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PENGANTAR EDITOR 

Oleh Edi Suharto, Ph. D 

Sebagai profesi kemanusiaan· yang bersifat global, pekerjaan 
sosial (social work) telah menjadi isu intemasional. Sudah saatnya 
para pegiat pekerjaan so sial menjalin komunikasi secara intemasional 
dalam rangka memperkuat basis keilmuan maupun praktiknya. 
Ini merupaan alasan utama diadakannya seminar intemasional 
yang diselenggarakan oleh Sekolab Tinggi Kesejabteraan Sosial 
(STKS), bekerjasama dengan Universiti Sains Malaysia (USM), 
di kampus STKS Bandung, 12-13 Januari 2011. Seminar yang 
bertajuk Pendidikan Pekerjaan Sosial di Indonesia-Malaysia ini 
adalah bagian dari social work update yang telab menjadi agenda 
rutin setiap tahunnya. Sebagaimana basil seminar social work 
update yang pertama (20 1 0) yang telah dibukukan, buku yang ada 
di hadapan anda saat ini, adalab kumpulan makalah yang disajikan 
pada social work update yang kedua. 

Buku ini merupakan basil dokumentasi dari kegiatan seminar 
intemasional yang masih sangat jarang diadakan di Indonesia. 
Sebagaimana kegiatannya, buku ini menyajikan berbagai bahasan 
terkait pendidikan dan praktik pekerjaan sosial di Indonesia dan 
Malaysia. Babasan disajikan oleh para pendidik pekerjaan sosial 
di Indonesia dan Malaysia, ataupun peneliti, organisasi profesi, 
dan para abli di bidangnya. Sehingga, kehadiran buku ini menjadi 
cukup representatif dalam membicarakan tentang pendidikan 
maupun praktik pekerjaan sosial khususnya di kedua negara terse but 
(Indonesia dan Malaysia). 

Dalam dunia buku, saya sering mengutip kata-kata Pramoedya 
Ananta Toer, yakni: "orang boleh pandai setinggi langit tapi 
selama ia tak menu/is, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari 
sejarah. " Pram benar. Babwa buku, dapat menjadikan seseorang 
atau sesuatu yang ditulis menjadi tetap 'abadi' dalam masyarakat 
dan sejarah. Penerbitan buku ini, dengan demikian, merupakan kerja 
intelektual yang wajib untuk diapresiasi. Terlebih, terbitnya buku 
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ini berada di tengah-tengah masyarakat yang masing belum banyak 
mengenal- dengan tidak menyebut asing- pekerjaan sosial. 

Tidak mudah menyatukan dua budaya keilmuan yang berbeda 
dalam satu tema besar. Oleh karenanya, saya hanya memilah buku 
ini dalam dua bagian. Bagian pertama berbicara tentang Pendidikan 
dan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia. Sebagaimana temanya, 
bagian ini khusus membahas tentang pendidikan pekerjaan sosial 
yang ada di Indonesia. Selain itu, dinamika praktik pekerjaan sosial 
juga mewarnai pembahasan pada bagian ini. 

Bagian kedua mengulas tentang Pendidikan dan Praktik 
Pekerjaan Sosial di Malaysia. Di bagian ini, para pengajar maupun 
mahasiswa program master dan doktor bidang pekerjaan sosial, 
membahas tentang dinamika pendidikan dan praktik pekerjaan 
sosial di Malaysia. Walaupun mungkin berbeda jauh dengan 
yang terjadi di Indonesia, dikarenakan budaya maupun problem 
sosialnya, setidaknya ulasan ini dapat menjadi bahan perbandingan 
yang bernilai. 

Dalam penyajiannya, khususnya dalam konteks bahasa, mungkin 
para pembaca yang budiman (orang Indonesia) akan mengalami 
sedikit kesulitan. Ini terkait dengan beberapa tulisan yang masih 
disajikan apa adanya sesuai bahasa aslinya (Bahasa Inggris dan 
Melayu). Hal ini perlu dimaklumi, sebab buku ini juga beredar 
di Malaysia. Bukankah publik di Malaysia juga akari merasakan 
hal yang sama jika membaca bagian yang berbahasa Indonesia? 
Pendeknya, penyajian buku yang apa adanya adalah sebuah jalan 
tengah, yang saya kira, cukup bijak. 

Akhimya, ucapan terima kasih wajib kita sampaikan kepada 
beberapa pihak yang berkontribusi terhadap terbitnya buku ini. 
Ketua STKS Bandung Drs. Wawan Heryana, M.Pd. yang telah 
mendukung penuh proses penerbitan buku ini; Azlinda Azman, 
Ph.D. dari USM yang telah menyunting paper-paper dari Malaysia; 
Miftachul Huda yang membantu proses editing buku ini; ternan
ternan penyaji yang telah menyumbangkan pemikirannya; Penerbit 
Samudra Biru yang bersedia menerbitkan; dan pihak-pihak lain 
yang berkontribusi secm·a langsung maupun tidak dalam proses 
penerbitan buku ini. Selamat membaca. 

Bandung, Juni 2011 
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EDITORS' PREFACE 

Current social work practice and education helps to boost the 
quality and competency of social workers as well as social work 
educators. The seminar entitled "Social Work Update: Pendidikan 
Pekerjaan Sosial di Indonesia-Malaysia", organized by the Bandung 
College of Social Welfare, Bandung, Indonesia and the Social Work 
Programme, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia, 
Penang, Malaysia on the 12th and 13th January 2011, is a beginning 
of a collaborative effort to understand social work education and 
practice in the two countries - Indonesia and Malaysia. The 13 papers 
contributed provide opportunities for wider knowledge exchange in 
relation to social work education and practice. 

The articles from Malaysia focus on two main themes. The 
social work education theme discusses on the structure and practicum 
training issues; supervision issues in social work; strengthening 
social work education; and students' experiences in the field of 
social work. The theme on social work practice emphasizes on the 
development of social work education and profession in Malaysia; 
social workers' roles in the current social issues; the need for multi
sectors' roles in social work practice; and finally globalization and 
the social work profession. 

It is hoped that this publication provides a holistic understanding 
on the social work education and practice in Malaysia. The sharing 
and exchange of information permits social workers from Indonesia 
and Malaysia to continuously enhance their knowledge and 
competency in providing the best services to any target groups as 
well as dealing with emerging social issues. 

Azlinda Azman, Ph.D 
Ismail Baba, Ph.D 

Social Work Programme, 
Universiti Sains Malaysia 

Pengantar Editor v 



,_· ~ .. 

DAFTARISI 

Pengantar Editor (Indonesia) 
(Edi Suharto, Ph.D.) m 
Editor Preface (Malaysia) 
(AzlindaAzman, Ph.D. & Ismail Baba, Ph.D.) v 

BAGIAN PERTAMA 
PENDIDIKAN DAN PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL 
DI INDONESIA 1 

Babl 

Bab II 

Bab III 

BabiV 

BabV 

BabVI 

Quo Vadis Pendidikan Pascasarjana Pekerjaan 
Sosial di Indonesia 
Oleh Edi Suharto, Ph. D 
Integrasi dan lnterkoneksi Ilmu Kesejahteraan 
Sosial dan Budaya Masyarakat Islam di UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Oleh Asep Jahidin, S. Ag., M Si 
Model Pembelajaran Partisipatifuntuk 
Pemberdayaan Organisasi Lokal 
Oleh Dr. Didiet Widiowati, M Si 
Aplikasi Teknologi Partisipatif dalam Penelitian 
Pekerjaan Sosial 
Dra. Dwi Yuliani, M Si 
Model Capacity Building Organisasi Masyarakat 
Lokal dalam Mencegah Penyalahgunaan Napza 
Oleh Drs. Epi Supiadi, M Si 
Sertifikasi Para Pendidik Pekerja Sosial untuk 
Peningkatan Profesionalisme Dosen 
Oleh Ernalia Lia Syaodih 

3 

13 

23 

33 

43 

55 

Daftar lsi vii 



Bab VII Komitmen Dan Kompetensi Pekerja Sosial Untuk 
Bekerja dengan Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) Dan Keluarga 
Oleh Ign. Dharta Ranu Wijaya 65 

Bab VIII Kompetensi Pekeijaan Sosial dalam 
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 
Oleh Dr. T Martina Marwanti 79 

Bab IX Studi Tentang Lansia (Aging Study): Upaya 
Mencari Kompetensi dan Kurikulum Baru bagi 
Ilmu Pekerajaan Sosial di Indonesia 
Oleh Siti Napsiyah Arifuzzaman, MSW 85 

Bab X Model Praktikum Level Diploma-IV STKS 
Bandung 
Oleh Dra. Dorang Luhpuri. M Si 95 

Bab XI Kompetensi Pekeijaan Sosial dalam 
Pengembangan Masyarakat (Community 
Development) 
Oleh Didiet Widiowati Msi, Herawati Aks, Guntur 
T Aritonang S. Sos, dan Diana H 1 05 

Bab XII Aplikasi Model Dukungan Sosial pada Keluarga 
dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan dan 
Ketergantungan Napza 
Oleh Drs. Yeane. E. M Tungga 113 

Bab XIII Standar Praktik Pekerjaan Sosial Bidang 
Kesehatan Mental 
Oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia 123 

Bab XIV Standar Praktik Pekerjaan Sosial Bidang 
Penanggulangan Bencana 
Oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia 131 

BAGIAN KEDUA 139 
PENDIDIKAN DAN PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL 
DIMALAYSIA 

BabXV 

viii Daftar lsi 

Latihan Praktikum An tara Bangsa: Peluang dan 
Cabm·an 
Oleh Azlinda Azman, Dorang Luhpuri, Meiti 
Subardhini 141 



: 

BabXVI Pro11edur Perlakspnaan dan Penilaian Latihan 
Praktikum Ijazah Sarjana Muda Pengurusan 
Kerja Sosial (Bswm) Universiti Utara Malaysia 
(Uum) 
Oleh Zakiyah Jamaluddin, Ahmad Shukri Abdul 
Hamid, Noor Azizah Ahmad 153 

BabXVII Persepsi Pelajar Praktikum Terhadap Kemahiran 
Penyelia dalam Penyeliaan: Satu Kajian Kes 
Terhadap Pelajar Program Pengurusan Kerja 
Sosial, Universiti Utara Malaysia. 
Oleh Azlinda sulaiman, tuan muhammad zukri 
tuan sembok, norzillajamaludin 169 

Bab XVIII Kekangan dan Isu Penyeliaan Praktikum: Satu 
Pengalaman Universiti Utara Malaysia (UUM) 
Oleh Rajwani Md Zain, Zakiyah Jamaluddin, 
Fatin Hakimah Mohd Arshad, Tuan Muhammad 
Zukri Tuan Sembok 185 

BabXIX Teaching Undergraduates Research: A Case 
Study of Social Work Students At Universiti 
Sains Malaysia 
Oleh Azlinda Azman and Jamalludin Sulaiman 203 

BabXX Perkembangan Bidang ElektifKerja Sosial di 
Malaysia 
Oleh Farhana Kamarul Bahrin, 1'vfasarah 
Mohamad Yusof Syazwani Drani, Azlinda 
Azman, Ph.D 213 

BabXXI The Challenges of Pursuing Masters In Social 
Work: From The Perspective ofNon Social 
Work Background Students 
Oleh Mohd Haizzan Yahaya, Mohd Khairul Hafiz 
Omar, Paramjit Singh Jamir Singh 223 

BabXXII Kurikulum Pendidikan Kerja Sosial Dan 
Kebolehpasaran Graduan: Pengalaman Universiti 
Utara 
Oleh Zarina Mat Saad, Azlin Hilma Hilla/uddin, 
Abdul Razak Abd Manaf 231 

Bab XXIII Kerja Sosial di Malaysia: Perkembangan, 
Halatuju dan Cabaran 
Oleh Ismail Baba 247 

Daftar lsi ix 



Bab XXIV Keija Sosial Developmental: Pelaburan dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Komuniti 
Oleh Haris Abd. Wahab, Ph.d 265 

Bab XXV Kompetensi Pengurusan Kes Keija Sosial dalam 
Praktis dengan Agensi Pelbagai Sektor Bagi 
Program Pertukaran Jarum Suntikan dan Picagari 
(Nsep) di Malaysia 
Oleh Ezarina zakaria, ismail baba, azlinda 
azman 275 

Bab XXVI Pendekatan Multisektoral dalam Perkhidmatan 
Keija Sosial di Malaysia: Isu dan Implikasi 
dalam Pendidikan Keija Sosial 
Oleh Amna md. Noor, asnarulkhadi abu sarnah, 
hanina halimatussaadiah hamsan 297 

Bab XXVII Globalisasi dan Indigenisasi dalam Pendidikan 
dan Praktis Keija Sosial 
Oleh Syarif muhidin 311 

Daftar Pustaka 317 

X Daftar lsi 



BAGIAN PERTAMA 

PENDIDIKAN DAN PRAKTIK 
PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA 



BABI 

QUO VADIS PENDIDIKAN PASCASARJANA 
PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA 

Oleh Edi Suharto, Ph. D. 

Teras Depan 
"Buruk rupa, cermin dibelah". Ini adalah peribahasa yang 

menggambarkan kekeliruan cara berpikir dalam memperbaiki diri 
atau suatu entitas. Peribahasa ini tampaknya tepat jika dikaitkan 
dengan eksistensi kesejahteraan sosial (social welfare) dan 
pekerjaan sosial (social work) di Indonesia. Alih-alih membangun 
eksistensi keilmuan dan pendidikan, tidak sedikit dari kita yang 
justru menyalahkan masyarakat karena kurang dapat menghargai 
profesi pekerjaan sosial. 

Kegamangan profesi pekerjaan sosial di tengah masyarakat tampak 
jelas tatkala lulusan pendidikan pekerjaan sosial tidak mendapatkan 
pekerjaan yang layak sesuai dengan ilmm1ya. Masalah ini sepertinya 
disebabkan mulai dari masih kurang dipahaminya profesi pekerjaan 
sosial oleh masyarakat hingga keberadaan pendidikan pekerjaan 
sosial yang kurangjelas arahnya. 

Namun demikian, menjamurnya pendidikan pekerjaan sosial 
di beberapa perguruan tinggi di Indonesia serta makin banyaknya 
seminar-seminar tentang pekerjaan sosial patut untuk dirayakan 
bersama-sama. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita 
bisa meng-create pendidikan pekerjaan sosial itu sebagai "kawah 
candradimuka" terbentuknya pekerja-pekerja sosial yang profesional. 

Makalah ini mengulas beberapa isu utama yang berkaitan 
dengan pendidikan pascasarjana pekerjaan sosial di Indonesia. 
Mengulas pendidikan pascasarjana pekerjaan sosial dirasa sangat 
penting dan strategis dalam rangka makin memantapkan eksistensi 
profesi pekerjaan sosial di tengah masyarakat di Indonesia. 
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Terlebih, pendidikan pascasmjana pekeijaan sosial di Indonesia 
mengalami quo vadis. Misalnya terkait apakah pendidikan pasca
sa:tjana peketjaan sosial harus tetap generalis atau spesialis (memiliki 
kekhususan atau konsentrasi)? Apakah spesialisasi peketjam1 so~ial 
harus berdasarkan metoda a tau area praktik? Apakah proses penerimaan 
mahasiswanya harus ekslusif (hanya menerima mahasiswa yang 
memiliki pendidikan undergraduate linier) atau inklusif (menerima 
peserta didik dengan gelar undergraduate dari berbagai disiplin ilmu)? 

Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial 
Pembaca tidak perlu merasa bosan untuk kembali mengulas 

tentang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial sebagai kerangka 
dasarnya. Sebab, pemahaman yang keliru akan mengantarkan kita 
pada konsep yang salah dan berujung pada praktik yang tidak 
benar. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang kedua 
entitas ini, kita perlu membedakan antara kesejahteraan sosial 
dan pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial adalah semua aktivitas 
intervensi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial umat 
manusia. Sedangkan pekerjaan sosial adalah pekerjaan profesional 
yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial. 

Dolgoff dan Feldstein (2007:4) menulis bahwa "Social welfare 
is all social interventions intended to enhance or maintain the 
social functioning of human beings. Social work is a professional 
occupation that delivers social welfare services". Jadi, peketjaan 
sosial lebih berkaitan dengan profesi peketjaan dan kesejahteraan 
sosial adalah ilmu yang membidanginya. Ini sama halnya dengan 
dokter dengan ilmu kedokteran, guru dengan pendidikan, psikolog 
dengan psikologi dan setemsnya. 

Kesejahteraan sosial dapat juga dipaha:tni sebagai kondisi yakni 
sejahtera (wellbeing) itu sendiri. Karena sebagai kondisi, maka 
kesejahteraan sosial menjadi tujuan pencapaian atas banyak aspek 
pembangunan. Misalnya dunia pendidikan dan kesehatan mempunyai 
tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial telah 
menjadi tujuan dan capaian umum daripada bidang-bidang kehidupan 
yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dalam ga:tnbar 1. 

Dalam konteks bidang kesejahteraan sosial, maka profesi 
utama yang bekerja di dalamnya adalah peketja sosial. Namun, 
sebagaimana profesi lain (dokter, guru, pengacara) yang bekerja 
di bidang kesejahteraan sosial (lihat gambar 2), pekerja sosial juga 
banyak yang bekerja di bidang lain (industri, lembaga peradilan, 
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) (lihat gambar 3). 
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Gambar 1 
Kesejahteraan Sosial 

Sebagai Tujuan Pembangunan Segala Bidang 

People Watfare 
(KESRA) 

Pekeija sosial dimungkinkan bekelja sama dengan profesi 
lain dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial untuk mencapai 
tujuan-tujuan sosialnya. Hal ini sangat dimungkinkan, apalagi 
profesi pekeija sosial kerapkali membutuhkan profesi lainnya untuk 
menyelesaikan permasalahan sosial yang sedang dihadapi. Misalnya, 
dalam menghadapi masalah trauma korban bencana, pekeija sosial 
bisa menggandeng psikolog dalam proses pemulihan psikologis. 

Gambar2 
Pekerja Sosial di Bidang Kesejahteraan Sosial 
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Selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2 peketja 
sosial memiliki peluang yang besar untuk beketja di sektor-sektor 
non kesejahteraan sosial, seperti halnya dalam sektor industri. Ini 
artinya, peluang profesi peketja sosial sesungguhnya sangat luas 
tidak hanya berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial. Dalam tata 
kelola pemerintahan di negeri ini saja banyak sekali departemen yang 
bersinggungan dengan profesi peketja sosial. Contoh, disamping 
Kementerian Sosial ada Kementerian Pemberdayaan Pet;empuan dan 
Perlindungan Anak; Pembangunan Daerah Tertinggal; Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Ketja dan Transmigrasi; dan 
sebaainya. 

Gambar3 
Pekerja Sosial di Bidang lndustri 

Ringkasnya, penjelasan di atas padadasarnyadapatmenggambarkan 
bagaimana peluang profesi peketja sosial dalam banyak bidang. Yakni 
tidak hanya berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial, namun juga 
bidang-bidang lain yang membutuhkan skill peketja sosial. Peluang
peluang ini mestinya dapat ditangkap dan dimanfaatkan secara baik 
oleh pendidikan peketjaan sosial. 

Pekerja Sosial Profesional 
Peketja sosial profesional mempunyai tugas pokok untuk 

memperbaiki (restore) atau meningkatkan (enhance) kapasitas 
keberfungsian sosial dari individu, kelompok, ataupun masyarakat. 
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Payne (2007) menjelaskan bahwa, "Professional social workers 
assist individuals, groups, or communities to restore or enhance 
their capacity for social functioning, while creating societal 
conditions favorable to their goals". 

Kunci penekanan pekerja sosial profesional adalah pada bekal 
pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pendidikan 
pekerjaan sosial. Di sinilah peran strategis pendidikan pekerjaan 
sosial dalam rangka menciptakan pekerja sosial profesional. 
Sekalipun, untuk konteks Indonesia sendiri, peran-peran yang 
semestinya dimainkan oleh pekerja sosial profesional tersebut kerap 
dilakukan oleh orang lain yang tidak berlatar belakang perididikan 
pekerjaan sosial. Di satu sisi memang patut disayangkan, sebab ini 
makin mengaburkan profesi pekerja sosial. Namun di sisi lain kita 
patut bersyukur karena apa yang menjadi peran dan fungsi pekerja 
sosial telah dilakukan oleh pihak lain. 

Secara yuridis, siapa sesungguhnya pekerja sosial profesional 
pada dasarnya telah dituangkan dalam Undang-Undang No 11 tahun 
2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut disebutkan 
bahwa pekerja sosial profesional adalah "seseorang yang bekerja, 
baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki 
kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam 
pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau 
pengalaman prakte[i]k pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas
tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial" (UU No.1112009 
tentang Kesejahteaan Sosial). 

Kriteria pekerja sosial profesional yang dibangun dalam UU 
di atas memang menimbulkan sedikit kontroversi. Yakni, bahwa 
seseorang bisa disebut pekerja sosial profesional meskipun tidak 
berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Asalkan Dia 
mempunyai pengalaman praktik yang cukup. Dengan demikian, 
pendidikan pekerjaan sosial bukan satu-satunya jalan untuk menjadi 
pekerja sosial profesional. Kondisi ini tentu saj a makin memperpuruk 
eksistensi pendidikan pekerja sosial. Namun, terlepas dari itu semua 
pengakuan profesi pekerja sosial dalam UU tersebut adalah sebuah 
kemajuan besar yang patut untuk dirayakan bersama-sama. 

Pekerja sosial profesional mempunyai kedudukan yang sama 
dengan profesi lain yang sudah mapan, misalnya dokter atau guru 
(lihat gambar 4). Kedudukan yang sama ini perlu dipahami karena 
selama ini profesi pekerja sosial dianggap tidak memiliki kedudukan 
yang jelas. Gambar 4 setidaknya menegaskan kedudukan pekerja 
sosial profesional dihadapkan dengan profesi lainnya. 
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Gambar4 
A.~~logi Pekerjp Sosial deng~n Profesi ~ain 

PEMBANGUNAN SOSIAL 

Pendidikan Pascasarjana Pekerjaan Sosial di Indonesia, Quo 
Vadis? 

Pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia telah dimulai sejak 
lama, yakni tepatnya sejak tahun 1957 ketika dimulainya Kursus 
Dasar Sosial A (KDSA) dengan masa tiga bulan bagi pegawai 
Departemen Sosial. KDSA kemudian diubah menjadi Kursus 
Kejuruan Sosial Tingkat Tinggi (KKST). Kemudian pada tahun 
1964 berubah menjadi Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) 
Bandung yang menyelenggarakan pendidikan Diploma dan Sarjana 
(undergraduate program). 

Pada tahun 1960-an ini, pendidikan pekerjaan sosial juga me
rambah ,di universitas swasta seperti Universitas Muhammadiyah 
Jakarta (UMJ). Saat itu, tepatnya tahun 1961 berdiri fakultas 
Kesejahteraan Sosial di UMJ. Namun, entah disebabkan oleh faktor 
apa, fakultas tersebut tergusur dan kemudian berubah menjadi 
fakultas Ilmu Sosial dan Politik hingga sekarang. Kesejahteraan 
Sosial sendiri saat ini menjadi salah satu program studi di bawah 
fakultas Ilmu Sosial Politik di UMJ (Huda,2009:57). 

Hingga saat ini pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia telah 
menjamur di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Menurut data base social work practice resource 
center (SWPRC) sebagaimana direlease dalam websitenya (www 
.socialworkers.co.id) di Indonesia telah ada 36 Perguruan Tinggi 
yang membentang dari Aceh hingga Papua yang menyelenggarakan 
pendidikan pekerjaan sosial. Banyaknya perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial ini sungguh patut 
untuk disyukuri, apalagi di tengah tuduhan miring kurang diterimanya 
ilmu kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. 
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Yang lebih menggembirakan lagi, pendidikan pekerjaan sosial 
pada tingkat strata dua (s2) juga telah diselenggarakan di Indonesia. 
Program s2 pertama kali hadir di Universitas Indonesia tahun 
1994 yang awalnya di bawah program studi sosiologi kekhususan 
kesejahteraan sosial. Namun kini, program tersebut secara penuh 
telah berdiri sendiri sebagai konsentrasi kesejahteraan sosial 
dengan gelar MSi. Di tempat yang lain kita juga bisa melihat 
misalnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
yang membuka program studi interdisciplinary Islamic studies 
konsentrasi pekerjaan sosial (dimulai tahun 2003). Sedangkan di 
STKS Bandung pada 2006 telah berdiri Spesialis Pekerjaan Sosial 
dengan gelar Magister Pekerjaan Sosial Spesialis/MPSSP. 

Bahkan, program s3 kesejahteraan sosial telah dibuka untuk 
pertama kalinya di Universitas Indonesia di bawah fakultas ilmu 
sosial dan ilmu politik tahun 2009 dengan gelar doktor ilmu 
kesejahteraan sosial. Dengan telah diselenggarakannya pendidikan 
pekerjaan sosial pada berbagai tingkatan di Indonesia ini setidaknya 
dapat menjadi kontribusi tersendiri atas lahimya pekerja-pekerja 
sosial profesional. 

Namun sayangnya, seiring dengan banyaknya penyelenggaraan 
pendidikan pada tingkat pascasarjana, mulai timbul masalah 
khususnya terkait dengan spesialisasi keilmuan yang mestinya 
ditempuh. Dari sini tampaknya kita perlu terlebih dahulu menengok 
bagaimana penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial (khususnya 
tingkat pascasarjana) di negeri lain yang lebih maju. 

Menengok Luar Negeri 
Program Postgraduate di Luar Negeri umumnya Program MSW 

di bawah School of Social Welfare (University ofKansas, University 
ofNew York at Albany), School of Social Work (Indiana University,) 
College of Social Science (Massey University, New Zealand), 
Pusat Pengajian Sain Kemasyarakatan/School of Social Sciences 
(Universiti Sains Malaysia), dan lainnya. 

Yang menarik adalah, di beberapa negara misalnya di Amerika 
Serikat, 80% mahasiswa program postgraduate tidak mempunyai 
latar belakang BSW dan 52% berasal dari disiplin non pelayanan 
sosial. Lay, Khaja, McGuire, dan Gass (2008) mengungkapkan hal 
tersebut dengan mengatakan, "80% of admitted MSW students do not 
have a BSW and 52% come from non-social service disciplines". 

Program MSW pekerjaan sosial memang berbeda dengan disiplin 
yang lain. Philips & Straussner (2002: 13) menjelaskan, "Unlike 
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many other graduate programs that require an : undergradu~te 
degree in the same discipline, it is not necessary to have an 
undergraduate major in social work in order to apply to an MSW 
program". Lebih lanjut juga dijelaskan, "Many people make the 
decision to study social work after they have completed a bachelor~ 
degree in another field. It is also not unusual for individuals to work 
for years in a variety of other fields before deciding to go back to 
school to study social work". · 

Di negara lain, seperti New Zealand ada dua model yang 
berkembang, yakni MSW dan MSW applied. Program MSW 
diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin memiliki gelar dan 
mengkhususkan pada teori dan praktik pekerjaan sosial. Sedangkan 
persyaratannya adalah: A bachelor of social work, or a bachelor 
degree in a relevant area, and have professional experience in 
the social services. Untuk program MSW applied dikhususkan 
bagi mahasiswa lulusan ilmu sosial yang telah bekerja di bidang 
pelayanan sosial dan ingin memperoleh kualifikasi profesional 
pekerjaan sosial setingkat master. Persyaratan yang harus dipenuhi: 
An appropriate bachelor degree which should include relevant 
papers in the fields o_fhuman development, social research and New 
Zealand society (Suharto,2010:274). 

Tantangan-Tantangan 
Perlu diakui bahwa pekerjaan sosial oleh beberapa kalangan 

masih dianggap sebagai "semiprofession". "To many studying 
the process of professionalization, social work is still a 
"semiprofession", that is, it does not yet have all the characteristics 
of a "full profession" (Gambrill and Pruger, 1992: 54). 

Dalam segi literatur dan publikasi juga menjadi tantangan 
tersendiri, sebab literatur yang membahas pendidikan dan praktik 
pekerjaan sosial khas Indonesia masih sangat terbatas. Di sini 
pekerja sosial profesional perlu lebih bergairah dalam menerbitkan 
karya-karya yang berkaitan dengan disiplin pekerjaan sosial. 
Sementara, fungsi, kontribusi dan koordinasi dari asosiasi-asosiasi 
pekerjaan sosial seperti antara Ikatan Pekerja Sosial Profesional 
Indonesia (IPSPI), Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia 
(IPPSI) dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial 
(DNIKS) belum maksimal dapat berjalan. 

Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih langkanya 
pertemuan-pertemuan ilmiah antarpendidik dan mahasiswa 
pekerjaan sosial. Oleh karenanya hal ini perlu digemakan agar 
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disiplin pekerjaan sosial makin dikenal di masyarakat sekaligus 
agar wacana peketjaan sosial lebih dinamis di antara mahasiswa 
peketjaan sosial sebagai pemegang masa depan disiplin ini. 

Pendidikan peketjaan sosial di Indonesia juga menghadapi 
tantangan yang sangat besar khususnya berhubungan dengan 
keberadaan standar kurikulum pendidikannya. Hingga saat ini standar 
kurikulum pendidikan peketjaan sosial di Indonesia masih dalam 
proses perumusan. Tidak heran apabila antarmasing-masing lembaga 
pendidikan peketjaan sosial tidak seragam. Kondisi ini makin 
diperparah oleh animo mahasiswa yang relatif rendah dan bahkan 
cenderung menurun terhadap pendidikan peketjaan sosial ini. 

Jendela Kesempatan 
Selain memperhatikan "best practices" di negara-negara 

lain, pendidikan pascasatjana pekerjaan sosial di Indonesia perlu 
dikembangkan sejalan dengan realitas sosial dan politik setempat. 

Pendidikan peketjaan sosial generalis memang lebih cocokjika 
diterapkan pada tingkat satjana. Namun, pada tingkat pascasatjana, 
pendidikan peketjaan sosial sebaiknya bersifat spesialis yang 
dibangun berdasarkan metoda dan domain teori substansi yang 
spesifik. Pendidikan peketjaan sosial pada tingkat pascasatjana dan 
spesialis lebih baik berdasarkan prioritas intelektual yang bergeser 
dari prinsip generalis ke prinsip intensif: berpijak pada domain 
teori dan intervensi khusus. Dengan demikian, para peketja sosial 
akan memiliki kompetensi mendalam yang khas dan signifikan 
dibandingkan dengan profesi-profesi lain (Suharto, 201 Oa: 94-95). 

Namun demikian, pendidikan pascasatjana bisa juga bersifat 
spesialis berdasarkan bidang praktik, misalnya peketj aan sosial 
dengan anak, pekerjaan sosial dengan lansia dan seterusnya. 
Penentuan spesialisasi ini tidak bersifat "benar" dan "salah", tetapi 
disesuaikan dengan kesiapan lembaga pendidikan setempat dan 
kebutuhan mayarakat. 

