker tentang saya dan keluarga
saya, maka saya diperbolehkan untuk membacanya
Semua informasi yang telah diberikan akan dijaga
kerahasiaannya oleh Case Worker/Senior Case Worker.
Apabila ada orang/pihak lain yang diperlukan untuk
membantu menangani kesulitan/masalah saya, maka
orang/pihak tersebut boleh mengetahui kesulitan/masalah
saya termasuk laporan yang telah ditulis Case Worker/Senior
Case Worker, sepanjang saya diberitahu

Setuju

Tidak Setuju

Saya bersedia membantu Case Worker/Senior Case Worker
untuk memikirkan dan mendiskusikan tentang cara yang
terbaik untuk menyelesaikan kesulitan/masalah saya
Saya bersedia melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk
dapat menyelesaikan kesulitan/ masalah saya
Saya bersedia untuk mendiskusikan dengan Case
Worker/Senior Case Worker bagaimana hasil yang telah
dicapai untuk menyelesaikan kesulitan/ masalah saya
Apabila kesulitan/masalah saya dan keluarga telah dapat
diselesaikan maka Case Worker/Senior Case Worker akan
menghen kan tugasnya membantu saya dan keluarga
Apabila saya menghadapi kesulitan lain, saya diperbolehkan
menghubungi Case Worker/Senior Case Worker

Nama saya

:

:
Nama pan /lembaga
(bila anak nggal di pan )
Alamat
(tempat nggal/pan )

:

Tanda tangan

:

Tanggal

:

CONTOH FORMULIR KONTRAK/PERSETUJUAN KELUARGA UNTUK MENJADI KLIEN
FORMULIR KONTRAK:
PERSETUJUAN KELUARGA UNTUK MENJADI KLIEN
PUSAT DUKUNGAN ANAK DAN KELUARGA
Nomor Kontrak : ____/PDAK/OT/____/____
Sebagai bagian dari penyelesaian kesulitan/masalah yang dihadapi oleh anak Anda
____________ (nama anak) dan keluarga, maka Pekerja sosial (Pekerja Sosial/Senior
Pekerja Sosial) akan melakukan pendampingan kepada anak Anda dan Keluarga. Pekerja
Sosial/Senior Pekerja Sosial akan menjelaskan apa yang dimaksud pendampingan,
tujuan, tahapannya dan apa yang perlu dilakukan oleh Bapak/Ibu.
Di bawah ini ada beberapa pernyataan. Berikan tanda checklist (V) pada kolom setuju
apabila Bapak/Ibu setuju untuk dibantu atau pada kolom dak setuju apabila Bapak/Ibu
dak mau mendapatkan bantuan dari Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial.
Kegiatan ini bersifat sukarela sehingga Bapak/Ibu boleh setuju atau menolak
Pernyataan
Saya bersedia memberikan informasi tentang anak saya dan
keluarga saya atau yang terkait dengan kesulitan/ masalah
yang dialami oleh keluarga saya
Apabila saya mengalami kesulitan untuk memberikan
informasi kepada pekerja sosial maka saya mengijinkan
Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial untuk bertanya kepada
pihak lain yang mengetahui kesulitan/masalah keluarga saya
Saya mengijinkan Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial untuk :
a. Mencatat
b. Merekam
c. Menuliskan dalam laporan
semua informasi yang telah saya atau keluarga saya berikan
Apabila diperlukan, Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial dapat
memotret saya atau keluarga saya
Apabila saya ingin mengetahui hasil catatan atau laporan
Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial tentang keluarga saya,
maka saya diperbolehkan untuk membacanya
Semua informasi yang telah diberikan akan dijaga
kerahasiaannya oleh Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial.

Setuju

Tidak Setuju

Apabila ada orang/pihak lain yang diperlukan untuk
membantu menangani kesulitan/masalah keluarga saya,
maka orang/pihak tersebut boleh mengetahui
kesulitan/masalah keluarga saya termasuk laporan yang telah
ditulis Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial, sepanjang saya
diberitahu
Saya bersedia membantu Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial
untuk memikirkan dan mendiskusikan tentang cara yang
terbaik untuk menyelesaikan kesulitan/masalah keluarga saya
Saya bersedia melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk
dapat menyelesaikan kesulitan/ masalah keluarga saya
Saya bersedia untuk mendiskusikan dengan Pekerja
Sosial/Senior Pekerja Sosial bagaimana hasil yang telah
dicapai untuk menyelesaikan kesulitan/masalah keluarga saya
Apabila kesulitan/masalah keluarga saya telah dapat
diselesaikan maka Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial akan
menghen kan tugasnya membantu keluarga sayaApabila
saya menghadapi kesulitan lain, saya diperbolehkan
menghubungi Pekerja Sosial/Senior Pekerja Sosial

Nama saya

:

Nama anak saya

:

Layanan yg Diharapkan

:

Alamat

:

Kontak:

:

Tanda tangan

:

Tanggal

:

CONTOH FORMULIR RUJUKAN DARI LEMBAGA KEPADA PIHAK LAIN
(PADA KONTAK AWAL)

FORMULIR RUJUKAN ANAK/KELUARGA
DARI PUSAT DUKUNGAN ANAK DAN KELUARGA
KEPADA PIHAK LAIN (PADA TAHAP KONTAK AWAL)
Nomor Rujukan:
(isi dengan nomor rujukan/kode rujukan (01, 02, 03)/PDAK/bulan/tahun)
01 – Rujukan dari pihak lain kepada PDAK
02 – Rujukan dari PDAK kepada pihak lain (pada tahap kontak awal)
03 – Rujukan dari PDAK kepada pihak lain (pada tahap intervensi)
Nama Case Worker

:

Nama Senior Case Worker

:

PIHAK YANG MERUJUK

(tuliskan dengan lengkap iden tas pihak yang pertama kali
merujuk klien ke PDAK)

Nama perujuk

:

Lembaga perujuk
Alamat perujuk

:
:
Catatan : perujuk kemungkinan bukan lembaga tetapi
individu. Tetap tuliskan datanya

Waktu rujukan

: (jam/hari/tanggal/tahun/lokasi/media rujukantelepon, kontak langsung)
:

Alasan rujukan

:
:

IDENTITAS ANAK
Nama

:

Jenis kelamin (L/P)

:

Tempat / Tanggal lahir

:

Catatan : bila tanggal lahir anak dak diketahui, tuliskan perkiraan
umur anak, sesuai pengakuan anak, orang tua atau anggota keluarga
yang ditemui

Akte kelahiran

: Ada
[
dak ada [

Nama sekolah /kelas

:

], Nomor.
]

Putus sekolah [ ]
Sejak kelas/tahun : _______________________________

Asal daerah/suku

:

Agama

:

INFORMASI TENTANG KELUARGA:
Nama ibu dan/atau ayah kandung (jika diketahui):
Ayah
:
Ibu

:

Nama pengasuh lainnya (anggota keluarga besar atau pihak lainnya):
Status orangtua:
Menikah resmi
Bercerai
Orangtua tunggal (bila ada data awal tuliskan penjelasannya mengapa)

Menikah siri/ dak resmi
Tinggal bersama
Lainnya
(beri penjelasan, contohnya menikah lagi, TKW atau TKI, dll)
Tidak diketahui
Asal daerah /suku orangtua: ayah
Alamat orangtua(jika diketahui) /pengasuh lain:

Ibu

GAMBARAN RINGKAS KASUS
Kontak pertama dengan anak dan keluarga: (jam/hari/tanggal/tahun/lokasi
kontak/ media kontak - telepon, home visit)

Deskripsi kasus

Situasi anak/keluarga saat dilakukan rujukan

ALASAN PDAK MELAKUKAN RUJUKAN KEPADA PIHAK LAIN

ASPEK-ASPEK YANG DIRUJUK

PIHAK (INDIVIDU ATAU LEMBAGA) YANG MENERIMA RUJUKAN DAN
KESEPAKATAN RUJUKAN

Tanggal dan tempat rujukan
Case Worker

:
Penerima Rujukan

Mengetahui
Senior Case Worker
Case Manager

CONTOH INSTRUMEN ASESMEN AWAL ANAK

INSTRUMEN ASESMEN AWAL (FACE SHEET) ANAK
SASARAN : ANAK
Nama Case Worker

:

Nama Senior Case Worker

:

Tanggal wawancara

:

IDENTITAS ANAK
Nama

:

Jenis kelamin (L/P)

:

Usia

:

Tempat / Tanggal lahir

:
Catatan : bila tanggal lahir anak dak diketahui, tuliskan
perkiraan umur anak, sesuai pengakuan anak, orang tua
atau anggota keluarga yang ditemui

Asal daerah/ suku

:

Agama

:

Akte kelahiran

: Ada
[
dak ada [

], Nomor:
]

PENDIDIKAN
Nama sekolah /kelas

:

Putus sekolah/sejak kelas/tahun :
Guru yang bisa dihubungi

:

Gangguan kehadiran/par sipasi di sekolah:

Tidak naik kelas (mengulang), kapan, kelas berapa :

Mata pelajaran yang disukai :
Guru atau staf sekolah yang dirasa dekat:

INFORMASI TENTANG KELUARGA:
Nama ibu dan/atau ayah kandung (jika diketahui):
Ayah

:

Ibu

:

Apakah ayah kandung masih hidup? Ya
Apakah ibu kandung masihhidup?

dak tahu
Ya
Tidak tahu

[
[
[
[

]
]
]
]

Apakah anak punya orang tua ri? Bila ya, sejak kapan
Status orangtua:
Menikah resmi bercerai
Orangtua tunggal(bila ada data awal tuliskan penjelasannya mengapa)

Menikah siri/ dak resmi
Tinggal bersama
Lainnya________________
(beri penjelasan contohnya menikah lagi, TKW atau TKI dll )
Tidak diketahui
Asal daerah / suku orangtua:
Alamat orangtua (jika diketahui):

No telp yang dapat dihubungi: (jika ada) :____________________________
Tingkat pendidikan
Pekerjaan (jika ada)

: ayah _____________ibu______________
: ayah
ibu

NAMA SAUDARA LAKI - LAKI/PEREMPUAN

NAMA

UMUR

PENDIDIKAN

PEKERJAAN

STATUS
PERKAWINAN

ALAMAT &
NOMOR
KONTAK
(jika ada)

SITUASI ANAK SAAT INI
Dengan siapa anak nggal saat ini?
Orang tua
Ayah
Ibu
Keluarga besar (sebutkan siapa, kakek? Nenek? Paman? Bibi? Ataulainnya?)

Teman (jelaskan teman dari mana, teman sekolah? teman lain?)

