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Konferensi Kasus Multidisiplin
tentang Perlindungan Anak dengan Dugaan Penganiayaan
- Catatan Kepada Anak-anak dan Remaja
Semua anak berhak bertumbuh sehat dengan perawatan fisik, psikologis dan
emosional yang tepat. Mereka harus dilindungi dari bahaya dan eksploitasi.
Namun jika kesehatan fisik dan kesehatan psikologis serta perkembangan
anak terancam atau terganggu, semua personel yang mungkin berhubungan
dengan si anak akan bertanggung jawab mengambil tindakan yang diperlukan
demi melindungi keselamatan si anak dan menjaga kepentingan terbaiknya
tanpa memandang identitas pelaku.
Arti Konferensi Kasus Multidisiplin Tentang Perlindungan Anak
dengan Dugaan Penganiayaan
Bila ada dugaan bahwa seorang anak telah disakiti, petugas sosial, guru,
dokter atau polisi, dan lain-lain akan menemui si anak dan keluarganya.
Mereka juga akan menghubungi individu lain yang mengenal si anak dan
keluarganya agar dapat memahami situasi keluarganya. Kadang-kadang si
anak juga akan diperiksa oleh dokter.
Kemudian personel ini akan mengadakan konferensi kasus multidisiplin.
Tujuan konferensi ini BUKAN untuk membahas apakah ada orang yang akan
dituntut, melainkan agar para profesional yang memedulikan anak tersebut
dapat bertukar informasi yang ada dan membahas cara menolong si anak
agar hidup di lingkungan yang aman tanpa bahaya lebih lanjut. Mereka juga
akan membahas cara membantu anggota keluarga si anak untuk mengatasi
kesulitan agar dapat memberikan perawatan dan bimbingan yang tepat bagi si
anak.

Semua

rincian

yang

dibahas

dalam

konferensi

akan

dijaga

kerahasiaannya dan tidak akan diungkapkan kepada siapa pun yang tidak
perlu tahu.
Bagaimana konferensi akan diadakan?
Profesional yang menghadiri konferensi akan melaporkan informasi yang
diperoleh maupun pengetahuan mereka tentang si anak dan keluarganya,
1

Indonesian August 2020

kemudian membahas hal-hal berikut:


Masalah atau insiden apa yang telah terjadi pada anak itu?



Apa saja risiko dan tingkat bahaya yang dialami si anak dan/atau saudara
kandungnya di kemudian hari?



Pengaturan apa yang bisa dibuat untuk melindungi keselamatan si anak
dan menjaga kepentingan terbaiknya? Misalnya:


Perlukah melakukan pengaturan tempat tinggal atau pengasuhan
alternatif bagi si anak dan/atau anggota keluarga lainnya?



Perlukah

mengajukan

pengasuhan

atau

perintah

perlindungan

Pengadilan
si

anak

untuk

pengaturan

dan/atau

saudara

kandungnya?


Apakah anak dan anggota keluarga lainnya membutuhkan layanan
lain, misalnya pengaturan sekolah, perawatan fisik dan psikologis,
dan lain-lain?



Apakah informasi tentang si anak dan/atau saudara kandungnya akan
didaftarkan ke Daftar Perlindungan Anak di Departemen Kesejahteraan
Sosial(Child Protection Registry of the Social Welfare Department)?



Unit layanan dan profesional lain mana yang akan menyediakan layanan
bagi si anak dan keluarganya?

Bolehkah orang tua atau si anak menghadiri konferensi ini?
Biasanya petugas sosial akan mengundang orangtua untuk menghadiri
konferensi guna membahas berbagai hal tentang si anak dan keluarganya.
Namun kadang-kadang tidak cocok dilakukan karena alasan khusus.
Jika perlu, petugas sosial juga akan mengundang anak yang usianya lebih tua
untuk menghadiri konferensi. Namun biasanya anak yang usianya lebih kecil
tidak diundang karena mungkin tidak dapat memahami hal-hal yang sedang
dibahas.
Tidak peduli apakah orangtua atau si anak menghadiri konferensi atau tidak,
sebelum konferensi pekerja sosial dan mereka akan membahas pengaturan
selanjutnya bagi si anak dan keluarganya. Misalnya, di mana si anak akan
tinggal, siapa yang akan mengurus si anak, apakah mereka memerlukan
bantuan dari orang lain, dan lain-lain. Petugas sosial akan mendengarkan
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pendapat mereka dan melaporkannya di konferensi untuk memberi tahu
hadirin dan dipertimbangkan.
Jika orangtua atau anak tidak menghadiri konferensi, setelah konferensi
petugas sosial akan menjelaskan kepada orangtua tentang keputusan dan
pandangan yang didapatkan dari konferensi. Petugas sosial juga akan
menjelaskan kepada si anak bila perlu, dengan cara yang bisa dipahami si
anak. Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran, si anak dapat memberi tahu
petugas sosial kapan saja dan mendiskusikan cara mengatasinya.
Bagaimana anak dapat berperan jika menghadiri konferensi?
Sebelum konferensi, Ketua atau petugas sosial akan menguraikan dengan
jelas kepada si anak tentang tujuan konferensi, anggota yang berpartisipasi,
prosedur konferensi, dan lain-lain. Selama konferensi, si anak dapat
menambahkan

informasi

latar

belakang

tentang

keluarganya

dan

mengungkapkan pendapat tentang rencana pengasuhan atau pengaturan lain
yang direkomendasikan oleh anggota. Si anak dapat meminta Ketua atau
anggota untuk menjelaskan apa pun yang tidak dipahaminya.
Bagaimana pengaturannya setelah konferensi?
Konferensi akan menentukan petugas sosial dari unit layanan mana yang
akan menindaklanjuti kasus tersebut. Petugas sosial dan profesional lainnya
yang bertanggung jawab akan bertemu dan berkomunikasi dengan si anak
dan

keluarganya,

dan

melaksanakan

rencana

pengasuhan

maupun

pengaturan lain yang direkomendasikan oleh konferensi. Si anak dapat
menyampaikan pendapatnya, situasinya atau bahkan kekhawatirannya untuk
mendiskusikan cara mengatasi masalah tersebut.
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