Spesialisasi juga tidak serta-merta hams "copy-paste" 
spesialisasi pada profesi kedokteran (yang notabene rumpun IPA). 
Lebih realistis jika lebih sejalan dengan perkembangan profesi 
keguruan (rumpun IPS, analogi dengan profesi dosen). 

Sejalan dengan karakteristik keilmuan dan realitas kebutuhan 
masyarakat, pendidikan pekerjaan sosial dapat tetap inklusif seraya 
terns menjaga dan mengembangkan standar kualitas profesi ini 
agar semakin membumi dan diperlukan masyarakatnya. Sedangkan 
pada sisi input, pendidikan pascasarjana pekerjaan sosial sebaiknya 
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tidak hanya terfokus pada latar belakang pendidikan mahasiswanya. 
Melainkan pula, pada fasilitas (laboratorium, perpustakaan), kualitas 
dosen, dan konten kurikulum. 

Lebih jauh, pendidikan pekerjaan sosial harus lebih fokus 
pada sisi output. Sehingga tidak sekadar "mernasarkan apa- yang 
bisa diproduksi", melainkan dapat "memproduksi apa yang bisa 
dipasarkan". Oleh karenanya, untuk menciptakan output yang 
berkualitas ini, kita tidak hanya berfokus pada input saja, misalnya 
bisa juga menggalakkan program sertifikasi profesi pekerja sosial 
agar sejalan dengan tuntutan kenyataan ini.* 
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BAB II 

INTEGRASI DANINTERKONEKSI 
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 
DAN BUDAYA MASYARAKAT ISLAM 
Dl UIN SUNAN.KALIJAGA YOGYAKARTA 

Oleh Asep Jahidin, S.Ag, M.Si.* 

Pendahuluan 
Seorang pekerja sosial dalam melakukan praktik atau program 

kegiatan pekerjaan sosial di masyarakat tidak bisa mengabaikan 
budaya masyatakat setempat serta nilai-nilai kepercayaan yang 
mereka anut, termasuk nilai religius keagamaan yang seringkali 
sangat kental mempengaruhi pola budaya dan perilaku individu 
maupun sosial suatu masyarakat. Nilai-nilai yang dianut tersebut 
haruslah dipahami dan dijadikan pertimbangan untuk menentukan 
teknik atau metode yang efektif, karenanya dalam melakukan 
praktik pekerjaan sosial di lapangan, seorang pekerja sosial niscaya 
dibekali dengan seni dan keterampilan memahami budaya. 

Seorang pekerja sosial dituntut untuk mengetahui dan memahami 
nilai atau keyakinan yang dipegang oleh individu atau masyarakat 
yang dihadapinya dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial. Hal 
ini menjadi salah satu poin penting bagi tercapainya keberhasilan 
program dan praktik pekerja sosial di lapangan. 

Indonesia adalah sebuah negara yang sebagaian besar rakyatnya 
adalah muslim, dan keislaman mereka tentu sedikit banyak 
mempengaruhi budaya dan pola kehidupan sehari-hari yang 
dijalankannya. Karena itu, kebutuhan akan pekerja sosial yang 

* Asep Jahidin, S-Ag, M.Si. adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial 
(IKS) program Sl UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini juga mengajar 
dan menjadi sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (liS) 
Pekerjaan Sosial Program S2 Pascasarjana di Universitas yang sama. 
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mengetahui dan memahami nilai keislaman dan masyarakat muslim 
di Indonesia penting untuk dijawab oleh kita semua sebagai sebuah 
bangsa yang beraneka ragam latar belakang suku, budaya, adat dan 
agama. 

Untuk menjawab kondisi masyarakat seperti itu, Program Studi 
Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta telah sembilan kali melakukan redesain kurikulum. 
Redesain kurikulum ini dilakukan sejak berdiri menjadi konsentrasi 
di bawah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) pada tahun 
2005. Dan setelah resmi menjadi prodi tersendiri di bawah koordinasi 
Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional sejak 
tahun 2009 yaitu menjadi prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) 
hingga saat ini telah dua kali melakukan redesain kurikulum. Hal ini 
dilakukan untuk menjawab perkembangan serta merespon kebutuhan 
zaman yang berubah dengan cepat pada saat ini. 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan paradigma Integrasi 
dan interkoneksi keilmuan agama dan ilmu umum dalam proses dan 
kegiatan perkuliahan di semua program studi, termasuk program 
studi Kesejahteraan Sosial. Paradigma Integrasi dan interkoneksi ini 
diterapkan sejak tahun 2006 sejak InstitutAgama Islam Negeri (lAIN) 
Sunan Kalijaga Yogyakarta resmi berubah menjadi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga hingga saat ini. 

Perubahan lAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga turut mendorong 
lahirnya Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial di UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, yang dalam proses pendiriannya beke:tja sama dengan 
McGill University Canada melalui · Canadian Internasional 
Development Agency (CIDA) dan Kementerian Agama RI yang 
dilakukan melalui program IAIN·lndonesia Social Equity Project 
(IISEP) yang berlangsung selama kurang lebih 6 tahun. Salah satu 
program utama IISEP adalah mengembangkan social work di UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasilnya pada saat ini sudah berdiri 
Prodi Ilmu kesejahteraan Sosial (IKS) S 1 sejak tahun 2009 dan 
Prodi Interdisciplinary Islamic Studies (liS) Peke:tjaan Sosial S2 
sejak tahun 2003. 

Berbeda dengan program S 1 IKS, program S2 Pekerjaan 
Sosial lebih dulu berkembang pesat tanpa hambatan administrasi. 
Sejak dimulai program IISEP dan berdiri tahun 2003, program S2 
Peketjaan Sosial UIN Yogyakarta telah melaksanakan 3 angkatan 
kelas internasional dengan komposisi dosen 50 persen profesor di 
bidang social work dari McGill University Canada dan 50 persen 
dosen dari ilmuan dan praktisi peketjaan sosial terbaik dalam negeri 
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termasuk dari lingkungan kementerian sosial, STKS, UI serta 
lembaga lainnya di Indonesia yang fokus terhadap peketjaan sosial. 
Setelah kelas intemasional berakhir, dilanjutkan dengan program 
reguler yang berlangsung hingga saat ini dan telah meluluskan 
82 orang satjana Magister yang pada saat ini telah mengabdikan 
ilmunya di berbagai sektor pemerintah dan masyarakat. Sementara 
untuk program S 1 kesos belum meluluskan sarjana, karena barn 
memasuki semester tiga perkuliahan. 

Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim, 
maka pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya Islam 
menjadi penting bagi siapapun seorang p~ketja sosial yang akan 
tetjun di masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Karena itu 
pengembangan Ilrnu Kesejahteraan Sosial dan Peketjaan Sosial di UIN 
Sunan Kalijaga dilakukan dengan menggunakan paradigma integrasi 
dan interkoneksi antara nilai ajaran Islam dengan tradisi keilmuan serta 
metodologi peketjaan sosial modem yang lebih dulu berkembang di 
Barat. Bagaimana ajaran Islam tentang kesejahteraan dan peketjaan 
sosial dibaca menggunakan kacamata dan metodologi peketjaan 
sosial modem. Semua itu kemudian diturunkan dalam sebuah satuan 
kurikulum yang saat ini sudah disahkan dan sedang dijalankan dalam 
proses perkuliahan dan pembelajaran di prodi IKS UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta sebagaimana dipaparkan dalam tulisan ini. 

Budaya Masyarakat Islam 
Dalam kehidupan keseharian, kalau kita ingin memahami 

budaya masyarakat Islam maka kita bisa merujuk pada nilai utama 
yang melandasi budaya masyarakat Islam tersebut yang bisa dibaca 
melalui ajaran al-Qur'an dan hadits Nabi atau sunnah Nabi (ajaran 
atau contoh yang dilakukan oleh nabi semasa hidupnya mengenai 
kehidupan keseharian). Pemahaman dan penafsiran terhadap al
Qur'an dan Sunnah yang berbeda kemudian melahirkan berbagai 
kelompok yang berbeda pula dalam Islam, seperti dalam kasus di 
Indonesia misalnya muncul Muhamadiyah, NU, Persis, Syiah serta 
banyak kelompok lainnya. Namun demikian, semua kelompok 
tersebut memiliki landasan yang sama dalam bermasyarakat. 
Esposito mengatakan, "The Islamic community of believers has a 
special mission from Allah to create a just society for its members 
and to be a mode/for others" (Esposito, 1991). 

Dengan demikian, di dalam masyarakat muslim sendiri, budaya 
yang berkembang bisa beraneka ragam dan dipengaruhi oleh aliran 
atau kelompok yang diikutinya. Hal ini penting untuk dipahami 
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oleh seorang pekerja sosial yang akan terjun di masyarakat 
tersebut. Misalnya ada kelompok dalam masyarakat muslim yang 
menolak untuk bersalaman antara laki-laki dan perempuan karena 
berkeyakinan hal ini termasuk larangan dalam Islam. Maka jika, 
seorang pekerja sosial datang ke masyarakat tersebut dan dia ditolak · 
untuk bersalaman oleh lawan jenisnya, bukan berarti dia ditolak, 
mereka mau menerima tetapi tidak harus bersalaman dengan 
bersentuhan tangan. Jadi pekerja sosial kalau memahami hal ini 
tidak akan berkecil hati atau mundur sebelum berjuang. Since Islam 
means that all of life should be oriented towardAllah, social work 
practice with Muslim clients should respectfully incorporate their 
beliefS and practices (Hodge, 2005a). Di sinilah letak pentingnya 
pemahaman budaya suatu kelompok masyarakat bagi seorang 
pekerja sosial. 

Dalam pemaparan yang sangat baik Cauda menuturkan secara 
panjang lebar tentang nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat 
muslim dan bagaimana seharusnya seorang pekerja sosial memahami 
hal ini. Lebih lanjut, Cauda mengungkapkan: 

The Islamic view of social service emphasizes a complementary 
relation between individual well-being and social welfare. The 
helping process itself is a spiritually significant action and 
relationship, not only between worker and clients, but also with 
the divine. As with all religions, social workers need to attend to 
diversity within Muslim communities. In addition to variations 
based on sect (e.g. Sunni or Shi'ite), ethnicity and national 
origin, as mentioned before, there are also varia-tions based 
on individual and family interpretations and choices. here are 
degrees of religious observance and conformance with family 
or community norms. A good example is variety of opinion 
about Muslim women wearing the veil (hijab). Muslims and 
others variously interpret that as a sign of dignity, dis-grace, 
individual choice and ai rrnation, or group oppression. Some 
Muslim women view the veil as an aid to women s liberation 
from exploit-ive sexualization,· others think it is a tool to enforce 
male dominance. Traditions for veiling or not veiling vary 
by cultures and religious groups. The social work principle 
of self-determination would support the various choices of 
Muslim women in this matter and encourage social workers to 
understand the particular meaning given to the veil in a given 
situation. (Cauda, Edward R., 2010). 
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IImu Kesejahteraan sosial 
Sebagai Ilmu yang sudah dikenal baik, Kesejahteraan Sosial 

memiliki referensi yang kuat yang bisa disebut sebagai bangunan 
keilmuan yang mapan. Selain itu, sebagai ilmu sosial terapan dia 
juga memiliki perangkat keterampilan yang memiliki aneka r~gam 
pendekatan dan metodologi da!am menghadapi masyarakat. 

Harus diakui, pada saat ini di Indonesia pengembangan Ilmu 
Kesejahteraan Sosial masih memerlukan perjuangan yang tidak 
mudah, masyarakat Indo,nesia masih awam dengan kesejahteraan 
sosial sebagai bangunan keilmuan. Masyarakat juga lebih banyak 
memahami kesejahteraan sosial sebagai sebuah kondisi atau keadaan 
tertentu yang terkait dengan nasib seseorang atau masyarakat 
terutama dari segi ekoi:J.omi, bukan sebagai sebuah bangunan 
keilmuan yang akan melahirkan para pekerja sosial profesional di 
masyarakat. 

Demikian juga profesi pekerjaan sosial, sebuah profesi yang 
dilahirkan dari pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial, sama 
nasibnya. Karena itu pengembangan yang dilakukan oleh universitas 
atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan 
sosial harus juga mengarah kepada sosialisasi di tingkat masyarakat, 
hal ini bisa dilakukan melalui peran alunmi yang didorong untuk 
mempraktikkan dan mengabdikan ilmu yang pemah di pelajarinya 
di masyarakat, terutama keterampilan dalam melakukan intervensi 
di masyarakat, baik kepada individu maupun kelompok. 

Kurikulum IKS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Sejarah dan proses dialektika kemunculan prodi IKS di UIN 

. Sunan kalijaga tergolong unik dan memiliki nilai epistemologi 
yang luar biasa. Karena lahimya prodi IKS adalah basil dialog yang 
alot dan panjang antara nilai-nilai dan ajaran Islam tentang kajian 
kemasyarakatan kemudian dipertemukan dengan tradisi peketjaan 
sosial yang sarat dengan metodologi Barat modem mengenai ilmu 
kesejahteraan sosial. 

Ajaran Islam tentang kehidupan sosial banyak diungkapkan 
dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi. Ajaran ini kemudian 
dijadikan sebagai landasan nilai dan pedoman masyarakat muslim 
dalam kehidupan keseharian, baik sebagai individu maupun 
masyarakat. 

UIN Sunan Kalijaga berkomitrnen untuk memenuhi kebutuhan 
menjadi social worker yang sekaligus menguasai clinical social 
work dan community development. Apa yang bisa dilakukan adalah 
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membuat s~atu kesatuaq keilmuan agama dan pekerjaan sosial 
dal~m sebuah kurikuhim. ' 
· Penge~~angan k~hmuan dan · semangat ~aman njsc~ya 
dipertemuk~ dalam sehuah keSatuan kurikulum ;y~g disi11p~im 
untuk menjawab tantangan zaman. Mengingat pentingnya kontribusi . 
Ilmu Kesejahteraan Sosial yang di dalamnya mengkaji tentang ~eori 
dan praktik pekeijaan sosial terhadap penanganan persoalap. yang 
ada di masyarakat. Baik persoalan · sosial maupun bencana alam 
yang berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat, maka menjad,i 
sangat penting bagi para ilmuan dan praktisi pekeijrum sosial 
untuk selalu beijuang mengembangkan dan melahirkan teori-teori 
mutakhir di bidang pekerjaan sosial ini. 

Perkembangan kondisi yang terjadi di masyarakat juga harus 
menj adi pertimbangan dalam menyusun kurikulum karenakurikulum 
yang dibangun pada akhirnya ditujukan untuk menyiapkan 
mahasiswa dalam menghadapi tantangan zamannya. Maka dalam 
setiap pengkajian kurikulum yang dilakukan oleh IKS UIN 
Yogyakarta pemaduan antara budaya masyarakat setempat dengan 
teori-teori pekeijaan sosial senantiasa dipertimbangkan untuk saling 
memberikan penguatan satu sama lain. Hal ini diharapkan akan 
memberikan cara pandang serta keterampilan khusus kepada para 
mahasiswa yang mengikuti pendidikan pekerjaan sosial di UIN 
Sunan Kalijaga. 