Pihak lain, (sebutkan siapa)

Tidak diketahui
AKTIVITAS ANAK SEHARI-HARI (YANG MASIH BERSEKOLAH ATAU YANG SUDAH PUTUS SEKOLAH):
(Jenis ak vitas, frekuensi ak vitas, dengan siapa berak vitas, sudah berapa lama)

HUBUNGAN/KOMUNIKASI DENGAN KELUARGA:
· UNTUK ANAK YANG MASIH TINGGAL DENGAN KELUARGA
Siapa dalam keluarga yangbiasanya berkomunikasi dengan anak? Mengapa anak biasa
berkomunikasi dengan orang tersebut?

Tidak ada [

]

Hal-hal apa yang biasanyadikomunikasikan?

Siapa diluar kelua rga yangbiasanya berkomunikasi dengan anak? Mengapa anak
mempercayai orang tersebut?

Tidak ada [

]

Hal-hal apa yang biasanya dikomunikasikan

·

UNTUK ANAK YANG TIDAK LAGI TINGGAL DENGAN KELUARGA

Kapan meninggalkan rumah? Mengapa?

Kapan kontak terakhir dengan keluarga?
(bisa via telp atau bertemu langsung) Dengan siapa?

Teman terdekat ? Atau siapa pihak yang dianggap paling dekat saat ini, mengapa?

Saudara jauh atau orang yang dekat dengan anak?

Dimana saudara jauh atau orangyang dekat dengan anaktersebut nggal?
No telp yang dapat dihubungi (jika ada) :

KESEHATAN
Catatan kesehatan anak (jika ada)

Masalah kesehatan dalam keluarga? (jika diketahui):

KETERAMPILAN
Keterampilan apa yang dimiliki anak baik di dalam maupun di luar sekolah?

Apa minat anak?

Apa yang suka dilakukan oleh anak? Mengapa?

Apa yang paling dak disukai oleh anak? Mengapa?

Tambahkan catatan pen ng lainnya yang diperoleh dari hasil wawancara awal

CONTOH INSTRUMEN KERENTANAN KELUARGA

INSTRUMEN
IDENTIFIKASI KERENTANAN ANAK DAN KELUARGA
(UNTUK ORANG TUA/ PIHAK LAIN YANG MENGASUH ANAK)
A. ORANG TUA
1. Iden ﬁkasi Anggota Keluarga
No

Nama Anggota
Keluarga

1

Ayah

2

Ibu

3

Anak )**

4

Anak

5

Anak

Umur

Jenis
Kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Tinggal dengan)*
alamat

)* bila orang tua bercerai atau anak terpisah dan dak nggal dengan orang tuanya
bila anak dak semuanya nggal den gan orang tua
)** berikan catatan bila ada anak dengan disabilitas tubuh, rungu/bisu tuli, netra, mental dan ganda

2. Status perkawinan
:
3. Catatan khusus keluarga:
a. Bercerai
:
(kapan, alasan)

b. Meninggal

:

(kapan, alasan)
c. Ayah/Ibu meninggalkan keluarga
(kapan, alasan)

4. Asal daerah

:

5. Alamat

:

6. Deskripsi pekerjaan : (untuk siapapun yang bekerja dalam keluarga)

a. Siapa yang bekerja dan Jenis pekerjaan yang dilakukan:
1) _______________________________________________________
2) _____________________________________________________ __
3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________
b. Ak vitas bekerja (waktu yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, sifat
pekerjaan menetap/insidental) :
1)

2)

3)

4)

a. Penghasilan
: (berikan catatan bila penghasilan dak menetap /pas )
1) Rp. _____________________________________/minggu/bulan
2) Rp. _____________________________________/minggu/bulan
3) Rp. _____________________________________/minggu/bulan
4) Rp. _____________________________________/minggu/bulan
b. Penggunaan penghasilan:
1)

2)

3)

4)

5)

B. PERKEMBANGAN ANAK
1. Perkembangan ﬁsik anak
a. Perkembangan nggi - berat sesuai umur

b. Disabilitas tubuh, rungu/bisu tuli, netra, mental dan ganda

c. Riwayat kesehatan dan pemeriksaan

2. Perkembangan kogni f
a. Kemampuan berpikir anak sesuai ngkat perkembangan umur anak

b. Prestasi di sekolah

3. Perkembangan emosional/psikologis anak
a. Ekspresi dan adaptasi emosi anak sesuai dengan perkembangan
umur anak

b. Catatan khusus tentang ekspresi anak, misalnya
mudah marah/temper, murung, dan emosi lainnya.

C. ISU PENGASUHAN
1. Keinginan orang tua untuk mengasuh

2. Kapasitas (pengetahuan, keterampilan) untuk mengasuh

3. Kesulitan - kesulitan/hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan
pengasuhan

D. ISU EKONOMI
1. Upaya untuk mengatasi kebutuhan anak
2. Hal-hal yang direncanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan
dasar anak (makanan, pendidikan, kesehatan)

E. ISU PERLINDUNGAN
1. Perilaku kekerasan (ﬁsik, psikis dan seksual) yang diindikasikan dilakukan
oleh orang tua, anggota keluarga lainnya.
2. Tempat - tempat di dalam rumah atau di luar rumah yang menurut anak
dak aman
F. ISU PENDIDIKAN
1. Perkembangan pendidikan anak
2. Upaya orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak
3. Kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak
4. Dukungan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan anak
(siapa yang memberi dukungan, bentuknya).

CONTOH INSTRUMEN ASESMEN BPSS
ASESMEN BIOPSIKOSOSIAL SPIRITUAL DAN
RENCANA PENGASUHAN
I.

INFORMASI BASIC
A. Keberfungsian lembaga / pihak yang mengasuh anak, akses terhadap klien
Lembaga / pihak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan
mengimplementasikan rencana
pengasuhan yakni orangtua, wali, lembaga asuhan, pengasuh utama, dan/atau Dinsos *
B. Mengidentiﬁkasi klien dan sistem klien
1.

Klien dalam hal ini yakni:

2.

Sistem klien dalam hal ini yakni:

C. Mengidentiﬁkasi hubungan yang penting dan jaringan pendukung alamiah
(Lampirkan gambar ecomap/diagram venn)
II. KONTAK DAN SUMBER INFORMASI
A. Proses asesmen
Jumlah wawancara ( gunakan turus ):
Dari tanggal ______________ s.d tanggal _____________ /present
Sumber informasi primer dari ________________________________
Uji validitas dan reliabilitas data ( gunakan triangulasi )
1.

Berdasarkan sumber berbeda: □ informasi sama / □ informasi berbeda
Jika berbeda, pada aspek mana saja terjadi perbedaan

2.

Berdasarkan waktu berbeda: □ informasi sama / □ informasi berbeda
Jika berbeda, pada aspek mana saja terjadi perbedaan

3.

Berdasarkan metode berbeda: □ informasi sama / □ informasi berbeda
Jika berbeda, pada aspek mana saja terjadi perbedaan

B. Keterlibatan LSM / Organisasi Pemerintah di masa lalu
LSM / Organisasi Pemerintah yang pernah memberikan pelayanan / pendampingan
terhadap klien:
Bentuk Layanan

Nama

Tahun

C. Sumber informasi lain tentang klien
Sumber Info

Isi Informasi

III. KONDISI KLIEN DAN SISTEM KLIEN
BIOLOGIS
A. Gambaran Fisik Klien
Nama Lengkap

:

Jenis Kelamin

:L/P

Umur

: ...........tahun

Berat Badan

: ............cm

Tinggi Badan

: ...........cm

Kecacatan (jika ada )

: □ ﬁsik

□ mental

□ ganda

Tanda Kekerasan/penelantaran ( gunakan body mapping )
□ ada

penjelasan :

□ tidak

penjelasan :

B. Penampilan Klien
Cara berbicara

: □ lancar

□ biasa

Kehangatan

: □ tebuka

□ tertutup

□ kaku

Respon awal terhadap case worker :
□ takut
Ekspresi tubuh

□ malu

□ hormat

□ tidak sopan

: □ berlebihan

□ standar

□ ﬂat / datar

C. Status Kesehatan
Penyakit apa yg diderita

:

Pelayanan kesehatan
yang pernah diterima

:

Langkah pengobatan
yang pernah dilakukan

:

Apakah klien telah berkonsultasi tentang jenis penyembuhan untuk masalah kesehatannya
□ ya

penjelasan :

□ tidak
Apakah klien sedang menggunakan obat
□ ya
□ tidak

obat apa :

Apakah klien pernah/sedang mengkonsumsi NAPZA
□ tidak pernah

□ ekstasi

□ ganja

□ rokok

□ alkohol

□ obat -obatan terlarang lainya

Apakah yang dikonsumsinya tersebut berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya
□ ya
□ tidak

penjelasan :

Apakah status kesehatannya merupakan masalah dalam rencana pelayanan
□ ya
□ tidak

penjelasan :

PSIKOLOGIS
A. Gambaran tentang kondisi emosional klien
Cara berbicara
□ lancar

□ terbata -bata

Respon terhadap suatu masalah
□ terbuka

□ tertutup

□ emosional

Pola pikir klien
□ visioner

□ masa bodoh

Pikiran-pikiran klien pada situasi yang dihadapinya
□ optimis

□ pesimis

□ ............................

B. Kesehatan Jiwa
Masalah kejiwaan
□ depresi

□ gelisah ekstrim □ gang. kognitif

□ trauma

□ tidak ada

Jika ada, apakah masalah kesehatan jiwa ini berpengaruh terhadap kemampuan klien dalam
memenuhi kebutuhan - kebutuhannya
□ ya
□ tidak

karena

karena

Jika ada, apakah masalah kesehatan jiwa ini berpengaruh terhadap kemampuan klien dalam
mengatasi masalah - masalahnya
□ ya

karena

□ tidak

karena

Jika ada, apakah masalah kesehatan jiwa ini berpengaruh terhadap kemampuan klien dalam
menjalankan peranannya
□ ya

karena

□ tidak

karena

C. Catatan Menjadi Korban
Apakah klien mengalami pengalaman trauma yang berkaitan dengan kekerasan ﬁsik maupun psikis
ataupun penganiayaan
□ ya

penjelasan

□ tidak
Seberapa amankah lingkungannya sekarang ini
□ aman

karena

□ tidak aman

karena

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan klien ( dapat gunakan risk map )

SOSIAL
A. Situasi Saat Ini dan Sejarah Perpindahan
Tempat tinggal klien
□ perkotaan

□ pedesaan

Daerah asal
Sejarah perpindahan
□ pernah

karena

□ tidak pernah
Jika pernah, seberapa sering mengunjungi atau berhubungan dengan orang disana
Sudah berapa lama mendiami tempat tinggal saat ini
Bagaimana ketertarikan klien terhadap daerahnya
□ tertarik

karena

□ biasa saja

karena

Kejadian kritis yang pernah di alami
Tempat yang sangat penting bagi klien ( gunakan neighborhood mapping )

B. Pekerjaan dan Status Keuangan (orangtua/pengasuh utama/wali)
Siapa yang bekerja dalam keluarga
□ ayah

□ ibu

□ ___________

□ tidak ada
Apa pekerjaannya

________________________________

________________________

Apakah pendapatan keluarga klien dapat memenuhi kebutuhan dasar klien dan keluarga
□ Ya
coping strategi yang dilakukan ________________________________