Susunan Mata kuliah dalam kurikulum Prodi Ilmu' 
Kesejahteraan Sosial (IKS) program S1 UIN Yogyakarta tahun 
ajaran 2010/2011 sebagai berikut: 

SMT NO 
KODEMATA ELEMEN 

MATAKULIAH SKS 
KULIAH KOMPETENSI 

I 1 UIN-101-1-2 MPK AI Qur'an 2 

2 UIN-102-1-2 MPK AI Hadits · 2 

3 IKS-201-1-2 MKK Filsafat Umum 2 

4 IKS-202-1-2 MKK Sejarah Agama-agama 2 

5 UIN-103-1-2 MPK 
Pancasila & Pendidikan 

2 
Kewargaan 

6 UIN-104-1-2 MPK Tau hid 2 

7 UIN-105-1-2 MPK Bahasa Indonesia 2 

8 IKS-203-1-2 MKK llmu Dakwah 2 

9 UIN-201-1-4 MKK Bahasa Arab 4 

20 
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II 1 UIN-203-1-2 MKK Fiqh dan Ushul Fiqih 2 

2 IKS-101-1-2 MPK Sejarah Dakwah 2 

3 USK-201-1-2 MKK Filsafat llmu 2 
-

4 UIN-107-1-2 MPK SKI 2 

5 IKS-204-1-3 MKK 
Sosiologi untuk 

3 
Kesejahteraan So;;ial 

6 UIN-108-1-2 MPK Aki:Jiak Tasawuf 2 

7 IKS-209-1-3 MKK 
Pengantar Kesejahteraan 

3 
Sosial 

8 IKS-205-1-2 MKK Filsafat Dakwah 2 

9 UIN-202-1-4 . MKK Bahasa lnggris 4 

22 

Ill 1 IKS-212-1-2 MKK 
Kesejahteraan Sosial 

2 
dalam AI Qur'an 

2 IKS-213-1-2 MKK 
Kesejahteraan Sosial 

2 
dalam Sunnah 

3 USK-202-1-2 MKK Pengantar Studi Islam 2 

4 USK-101-1-2 MPK Islam dan Budaya Lokal 2 

5 IKS-102-1-3 MPK 
Nilai dan Etika Pekerjaan 

3 
Sosial 

6 IKS-214-1-3 MKK Teori Kesejahteraan Sosial 3 

7 IKS-103-2-3 MPK 
Psikologi untuk 

3 
Kesejahteraan Sosial 

8 IKS-215-1-3 MKK 
Perilaku Manusia dalam 

3 
Lingkungan Sosial 

9 IKS-216-2-3 MKK Gerakan Sosial 2 

22 

IV 1 IKS-401-2-2 MPB" 
Pengantar Metodologi 

2 
Penelitian 

2 IKS-501-1-2 MBB Fiqih Sosial 2 

3 IKS-301-1-3 MKB 
lntervensi dengan lndividu 

3 
& Keluarga 

4 IKS-302-1-3 MKB 
Assessmen dalam 

3 
Pekerjaan Sosial 

5 IKS-303-1-3 MKB Konseling 3 

6 IKS-304-1-3 MKB Psikoterapi 3 

7 I KS-305-1-3 MKB Kesehatan Mental 3 

8 IKS-103-1-2 MKB Psikologi Dakwah 2 

9 IKS-217-1-2 MKK Retorika Dakwah 2 

23 
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Metode Penelitian Kualitatif v 1 ; JKS-306-2-3 MKB 3. 
' Pekerjaan Sosial 

' Metoda Penejitial') 
:> 

2 IKS-403-2-3 ' MPB 3-
KLi<}ntltatlf Pekerj~an e;os!a! ~ 

3 IKS-307-1-3 MKB 
Perundang-undangan 
Sosial · · ' 3 

4 IKS-308-1-3 MKB 
lntervensi dengan 

3 
Kelompok _,, 

5 IKS-309-1-3 MKB Terapi Kelompok 3 

6 IKS-310-1-3 MKB 
Manajemen Organisasi 

3 
Pelayanari Kemanusiaan 

7 IKS-311-1-3 MKB 
Kebija!<an & Perencanaan 3; 
Sosial 

21 

VI 1 IKS-312-1-3 MKB Sistem Pelayanan Sosial 3 

2 IKS-313-1-3 MKB 
lntervensi dengan 

3 
Korilunitas & Organisasi 

3 IKS-314-2-3 MKB Advokasi Sosial 3 

4 IKS-402-1-3 MPB Kewirausahaan Sosial 3 

5 Supervisi Pekerjaan ·sosial 3 

6 IKS-502-1-3 MBB Praktik,Pekerjaan Sosial I 3 

7 * * Mata Kuliah Pilihan I 2 

8 * * Mata Kuliah Pilihan II 2 

22 

VII 1 IKS-503-1-3 MBB Praktik Pekerjaan Sosial II 3 

2 IKS-504-1-3 MBB Praktik Pekerjaan Sosial Ill 3 

3 IKS-505-1-4 MBB KKN 4. 

10 

VIII 1 IKS-219-1-6 MKK Skripsi 6 

SKS 146 
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MATA KULIAH PILl HAN 

No Kode 
Kelompok 

MK 
Nama Mata Kuliah SKS 

1 IKS-218-2-2 MKK Penanggulangan Kemiskinan 2 

2 IKS-219-2-2 MKK Manajemen Bencana 2 

3 IKS-315-2-2 MKB Pekerjaan Sosial lndustri 2 

4 IKS-316-2-2 MKB Perlindungan Perempuan & Anak 2 

5 IKS-317-2-2 MKB Pekerjaan Sosial Medis 2 

Filosofi Ilmu Kesejahteraan Sosial 
Pembahasan yang tidak kalah pentingnya dalam mengem

bangkan ilmu kesejahteraan sosial adalah pengembangan Filsafat 
Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kalau kita kaji lebih dalam, hingga saat 
ini filsafat ilmu kesejahteraan sosial belum begitu berkembang, 
padahal sebagai sebuah keilmuan seharusnya ilmu kesejahteraan 
sosial memiliki epistemologi yang jelas, hal ini penting untuk 
memposisikan Kesejahteraan Sosial sebagai bangunan keilmuan 
yang sama dengan ilmu-ilmu lain yang lebih dulu berkembang. 
Inilah tantangan yang menarik bagi siapapun yang ingin melihat 
kesejahteraan sosial dan peketjaan sosial maju, baik sebagai 
bangunan keilmuan, bangunan keterampilan maupun sebagai 
bangunan nilai. Akhimya, penulis berharap tulisan ini dapat 
memberikan cara pandang yang berbeda dan memperkaya 
pengalaman dalam upaya mengembangkan dunia pekerjaan sosial 
di Indonesia baik dari segi keilmuan maupun praktik. * 
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BAB III 

MODEL PEMBELAJARAN PARTISIPATIF 
UNTUKPEMBERDAYAAN 
ORGANISASI LOKAL 

Oleh Dr. Didiet Widiowati. Msi. 

Kemiskinan dan Pembelajaran Partisipatif 
Masalah kemiskinan (Poverty Alliviation) merupakan isu 

sentral di tanah air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis 
multidimensional. Untuk mengatasi permasalahan di atas, baik 
pemerintah maupun organisasi non pemerintah telah turun tangan 
memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui berbagai 
program. Namun demikian berbagai program tersebut belum 
menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Kegagalan tersebut disebabkan adanya kesalahan pemerintah 
dalam menerapkan strategi pengentasan kemiskinan yang 
berkaitan dengan kekeliruan dalam cara memandang (paradigma) 
penanggulangan kemiskinan. Selain itu, adanya represi kekuasaan 
selama beberapa dekade menyebabkan masyarakat kurang memiliki 
kepercayaan diri untuk mampu rnenggali dan mengembangkan 
potensi sosial, ekonomi dan politiknya serta kurang mampu 
mengartikulasikan otonominya sebagai basis gerakan perkembangan 
mandiri. 

Untuk mengatasi masalah di atas, selain diperlukan kebijakan 
dan program tertentu, juga diperlukan adanya suatu sikap yang 
bersumber pada suatu pandangan bahwa mengatasi kemiskinan 
tidak boleh memperlakukan orang miskin sebagai obyek tetapi 
harus memperlakukan mereka sebagai subyek yang terlibat secara 
aktif dalam pengelolaan kegiatan. Baik dalam perencanaan, 
pelaksanaan maupun dalam evaluasi kegiatan. Adapun peran 
pemerintah hanya memberi daya dan kemudahan. Pemerintah 
juga harus mampu memfasilitasi organisasi swadaya ( organisasi 
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lokal). Dengan demikia~ diharapkan kegiatan l menjadi tep§lt 
&asaran sen!\ ;~esuai dengl!n kebutuhi:m dan sumber:, daya yang 44a 
di masyarak~t. Kegiatan Yang dilakukan hams bersi[lit holistilc- ~fill 
multidimens\pnal, yang tidak hanya menekankan aspek ekohqmi 
tetapi juga aspek-aspek yang lain seperti aspek pendidikan, 
kesehatan, sosial budaya dan lain-lain. 

Paradigma penanggulangan kemiskinan terse but dikenal dengan 
pendekatan Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat (People 
Centered Development). Strategi yang dapat mengakomodir tujuan 
pendekatan tersebut adalah Strategi Pemberdayaan (Empowerment). 
Konsepsi pemberdayaan adalah suatu proses dicapainya kemampuan 
seseorang untuk memahami dan mengontrol kekuatan ekonomi dan 
atau politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam 
masyarakat. Konsepsi tersebut memberikan inspirasi bahwa 
masyarakat hanya akan berdaya dan menguasai kehidupannya 
apabila dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan, 
masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dan melibatkan diri 
dalam kegiatan perencanaan sampai evaluasi program. 

Strategi pemberdayaan yang relevan dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan di atas adalah melalui Pendidikan dan Penyadaran. 
Pendekatan pendidikan berkenaan dengan peningkatan pengetahuan, 
sikap dan keterampilan untuk membangkitkan kesadaran, pengertian 
serta kepekaan agar masyarakat dapat memahami eksistensi dirinya. 
Melalui strategi pendidikan diharapkan dapat membantu masyarakat 
memulihkan kepercayaan diri, menggali dan mengembangkan 
potensi sosial-ekonominya, serta mengelola beragam potensi sosial
ekonominya untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. 
Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengontrol kekuatan 
sosial, ekonomi dan politik sehingga dapat berpartisipasi dan 
memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. 

Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai 
tujuan di atas adalah melalui Pendidikan Orang Dewasa 
(Andragogy). Pendidikan orang dewasa adalah teknologi atau 
seni pelibatan orang dewasa dalam kegiatan pembelajaran. Proses 
pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik 
pembelajaran melibatkan masyarakat sebagai warga belajar. adalah 
metode pembelajaran yang mengikutsertakan masyarakat Metode 
Pembelajaran Partisipatif (Participative Learning) adalah metode 
yang melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan program mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program. Pendekatan 
pembelajaran partisipatif adalah pendekatan bela jar yang didasarkan 

24 Bagian Pertama 



pada kebutuhan belajar. berorientasi pada tujuan belajar, berpusat 
pada warga belajar, dan bela jar berdasarkan pengalaman. Metode ini 
dilengkapi dengan teknik-teknik yang dapat melibatkan masyarakat 
dalam proses kegiatan. 

Alat terpenting untuk pemberdayaan adalah organisasi. 
Organisasi yang bersifat indigeneous yang dapat dimanfaatkan 
untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah organisasi lokal (Local 
Organization). Melalui organisasi, aspirasi dan potensi masyarakat 
dapat disinergikan sehingga menghasilkan social energy yang lebih 
besar. Organisasi lokal merupakan modal sosial (social capital) 
bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Realitas menunjukkan pada 
umumnya organisasi lokal kurang dapat memberikan kontribusi 
yang optimal bagi upaya pemberdayaan masyarakat karena 
pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap organisasi 
tersebut. Organisasi lokal juga memiliki kemampuan daya serap 
terbatas terhadap bantuan dari luar, khususnya dalam kegiatan 
kooperatif serta dalam mengembangkan jaringan kerja organisasi. 
Dengan mengembangkan model pembelajaran partisipatif untuk 
pemberdayaan organisasi lokal, diharapkan dapat menumbuhkan 
kepercayaan diri masyarakat serta sumber dan potensi yang 
dimiliki dapat dikembangkan sehingga masyarakat memiliki 
kemampuan dan kewenangan untuk terlibat dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi program. Selain itu, kekuatan yang ada 
di masyarakat dapat disinergikan sehingga dapat meningkatkan 
keberdayaan organisasi lokal, khususnya dalam meningkatkan 
kemampuan teknis fungsional, kemampuan mengakses sumber 
serta meningkatkan aktivitas organisasi sehingga dapat mendukung 
upaya pemberdayaan masyarakat. 

Tulisan ini pada dasarnya adalah hasil penelitian penulis. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat mengetengahkan suatu alternatif 
model pemberdayaan yang diharapkan dapat dimanfaatkan 
untuk mengakomodir strategi penanggulangan kemiskinan yang 
disarankan dan mengeliminir kelemahan dari strategi yang sudah 
dilakukan dengan mengembangkan salah satu strategi pembelajaran 
pada pendidikan orang dewasa yaitu pembelajaran partisipatif. 

Penulis berusaha memberikan pen,yadaran kepada masyarakat 
ten tang strategi penanggulangan kemiskinan yang menekankan pada 
"apa yang dimiliki orang miskin ketimbang apa yang tidak dimiliki 
orang miskin" dengan menggali dan mengembangkan potensi lokal 
yang dimilikinya. dalam hal ini adalah organisasi pemberdayaan 
masyarakat di tingkat lokal (Strenghtening Perspective). Selain itu, 
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hal ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 
strategi penanggulangan kemiskinan yang bersifat holistik dan 
multidimensional di mana sasarannya tidak hanya memprioritaskan 
aspek ekonomi tetapi juga aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial 
budaya. 

Pembelajaran partisipatif juga dapat memberikan pengalaman 
belajar kepada masyarakat tentang penerapan strategi pemberdayaan 
(Empowerment Strategy) dalam penanggulangan kemiskinan yang 
mendudukkan peran masyarakat miskin tidak hanya sebagai obyek 
tetapi juga sebagai subyek yang terlibat secara aktif keseluruhan 
proses program, dengan memanfaatkan prinsip dan teknik 
pembelajaran partisipatif (Participative Learning). 

Kerangka Pikir 
Penduduk miskin bukanlah penduduk yang tidak memiliki apa

apa, melainkan orang -orang yang memiliki potensi, akan tetapi 
potensi mereka tidak dapat berkembang secara optimal karena 
struktur masyarakat yang ada tidak memberikan kesempatan 
dan tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkannya. 
Ketidakmampuan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya 
disebabkan karena keterbatasan kapasitas organisasi lokal, terutama 
menyangkut kemampuan teknis fungsional, kemampuan dalam 
mengakses sumber serta kemampuan dalam mengembangkan 
aktivitasnya. 

Permasalahan tersebut bersumber pada salah satu unsur 
pokok dari organisasi sosial sebagai modal sosial dalam upaya 
pemberdayaan yaitu ketidakmampuan organisasi sosial dalam 
mengembangkan jaringan ketja dengan pihak-pihak lain. 
Melalui pengembangan model pembelajaran partisipatif untuk 
mengembangkan jaringan kerja dalam pemberdayaan organisasi 
lokal, diharapkan keberdayaan organisasi lokal yang meliputi 
kemampuan teknis fungsional, kemampuan mengakses sumber serta 
aktivitas kegiatan dalam organisasi lokal meningkat. 