□ tidak

Apa yang menjadi faktor penghambat bagi keluarga klien untuk mendapatkan lebih banyak sumber
penghasilan ________________________________

________________________________

_

Apakah keluarga klien mendapatkan bantuan dari pemerintah / sumber lain untuk memperoleh penghasilan
□ Ya

yaitu ________________________________

____________________

□ tidak

karena ________________________________

___________________

C. Hubungan dan Peran dalam Keluarga
Riwayat keluarga/isu signiﬁkan yang dihadapi oleh keluarga di masa lalu (dapat gunakan history map )
□ Perkawinan informal / siri
□ Perkawinan formal / informal dengan orang ketiga
□ Kawin kontrak
□ Konﬂik antar peran
□ Konﬂik berdasarkan latarbelakang budaya
□ Pisah (cerai / meninggal / tanpa keterangan )
Peran anggota keluarga inti
□ Ayah

yaitu ________________________________

____________________

□ Ibu

yatu ________________________________

_____________________

□ Kakak

yaitu ________________________________

____________________

□ Adik

yatu ________________________________

_____________________

□ ..................

yaitu ________________________________

____________________

□ ..................

yatu ________________________________

_____________________

Keeratan Antar Anggota Keluarga ( untuk diagram venn )
Ayah

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

Ibu

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

Saudara

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

Saudara

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

Saudara

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

□ kaku

D. Keberfungsian Klien di Sekolah
Bagaimana penampilan anak di sekolah
Cara berbicara

: □ lancar

□ biasa

Kehangatan

: □ tebuka

□ tertutup

Ekspresi tubuh

: □ berlebihan

□ standar

□ ﬂat

Pelaksanaan tugas sehari -hari di sekolah
□ baik

karena ________________________________

___________________

□ tidak baik

karena ________________________________

___________________

Apakah klien memiliki kemampuan dalam menghadapi tekanan/stress
□ ya

dengan cara ________________________________

______________

□ tidak

dengan cara ________________________________

______________

Apakah keluarga menjamin kebutuhan akan pendidikan klien
□ ya

dengan cara ________________________________

□ tidak

karena ________________________________

______________

___________________

Apakah klien sering tidak hadir/terganggu dalam proses belajarnya
□ ya

karena ________________________________

___________________

□ tidak

karena ________________________________

___________________

Keeratan klien di sekolah ( untuk diagram venn )
..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konflik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

E. Keberfungsian Klien di Lingkungan Tempat Tinggal
Keeratan klien di lingkungan tempat tinggal ( untuk diagram venn )
..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

..............

□ dekat

□ berpengaruh

□ renggang

□ konﬂik ;karena________________

SPIRITUAL
A. Data Spiritual
Agama Klien

________________________________

________________________

Apakah agama menjadi pendukung bagi klien
□ ya

karena ________________________________

___________________

□ tidak

karena ________________________________

__________________

Apakah agama menjadi hambatan bagi klien
□ ya

karena ________________________________

___________________

□ tidak

karena ________________________________

__________________

Adakah ada hal lain yang memberikan makna kehidupan bagi diri klien
□ ya

yaitu ________________________________

____________________

□ tidak
Bagaimana pandangan klien terhadap situasi dan permasalahan yang dihadapinya
□ Gembira

karena ________________________________

___________________

□ Biasa saja

karena ________________________________

___________________

□ Sedih

karena ________________________________

___________________

B. Data Budaya
Suku/budaya klien

________________________________

________________________

Apakah ada kebudayaan/kebiasaan tertentu yang dimiliki klien
□ ya

yaitu ________________________________

____________________

□ tidak
Jika ada, darimana kebudayaan/kebiasaan itu diperoleh
□ Ayah

□ Ibu

□ Ekstended Family □ diperoleh sendiri

Jika ada, seberapa tinggi pengaruh kebudayaan/kebiasaan terhadap perilaku klien
□ tinggi
IV.

V.

□ sedang

Kebutuhan dan Permasalahan Saat ini

Situasi Pengasuhan:
A. Keselamatan

□ rendah

B. Permanensi

C. Kesejahteraan

VI. Motivasi Kapasitas dan Kesempatan untuk Mencapai Tujuan

CONTOH GENOGRAM

1. Gambarlah bentuk persegi mewakili laki-laki dan bulat untuk perempuan. Cantumkan nama di bawah
simbol dan usia di dalam simbol, jika diketahui.
2. Bila telah meninggal dunia, berikan tanda silang di simbol tersebut.
3. Bila telah menikah, hubungkan kedua simbol dengan garis penghubung.
4. Bila bercerai, berikan tanda garis dua pendek pada garis di antara pihak laki-laki dan perempuan yang
bercerai.
5. Untuk menunjukkan bahwa pasangan tersebut memiliki anak, tambahkan garis ke bawah sesuai
dengan jumlah anak yang mereka miliki. Sama halnya dengan orangtua, gambarlah bentuk persegi
apabila anak berjenis kelamin laki-laki dan/atau lingkaran apabila anak berjenis kelamin perempuan.
6. Lengkapi informasi yang dibutuhkan lainnya seperti riwayat penyakit, tanggal menikah/bercerai,
hambatan yang dimiliki, informasi pekerjaan, jumlah penghasilan, tempat tinggal, dan sebagainya.
Informasi terkait individu tambahan dapat dituliskan di bawah simbol (persegi / lingkaran), sedangkan
informasi tanggal meniah/bercerai dituliskan di bawah garis penghubung.
7. Gambarkan hubungan klien dengan anggota keluarga lainnya dengan menggunakan garis.
8. Makna garis pada umumnya sebagai berikut:
a) Garis tebal menunjukkan hubungan kuat/harmonis.
b) Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang lemah/jauh/berjarah.
c) Garis zig-zag menunjukkan bermusuhan/berkonﬂik.

CONTOH ECOMAP

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui hubungan klien dengan lingkungan
sekitarnya
2. Gambarlah lingkaran besar ditengah kertas. Lingkaran tersebut
mewakili anggota keluarga.
3. Di tengah lingkaran tersebut, tulislah nama anggota keluarga, relasinya
dan umurnya.
4. Tanyakan pada keluarga, sistem di luar keluarga yang mempengaruhi
keluarga atau anggota keluarga. Contoh sistem tersebut misalnya
keluarga besar, teman, tempat bekerja, mesjid, gereja, rumah sakit,
tempat olah raga, tempta rekreasi, dll.
5. Gambarlah lingkaran yang lebih kecil di luar lingkaran yang pertama
untuk mewakili sistem tersebut dan cantumkan nama sistemnya.
6. Langkah berikutnya adalah menggambarkan hubungan antar anggota
keluarga dengan berbagai sistem di lingkungan mereka.
7. Hubungan tersebut diindikasikan dengan menggambar garis antara
anggota keluarga/keluarga dengan lingkaran-lingkaran yang mewakili
sistem yang telah diidentiﬁkasi oleh anggota keluarga/keluarga. Garis

dapat digambar mewakili individu atau keluarga secara keseluruhan.
Perbedaan ini pun menunjukkan bagaimana cara anggota keluarga
terhubung dengan lingkungannya.
Makna garis :
· Garis tebal menunjukkan hubungan/koneksi yang kuat
· Tiga garis menunjukkan koneksi yang sangat kuat dan intensif
· Garis putus-putus menunjukkan relasi yang lemah
· Garis zig-zag menunjukkan relasi yang penuh stress dan konﬂik
8. Akhirnya, tuliskan satu dua kata disamping garis koneksi atau lingkaran
kecil lainnya untuk memberikan gambaran lebih lanjut, mengklariﬁkasi
atau menggarisbawahi informasi yang telah digambarkan dalam
ecomap.

CONTOH HISTORY MAP

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui riwayat klien atau kronologi
kasus yang dialami
2. Gambar garis horizontal dari kiri ke kanan.
3. Tulislah tahun lahir klien pada ujung garis sebelah kiri, dan tulislah
tahun saat ini pada ujung garis sebelah kanan.
4. Tanyakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang tidak
terlupakan bagi klien.
5. Tuliskan tahun serta ringkasan peristiwa-peristiwa penting yang
disebutkan klien secara berurutan.
6. Apabila klien sulit mengingat tahun, pandu klien untuk mengingat
“pada usia berapa” ataupun “pada kelas berapa” klien
mengalami peristiwa tersebut. Tetap tuliskan tahun pada garis
dengan mengkonversi usia ataupun kelas yang klien sebutkan.
7. Untuk mengetahui sejarah perpindahan ataupun pengasuhan
klien, dapat membuat garis yang menghubungkan antar tahun.

CONTOH LIFE ROAD MAP

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui riwayat klien beserta peristiwa
traumatik yang dialami klien
2. Gambar garis horizontal dari kiri ke kanan.
3. Tulislah tahun lahir klien pada ujung garis sebelah kiri, dan tulislah tahun
saat ini pada ujung garis sebelah kanan.
4. Gambarkan gelombang longitudinal dengan garis di tengah gelombang
tersebut
5. Buat emotion :) pada sisi atas garis, dan emotion :( pada sisi bawah garis
6. Tanyakan tentang peristiwa yang menyedihkan yang pernah dialami
klien, kemudian tuliskan tahun dan ringkasan peristiwa tersebut pada
gelombang yang berada di bawah garis.
7. Tanyakan tentang peristiwa membahagiakan yang pernah klien alami
dan berhasil membuat klien bangkit dari kesedihan yang klien alami,
kemudian tuliskan tahun dan ringkasan peristiwa tersebut pada
gelombang yang berada di atas garis.
8. Tanyakan kembali peristiwa menyedihkan yang pernah klien alami yang
sempat menggangu peristiwa membahagiakan yang klien alami,
kemudian tuliskan tahun dan ringkasan peristiwa tersebut pada
gelombang yang berada di bawah garis.
9. Lakukan hal tersebut di atas berurutan sesuai dengan tahun terjadinya
peristiwa tersebut.

CONTOH MOBILITY MAP

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui rutinitas perpindahan klien
sehari-hari. Umumnya digunakan terhadap klien dengan tingkat
mobilitas tinggi seperti anak jalanan, gelandangan, dsb.
2. Minta klien untuk menggambarkan tempat tinggal klien saat ini.
3. Minta klien untuk menyebutkan tempat / lokasi yang sering
dikunjungi klien.
4. Tanyakan kepada klien perpidahan klien dari tempat tinggal ke
tempat / lokasi yang sering dikunjungi klien.
5. Buat garis penghubung antara tempat tinggal klien saat ini
dengan tempat / lokasi yang sering dikunjungi klien. Sertakan
pada pukul berapa klien berada di tempat / lokasi tersebut.