Upaya mengembangkan jaringan keija dalam pemberdayaan 
organisasi lokal, melalui penerapan pembelajaran partisipatif (melalui 
pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan, penerapan 
prinsip dan penggunaan teknik pembelajaran partisipatif) bukanlah 
upaya yang mudah dilakukan, karena menyangkut perubahan 
persepsi, sikap dan perilaku masyarakat, dimana banyak faktor 
yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun ekstemal. 
Oleh karena itu, penulis mencoba membatasi faktor-faktor yang 
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berpengaruh dalam mengembangkan model pembelajaran partisipatif 
untuk pengembangan jaringan kerja dalam pemberdayaan organisasi 
lokal tersebut ditinjau dari komponen-komponen pendidikan luar 
sekolah yang terdiri dari: masukan sarana (instrumental input), 
roasukan mentah (raw input), masukan lingkungan (environmental 
input), proses, keluaran (output), masukan lain (other input). Deskripsi 
ten tang aspek -aspek yang dimaksud serta kerangka pemikiran 
penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

MASUKAN SARANA 
- Tujunn 
- Oalum dan woktu 
- Sarnnafalat dun fasililus 
- Fa.'loilitator/Sumbl:r BalajD.r 
. Pc~crtn Didik/ Wurgn 13clujar 

t 
I 

I 

KELUARAN 

MASUK;\N LJNGKUNGAN 
- Dukung<m sosial masyurnkal 
- Dukungnn kctcrnmpilan lckois. 

lisik/maleri & fLhllD!iinl dnri 
or~nnisasi loknl yang lain 

I 

=-··-··-··-··i-··- .. 
I 

MASUKAN LAJ~ 
- L~nbuga dmwr 
- Lcmbaga Kcm<~~yamkat::mlLSM) 

lain 
r-- - (,~rguruan Tinggi 

-lnstilnsi PL'mcri1Jtul1 

-~-
PROSES 

Kcbcnlayaan Org-.misa:ti Lokal 
- P1!11:gatumn Kclcmlmgaan 
Orgr~ni~asi Lokal 

Pt!mbdajuron l'artisipa.tif 
- Prinsip-prinsip 
· L1ngk<1hffnhapan 
- T~knik-t~·knik - P.:ngcmbangan Jotringan k~:rjn 

or,ganisasi loknl - Pcngclolann Kcgiouan 

' I 
t_ 

MASUKAN MENTAH 
M11.-.;yarakat dalam Organisasi Lokal 
(akm rumpul) yang mcmiliki 
kctcrbata§.1n dulam: 
• Kctcrampilan Tcknis Fungsional 
- Mcng11k.ses Sumbcr-sumbcr dun 

lnformasi 
- Pcn~cmhangan Akti\'ii!IS 
rcm~rdayrmn l\.·1a.!.-yarukal 

~lASUKAN UNGKUNGAN 
K-.:hi.iakan-k~hijnkun dalam 
Pcmbcrday.Jan Musyurakat Miskin 

I 

+ 
DAMPAK 
Masyar-J.k:.~t Ualam Org:u1isasi lok:.~J: 
- Kctcrompilan Tck.nis Fungsional 
Bel1ambah 

- M~mpu Mcng;;~;ks~s Smnbcr 
ln(onnasi 

- Km&lllns dan Kuantilas I:Jcrt:Jmb;Jh 
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,, Kajian cmpirik 
d:on l<.>(lritik 

Pcrmasalahan 

l masyarakat 
dalam organisasi lokal 
(akar rumpul): 
- Kct<.Tdonpilan tckni£ Fokus kajian: 

,. 
·fimg;;ional Stratcgi 

• Akses sumber & f---t. Pembcrdayaan 
infonnasi dalam Organisa.~l 

• Pcngembangan lob! 
aktivitns r---pcmberdayaan l 

t\t-oum.:-.i: 
a. People centered Development & RdnvCnting 
Govemm~nt (D. Kortcot) • 

_,. 

b. rembcrdayunn (D. Korten) 
- Organisusi lokal mcrupakan alat rerpcnting dal::un 
p.:mbcrdayaau masyawkao (P, Wirotumo) I _ • !•o:!ngan kclja orgonisasi Iokal mcrupalmn salah satu 
mstrumcn mod~! sosial dalatn upa)'a p"mheruay:.an 
organisa:si lokal (Roben Lawang) 

- Stratcgi p.:ndiJikan dan p.:nyadaran mempak:m stratcgi 
J><.'11Iherdayaan yang relcvan untuk pengcnl>angao1 
jaringan dalmn pemberdayaan organisasi Iokal 
(lim It;,) 

- Pcmbclajaran pmtisipa1if dalam pendidikan orono 
dolwasa melalui pcrlibatan nta>y~rnkal dalam ~ 
pcngclolam program, ~nggunaan mctndc/tcknik 
sctta prinsip-prinsip pemhclajaran pct1isipatif 
merupakan strategi (D. Sujana) 

· ~lr}alui pcn¥uatnn kelembagaan dan pengemhru1gan 
pnngan ker,Ja, kebcrdayaan organisa;i lokal 
meningkat 

---

Pcngualan Kclcmbagaan 
OrgJni;;asi U>kal 

1 
Analisis Prolil dan 

Kapasitas Orgnnisasi I--
Lokal 

llnalisis Pcrnbelajanon 1--PaHisipalif 

1---> 
Analisis Kcbijakan 
Pemcrintab tcntang --

Pcmberdayaan 

Analsis 1 Jringan Keoja f--
Organb;~»i Lokul 

T 
Pcngcmbang;1n 
juringun kcrja 

Organis<1Si Lokal 

Model Pcmbdajaran 
Pertisipat;r dalam 
Pengcmbangan 
jariugan Organisasi 
Lokal 
• Prinsip·prinsip 
• Langkah·longkah 
-Tcknik 

1 
Kcherda}·aan 
Organisasi Loki! I: 

1--• Pcnguatan 
Kelcmbagaan 

- Pengcmbangan 
Jaringan I<L'lja 

PeningkMan 

r k.ctcrnmpilan tcknis 
fttng::;ionai 

f- Pcningkat.an akses 
.SLJmhl"r dan informnsi 

- Pcningkalan akti•ila.•·l 
aktivitas pemberdayaan 
(kualitas & kuantitas) 

~ 

E 
~ 
~0 
s.. 
Cll 

Cl, 
l::! 
~ 

~ 
ro 
N 



Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilaku..lmn melalui 
Community Involvement (CI), Focus Group Discussion (FGD) dengan 
menggunakan teknik PEKA dan Participatory Aspiration Appraisal 
(PAA) yang didukung teknik observasi partisipatif, interview secara 
mendalam serta studi dokumentasi di peroleh gambaran bahwa: 
a. Di lokasi penelitian terdapat banyak organisasi masyarakat 

setempat (local organizations) yang struktur dan kegiatannya 
semakinhari semakin berkembang seiring dengan perkembangan 
tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat sekitarnya. 
Organisasi tersebut pada umumnya bertujuan sama yakni untuk 
memenuhi kebutuhan serta membantu mengatasi perm:asalahan 
yang dihadapi masyarakat agar dapat tetap bertahan di tengah 
krisis yang ada, baik krisis ekonomi maupun multidimensional. 

b. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut pada umumnya 
bervariasi. Namun demikian, apabila diklasifikasikan, kegiatan 
organisasi tersebut meliputi: kegiatan di bidang pendidikan 
baik pendidikan formal maupun nonformal; kegiatan di bidang 
ekonomis produktif; kesehatan; sosial budaya; dan lain-lain. 
Apabila dilihat dari proses pembentukannya, organisasi lokal 
tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis. Pertama, 
organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri secara swadaya 
atau yang disebut organisasi akar rumput atau oleh penulis disebut 
dengan "traditional community groups". Kedua, organisasi yang 
dibentuk oleh pihak dari luar Kclurahan Kramat atau organisasi 
yang dibentuk oleh masyarakat setempat bekeijasama dengan 
pihak luar, yang oleh penulis disebut "organisasi bentukan pihak 
luar" (impose structure). Ketiga, Organisasi yang dibentuk oleh 
pemerintah (goverment Organization). 

c. Gambaran di atas menunjukkan bahwa kegiatan dalam organisasi 
akar rumput tidak hanya sekedar tempat berkumpul dan berusaha, 
tetapi merupakan social safety net atau social protection bagi 
masyarakat. Selain itu organisasi tersebut juga dapat dijadikan 
tempat bagi masyarakat untuk bela jar dan meningkatkan toleransi 
antar suku. Kondisi ini mereka lakukan sebagai salah satu strategi 
bertahan hidup (coping strategy) di tengah kerasnya kehidupan 
kota. Oleh karena itu, organisasi komunitas merupakan social 
capital bagi upaya pemberdayaan masyarakat. 

d. Meskipun di lokasi penelitian terdapat berbagai bentuk organi.sasi 
lokal dengan berbagai jenis kegiatannya, namun demikian dari 
hasil penelitian dan analisis yang dilakukan masing-masing 
organisasi terse but memiliki kapasitas yang berbeda-beda dilihat 
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dari asp¢k kepemini'pinan; keanggotaan dad kepenguru&an, 
administrasi dan keuangan, pengeloaan kegiatan, sumber d~ya 
manusia, serta kemampuan untuk berhubunga'n dengan pipak 
luar (kemampuan mengembangkanjaringan ketja). Oleh kar~na 
itu eksistensi dan keberdayaan organisasi terse but juga berbeda
beda dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 

e. Deskripsi tentangjaringan ketja organisasi lokal diperoleh melalui 
community meeting dengan menggunakan teknik Focus Group 
Discussion (FGD) yang didukung teknik presentasi tentang 
"Success Story" untuk proses penyadaran dan memperoleh 
gambaran tentang kekuatan dan kelemahan organisasi lokal, serta 
teknik "Diagram Venn" untuk memperoleh gambaran tentang 
jaringan ketja organisasi lokal. Deskripsi dan analisis jaringan 
ketjasama organisasi lokal tidak hanya menggambarkan jaringan 
ketj asama di an tara berbagai j enis organisasi di tingkat lokal, tetapi 
juga menggambarkan kedekatan hubungan, besamya dukungan 
serta jenis dukungan yang diberikan organisasi-organisasi yang 
ada di tingkat lokal dalam proses pemberdayaan masyarakat. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa diantara organisasi lokal, 
organisasi akar rumput atau organisasi bentukan masyarakat 
yang lebih banyak memberikan dukungan. Hal ini disebabkan 
karena organisasi bentukan masyarakat lebih exist dan diterima 
keberadaannya di tengah masyarakat serta lebih mudah diakses 
pelayanan atau kegiatannya oleh masyarakat dibandingkan 
dengan dua jenis organisasi lainnya. Bahkan dengan semakin 
sulitnya kehidupan masyarakat tidak menyurutkan kegiatan 
mereka. Realitas di lapangan menunjukan bahwa dengan 
semangat kegotong-royongan yang tinggi dan didukung oleh 
rasa kepedulian sosial yang tinggi pula, banyak organisasi akar 
rumput yang menambah kegiatannya dengan kegiatan sosial. 
Hal ini dapat dibuktikan bahwa kegiatan yang paling banyak 
dilakukan di masyarakat adalah kegiatan yang menyangkut 
aspek sosial-budaya, setelah itu barn aspek pendidikan, ekonomi 
dan kesehatan. Pada umumnya masyarakat bergabung dalam 
organisasi yang sesuai dengan minat, profesi dan kebutuhannya. 

f. Hasil penelitian menunjukan bahwa antara organisasi yang satu 
dengan organisasi lain tidak tetjalin hubungan ketjasama yang 
baik meskipun mereka melaksanakan kegiatan pelayanan yang 
sama dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hanya organisasi 
yang bergerak di bidang keagamaan saja yang terlihat menjalin 
hubungan ketjasama, itupun hanya diantara organisasi akarrumput. 
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Sedangkan hubungan antara organisasi akar rumput, organisasi 
pemerintah dan organisasi bentukan pihak luar belum tetjalin 
dengan baik. Demikian pula antara sesama organisasi bentukan 
pihak luar atau sesama organisasi pemerintah, apalagi hubungan di 
antara atau gabungan ke tiga jenis organisasi tersebut. 

g. Penerapan prinsip pembelajaran dalam organisasi lokal terutama 
di dalam organisasi akar rumput antara lain; Prinsip penguatan 
dan pemberdayaan; Terfokus pada kepentingan anggota atau 
masyarakat; Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan; 
Prinsip orientasi praktis; Prinsip terbuka; Partisipatoris; Demokratis; 
Kesetaraan; Prinsip saling percaya; Prinsip kekeluargaan. 

Model Pembelajaran Partisipatif 
(Langkah-langkah, Strategi serta 
Teknik Pembelajaran Partisipatif) 

dalam Pemberdayaan Organisasi Lokal 

KEGIATAN STRATEGI TEKNIK 

1 2 3 
1. Sosialisasi a. Sosialisasi secara bertingkat a. Community 

Program. melalui pertemuan formal dan Involvement (CI); 

informal. b.Ceramah; 

b. Kegiatan dirancang dan c. Tanya jawab; 
dilaksanakan bersama d. 9ialog. 
masyarakat. 

2. Persiapan sosial. a. Membina keakraban a. Focus Group 

b. Proses penyadaran Discussion (FGD); 

c. Kegiatan dirancang dan b. Refleksi; Succes story 

dilaksanakan bersama c. Brainstorming; 

masyarakat d. Dinamika kelompok; 

e. Dialog 
f. MPA 

3. Pengorganisasian a. Sosialisasi pembentukan a.Ceramah; 
masyarakat forum warga secara b. Tanya jawab; 

melalui bertingkat; c. Brain storming. 

Sosialisasi dan b. Pertemuan-pertemuan formal. d. Dialog 

Pembentukan c. Kegiatan dirancang dan 

Forum Warga. dilaksanakan bersama 

masyarakat 

4. Perencanaan a. Perencanaan Partisipatif a. TOP (Tool of 

Kegiatan b. Kegiatan dirancang dan Participation); 

dilaksanakan bersama b. ZOPP (Ziel Orientette 

masyarakat Project Planning); 

c. Dialog. 
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5. Pelaksanaafl a. Pembierian sarana dan a. Tekpik simulasi 
' kegiatan program fasilitas; b. Tekpik bermain per~n 

Forum Warga b. Pemberian bantuan di:ma dan c. Tekflik permainan 
melalui Program santunan; (games) 
Aksi serta c. Pelatihan-pelatihan d. Teknik ceramah 
evaluasi kegiatan partisipatif; bervariasi 
forum warga oleh d. Pembentukan kelompokl e. Teknik demonstrasi 
masyarakat organisasi baru; f. eknik praktek lapangan 

e. Perlombaan-perlombaan. g. Teknik kerja kelompok 
f. Kegiatan dirancang dan 

dilaksanakan bersama 
masyarakat 

6. Evaluasi kegiatan Pertemuan formal dan informal a.FGD 
b. Dialog 

7. Penguatan a. Pertemuan-pertemuan rutin; a. Presentasilceramah; 
kelembagaan dan b. Studi banding. b. Diskusiltanya jawab; 
pengembangan c. Penerbitan bulletin c. Brain storming. 
jaringan kerja d. Assistensi dengan LEG d. Teknik Kunjungan 
Forum Warga. e. Kegiatan dirancang dan Lapangan 

dilaksanakan bersama 

masyarakat 

Peranan-peranan dan Keterampilan Pekerja Sosial 
Dalam Pemberdayaan Organisasi Lokal 

PERANAN-PERANAN KETERAMPILAN-KETERAMPILAN 

1. Peranan Teknis a. Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis 
(Technical roles) data; 

b. Melakukan presentasi baik lisan maupun tulisan. 

2. Peranan fasilitatif a. Kemampuan melakukan animasi sosial; 
(Facilitative roles) b. Mediasi dan negosiasi; 

c. Memberikan support; 

d. Membangun konsensus; 

e. Menfasilitasi kelompok; 

f. Berorganisasi; 

g. Memanfaatkan keterampilan dan sumber. 

3. Peranan Pendidikan a. Kernampuan menumbuhkan kesadaran; 
(Education roles) b. Memberikan informasi; 

c. Memberikan pelatihan-pelatihan. 