CONTOH BODY MAP

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui bagian tubuh yang
mengalami kekerasan baik ﬁsik, psikis maupun seksual
2. Sebelum melakukan body map, pastikan klien telah merasa benarbenar siap untuk mengingat peristiwa kekerasan yang dialami.
3. Mintalah klien untuk membayangkan gambar yang ada pada
kertas merupakan gambaran dirinya.
4. Tanyakan bagian tubuh mana saja yang disentuh, dipukul,
ataupun dilecehkan oleh pelaku.

CONTOH NAPOLEON HILLS

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui cita-cita ataupun harapan
klien di masa mendatang
2. Gambarkan pendidikan / sitausi anak saat ini, misalnya anak
sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP)
3. Tanyakan kepada klien tentang rencana klien selanjutnya minimal 2 rencana, misalnya setelah klien lulus SMP klien
berencana akan melanjutkan ke SMA atau melanjutkan ke SMK.
4. Minta klien untuk menggambar dua/lebih cabang terkait rencana
klien selanjutnya.
5. Minta klien untuk memilih salah satu dari dua/lebih rencana klien.
6. Lakukan kembali poin 1 s.d 4 sampai kita mengetahui tujuan akhir
klien.

SKENARIO KONFERENSI KASUS
1. Manajer kasus beserta m mempersiapkan berkas dan formulir yang diperlukan dalam
kegiatan pertemuan
2. Manajer kasus memulai pertemuan dan menjelaskan gambaran umum permasalahan yang
dialami klien dan keluarga serta menekankan bahwa pertemuan beserta hasil pertemuan
bersifat rahasia.
3. Manajer kasus meminta case worker/pendamping untuk meyampaikan hasil asesmennya.
4. Manajer kasus memberikan kesempatan kepada orang tua/wali yang hadir untuk
memberikan komentar terhadap hasil asesmen case worker/pendamping.
5. Manajer kasus memberikan kesempatan kepada profesi/pihak lain untuk memberikan
komentar terhadap hasil asesmen case worker/pendamping
6. Manajer kasus memfaslitasi perumusan rencana pemecahan masalah menggunakan tabel
berikut:
No

Jenis Kegiatan Pihak yang Dilibatkan

Waktu Pelaksanaan

7. Membuat komitmen dengan menandatangani berita acara pelaksanaan pertemuan.
Rekomendasi dapat diperbanyak sejumlah pihak yang hadir.

CONTOH BERITA ACARA PELAKSANAAN KONFERENSI KASUS
Nama Case Worker
Nama Senior Case Worker
Nama Klien
Waktu/lokasi Konferensi
Kasus

:
:
:
:
:

PESERTA KONFERENSI KASUS
1.
2.
3.
4.
5.

TUJUAN KONFERENSI KASUS

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

GAMBARAN RINGKAS KASUS/MASALAH KLIEN

HARAPAN KLIEN, TUJUAN YANG INGIN DICAPAI, PELAYANAN YANG
DIBUTUHKAN

INFORMASI TAMBAHAN YANG DIBUTUHKAN

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Tanda Tangan Peserta Konferensi Kasus
1.
2.
3.
4.
5.

SKENARIO PERTEMUAN KELUARGA
1. Pekerja Sosial/Pendamping memulai pertemuan dan menjelaskan
masalah yang dialami klien
2. Pekerja Sosial/Pendamping memberikan kesempatan kepada
anggota keluarga yang hadir untuk memberikan pandangan
masalah yang dialami klien.
3. Pekerja Sosial/Pendamping maupun profesi yang dilibatkan untuk
memberikan pandangan dan/atau hasil pemeriksaan terkait
masalah yang dialami klien
4. Pekerja Sosial/Pendamping memfasilitasi perumusan rencana
pemecahan masalah menggunakan tabel berikut:
No

Jenis Kegiatan

Anggota Keluarga
yang Dilibatkan

Waktu Pelaksanaan

5. Pekerja Sosia/Pendamping maupun profesi yang dilibatkan untuk
memberikan pandangan terkait rencana pemecahan masalah yang
telah dirumuskan
6. Melakukan kesepakatan dengan menandatangani berita acara
pelaksanaan pertemuan keluarga.

CONTOH BERITA ACARA PELAKSANAAN PERTEMUAN KELUARGA

Nama Case Worker
:
Nama Senior Case Worker:
Nama Klien
:
Waktu/lokasi Pertemuan :
Keluarga
PESERTA PERTEMUAN KELUARGA
1.
2.
3.
4.
5.
TUJUAN PERTEMUAN KELUARGA

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

GAMBARAN RINGKAS KASUS / MASALAH KLIEN

HARAPAN KLIEN, TUJUAN YANG INGIN DICAPAI, PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN

INFORMASI TAMBAHAN YANG DIBUTUHKAN

KEPUTUSAN KELUARGA

Tanda Tangan Peserta Pertemuan Keluarga
1.
2.
3.
4.
5.

SKENARIO REMBUK KELUARGA / FGC
Tahap Persiapan
1. Menerima rujukan dari keluarga ataupun pihak lain yang
menginginkan dilaksanakannya Rembuk Keluarga
2. Melakukan kontak awal kepada keluarga dan menjelaskan
mengenai apa itu rembuk keluarga, prinsip-prinsip, serta
mekanisme rembuk keluarga
3. Menanyakan kesediaan keluarga untuk melakukan rembuk
keluarga dan melakukan kontrak
4. Mendampingi keluarga dalam merumuskan substansi Rembuk
Keluarga seperti tujuan dilaksanakannya rembuk keluarga, siapa
saja yang akan dilibatkan, informasi apa saja yang diperlukan
5. Mendampingi keluarga dalam merumuskan teknis Rembuk
Keluarga seperti waktu dan tempat pelaksanaannya,
perlengkapan yang diperlukan, konsumsi, dan hal lainnya yang
dapat mendukung jalannya proses Rembuk Keluarga
6. Melakukan penjangkauan kepada para profesional yang akan
dilibatkan di dalam Rembuk Keluarga dan menyampaikan
informasi apa saja yang diperlukan oleh keluarga
7. Jika diperlukan, melakukan penjangkauan untuk mengundang
anggota keluarga besar yang akan dilibatkan di dalam Rembuk
Keluarga dan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya
rembuk keluarga serta siapa saja yang akan dilibatkan
Tahap Pertemuan
1. Memastikan agar power broker / salah satu dari anggota keluarga
memberikan sambutan / pengantar terkait maksud dan tujuan
dilaksanakannya Rembuk Keluarga dan mengundag fasilitator
serta para profesional tersebut.

2. Merumuskan kesepakatan pertemuan.
3. Fasilitator menjelaskan rangkaian kegiatan pada tahap
pertemuan Rembuk Keluarga (3 fase: pemberian informasi,
waktu privasi, dan review)
Fase Pemberian Informasi
4. Fasilitator mempersilahkan satu demi satu profesional
menyampaikan informasi yang diperlukan oleh keluarga
5. Fasilitator membuka sesi tanya jawab
6. Fasilitator menuliskan pertanyaan yang harus didiskusikan dan
dijawab oleh keluarga terkait krisis / masalah yang dialami
keluarga pada ﬂipchart / kertas plano
7. Fasilitator memastikan kembali apakah pertanyaan yang
dituliskan cukup mudah dipahami / tidak
8. Sampaikan bahwa keluarga harus menuliskan hasil diskusi pada
ﬂipchart / kertas plano yang telah disediakan
Fase Waktu Privasi
9. Fasilitator dan para profesional meninggalkan ruang pertemuan
(berpindah ke tempat lain) agar memberikan ruang dan waktu
bagi keluarga untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut (waktu
privasi).
10. Pastikan fasilitator dan para profesional tidak terlalu jauh dari
tempat pertemuan agar memudahkan keluarga jika pada saat
waktu privasi berlangsung, keluarga membutuhkan salah
seorang profesional untuk memberikan informasi tertentu.
Fase Review
11. Ketika keluarga telah selesai mendiskusikan dan menuliskan
jawaban dari petanyaan yang dituliskan pada ﬂipchart / kertas
plano, fasilitator dan para profesional kembali memasuki tempat

pertemuan.
12. Fasilitator mempersilahkan keluarga untuk menyampaikan hasil
diskusinya terkait keputusan yang diambil keluarga untuk
merespon krisis / masalah yang sedang dihadapi .
13. Fasilitator mempersilahkan para profesional untuk memberikan
tanggapan terhadap hasil diskusi tersebut.
14. Jika diperlukan, fasilitator memastikan setiap anggota
menandatangani kesepakatan hasil Rembuk Keluarga atau
pembacaan 'janji hati'.
Tahap Tindak Lanjut
1. Memonitoring implementasi hasil kesepakatan yang telah
disepakati pada tahap pertemuan.
2. Memonitoring perubahan terkait masalah / krisis yang dialami
keluarga.
3. Memberitahukan tentang rencana pengakhiran layanan
(terminasi) yang akan dilakukan fasilitator kepada keluarga
4. Melakukan terminasi.

CONTOH FORMULIR REVIEW KASUS/MONITORING DAN EVALUASI

CONTOH FORMULIR PENGAKHIRAN/TERMINASI

FORMULIR TERMINASI
PENGAKHIRAN PELAYANAN PROFESIONAL
PUSAT DUKUNGAN ANAK DAN KELUARGA
Nama Case Worker

:

Nama Senior Case Worker :
Nama Klien

:

Tanggal kontak terakhir

:

Tanggal awal pelayanan

:

Alasan pelayanan

:

Kesepakatan tentang masalah dan tujuan intervensi

Intervensi/kegiatan yang dilaksanakan

Kemajuan yang dicapai/kondisi klien saat ini
(catatan : termasuk situasi klien dalam lingkungan sosialnya yang utama)

Tujuan yang belum tercapai

Rujukan (kepada siapa, aspek-aspek yang dirujuk)
Catatan: rujukan dak harus selalu kepada lembaga/ins tusi tertentu
tetapi dimungkinkan pula kepada keluarga, apabila ada beberapa tujuan
yang belum tercapai dan dimungkinkan dilaksanakan oleh keluarga

Alasan terminasi

Terminasi dilakukan pada hari/tanggal
,
bertempat di______________ serta disepaka oleh klien dan pihak-pihak
yang terlibat dalam penanganan masalah klien.
Case Worker

Klien / Keluarga

Mengetahui,
Senior Case Worker

Keluarga / Tokoh Masyarakat

CONTOH KEBIJAKAN TENTANG TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA
PENANGANAN KASUS
PE M E R I NTAH K OTA BAN D U N G

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Wastukancana No 2 Telp. 423338-423339-423369-4232370Bandung

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 463/KEP.957-DINSOS/2011
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA PUSAT DUKUNGAN
ANAK DAN KELUARGA (PDAK) KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2011-2013
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang:
a. bahwa dalam mewujudkan hak-hak anak di Kota
Bandung agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera, diperlukan koordinasi dan kerjasama secara
terpadu antara Pemerintah Kota Bandung dengan
Instansi terkait dan elemen masyarakat;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran koordinasi dan
kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dibentuk Tim Koordinasi dan Kerjasama Pusat
Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Kota Bandung
yang unsurnya terdiri dari Pemerintah Kota Bandung,
Instansi terkait dan Masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi
dan Kerjasama Pusat Dukungan Anak dan Keluarga

(PDAK) Kota Bandung Periode Tahun 2011 - 2013;
Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan dan Penanganan
Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Bandung;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
KESATU: Tim Koordinasi dan Kerjasama Pusat Dukungan Anak dan
Keluarga (PDAK) Kota Bandung Periode Tahun 2011-2013.
KEDUA:

Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1.

menyusun mekanisme kerja dalam melakukan
kerjasama dan koordinasi;

2.

memberi dukungan dan saling berbagi informasi antar
SKPD terkait yang dimiliki dalam upaya penanganan
kasus-kasus anak yang membutuhkan pelayanan
pengasuhan berbasiskan keluarga atau pengasuhan
alternatif;

3.

menyediakan dukungan langsung secara profesional
dan efektif kepada anak-anak yang membutuhkan
pengasuhan dan perlindungan melalui asessmen yang
komprehensif tentang kebutuhan perlindungan;

4.

menentukan tindakan terbaik untuk masing-masing
kasus anak yang membutuhkan pengasuhan dan
perlindungan termasuk kebutuhan dukungan jangka
panjang dan pencegahan institusionalisasi;

5.

menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini
secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta
kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep.957-DINSOS/2011
TANGGAL : 6 Desember 2011
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA
PUSAT DUKUNGAN ANAK DAN KELUARGA (PDAK) KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2011-2013
Pengarah

Penanggung Jawab
Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris I
Sekretaris II
Anggota

: 1. Walikota Bandung;
: 2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
: Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
: Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
: Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.
: Kepala Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial
pada Dinas Sosial Kota Bandung.
: 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung;
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung;
6. Save the Children;
7. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat;
8. Forum Komunikasi Pan Sosial (FKPS) Kota
Bandung;
9. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota
Bandung;
10.Jaringan Relawan Independen (JARI);

11. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU);
12. Rumah Zakat Regional Jawa Barat.

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep.957-DINSOS/2011
TANGGAL : 6 Desember 2011

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA PUSAT DUKUNGAN ANAK
DAN KELUARGA (PDAK) KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2011-2013

Pengarah :
memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka Program Pusat
Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Kota Bandung Periode Tahun 20112013.
Penanggung Jawab :
mengendalikan pelaksanaan Program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga
(PDAK) Kota Bandung Periode Tahun 2011-2013.
Ketua:
1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja m;
2. mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing anggota;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Program Pusat Dukungan
Anak dan Keluarga (PDAK) Kota Bandung Periode Tahun 2011-2013;
4. mengkoordinasikan dan memberikan alterna f pemecahan
permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan Program Pusat Dukungan
Anak dan Keluarga (PDAK) Kota Bandung Periode Tahun 2011-2013;
5. memimpin rapat-rapat m;
6. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas m bersadarkan laporan ari
masing-masing anggota;
7. melaporkan pelaksaanaan tugas m kepada pengarah melalui
penanggungjawab.

Wakil Ketua :
1. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan tugas Program Pusat Dukungan Anak dan
Keluarga (PDAK) Kota Bandung Periode Tahun 2011-2013;
2. membantu dalam persiapan dan pelaksanaan perencanaan, sosialisasi,
penataan dan pengawasan Program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga
(PDAK) Kota Bandung Periode Tahun 2011-2013;
3. merumuskan pelaksanaan kebijakan Program Pusat Dukungan Anak
dan Keluarga (PDAK) Kota Bandung Periode Tahun 2011-2013;
4. merumuskan dan memberikan alterna f pemecahan permasalahanpermasalahan berkenaan dengan merumuskan pelaksanaan kebijakan
Program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Kota Bandung
Periode Tahun 2011-2013;
5. menyampaikan petunjuk, arah dan kebijakan yang telah digariskan
Ketua apabila Ketua berhalangan;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
Sekretaris :
1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
2. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
3. menyusun jadwal kegiatan dan notulen rapat-rapat Tim;
4. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dari
masing-masing anggota.
Anggota :
A. DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG
1. sebagai leading sektor dalam pelaksanaan koordinasi dan kerjasama;
2. melakukan pengumpulan dan penganalisaan data bagi yang
membutuhkan layanan kesejahteraan sosial;

1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan
peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga;
2. melakukan sosialisasi sistem pengasuhan anak yang berbasiskan
keluarga kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait melalui
penyuluhan sosial, media massa dan lainnya;
3. melakukan pembinaan kepada lembaga dan keluarga yang
melaksanakan layanan pengasuhan anak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
6. melakukan supervisi untuk keselamatan, kesejahteraan, dan
perkembangan se ap anak dan keluarga yang ditempatkan dalam
pengasuhan alterna f serta melakukan review secara teratur tentang
ketepatan situasi pengasuhan yang disediakan;
7. memberikan dukungan kepada lembaga yang melaksanakan layanan
pengasuhan anak dan melaksanakan upaya perlindungan anak;
8. memberikan dukungan bagi keluarga dan anak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
9. memfasilitasi layanan pemenuhan kebutuhan dasar, dan aksesibilitas
layanan dasar bagi keluarga dan anak;
10. memberikan layanan akses pendidikan dan pela han keterampilan
untuk kerja mandiri, terutama untuk anak-anak yang sulit melanjutkan
pendidikannya kembali dan bagi anak-anak yang membutuhkan
pelayanan pengasuhan dan perlindungan serta keluarganya;
11. melakukan monitoring dan evaluasi dengan pihak terkait dalam
pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga
termasuk aplikasi sistem pengasuhan berbasis keluarga.

A. DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
1. memfasilitasi pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang
membutuhkan pelayanan pengasuhan dan perlindungan dalam hal:
a. penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal bagi
anak yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak;
b. membantu akses pendidikan formal, non formal dan informal bagi
anak dan keluarga yang membutuhkan layanan, dimana
penanganan kasus sedang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
2. membantu anak yang membutuhkan untuk mengakses Bantuan

Walikota Khusus (Bawaku) bidang Pendidikan;
3. membantu anak atau keluarga yang membutuhkan mengakses layanan
kecakapan hidup bagi perempuan usia produk f;
4. mendukung upaya terlaksananya suatu sistem pengasuhan anak yang
berbasiskan keluarga;
5. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan
pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan pelayanan
pengasuhan dan perlindungan.
C. DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
1. melakukan pembinaan kesehatan bagi anak-anak yang membutuhkan
pelayanan pengasuhan dan perlindungan serta keluarganya yang
melipu upaya promo f, preven f, kura f dan rehabilita f melalui
pelayanan kesehatan di ngkat dasar dan di ngkat rujukan;
2. menyediakan biaya pengobatan melalui Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (Jamkesmas) dan Bantuan Walikota Khusus (Bawaku) untuk
kesehatan bagi anak dan keluarganya yang terda ar sebagai keluarga
miskin dan bagi anak terlantar atas rekomendasi dinas/instansi sosial
setempat;
3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan
pelayanan Kesehatan bagi anak-anak yang membutuhkan pelayanan
pengasuhan dan perlindungan;
4. mendukung upaya terlaksananya suatu sistem pengasuhan anak yang
berbasiskan keluarga.
D. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG
1. m e m b e r i ka n r u m u s a n ra n ca n ga n ke b i j a ka n a d m i n i st ra s i
kependudukan Kota Bandung;
2. melakukan sosialisasi dan yus si administrasi kependudukan;
3. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan (baik untuk
penda aran penduduk, catatan sipil, maupun pengelolaan informasi
administrasi kependudukan);
4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan

pelayanan administrasi kependudukan (baik untuk penda aran
penduduk, catatan sipil, maupun pengelolaan informasi administrasi
kependudukan).
E. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
(BPPKB) KOTA BANDUNG
1. memperkuat peran ketahanan keluarga di bidang kependudukan
(angka kelahiran), ekonomi dan pendidikan serta perlindungan yang
berkeadilam gender;
2. mendukung terlaksananya suatu sistem pengasuhan anak yang
berbasiskan keluarga;
3. melakukan advokasi kebijakan terkait dengan pengarusutamaan hak
anak;
4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan
program perlindungan dan dalam penanganan permasalahan anak
yang membutuhkan pelayanan pengasuhan dan perlindungan.

F. PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) KOTA BANDUNG
1. memberikan pelayanan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak
secara preven f, kura f dan rehabilita f secara menyuluruh dan
terpadu;
2. memberikan layanan kepada klien (perempuan dan anak) korban
ndak kekerasan melalui :
a. layanan konseling;
b. mediasi;
c. pendampingan klien;
d. pendampingan hukum.
3. melakukan koordinasi dalam proses penanganan kasus anak dan
perempuan dengan instansi dan lembaga terkait;
4. mendukung upaya terlaksananya suatu sistem pengasuhan anak yang
berbasiskan keluarga.

G. SAVE THE CHILDREN
1. menyediakan m pekerja sosial professional untuk menangani secara
langsung anak-anak dan keluarga yang menghadapi masalah
perlindungan dan pengasuhan;
2. menempatkan seorang pekerja sosial profesional di Dinas Sosial Kota
Bandung untuk mendukung pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
pusat dukungan anak dan keluarga;
3. menyediakan dukungan untuk anak dan keluarga melalui bantuan
langsung, pela han keterampilan dan pendampingan;
4. menyediakan dukungan peningkatan kapasitas ins tusi pemerintah
dan non pemerintah yang bekerja di bidang pengasuhan dan
perlindungan anak.

H. LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) JAWA BARAT
1. melakukan advokasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
permasalahan anak;
2. melaksanakan layanan pengaduan masyarakat;
3. mengembangkan dan menyiapkan sistem rujukan dalam penanganan
kasus anak;
4. melakukan kerjasama dalam proses penanganan kasus anak dengan
instansi dan lembaga terkait;
5. mendukung upaya terlaksananya suatu sistem pengasuhan anak yang
berbasiskan keluarga;
6. memfasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan anak (nutrisi anak,
sarana bermain anak di taman bermain);
7. memfasilitasi pembentukan Lembaga Perlindungan Anak di Kota
Bandung.
I.

FORUM KOMUNIKASI PANTI SOSIAL (FKPS) KOTA BANDUNG
1. mendukung upaya terlaksananya sistem pengasuhan anak yang
berbasiskan keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang
membutuhkan pengasuhan alterna f;

2. memfasilitasi dan dukungan pengasuhan alterna f berbasis keluarga
penggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan pencegahan agar anak dak terpisah dari keluarganya;
4. menerima rujukan untuk anak-anak yang membutuhkan pengasuhan
alterna f dan melakukan kerjasama dalam proses penanganan kasus
anak dengan instansi terkait;
5. melakukan sosialisasi sistem pengasuhan anak yang berbasiskan
keluarga kepada anggota Forum Komunikasi Pan Sosial (FKPS) Kota
Bandung dan pihak-pihak yang terkait.