4. Peranan representasi a. Kemampuan memperoleh sistem sumber; 

(Representative roles) b. Melakukan hubungan masyarakat; 

c. Membentuk jaringan kerja; 

d. Melakukan advokasi. 
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BABIV 

APLIKASI TEKNOLOGI PARTISIPATIF 
DALAM PENELITIAN PEKERJAAN SOSIAL 

Oleh Dwi Yuliani* 

Pendahuluan 
Penelitian pekerjaan sosial merupakan salah satu mata kuliah 

wajib yang harus ditempuh mahasiswa. Di STKS mata kuliah ini 
disajikan baik di program diploma empat (D4) maupun di program 
spesialis satu (Sp.l ). Di program D4 mata kuliah ini disajikan 
sebanyak enam SKS, masing-masing tiga SKS di semester V dan 
tiga SKS di semester VI. Sementara di program Sp.l disajikan di 
matrikulasi dan di semester satu sebanyak tiga SKS. Mata kuliah 
ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melakukan kuliah lapangan 
serta kegiatan praktikum. 

Selain mata kuliah penelitian peke:rjaan sosial, mata kuliah 
Teknologi Pengembangan Masyarakat, yang di dalamnya dibahas 
mengenai teknologi partisipatif, merupakan salah satu mata kuliah 
wajib yang disajikan di program D4 pada semester V sebanyak 
3 SKS, dan disajikan pula di Sp.l Konsentrasi Pekerjaan Sosial 
Komunitas pada semester II sebanyak 3 SKS. Selama ini mata 
kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melakukan kuliah 
lapangan serta kegiatan praktikum. 

Mata kuliah Teknologi partisipatif seharusnya juga dapat dijadikan 
alat dalam pengumpulan data untuk kepentingan penyusunan Karya 
Ilmiah Akhir bagi mahasiswa D4 (KIA) juga penyusunan Karya 
Ilmiah Kompetensi Akhir (KIKA) bagi mahasiswa Sp.l. Faktanya 
upaya mengaplikasikan teknologi partisipatif dalam kegiatan penelitian 

* Dwi Yuliani adalah seorang stafpengajar atau dosen STKS Bandung. 

Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia 33 



' r ~ ~ 

pekeljaan sosial masih belum dilakukan secara meluas. Di lingkungan 
STKS, khususnya di program Sp.l, upaya mengaplikasikan teknologi 
partisipatif dalam kegiatan penelitian telah menjadi salah satu pilihan 
mahasiswa untuk penyusunan KIKA. 

Tulisan ini yang berisi bahasan tentang aplikasi teknologi 
partisipatif dalam penelitian pekeljaan sosial, dimaksudkan 
untuk lebih mengenalkan berbagai teknik pengumpulan data 
secara partisipatif sebagai alternatif lain dari teknik pengumpulan 
data konvensioanl yang selama ini dikenal di kalangan para 
peneliti. Diharapkan dari tulisan ini dapat memberi gagasan pada 
pengembangan bahan ajar mata kuliah penelitian pekerjaan sosial. 

Teknologi Partisipatif 
Jika kita menyebut teknologi partisipatif, berarti kita juga mengenal 

teknologi non partisipatif. Dalam dunia penelitian secara umum dapat 
dipahami bahwa yang disebut teknologi adalah satu cara praktis dalam 
mengumpulkan data dan dalam menganalisis informasi yang diperoleh. 
Teknik-teknik pengumpulan data dan menganalisis data yang tidak 
melibatkan partisipan secara langsung dapat dikelompokan ke dalam 
teknik non partisipatif, sedangkan yang secara langsung melibatkan 
partisipan secara aktif, dikelompokan ke dalam teknik partisipatif. 
Berikut ini dijelaskan lebih lengkap tentang teknik non partisipatif dan 
teknik partisipatif. 
1. Teknik non partisipatif 

Beberapa teknik non partisipatif yang dikenal selama ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh informasi secara lisan dari responden, melalui 
interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau 
dengan menggunakan media, untuk memperoleh data yang 
dapat menjawab pertanyaan/permasalahan penelitian. 

Anggapan yang mendasari penggunaan wawancara 
adalah: 
1). Responden adalah orang yang paling tahu (tentang 

dirinya) 
2). Apa yang dinyatakan oleh responden benar dan 

dipercaya. 
3). Interpretasi responden tentang pertanyaan/pernyataan 

yang diajukan sama dengan apa yang dimaksud oleh 
peneliti. 
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Wawancara merupakan cara yang baik untuk mengetahui 
pengetahuan, tanggapan/pendapat, keyakinan, proyeksi 
terhadap masa depan, pengalaman, apa yang ditangkap 
indera. Wawancarajuga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
pewawancara, responden, isi wawancara, situasi wawancara 
dan hubungan antar pewawancara dengan responden. 

b. Angket 
Angket adalah teknik pengumpulim data yang menggunakan 

alat berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden 
untuk dijawab secara tertulis. Angket umumnya berisi 
pertanyaan tentang fakta, pendapat atau persepsi diri. 

Keuntunganmenggunakan angketselain dapatmenjangkau 
jumlah sam pel besar, juga menghemat waktu dan tenaga, biaya 
lebih murah, tidak terlalu mengganggu responden karena 
pengisian angket umumnya ditentukan responden sesuai 
dengan keluangan waktunya, lebih memudahkan pengolahan 
data karena keseragaman pertanyaan, lebih lebih untuk angket 
dengan pertanyaan tertutup atau tertutup-terbuka, karena 
jawabannya relatif sudah terkelompokan. 

Selain terdapat beberapa keuntungan, angket juga 
memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu: 
1 ). Jika dikirim melalui pos, prosentasi angket yang kembali 

kemungkinan rendah. 
2). Angket tidak dapat digunakan untuk responden yang tidak 

atau kurang bisa membaca dan menulis. 
3). Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan pertanyaan 

yang tidak dipahami responden. 
4). Tidak adajaminan angket diisi sendiri oleh responden. 

c. Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan secara sistematis terhadap fenomena subjek yang 
relevan untuk menjawab masalah/pertanyaan penelitian. 
Pengamatan menunjuk pada kegiatan memusatkan perhatian 
terhadap sesuatu objek secara langsung dengan menggunakan 
alat indra, atau tidak langsung dengan menggunakan alat 
bantu seperti kamera dan lain sebagainya. Hal yang diamati 
diarahkan oleh pertanyaan penelitian. Biasanya berkenaan 
dengan tingkah laku atau peristiwa tertentu. 

Seperti teknik lainnya, observasi memiliki keuntungan 
dan kelemahan. Keuntungan Observasi di antaranya: 
1) Data yang diperoleh adalah data segar, diperoleh saat 
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kejadian berlangsung. 2) Keabsahan alat ukur diketahui ' 
;, 

langsung dengan muncul/tidaknya tingkah laku atau gejala '·' 
yang diramalkan/akan diamati. 3) Memungkinkan untuk 
mengetahui sesuatu yang rumit. 4) Meungkinkan untuk 
memahami suatu peristiwa secara menyeluruh. 

Kelemahan Observasi di antaranya: 1) Sukar melakukan , 
pencataan saat pengamatan. 2) Sejumlah besar data hasil ,'~ 

pengamatan berperan serta atau pengamatan tidak berstruktur A~ 

sukar dan lama dianalisis. 3) Memakan waktu lama, harus :.~.J: 
menunggu terjadinya peristiwa yang diamati. 4) ·Kehadiran 
pengamat adakalanya mempengaruhi perilakti yang diamati, ~ 
sehinggamengakibatkan bias. 5) Hasilpengamatan merupakan J 

.~i 
hasil persepsi pengamat, sehingga ada kemungkinan bias. 

d. Studi dokumentasi 
Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan tertulis/ 
cetak/rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang 
ingin diteliti. 

Keuntungan dari studi dokumentasi adalah dapat menggali 
informasi tentang subjek yang sulit dijangkau, data tidak 
terpengaruh oleh kehadiran peneliti (tidak reaktif), dapat 
digunakan untuk analisis longitudinal yang menjangkau 
jauh ke masa lalu, hemat biaya, serta memungkinkan untuk 
mengambil sampel besar. 

Disamping keuntungan, teknik ini juga memiliki beberapa 
kelemahan, yaitu: 
1 ). Bias, karena dokumen sengaja dibuat untuk keperluan 

tertentu tidak untuk keperluan penelitian. 
2). Format yang tidak baku karena tidak sesuai dengan 

keperluan penelitian dapat menyulitkan pengumpulan 
data. 

3). Dokumen tersedia secara selektif (tidak semua proses 
kejadian didokumenkan). 

4). kemungkinan tidak menyediakan data secara lengkap. 
2. Teknik partisipatif 

Teknologi/teknik partisipatif telah dikenalluas tidak hanya 
di kalangan pekerja sosial tetapi juga telah diterapkan oleh para 
praktisi lapangan khususnya dalam melakukan pengembangan 
masyarakat. Paradigma pengembangan masyarakat secara 
partisipatif terutama berkembangan pesat setelah bangsa ini 
mengembangankan pembangunan yang berpusat pada rakyat 
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(people centered development). Korten dalam Harry Hikmat 
(2001) menjelaskan bahwa terdapat tiga dasar perubahan 
struktural dan normatif dalam pembangunan berpusat pada 
rakyat, yaitu sebagai berikut: 
a. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah 

pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan 
mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka 
pada tingkat individual, kelompok, dan komunitas. 

b. Mengembangkan struktur dan proses organisasi yang 
berfungsi menurut langkah-langkah swaorganisasi. 

c. Mengembangkan sistem-sistem produksi · konsumsi yang 
diorganisasi secara tentorial yang berlandaskan pada kaidah
kaidah pemilikan dan pengendalian lokal. 
Berdasarkan pandangan tersebut untuk melakukan 

pembangunan yang berpusat pada rakyat, diperlukan alat-alat 
atau teknologi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi 
penuh dalam setiap tahapan kegiatan. Makna keterlibatan 
masyarakat dalam membangun dirinya karena masyarakat 
sesungguhnya juga memiliki hak atas hidupnya. Menurut Bloom 
dan Fischer dalam Harry Hikmat (2001) mengemukakan bahwa 
ada beberapa hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat 
dalam aspek perubahan, yaitu: 
a. Berhak mengetahui masalah apa yang ada ( dari perspektif 

praktisi) dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti 
b. Berhak berpartisipasi dalam memilih tujuan dan sasaran 
c. Berhak mengetahui apa yang akan tetjadi selama proses 

intervensi, siapa yang melakukan, siapa melakukan apa 
untuk siapa, dan di bawah kondisi apa? 

d. Berhak mengetahui berapa lama kegiatan akan dilakukan 
e. Berhak mengetahui seberapa besar kegiatan ini dapat 

membebaninya 
f. Berhak mengetahui metode-metode altematif dalam membahas 

permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya dalam 
memecahkan kesulitasn yang tetjadi 

g. Berhak mengetahui catatan-catatan dan siapa yang boleh 
melihatnya 

h. Berhak mengetahui lebih dahulu tem1inasi pelayanan 
1. Berhak mengambil kendali atas kehidupan dan semampunya 
J. Berhak menjadi bagian dari evaluasi mengenai situasi 

dirinya, agar ia mendapat manfaat dan mengambil keputusan 
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berciasarkan dat~ terse but '. . ,, 
·:i·;,. . . J 

Q~b~an di atas menunjukail bahwa keterlibatan masyiU11kat 
dalam we~ntukan dirinya menjadi prioqtas utama, karenfpa(la 
hakeka#Jya yang paling mengetahui masalaq, kebutuhap, -/dan 
kekuatan yang dimilki adalah masyarakat itu sendiri. 

Untuk dapat menghimpun berbagai informasi dan merancang 
kegiatan yang berarti bagi masyarakat, diperlukan teknik-teknik 
yang mampu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan 
aktivitas. Berkaitan dengan hal tersebut berikut tabel yang ;~ 

menyajikan beberapa teknik partisipatif yang dapat menjawab · 1 
persoalan di atas. 

Tabell : Beberapa Teknologi Partisipatif 

No Kelompok teknik Teknik Partisipatif 

1. Rangking dan scoring . Klasifikasi kesejahteraan . Ranking masalah . Analisis kuasa peduli . Ranking menurut kekayaan 

2. Membuat dan menganalisis . Pemetaan kawasan 
peta dan model . Transect . Membuat model 

3. Membuat diagram . Garis waktu . Analisis trend . Diagram musiman . Diagram kegiatan . Diagram venn 

4. Studi kasus dan kisah- . Penelusuran sejarah desa/kota 
kisah . Penelusuran sejarah organisasi 

5. Role play . Role play tentang isu sensitif 

6. Lokakarya . Dengar pendapat . Lokakarya tentang masa depan 

Berbagai teknik partisipatif tersebut melibatkan masyarakat 
secara penuh. Pelibatan ini didasarkan pada prinsip bahwa 
masyarakat dipandang sebagai subjek bukan objek, dan praktisi 
menempatkan diri sebagai "insider" bukan "outsider". 

Penelitian Pekerjaan Sosial 
Dalam dunia penelitian, termasuk penelitian pekeijaan sosial, 

dikenal beberapa paradigma penelitian. Secara umum paradigma ini 
dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu paradigma positivistik yang 
kemudian menjadi dasar bagi penelitian kuantitatif, dan paradigma 
postpositivistik yang menjadi dasar bagi penelitian kualitatif. Pada 
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perkembangannya kemudian paradigma postpositivistik mempunyai 
beberapa sempalan dalam paradigma lain, diantaranya adalah 
paradigma teori kritis dan konstruktivisme. 

Berdasarkan aksioma dasarnya dapat dilihat bagaimana 
perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 

Tabel 2 : Perbedaan Penelitian Kuantitatif 
dan Kualitatif 

Aksioma Dasar Penelitian Kuantitatif Penelitian .Kualitatif 

Sifat realitas Tunggal, konkrit, Ganda, holistik, dinamis, hasil 
teramati konstruksi dan pemahaman 

Hub. peneliti dan yg lndependen lnteraktif tidak dapat dipisahkan 
diteliti 

Hub. variabel Sebab- akibat Timbal baliklinteraktif 

Kemungkinan Cenderung membuat Transferability (hanya mungkin 
generalisasi generalisasi dalam ikatan konteks dan waktu) 

Peranan nilai Cenderung bebas nilai Terikat nilai 

Sumber: Sugiyono (2007) 

Berdarakan penjelasan tersebut, nampak bahwa tidak semua 
penelitian dapat terjawab hanya dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data konvensional. Untuk menjawab hal ini perlu 
variasi teknik lain yang lebih memungkinkan si peneliti melebur dan 
berbaur dengan partisipan yang menjadi sasaran penelitiannya. 

Selain dari aksioma dasarnya, penelitian kuantitaif dan 
kualitatif juga dapat dibedakan dari prosesnya. Jika pada penelitian 
kuantitatif seorang peneliti dituntun oleh rencana kerja yang 
telah disusun sebelumnya ( dalam sebuah proposal), maka dalam 
penelitian kualitatif seorang peneliti tidak terbelenggu oleh tahapan 
kaku seperti dalam penelitian kuantitatif. 