J. LEMBAGA ADVOKASI HAK ANAK (LAHA)
1. mengembangkan program advokasi terhadap hak-hak anak, khususnya
anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
2. memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum berupa :
a.
b.
c.
d.
e.

layanan Pengaduan Pelanggaran Hak Anak;
inves gasi dan pemantauan pelanggaran hak anak;
layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak;
layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak di Rumah Tahanan;
melakukan pendampingan bagi anak yang berhubungan hukum.

3. melakukan kerjasama dalam proses penanganan kasus anak dan
perempuan dengan instansi dan lembaga terkait;
4. mendukung upaya terlaksananya suatu sistem pengasuhan anak yang
berbasiskan keluarga.
K. JARINGAN RELAWAN INDEPENDEN (JARI)
1. memberikan bantuan advokasi pada korban ndak kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
2. memberikan konsultasi hukum dan pelayanan secara medis dan
psikologis serta psikososial pada para korban yang mengalami trauma
dalam rangka rehabilitasi;
3. mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak dengan cara
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui seminar,

pela han, workshop, bedah buku, pemutaran ﬁlm dan diskusi;
4. melakukan kerjasama dalam proses penanganan kasus anak dan
perempuan dengan instansi dan lembaga terkait;
5. mendukung upaya terlaksananya suatu sistem perlindungan dan
pengasuhan anak yang berbasiskan keluarga.
L. POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) JAWA BARAT
1. melaksanakan program permberdayaan dalam bidang kesehatan,
pendidikan, rescue dan ekonomi;
2. mendukung upaya terlaksananya suatu sistem perlindungan dan
pengasuhan anak yang berbasiskan keluarga;
3. melakukan kerjasama dalam proses penanganan kasus anak dan
perempuan dengan instansi dan lembaga terkait.
M. RUMAH ZAKAT REGIONAL JAWA BARAT
1. melaksanakan program pelayanan dalam bidang pendidikan,
kesehatan dan pemberdayaan ekonomi;
2. melakukan kerjasama dalam proses penanganan kasus anak dengan
instansi dan lembaga terkait;
3. mendukung upaya terlaksananya suatu sistem perlindungan dan
pengasuhan anak yang berbasiskan keluarga;

CONTOH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KASUS

A. SKEMA PENANGANAN KASUS TERKAIT ANAK OLEH
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN CIANJUR
1. PROSEDUR PENANGANAN KASUS TERKAIT ANAK DI KABUPATEN
ANAK
KELUARGA
MASYARAKAT
LKSA
LSM
ORG. SOSIAL/
ORMAS

REGISTRASI:
1. Pencatatan di Buku
Registrasi Kasus
2. Veriﬁkasi Kelengkapan
Dokumen

PELAPORAN KE
DINSOSNAKERTRANS

KEPOLISIAN
OPD TERKAIT

3. Penugasan Pekerja Sosial
untuk Melakukan Proses
Manajemen Kasus

RUMAH SAKIT

PENGASUHAN TETAP
BERADA DI DALAM
KELUARGA

MANAJEMEN
PENANGANAN
KASUS

PENETAPAN, PENEMPATAN
ATAU PENGASUHAN ANAK
OLEH DINSOSNAKERTRANS

OLEH PEKERJA
PENGASUHAN ALTERNATIF
(KEKERABATAN/ORANGTUA
ASUH / ADOPSI) DAN LKSA

2. ALUR PENANGANAN KASUS TERKAIT ANAK DARI MASYARAKAT

TINGKAT
LANJUTAN
TINGKAT
KABUPATEN

TINGKAT
KECAMATAN

TINGKAT DESA
KELURAHAN

KASUS
ANAK

I
N
T
A
K
E

A
S
E
S
M
E
N
Rencana
Intervensi &
Iden ﬁkasi
Sistem
Sumber

N
T
E
R
V
E
N
S
I

KOORDINASI
DAN
MONITORING

ADVOKASI

RUJUKAN

PENDAMPINGAN
I PSIKOSOSIAL

B.LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI MANAJEMEN
PENANGANAN KASUS OLEH PEKERJA SOSIAL

E
V
A
L
U
A
S
I

T
E
R
M
I
N
A
S
I

PROSEDUR PENERIMAAN KASUS (REGISTRASI/SERAH TERIMA KASUS)
MUTU BAKU

PELAKSANA

No

KEGIATAN

Petugas
PDAK /
LK3

Kepala Kepala Kelengkapan
Waktu
Seksi Bidang

Output

1. Petugas PDAK / LK3
menerima laporan kasus
anak.

Isian Form
Rujukan Anak

Adanya
penerimaan kasus
oleh Petugas dan
Form Rujukan
Anak terisi
dengan lengkap.

2.

Form Rujukan
Anak

Form Rujukan
Anak yang sudah
diperiksa.

3. Kepala Seksi menugaskan petugas PDAK
dan Lk3 untuk meregister kasus.

Form Rujukan Anak
yang sudah diperiksa

Kasus anak
disetujui untuk
diregister.

4. Petugas PDAK dan Lk3 mencatat
pada Buku Registrasi Kasus
masing-masing dan melengkapi
Berita Acara Penerimaan
Kasus dari pelapor.

- Form Rujukan Anak

- Tercatatnya
kasus anak
- Adanya berita
acara
penerimaan
kasus

5.

- Form Rujukan Anak

Petugas PDAK / LK3 melakukan koordinasi
dengan kepala seksi dan menyerahkan Form
Rujukan Anak untuk ditelaah sebagai syarat
administrasi

Petugas PDAK dan Lk3 menyerahkan
kelengkapan dokumen klien
kepada Kepala Seksi untuk menunjuk/
menentukan Pekerja Sosial yang akan
melakukan manajemen kasus tersebut.

6. Kepala Seksi menugaskan

Pekerja Sosial untuk
menangani kasus.

7.

Petugas PDAK dan Lk3
mendokumentasikan berkas
kasus yang terkait.

yang sudah diperiksa
dan disetujui
- Form Berita Acara
Serah Terima Klien.

- Berita Acara Serah

Terima Klien.

- Surat Tugas Pekerja

Sosial yang
menangani
- kasus
ditandatangani oleh
kepala seksi
- Form Rujukan Anak,
- Berita Acara Serah
Terima Klien
- Surat Tugas Pekerja
Sosial, dan
- Dokumen lain yang
terkait dengan klien.

Ket

Disposisi untuk
penugasan
Pekerja Sosial.

Kesediaan Surat

tugas
perKasus

Tersimpannya
dokumen yang
terkait dengan
penerimaan kasus
.

2. PROSEDUR ALUR KERJA PEKERJA SOSIAL
No

1

KEGIATAN

2

Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
menerima kasus dari
berbagai pihak
(masyarakat, kepolisian,
LSM/Orsos, Pekerja
Sosial,dll)

3

Se ap kasus yang telah
diregister akan
di ndaklanju oleh
Pekerja Sosial

4

Seluruh kasus anak
ditangani oleh Pekerja
Sosial.

5

6

Seluruh Pekerja Sosial
yang melakukan
pendampingan kasus bila
diperlukan berkoordinasi
dengan Tim Reﬀeral
System atau Tim
Pengasuhan Alterna f
Untuk mendukung
pelaksanaan teknis dalam
penanganan kasus, peksos
dibantu oleh m
pendukung yang
ditempatkan di Dinas
Sosial.
Seluruh Pekerja Sosial
berada dibawah supervisi
Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sesuai
dengan tupoksi, dan bila
diperlukan menunjuk
supervisor yang kompeten
di bidangnya.

BAGAN ALUR KERJA PEKERJA SOSIAL
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN CIANJUR

Ak f memantau kasus
lewat media mass atau
laporan dr masyarakat
dan penjangkauan
terhadap kasus tersebut

Menangani
Kasus Anak
dengan
pendekatan
Pekerjaan
Sosial

Menyiapkan support
teknis seper arsip
database,
menyiapkan
adminitrasi serta
pertemuan yang

TIM 6:
Pendukung
Mengembangkan
pengasuhan
alterna f,
membantu
penempatan anak
di pengasuhan
alterna f, dan
memonitoringnya

TIM 5

Tim 2
Manajemen

TIM 3
Referral
Mengembangkan jaringan
dan pelayanan yang
dibutuhkan untuk
membantu penanganan
masalah anak

TIM 4
Pengas

TIM 1
Implementa

Membantu LKSA
dalam implementasi
SNPA

3. PROSEDUR PENANGANAN KASUS DARURAT
(PENJANGKAUAN DAN ASSESMEN AWAL)
PELAKSANA

No

KEGIATAN

Kepala
Bidang/
Seksi

MUTU BAKU

Pekerja
Kelengkapan Waktu
Sosial

Output

1. Pejabat struktural terkait menugaskan

Surat Tugas Pekerja Insidental
Tertanganinya
Sosial yang akan
kasus yang
melakukan kegiatan
masuk
outreach dan
sesegera
assesmen awal dalam
mungkin.
penanganan kasus
anak yang darurat

2. Pekerja Sosial melakukan koordinasi dan persiapan kegiatan.

- Form Rujukan Anak
- Rencana kegiatan

Tahapan kegiatan
penjangkauan dan
assesmen awal

3. Pekerja Sosial
melaksanakan kegiatan.

- Alat dokumentasi
(kamera, tape
recorder, dll)
- Form Rujukan Anak
- Dokumen lain yang
diperlukan untuk
asesmen awal

Kelengkapan
dokumen
kegiatan
penjangkauan
dan assesmen
awal

4. Pekerja Sosial membuat
laporan hasil kegiatan.

- Laporan hasil kegiatan
- Kelengkapan dokumen
kegiatan

- Laporan hasil

5. Pekerja Sosial menyerahkan laporan
hasil kegiatan tersebut kepada
Pejabar Struktural terkait.

- Laporan hasil kegiatan
- Kelengkapan dokumen
kegiatan

- Laporan hasil

6.

Pejabat Struktural terkait memeriksa laporan
hasil kegiatan kegiatan dan menindaklanju
sesuai dengan rekomendasi yang dibuat.

- Laporan hasil kegiatan
- Kelengkapan dokumen
kegiatan

- Laporan hasil
kegiatan
- Kelengkapan
dokumen kegiatan

7.

Pejabat Struktural terkait menugaskan
Pekerja Sosial untuk menangani/mendampingi
kasus lebih lanjut jika diperlukan.

- Laporan hasil kegiatan
- Kelengkapan dokumen
kegiatan

8.

Pejabat Struktural memerintahkan
Pekerja Sosial untuk
mendokumentasikan
laporan hasil kegiatan.

- Laporan hasil kegiatan
- Kelengkapan dokumen
kegiatan

- Laporan hasil
kegiatan
- Kelengkapan
dokumen kegiatan
terkait dengan
klien

- Laporan hasil kegiatan
- Kelengkapan dokumen
kegiatan yang terkait
dengan klien

Tersimpannya
Laporan hasil
kegiatan dan
Kelengkapan
dokumen kegiatan
yang terkait dengan
klien.

Pekerja Sosial untuk melaksanakan
kegiatan penjangkauan dan assesmen
awal dalam penanganan kasus anak yang
darurat (membutuhkan respon secepatnya).

9. Pekerja Sosial mendokumentasikan laporan hasil kegiatan
ke dalam ﬁle kasus.

kegiatan

- Kelengkapan

dokumen kegiatan
kegiatan
- Kelengkapan

dokumen kegiatan

Ket

4. PROSEDUR RUJUKAN KE LEMBAGA LAYANAN LAIN
No

1.

KEGIATAN
Pekerja Sosial yang menangani kasus
berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Refferal
System untuk mencari alternatif rujukan.

2. Pekerja Sosial mengajukan

rencana rujukan kepada
Kepala Seksi terkait.

MUTU BAKU

PELAKSANA
Kepala
Bidang

Kepala
Seksi

Pekerja
Sosial

Kelengkapan

Laporan Kasus
Klien

Waktu

Output
Adanya rekomendasi
lembaga rujukan
yang akan diakses.

- Laporan kasus klien
yang telah dilengkapi
rekomendasi lembaga
rujukan yang akan
diakses

- Laporan kasus klien
yang telah
dilengkapi
rekomendasi
lembaga rujukan
yang akan diakses

- Proﬁl Lembaga
Rujukan

- Proﬁl Lembaga
Rujukan

Laporan kasus klien
lengkap dengan
rekomendasi rujukan.

Persetujuan Kepala
Bidang tentang
lembaga rujukan yang
akan diakses.

4. Kepala Seksi terkait bersama
Pekerja Sosial melakukan
koordinasi dan persiapan rujukan.

Laporan kasus klien
lengkap dengan
rekomendasi rujukan
yang telah disetujui oleh
Kepala Bidang.

Laporan kasus klien
lengkap dengan
rekomendasi rujukan
yang telah disetujui
oleh Kepala Bidang.

5. Kepala Seksi

- Surat Rekomendasi
- Berita Acara Rujukan
- Dokumen lain terkait

- Surat Rekomendasi
- Berita Acara
Rujukan
- Dokumen lain
terkait

3 Kepala Seksi terkait menelaah
rencana rujukan dan mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang.

menyiapkan surat
rekomendasi.
6. Kepa la Seksi terkait bersama
Pekerja sosial melaksanakan
kegiatan rujukan.

Surat Rekomendasi,
Berita Acara Rujukan ke
lembaga layanan lain,
Alat dokumentasi dan
dokumen lain yang
terkait dengan klien.

7. Pekerja Sosial membuat dan

Laporan Hasil
Kegiatan dan
Kelengkapan
Dokumen
Laporan Hasil
Kegiatan dan
Kelengkapan
Dokumen
Laporan Hasil
Kegiatan dan
Kelengkapan
Dokumen

menyerahkan laporan hasil kegiatan
rujukan kepada kepala seksi terkait.

8.

Kepala Seksi terkait memeriksa laporan hasil
kegiatan rujukan dan memerintahkan Pekerja
Sosial untuk mendokumentasikan laporan
kegiatan rujukan.

9. Pekerja Sosial mendokumentasikan
laporan kegiatan rujukan.

Foto Kegiatan,
Kelengkapan
Dokumen
Laporan Hasil
Kegiatan dan
Kelengkapan
Dokumen
Laporan Hasil
Kegiatan dan
Kelengkapan
Dokumen
Tersimpannya
Laporan Hasil
Kegiatan dan
Kelengkapan
Dokumen.

Ket

Daftar Hadir, Agenda
Pertemuan, dan
kelengkapan dokumen
lain yang diperlukan.

Daftar Hadir, Agenda
Pertemuan, dan
kelengkapan dokumen
lain yang diperlukan.

Laporan hasil
kegiatan supervisi
Laporan hasil kegiatan
supervisi

Supervisor membuat laporan hasil
kegiatan supervisi kepada Kepala
Seksi untuk dilaporkan secara
berjenjang.
Kepala Seksi melaporkan laporan hasil
kegiatan ke Kepala Bidang dan
mendokumentasikannya.

6

Terdokumentasikannya
Laporan hasil kegiatan
supervisi

Laporan hasil kegiatan
supervisi

Kelengkapan Dokumen
dan Foto Kegiatan

SK Penetapan
Supervisor.

Kepala Dinas

yang sudah disetujui

Daftar Nama Supervisor

Output
Usulan Daftar Nama
Supervisor

Waktu

MUTU BAKU

Usulan Daftar Nama
Supervisor

Kelengkapan

5

PELAKSANA
Kepala
Pekerja
Seksi
Sosial

Alat Dokumentasi
(Kamera) dan
kelengkapan dokumen

Kepala
Bidang

Kepala Bidang dan Kepala Seksi
terkait serta supervisor melaksanakan
kegiatan supervisi setiap bulan.

Kepala Seksi terkait melakukan
persiapan kegiatan dan berkoordinasi
dengan supervisor yang telah ditunjuk.

Kepala Dinas menyetujui usulan dan
membuat SK Penetapan Supervisor.

Pekerja Sosial dengan persetujuan
Kepala Bidang mengajukan usulan
supervisor kepada Kepala Dinas.

KEGIATAN

4

3

2

1

No

5. PROSEDUR SUPERVISI PEKERJA SOSIAL
KET

6. PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEKERJA SOSIAL
PELAKSANA
No

1.

KEGIATAN
Pekerja Sosial yang ditempatkan di Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tim Pendukung)

membuat dan mengajukan rencana kegiatan
monitoring dan evaluasi kinerja pekerja sosial
kepada kepala seksi terkait.

Pekerja
Sosial

Kepala
Seksi/
Kepala
Bidang

MUTU BAKU

Kelengkapan Waktu

Output

- Usulan Jadwal
kegiatan
- Usulan TOR
kegiatan

Adanya Jadwal
dan TOR
kegiatan

2.

Kepala Seksi terkait menelaah rencana kegiatan
monitoring dan evaluasi kinerja pekerja sosial,
selanjutnya melaporkan.

- Jadwal kegiatan
- TOR kegiatan

Jadwal dan TOR
kegiatan yang
disetujui kepala
bidang

3.

Kepala Seksi menugaskan Pekerja Sosial yang
ditempatkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Tim Pendukung) untuk melakukan
persiapan kegiatan.

- Agenda acara
kegiatan

Terkoordinasinya
pelaksanaan
kegiatan pada
pekerja sosial

4.

Dalam pelaksanaaan kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Kinerja Pekerja Sosial menyerahkan:

-

Dokumen yang
sudah ditantangani
oleh pimpinan
lembaga
diserahkan kepada
kepala seksi terkait.

· Absensi dan laporan kegiatan kepada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang sudah ditandatangani oleh pimpinan
lembaga.
· Dokumen lainnya yang mendukung.

-

-

Absensi Pekerja
Sosial
Laporan kegiatan
Pekerja Sosial
Alat Dokumentasi
(Kamera, Tape
Recorder, dll )
Dokumen lain yang
mendukung.

5. Pekerja Sosial yang ditempatkan di
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Tim Pendukung)
mendokumentasikan seluruh dokumen
yang terkait dengan kegiatan

- Absensi Pekerja

6.

Kelengkapan
dokumen
kegiatan monitoring
dan evaluasi.

Kepala Seksi memeriksa dan memberikan
persetujuan seluruh dokumen yang
terkait untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

7. Kepala Bidang / Kepala Dinas

memerintahkan Kepala Seksi untuk
menyerahkan seluruh dokumen yang
terkait dengan monitoring dan evaluasi
kepada kementerin Sosial RI, cq.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Sosial
- Laporan kegiatan

Pekerja Sosial
- Dokumen lain yang

Kelengkapan
dokumen kegiatan
monitoring dan
evaluasi.

mendukung.

Kelengkapan dokumen
kegiatan monitoring
dan evaluasi yang
telah disetujui Kepala
Seksi.

Kelengkapan
dokumen kegiatan
monitoring dan
evaluasi yang telah
disetujui Kepala
Seksi.
Kelengkapan
dokumen kegiatan
monitoring dan
evaluasi yang telah
diperiksa oleh
Kepala Bidang dan
disetujui oleh
Kepala Dinas.

Ket

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

No

Laporan hasil
kegiatan dan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil kegiatan
dan dokumen lain
yang terkait.

Kepala Seksi atau Supervisor menelaah dan
memeriksa laporan hasil kegiatan untuk kemudian
dilaporkan secara berjenjang.

Laporan hasil
kegiatan.

Foto kegiatan, dan
dokumen lain yang
terkait.

Surat Penetapan
dan atau Surat
Rekomendasi.

Laporan hasil
kegiatan dan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil
kegiatan.

Alat dokumentasi
(kamera) dan Tools

Surat Penetapan dan
atau Surat
Rekomendasi.

Persetujuan Kepala
Bidang untuk
melaksanakan
kegiatan.
Rencana pelaksanaan
penetapan
pengasuhan alternatif.

Output
Rencana
pelaksanaan
penetapan
pengasuhan
alternatif

Waktu

MUTU BAKU

Rencana pelaksanaan
penetapan
pengasuhan alternatif.

Kelengkapan

Laporan hasil kegiatan
dan dokumen lain
yang terkait.

PELAKSANA
Kepala
Pekerja
Seksi /
Sosial
Supervisor

Pekerja Sosial menyerahkan laporan
hasil kegiatan kepada Kepala Seksi
atau supervisor.

Pekerja Sosial membuat dan menyusun laporan
hasil kegiatan beserta dokumentasinya.

Pekerja Sosial bersama Kepala Seksi atau
Supervisor melaksanakan penetapan
pengasuhan alternatif.

Kepala Seksi menyiapkan surat penetapan
dan atau rekomendasi yang dibutuhkan.

Kepala Seksi atau Supervisor meneelah
rencana kegiatan dan mengkoordinasikan
kepada Kepala Bidang.

Berdasarkan hasil supervisi, Pekerja Sosial
mengajukan rencana kegiatan pelaksanaan
penetapan pengasuhan alternatif untuk klien
kepada Kepala Seksi atau Supervisor.

KEGIATAN

7. PROSEDUR PENETAPAN PENGASUHAN ALTERNATIF (KEKERABATAN,
ORANGTUA ASUH, ADOPSI, DAN LKSA)
Ket

7.

6.

Laporan hasil
asesmen klien dan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil
asesmen klien dan
dokumen lain yang
terkait.