Aplikasi Teknologi Partisipatif dalam Penelitian Pekerjaan 
So sial 

Di bagian awal telah dijelaskan secara terpisah tentang tenologi 
partisipatif, serta penelitian pekerjaan sosial. Pada penjelasan 
teknologi partisipatif dijelaskan juga tentang teknologi non 
partisipatif, dan pada bagian penelitian pekerjaan sosial dijelaskan 
perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada bagian 
ini akan dijelaskan bagaimana konsekuensi pilihan pendekatan 
penelitian pata penggunaan teknik pengumpulan data. 
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Pada ,_~nj~lasan tebtang paradtgm peneliti~n, tampak ~~as 
perbedaan'~i}taia penelittan k!lantit(l.tif d~n kualitatif. :,/~{; i 
1. Dilihat aari sifat realitas . , ·:.: 

Penelitian kuantitaif memandang bahwa realitas itu sebp.gai 
sesuatu yang kongkrit dan dapat diamati dengan panca inqera. _ 
Dengan demikian peneliti dapat membuat alat ukur uiltuk 
melihat sesuatu yang akan ditelitinya. Pada penelitian kualitatif 
memandang bahwa suatu realitas sosial merupakan sesuatu 
yang dinamis, sehingga realitas bukan hanya yang tertangkap 
oleh indera tetapi juga dibalik yang tampak tersebut. Untuk 
dapat menguak apa yang ada dibalik yang tertangkap indera, 
tentu saja tidak cukup hanya dengan menggunakan metode 
konvensional. 

2. Dilihat dari hubungan peneliti dengan yang diteliti 
Dalam penelitian kuantitatif, hubungan peneliti dan yang 

diteliti bersifat independen. Pengumpulan data dengan alat 
yang telah disiapkan membuat peneliti mungkin hampir tidak 
mengenal siapa yang diteliti, sedangkan dalam penelitian 
kualitatif yang menjadi alat dalam penelitian tersebut adalah 
penelitinya sendiri, sehingga peneliti hams berinteraksi dengan 
swnber data untuk membangun kepercayaan antara peneliti 
dengan yang diteliti. Untuk dapat menjawab persoalan ini, 
maka perlu penerapan teknik partisipatif dalam kegiatan 
penelitiannya. 
Di lingkungan STKS Bandung telah dikenalkan penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sejak tahun 1990an dan 
sejak program Sp 1 diselenggarakan bahasan penelitian lebih meluas 
dengan membahas penelitian dari berbagai paradigma. Secara jelas 
bahkan mahasiswa Sp 1 dituntut untuk menyusun KIKA dengan 
menggunakan metode tertentu yang mensyaratkan pengaplikasian 
teknologi partisipatif di dalamnya. Seperti pada konsentrasi 
pekeljaan sosial dengan komunitas, Sp1 telah menentukan arah 
penulisan dan pilihan metode penelitiannya, sebagai berikut : 
1. Arah Penulisan: 

a. Evaluasi model/program/kebijakan 
b. Perbaikan/penyempumaan model/program/kebijakan 
c. Pengembangan Model/program/kebijkan 

2. Metode Penelitian: 
a. Penelitian Evaluasi 
b. Penelitian Tindakan 
c. Penelitan dan Pengembangan 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak jelas bahwa 
mahasiswa, terutama mahasiswa Sp 1, dituntut paham penerapan 
berbagai teknologi partisipatif sebagai konsekuensi pilihan metode 
penelitian. Misalnya ketika mahasiswa memilih penelitian tindakan, 
maka pada tahapan kegiatannya mengharuskan penggunaan tekologi 
partisipatif. 

Berdasarkan bahasan tersebut, berikut akan dijelaskan beberapa 
contoh teknik partisipatif yang dapat diaplikasikan dalam penelitian 
peketjaan sosial dengan menggunakan metode Participatory Action 
Research (PAR). 

Tlllmp2: ____ C \'m~ .. m~::, /] 
Tahap 1: 
ldeJltifika<J kcbumhan progralll 
melolm kegmlan~ Jl<lngumpulan --- -- . 

- -- -1 d~ta ~~nl:mg mus~lnh. priori1~s 
masnlah dan sunibcr d"Yll yang : 
dimilikl m~syamknt 

Tahap4: 
Rctlck>i 

Tabup3: 
lmplcmcntasl f'rogrllrn ·-=-I ___ . 

Tolmp4: 
Evuluasi 

Berdasarkan hagan tersebut, peneliti dapat menerapkan 
teknologi partisipatifpada setiap tahapan sebagai bcrikut: 

Tahap 

I 

II 

Tabel 3 : Pilihan Teknologi Partisipatif Pada 
Penelitian Tindakan 

Kegiatan 
Pilihan Teknologi 

Partisipatif 
ldentifikasi kebutuhan program a. Pemetaan sosial 
melalui kegiatan: pengumpulan data b. Klasifikasi 
tentang masalah, prioritas masalah kesejahteraan 
dan sumber daya yang dimiliki c. Diagram venn 
masyarakat d. Rangking masalah 
Menyusun rencana program a. Lokakarya 

b. Top 
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Ill lmplementasi program Pendampingan 
IV Evaluasi program berdasarkan Teknologi evaluasi 

kalender kegiatan partisipatif 
v Refleksi a. Dengar pendapat 

b. Lokakarya 

Teknologi partisipatif selain biasanya digunakan dalam 
penelitian tindakan secara partisipatif, juga dapat digunakan dalam 
penelitian-penelitian lain. Pada penelitian kuantitatif teknologi 
partisipatif dapat memberi informasi tambahan yang lebih 
mendalam. 

Kesimpulan 
Aplikasi teknologi partisipatif dalam penelitian pekerjaan 

sosial merupakan tulisan pengayaan bagi para peneliti, khususnya 
yang tertarik dalam persoalan-persoalan makro. Penerapana 
teknologi partisipatif bukan berarti melupakan teknologi non 
partisipatif, karena faktanya teknologi non partisipatif juga efektif 
dalam menghimpun data tertentu. 

Keragaman paradigma penelitian menuntut peneliti lebih kreatif 
dalam merangcang kegiatan, baik dalam membangun kepercayaan 
dengan sumber data, maupun dalam tahapan pengumpulan data dan 
analisis data. Jika selama ini banyak penelitian hanya bermanfaat 
bagi si penelitinya sendiri, dengan menggunakan teknologi 
partisipatif hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi si peneliti, 
tetapi juga bagi partisipan yang terlibat aktif dalam penelitian 
tersebut. 
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BABV 

MODEL CAPACITY BUILDING ORGANISASI 
MASYARAKAT LOKAL DALAM MENCEGAH 
PENYALAHGUNAAN NAPZA 

Oleh Drs. Epi Supiadi, M.Si.* 

Pendahuluan 
Kompetensi (competence) diartikan sebagai "the ability to 

perform activities within an occupation (Fletcher, 1991 dalam 
Fahrudin, 2006). Kemampuan (ability) berarti kapasitas umum 
berkaitan dengan pelaksanaan seperangkat tugas yang dikembangkan 
dari waktu ke waktu sebagai hasil pembawaan dan pengalaman 
(Blanchard & Tracker, 2004). Cooper (1992) dalam Adi Fahrudin 
(2006) menyatakan: A competence comprises the specification of 
knowledge and skill, and the application of that k-nowledge and skill, 
within an occupation or indust1y to the standard of performance 
required in employment (hal. 9). 

Kompetensi mernpakan pengetahuan, keterampilan dan nilai
nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak 
secara konsisten dan terns menerns (Depdiknas, 2002). Berdasarkan 
semua definisi terse but, kompetensi adalah sekumpulan pengetahuan, 
keterampilan dan nilai, yang diaplikasikan secara konsisten dan terns 
menerns di dalam pekerjaan sehingga menampilkan standar kinerja 
yang diharapkan dalam jabatan tertentu. Dengan demikian, seorang 
yang kompeten disyaratkan memiliki pengetahuan, keterampilan 
dan nilai serta pengalaman di dalam mengaplikasikan ketiganya di 
dalam pekerjaan yang digelutinya. 

Bidang pekerjaan sosial memiliki keberagaman yang cukup 
rumit, baik dilihat dari bidang masalah yang ditangani maupun 
pendekatannya. Dibutuhkan kompetensi spesifik untuk setiap bidang 
masalah dan pendekatannya, disamping juga terdapat kompetensi 
generalis. Cara yang mudah untuk menspesifikan kompetensi yang 
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dibutuhkan ~dalah men)'llsun pekerjaan dalam bentuk model. 
Tulisan ini be1maksud membahas tentang model capacity 

building organisasi masyarakat lokal dalam mencegah 
penyalahgunaan NAPZA. Model ini telah diaplikasikan 
berulangkali dalam bentuk program penguatan institusi lokal 
dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat 
(PIL-PPNBM) sehingga membentuk kompetensi yang teruji. 
Model capacity building ini dapat dipandang sebagai kompetensi 
yang harus dikuasai oleh pekerja sosial. Konsep capacity building 
dikembangkan dari teori intervensi makro yang merupakan bentuk 
intervensi guna melakukan perubahan pada tingkat komunitas dan 
organisasi. Unsur yang dikembangkan menggunakan kerangka 
model dari Rothman, Tropman and Erlich (1995) tentang Model 
Intervensi Makro Lokality Development, Social Planning, dan 
Social Action. 

Kerangka Pikir Model Capacity Building Organisasi 
Masyarakat Lokal dalam Mencegah Penyalahgunaan NAPZA 

Diasumsikan bahwa dalam setiap masyarakat di manapun akan 
selalu ditemui adanya masalah sekaligus potensi/sumber yang dapat 
digunakan untuk memecahkan masalah. Mengacu pada pendapat 
Warren (1978) dalam Netting, et.al. (1993 :47), munculnya masalah 
penyalahgunaan NAPZA atau narkoba dalam suatu masyarakat dapat 
dipandang sebagai kurang beroperasinya fungsi-fungsi masyarakat 
seperti fungsi sosialisasi, kontrol sosial dan partisipasi sosial. 

Penyalahgunaan NAPZA oleh sebagian warga masyarakat bisa 
terjadi karena lemahnya sosialisasi atau penanaman norma, tradisi, 
·dan nilai-nilai yang baik dari lingkungan sosialnya sehingga pengguna 
tidak memiliki daya tahan terhadap godaan untuk menyalahgunakan 
NAPZA. Lemahnya fungsi kontrol sosial dari lembaga-lembaga 
seperti pemerintah, pendidikan, agama dan pelayanan sosial tidak 
berhasil menjamin kepatuhan dari warga masyarakat terhadap nilai 
dan norma hukum serta peraturan yang melarang penyalahgunaan 
NAPZA. Disamping itu, masalah penyalahgunaan NAPZA terjadi 
karena kurangnya atau tidak memadainya partisipasi sosial dari 
unsur-unsur dalam masyarakat tersebut. 

Organisasi masyarakat lokal sebagai salah satu unsur pelaksana 
fungsi sosialisasi, kontrol sosial dan partisipasi sosial, perlu 
diidentifikasi sejauhmana perannya dalam memecahkan masalah 
penyalahgunaan NAPZA tersebut. Diasumsikan bahwa terjadinya 
masalah penyalahgunaan NAPZA salah satunya adalah karena 
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lernahnya kemampuan organisasi-organisasi masyarakat lokal 
dalarn rnelaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Narnun dernikian 
sepanjang upaya-upaya untuk mengatasi masalah penyalahgunaan 
NAPZA dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat lokal, 
maka di dalarnnya terdapat potensi yang bisa dikernbangkan guna 
meningkatkan efektivitas upaya-upayanya. 

Lernahnya kernarnpuan organisasi-organisasi rnasyarakat lokal 
dalarn rnencegah penyalahgunaan NAPZA disarnping karena 
kurangnya kesernpatan untuk rnengikuti pengcrnbangan kapasitas 
(pelatihan) yang relevan dengan upaya rnengatasi rnasalah tersebut, 
juga dirnungkinkan karena tidak tepatnya upaya penge:mbangan 
kapasitas yang dilakukan terhadap rnereka. Sebabnya adalah 
karena tidak adanya penyesuaian struktur yang dapat rnewadahi 
fungsi pencegahan penyalahgunaan NAPZA, juga karena tidak 
memadainya keterarnpilan yang diberikan kepada rnereka. 
Karenanya bagi organisasi-organisasi lokal tersebut dibutuhkan 
suatu model capacity building yang dapat mernudahkan pelaksanaan 
tugas pencegahan penyalahgunaan NAPZA. 

Raw Input: 
• Pcrwnkilan Oq!ilDi~si 

Mnsyarakat Lokal 
Potcn.~ial 

• Apar.11 kei/Dcsa 
• Bahinkamhtibmas 
•Bnbinsa 
• Tokoh Masvarnkut 
Kewiloynh~n 

Bagan Model Capacity Building 

Instrumental Input: 
• T ujuan & manfaal 
• 1 1 cnyd~o.-nggaru 
• Rcncana kegiatnn 

~·~~:,~~. ~-································································· ..................... l 

: ~~~~::~':oncana ?+:~~~rja } I ~~~~:;~'cfckl"''"' h 
kcguuan +- pcnccgahan .... Lo c ~ 

• Pcmbcnan dana pcnyalahgunaan : : 

!illmulan • ~~~~~a Kcgmtan ~ ~ 
Impart: I 

Pros~2: 
Pcodampin~on: 
•Pmnmsi 
• Fasilitasi 
•Asistcnsi 
• Sufl'!rvisi 
•KonsultDsi 
• Stalftr<~inin!! 

• Mf.lningkamyu 1 

pcngctahunn & sik.ap] 
ll13!1-)'ilf'Jkat J 

• Berkumngnya I 
tingkat kcr . .nvanan I 

• Tcridcntifika.•dn\'a 
1
1 

pcngguua & ma~tan 

. rr~~:;~~nva I 
~ekamhuh;n ! 
r~uynlahg,unaan 1 

NAP7A __j 

Bagan Model Capacity Building Organisasi Lokal 
dalam Mencegah Penyalahgunaan NAPZA 
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Model capacity building yang disusun adalah model yang dapat 
meningkatkan fungsi sosialisasi, kontrol sosial dan partisipasi 
sosial masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat 
terhadap bahaya NAPZA. Penyusunan model dilakukan dengan 
memadukan antara fal'ta empiris di lapangan dengan konsep dan 
teori relevan yang dikaji, kemudian untuk mendekati validitasnya 
dilakukan revisi berdasarkan uji pengguna dan uji ahli, sedangkan 
untuk menguji keandalannya dilakukan ujicoba lapangan dengan 
menggunakan metode action research. 

Ujicoba dan Efektivitas Model 
Model capacity building organisasi masyarakat lokal 

dalam Mencegah Penyalahgunaan NAPZA telah diujicoba atau 
diimplementasikan dalam penelitian disertasi di Kelurahan 
Maleber Kota Bandung selama 2 (dua) tahun, mulai 2006-2007, 
dengan menggunakan metode action research. lmpelementasi 
model melahirkan tim kerja yang diberi nama Tim Pencegahan 
Penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat (TPPNBM) dengan 
struktur organisasi terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, 
Bidang Sosialisasi, Bidang Identifikasi dan Asesmen, serta Bidang 
Pembinaan. Semua bidang terse but disingkat SlAP. TPPNBM secara 
terencana telah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA 
dengan kategori pencegahan primer, sekunder dan tersier. 

Evaluasi efektivitas model dengan menggunakan pendekatan 
sasaran, pendekatan proses dan pendekatan sumber membuktikan 
model ini efektif dilihat dari (1) meningkatnya kompetensi tim keija 
dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA; (2) meningkatnya 
pengetahuan dan sikap masyarakat yang mendukung pencegahan 
penyalahgunaan NAPZA; (3) berkurangnya kerawanan sosial di 
masyarakat; ( 4) teridentifikasinya pengg1.ma & man tan pengguna 
NAPZA; (5) tidak kambuhnya para mantan pengguna NAPZA. 