Kepala Seksi atau Supervisor memerintahkan pekerja
sosial untuk melaksanakan proses pendampingan
berdasarkan rencana intervensi yang telah dibuat
sesuai dengan langkah-langkah dalam manajemen
kasus.

Pekerja Sosial menyerahkan laporan
hasil assesmen kepada Kepala Seksi
atau supervisor.

Laporan hasil
asesmen klien dan
dokumen lain yang
terkait.

Ket

Laporan hasil
asesmen klien dan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil
asesmen klien.

Kelengkapan
laporan, Foto
kegiatan, dan
dokumen lain
yang terkai
t.

yang akan
digunakan.

Kelengkapan tools

Kesediaan

Output

Kepala Seksi atau Supervisor menelaah dan
memeriksa laporan hasil assesmen untuk
kemudian dilaporkan secara berjenjang.

Laporan hasil
asesmen klien.

Alat dokumentasi
(kamera) dan
Tools

Tools (Form
Assesmen Anak, Form
Assesmen Keluarga,
Surat Pernyataan
menjadi Klien dll).

Waktu

MUTU BAKU

Form Rujukan Anak,
dan Surat Tugas
Pekerja Sosial.

Kelengkapan

Laporan hasil
asesmen klien dan
dokumen lain yang
terkait.

PELAKSANA
Kepala
Pekerja
Seksi /
Sosial
Supervisor

Laporan hasil
asesmen klien dan
dokumen lain yang
terkait

Pekerja Sosial membuat dan menyusun
laporan hasil assesmen klien.

4.

5.

Pekerja Sosial melaksanakan asesmen pada klien dan
keluarga. Pekerja Sosial berkoordinasi dengan Kepala
Seksi atau Supervisor dan melaporkan setiap hasil
yang diperoleh dari assesmen yang telah dilakukan.
Kepala Seksi atau supervisor memberikan arahan
kepada Pekerja Sosial.tentang asesmen klien

Pekerja Sosial melakukan persiapan
untuk melaksanakan asesmen.

Kepala Seksi atau supervisor yang ditunjuk oleh
Dinas Sosial memerintahkan pelaksanaan
assesmen kepada Pekerja Sosial yang ditugaskan.

KEGIATAN

3.

2.

1.

No

8. PROSEDUR MANAJEMEN KASUS
a. Prosedur Pelaksanaan Assesmen (Pengungkapan, Pemahaman Masalah dan Potensi)

6.

5.

4.

3.

1.

No

Kepala Seksi atau Supervisor menelaah dan
memeriksa laporan hasil kegiatan pendampingan.
untuk kemudian dilaporkan secara berjenjang.

Pekerja Sosial menyerahkan laporan hasil
kegiatan pendampingan kepada Kepala
Seksi atau supervisor.

Pekerja Sosial membuat dan menyusun
laporan hasil kegiatan pendampingan.

Pekerja Sosial melaksanakan pendampingan secara
intensif pada klien dan keluarga.
Pekerja Sosial wajib berkoordinasi dengan Kepala
Seksi atau Supervisor dan melaporkan perkembangan
kasus yang ditangani.
Kepala Seksi atau supervisor berkewajiban
memberikan arahan kepada Pekerja Sosial.

Berdasarkan hasil assesmen, Pekerja Sosial
melakukan persiapan untuk melaksanakan
pendampingan kepada keluarga dan klien.

KEGIATAN

PELAKSANA
Kepala
Pekerja
Seksi /
Sosial
Supervisor

Kelengkapan

Laporan hasil kegiatan
pendampingan dan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil kegiatan
pendampingan dan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil kegiatan
pendampingan.

Alat dokumentasi
(kamera) dan Tools

Waktu

MUTU BAKU

Tools (Form
Assesmen Anak, Form
Assesmen Keluarga,
Surat Pernyataan
menjadi Klien dll).

b. Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Klien (Asistensi)

Laporan hasil
kegiatan
pendampingan dan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil
kegiatan
pendampingan dan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil
kegiatan
pendampingan.

Kelengkapan
laporan, Foto
kegiatan, dan
dokumen lain
yang terkait.

Kelengkapan
tools
yang akan
digunakan.

Output

Ket

Pekerja Sosial membuat dan menyusun
laporan hasil kegiatan reuniﬁkasi.

Pekerja Sosial menyerahkan laporan
hasil kegiatan reuniﬁkasi kepada
Kepala Seksi atau supervisor.
Kepala Seksi atau Supervisor menelaah dan
memeriksa laporan hasil kegiatan reuniﬁkasi untuk
kemudian dilaporkan s ecara berjenjang.

6.

7.

Pekerja Sosial bersama Kepala
Seksi atau Supervisor melaksanakan
kegiatan reuniﬁkasi.

Pekerja Sosial melakukan persiapan
dan koordinasi dengan pihak yang terkait
untuk pelaksanaan kegiatan.

Kepala Seksi atau Supervisor menelaah
rencana kegiatan dan mengkoordinasikan
dengan Kepala Bidang.

Berdasarkan hasil assesmen, Pekerja Sosial
mengajukan rencana kegiatan reuniﬁkasi kepada
Kepala Seksi atau Supervisor.

KEGIATAN

5.

4.

3.

2.

1.

No

PELAKSANA
Kepala
Pekerja
Seksi /
Sosial
Supervisor

c. Prosedur Pelaksanaan Reuniﬁkasi Klien ke Keluarga

Laporan hasil kegiatan
reuniﬁkasi dan
kelengkapan dokumen
lain yang terkait.

Laporan hasil kegiatan
reuniﬁkasi dan
kelengkapan dokumen
lain yang terkait.

Laporan hasil
kegiatan reuniﬁkasi.

Alat dokumentasi
(kamera) dan
Kelengkapan
dokumen.

Dokumen yang
diperlukan seperti :
Berita Acara
Reuniﬁkasi, Laporan
Kasus, dll

Laporan hasil
kegiatan
reuniﬁkasi.
Laporan hasil
kegiatan reuniﬁkasi
dan kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.
Laporan hasil
kegiatan reuniﬁkasi
dan kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.

Foto kegiatan, dan
kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.

Kelengkapan
dokumen yang
dibutuhkan untuk
kegiatan.

Persetujuan Kepala
Bidang untuk
melaksanakan
kegiatan
reuniﬁkasi.

Rencana pelaksanaan
kegiatan reuniﬁkasi.

Output
Rencana
pelaksanaan
kegiatan
reuniﬁkasi.

Waktu

Rencana pelaksanaan
kegiatan reuniﬁkasi.

Kelengkapan

MUTU BAKU
Ket

Pekerja Sosial membuat dan menyusun
laporan hasil kegiatan terminasi.

Pekerja Sosial menyerahkan laporan
hasil kegiatan terminasi kepada Kepala
Seksi atau supervisor.
Kepala Seksi atau Supervisor menelaah dan
memeriksa laporan hasil kegiatan terminasi untuk
kemudian dilaporkan secara berjenjang.

6.

7.

Pekerja Sosial bersama Kepala Seksi
atau Supervisor melaksanakan
kegiatan terminasi.

5.

4.

Pekerja Sosial melakukan persiapan dan
koordinasi dengan pihat yang terkait untuk
pelaksanaan kegiatan.

Kepala Seksi atau Supervisor menelaah
rencana kegiatan dan mengkoordinasikan
dengan KepalaBidang.

2.

3.

Berdasarkan hasil assesmen, Pekerja Sosial
mengajukan rencana kegiatan terminasi kepada
Kepala Seksi atau Supervisor.

KEGIATAN

1.

No

PELAKSANA
Kepala
Pekerja
Seksi /
Sosial
Supervisor

d. Prosedur Pelaksanaan Terminasi Pelayanan

Laporan hasil kegiatan
terminasi dan
kelengkapan dokumen
lain yang terkait.

Laporan hasil kegiatan
terminasi dan
kelengkapan dokumen
lain yang terkait.

Laporan hasil
kegiatan terminasi.

Alat dokumentasi
(kamera) dan
Kelengkapan
dokumen.

Dokumen yang
diperlukan seperti :
Berita Acara
Terminasi, Laporan
Kasus, dll

Rencana pelaksanaan
kegiatan terminasi.

Waktu

MUTU BAKU

Rencana pelaksanaan
kegiatan terminasi.

Kelengkapan

Laporan hasil
kegiatan terminasi
dan kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.
Laporan hasil
kegiatan terminasi
dan kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil
kegiatan terminasi.

dibutuhkan untuk
kegiatan.
Foto kegiatan, dan
kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.

dokumen yang

Kelengkapan

Persetujuan Kepala
Bidang untuk
melaksanakan
kegiatan terminasi.

Rencana
pelaksanaan
kegiatan terminasi.

Output

Ket

Laporan hasil
kegiatan.

Pekerja Sosial membuat dan menyusun
laporan hasil kegiatan.

Pekerja Sosial menyerahkan laporan
hasil kegiatan kepada Kepala Seksi
atau supervisor.
Kepala Seksi atau Supervisor menelaah dan
memeriksa laporan hasil kegiatan
untuk kemudian
.
dilaporkan secara berjenjang

6.

7.

Laporan hasil kegiatan
dan kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.
Laporan hasil kegiatan
dan kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.

Laporan hasil
kegiatan.
Laporan hasil
kegiatan dan
kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.
Laporan hasil
kegiatan dan
kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.

Foto kegiatan, dan
kelengkapan
dokumen lain yang
terkait.

5.

3.

Rencana pelaksanaan
kegiatan pemulangan
klien ke daerah asal.

Alat dokumentasi
(kamera) dan
Kelengkapan
dokumen.

Kepala Seksi atau Supervisor menelaah
rencana kegiatan dan mengkoordinasikan
dengan Kepala Bidang.

2.

Pekerja Sosial bersama Kepala Seksi
atau Supervisor melaksanakan kegiatan
pemulangan klien ke daerah asal.

Berdasarkan hasil assesmen, Pekerja Sosial
mengajukan rencana kegiatan pemulangan klien ke
daerah asal kepada Kepala Seksi atau Supervisor.

1.

4.

Output

Kelengkapan
dokumen yang
dibutuhkan untuk
kegiatan.

Waktu

MUTU BAKU

Dokumen yang
diperlukan seperti :
Berita Acara, Serah
Terima Klien, Lapora n
Kasus, dll

Kelengkapan

Pekerja Sosial melakukan persiapan
dan koordinasi dengan pihak yang terkait
untuk pelaksanaan kegiatan.

PELAKSANA
Kepala
Pekerja
Seksi /
Sosial
Supervisor

Rencana
pelaksanaan
kegiatan
pemulangan klien
ke daerah asal.
Persetujuan Kepala
Bidang untuk
melaksanakan
kegiatan
pemulangan klien
ke daerah asal.

KEGIATAN
Rencana pelaksanaan
kegiatan pemulangan
klien ke daerah asal.

No

e. Prosedur Pelaksanaan Pemulangan Klien ke Daerah Asal
Ket
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