Unsur-unsur konsep model: 
1. Kategori Tujuan Tindakan terhadap Masyarakat 

Model ini mengandung tujuan proses dan tugas yakni 
mengembangkan kapasitas dan mengintegrasikan masyarakat 
dalam rangka pemecahan masalah berbasis masyarakat secara 
terencana. 

2. Asumsi mengenai Struktur Masyarakat dan Kondisi Masalah 
Masyarakat 
Model ini berasumsi adanya ancaman masalah penyalahgunaan 

46 Bagian Pertama 



NAPZA di masyarakat, dan kurangnya kapasitas organisasi lokal 
untuk mengatasi masalah tersebut. 

3. Strategi Perubahan Dasar 
Strategi perubahan dasar yang digunakan dikembangkan dari 
konsep capacity building yang diperkenalkan Bank Dunia, 
kemudian dikaitkan dengan konsep pendidikan dan pekerjaan 
sosial, sehingga melahirkan 3 strategi utama : 
a. Pelatihan, sebagai pengembangan dari konsep human 

development. Mayo dan DuBois (1987: 2) menegaskan 
istilah pelatihan (training) sebagai ( 1) pengembangan 
suatu keterampilan dan (2) belajar untuk suatu tujuan 
yang jelas, yang karakteristiknya berkaitan dengan tujuan 
suatu organisasi. Pelatihan dilaksanakan agar petugas 
suatu organisasi memiliki kinetja yang lebih baik. 
Pelatihan lebih menekankan pada keterampilan daripada 
pengetahuan, sedangkan pengetahuan menjadi prayarat 
untuk pengembangan keterampilan. Sedangkan Rothwell 
(1996 : 26) mendefinisikan pelatihan dalam pengertian 
aktivitas bagi pengenalan dan pengembangan individual, 
bahwa : Pelatihan adalah bidang aktivitas yang difokuskan 
pada mengenal, menjamin dan membantu mengembangkan, 
melalui pembelajaran terencana, kompetensi kunci yang 
memungkinkan individu-individu menampilkan tugas saat 
ini atau di masa yang akan datang. Utamanya intervensi 
pelatihan adalah pembelajaran individual secara terencana. 

b. Penataan tim kerja, yang dikembangkan dari konsep 
restructuring institusi dan teori dasar organisasi, merupakan 
strategi untuk menciptakan konteks di mana orang-orang 
yang telah diberikan pelatihan keterampilan teknis dapat 
menerapkan keterampilannya secara efektif. Asumsinya 
adalah orang tidak akan mampu berperan melakukan 
pencegahan penyalahgunaan NAPZA jika tidak didukung 
dengan struktur dan fungsi organisasi yang memadai. 

c. Pendampingan, dikembangkan sebagai padanan dari makna 
political leadership sebagai strategi untuk pemeliharaan 
yang terns menerus. Pendampingan adalah suatu proses yang 
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan 
organisasi masyarakat lokal yang bam terbentuk (tim ketja) dalam 
melaksanakan tugasnya, membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap organisasi tersebut, memelihara keberlangsungan 
program kegiatan, menjembatani kepentingan masyarakat 
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i ' •, 
de!lijan organisasi dan stakeh~lder lainnya,: serta memperkuat .. 
ke}~rp.ba~aan org~sasi . masyar~kat lokal itu s~ndiri. :K~ps~p 
pen~mpingart k,epluqian dapat dipandang seb~gaf:·'i~(os~s 
hub~g&n antarc:t tim pendampmg dengan organisasi inasy~t 
lokal yang didampinginya, di mana di dalam proses tef!;ebut 
dapat dilakukan upaya-upaya atau diterapkan teknik-teknik 
perubahan sebagaimana akan diuraikan berikut ini. 

4. Karakteristik Teknik Perubahan dan Peran Praktisi 
Terdapat beberapa teknik atau metode penting yang 

digunakan dalam model capacity building organisasi lokal · 
ini, dan pelaksanaan teknik tersebut menunjukkan peran dari 
praktisi. 
a. Konsensus. Konsensus adalah persetujuan bersama yang 

digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik 
(Ife, 1995). Rubin dan Rubin (1992 : 233) menyatakan 
bahwa organisasi mengadop consensus decision making 
sebagai suatu cara untuk mengatasi kon:flik sementara yang 
mempertunjukkan pentingnya equalitas anggota organisasi. 
Dibawah konsesus, tindakan tidak diambil kalau terdapat 
kesepakatan atau perjanjian diantara partisipan. 

b. Supervisi. Supervisi didefinisikan sebagai proses pendidikan 
"sebagai metode pengalihan pengetahuan dan keterampilan 
di dalam praktek dari praktisi yang berpenga1aman 
kepada pekerja yang tidak berpengalaman" (Burns, 1965 
dalam Kaslow, 1977 : 6). Supervisi menurut Kadushin 
(1976) memiliki 3 (tiga) fungsi, a) fungsi administrative 
yakni mengarahkan, mengkoordinasikan, meningkatkan 
dan mengevaluasi bawahan; b) fungsi pendidikan yakni 
menyalurkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 
dari seorang supervisor yang berpengalaman kepada 
supervisee yang kurang berpengalaman; c) fungsi 
supportive yakni berbagai aktivitas kepemimpinan seperti 
memajukan moral pekerja, mempermudah pertumbuhan 
pribadi dan meningkatkan perasaan berharga, mendukung 
perasaan memiliki berkenaan dengan misi organisasi, dan 
mengembangkan perasaan aman didalam unjuk kerja. 

c. Konsultasi. Konsultasi adalah suatu model interaksi antara 
konsultan dengan konsultee, dimana konsultan tidak 
mempunyai otoritas administrative terhadap pekerjaan 
konsultee dan konsultan tidak memiliki hubungan 
kekuasaan organisasional dengan konsultee. (Bloom, 1973 
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dalam Kaslow, 1977 : 7). Konsultasi dilaksanakan untuk 
membicarakan berbagai persoalan yang terkait dengan 
program organisasi dan berupaya menemukan solusinya. 

d. Pelatihan staff. Pelatihan adalah proses terencana diluar 
aktivitas kerja yang sedang berjalan, yang dimaksudkan 
untuk meningkatkan keterampilan kerja staff organisasi. 
lsi pelatihan seharusnya relevan dengan pengalaman kerja, 
dan format isinya merupakan rancangan yang bertahap 
(sequences) serta relatif singkat berdasarkan kebutuhan dan 
difokuskan pada masalah spesifik yang berkaitan dengan 
pekerjaan (Richan dalam Kaslow, 1977: 127). 

e. Promosi. Promosi adalah mode dukungah yang diberikan 
kepada organisasi lokal ketika masih lemah a tau tidak memiliki 
inisiatif untuk mengembangkan kapasitas. Tindakan promosi 
dapat berupa mengenalkan dan memperkuat keberadaan 
organisasi lokal untuk tujuan program yang berikutnya atau 
mengembangkan kapasitas baru bagi pencapaian tujuan 
program tersebut (Uphoff, 1986 : 189). 

f. Fasilitasi. Fasilitasi adalah mode dukungan yang diberikan 
kepada organisasi lokal ketika pengalamannya masih sedikit 
dan kurang mampu untuk memulai aktivitas. Tindakan 
fasilitasi dapat berupa bantuan menciptakan kapasitas lokal 
yang lebih besar dan pada saat yang sama kebutuhan dan 
masalah tertentu diatasi. (Uphoff, 1986: 189). 

g. Asistensi. Asistensi adalah mode dukungan yang 
diberikan kepada organisasi lokal ketika keberfungsiannya 
menunjukkan kemampuan mengidentifikasi masalah dan 
kebutuhan, mengembangkan rencana untuk mengatasi 
masalah dan memenuhi kebutuhan tersebut, dan menentukan 
apakah bantuan luar dapat berguna (Uphoff, 1986: 189). 

h. Monitoring. Monitoring adalah proses pemantauan secara 
terns menerus, langsung dan/ atau tidak langsung terhadap 
berjalannya suatu programlkegiatan yang sedang berjalan, 
untuk memperoleh informasi tentang kenyataan yang 
terjadi di lapangan selama proses pelaksanaan program/ 
kegiatan tersebut. (UNDP & Depsos, 1992). Monitoring 
dilakukan untuk melihat apakah kegiatan sudah sesuai atau 
belum dengan rencana yang telah dirumuskan serta melihat 
hambatan-hambatan yang dialami sebagai bahan masukan 
dalam penyempumaan proses. 

1. Evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai kepada 
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obye~ tertentu tierdasarkan suatu kriteria tertentu, yang 
didasarkan pada hasil monitoring, untuk melihat tingkat 
keberhasilan dan/atau kegagalan dari program/kegiatan yang 
telah dilaksanakan. (UNDP dan Depsos, 1992). Evaluasi 
dilakukan untuk melihat efektivitas program/kegiatan dan 
hasilnya bisa digunakan untuk menyempurnakan program. 

5. Medium Perubahan 
Medium perubahan yang digunakan adalah: (a) tim ke:rja 

yang dibentuk dati perwakilan organisasi lokal dan ketokohan, 
dan proses kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang 
dilakukan tim ke:rja; (b) tim pendamping yang beranggotaklin 
pendamping lokal dan pendamping luar, serta proses 
pendampingan yang mereka lakukan terhadap tim ke:rja. 

6. Orientasi terhadap Struktur Kekuasaan 
Struktur kekuasaan yang ada di tingkat lokal seperti 

pemerintah desalkelurahan adalah sebagai kolaborator dalam 
pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan NAPZA, 
sedangkan struktur kekuasaan yang ada di luar wilayah lokal 
seperti instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupatenlkota 
dipandang sebagai sponsor yang mendukung berjalannya aksi 
pencegahan penyalahgunaan NAPZA. 

7. Konsep, Peran dan Sistem Penerima Manfaat 
Konsep penerima manfaat yang digunakan adalah Tim ke:rja 

yang merupakan organisasi masyarakat lokal hasil bentukan 
baru. Sedangkan peran tim kerja adalah sebagai subjek (actor) 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan 
penyalahgunaan NAPZA berbasis masyarakat. Adapun sistem 
penerima manfaat adalah keseluruhan warga masyarakat atau 
penduduk geografis kelurahan/desa yang menjadi sasaran dari 
kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh tim kerja. 

8. Asumsi mengenai Kepentingan dari Berbagai Bagian 
Masyarakat 

Model capacity building organisasi masyarakat lokal 
dalam mencegah penyalahgunaan NAPZA menempatkan 
masalah penyalahgunaan NAZPA sebagai masalah yang harus 
diperhatikan dan menjadi kepedulian seluruh komponen 
masyarakat. Pemecahan masalah khususnya pencegahan 
penyalahgunaan NAPZA merupakan bagian dari kepentingan 
umum, karenanya tim kerja yang terbentuk bersifat terbuka 
terhadap penambahan anggota baru dari penduduk yang merasa 
peduli terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA. 
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9. Penggunaan Pemberdayaan. 
Model capacity building organisasi masyarak:at lokal 

menggunakan pemberdayaan dalam konteks membangun 
kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan yang kolaboratif 
dan tersosialisasikan; mendukung pelembagaan tim kerja dan 
pelembagaan proses pencegahan NAPZA berbasis masyarakat. 
Menghargai dan mengembangkan bentuk-bentuk upaya lokal 
dan swadaya dalam mencegah penyalahgunaan NAPZA. 

Daftar Kompetensi yang Dibutuhkan 
1. Pengetahuan tentang masalah NAPZA, kebijakan dan 

program penanggulangannya 
a. Pengetahuan tentang jenis-jenis NAPZA 
b. Pengetahuan tentang penyalahgunan NAPZA dan dampak 

fisik/kesehatan, psikologis, sosial dan ekonomi. 
c. Pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab dan fakor-faktor 

pendorong penyalahgunaan NAPZA. 
d. Pengetahuan tentang kondisi permasalahan aktual peredaran 

dan penyalahgunaan NAPZA 
e. Pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dalam 

penanggulangan masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan 
NAPZA yang mencakup Undang-undang RI. No. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI. No. 5 
tahun 1997 tentang Psikotropika serta berbagai Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri 
sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut. 

f. Pengetahuan tentang berbagai kebijakan pemerintah daerah 
di mana pekerja sosial bekerja seperti kebijakan, strategi dan 
program penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. 

g. Pengetahuan tentang pencegahan penyalahgunaan 
NAPZA yang mencakup : pengurangan pemasokan (supply 
reduction), pengurangan permintaan (demand reduction), dan 
pengurangan dampak buruk (Harm reduction). 

h. Pengetahuan tentang konsep/model pengembangan eks 
korban penyalahgunaan NAPZA. 

i. Pengetahuan tentang konsep/model pendayagunaan sumber
sumber sosial dan kelembagaan untuk penanggulangan 
masalah penyalahgunaan NAPZA. 

2. Pengetahuan tentang Organisasi 
a. Pengetahuan tentang dasar-dasar organisasi 
b. Pengetahuan tentang kelembagaan pemerintahan 
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c. Peng~tahuan tentapg jenis-jenis: organisasi 111-asyarakat 
d. Pengetahuan tentapg penataan organisasi · 
e. Peng~tahuan tentang manajemen organisasi , 
f. Pengetahuan tentang pengembangan organisasi 

3. Pengetahuan dan Keterampilan tentang pelatihan 
a. Pengetahuan tentang pelatihan yang efektif 
b. Keterampilan merancang kurukulum pelatihan 
c. Keterampilan memberikan pelatihan (menjadi pelatih atau 

fasilitator) 
d. Keterampilan melakukan evaluasi pelatih<:~.n 

4. Pengetahuan dan keterampilan tentang pendampingan 
organisasi 
a. Pengetahuan dasar tentang pendampingan 
b. Pengetahuan dan keterampilan tentang supervisi 
c. Pengetahuan dan keterampilan tentang konsultasi 
d. Pengetahuan dan keterampilan tentang pelatihan staff 
e. Pengetahuan dan keterampilan tentang promosi 
f. Pengetahuan dan keterampilan tentang fasilitasi 
g. Pengetahuan dan keterampilan tentang asistensi 
h. Pengetahuan dan keterampilan tentang monitoring 
i. Pengetahuan dan keterampilan tentang evaluasi 

5. Pengetahuan dan keterampilan teknis pencegahan 
penyalahgunaan NAPZA 
a. Pengetahuan dan keterampilan identifikasi dan asesmen 

pengguna dan mantan pengguna NAPZA, kelompok rawan 
dan kerawanan lingkungan sosial 

b. Pengetahuan dan keterampilan teknis wawancara 
c. Pengetahuan dan keterampilan teknis konseling termasuk 

voluntary counseling and testing (VCT) HIV korban NAPZA 
d. Pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluhan sosial 
e. Pengetahuan dan keterampilan teknis diskusi kelompok 
f. Pengetahuan dan keterampilan teknis pendidikan orangtua/ 

keluarga 
g. Pengetahuan dan keterampilan teknis sosialisasi bermedia 

seperti membuat leaflet, brosur, pamplet, spanduk, banner, dll. 
h. Pengetahuan dan keterampilan teknis pertemuan kelompok 

sebaya 
1. Pengetahuan dan keterampilan pendidikan afektif bagi anak 

dan remaja 
J. Keterampilan penguatan kelompok ternan sebaya 
k. Keterampilan pembentukan dan pengembangan kelompok 
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anti NAPZA. 
1. Keterampilan penjangkauan dan pendampingan korban 

penyalahgunaan NAPZA 
m. Keterampilan Menerapkan konseling dan terapi keluarga 

korban penyalahgunaan NAPZA 
n. Keterampilan modeling keterampilan sosial 
o. Keterampilan fasilitasi pengembangan potensi life skill eks 

korban penyalahgunaan NAPZA 
p. Keterampilan pendampingan kelompok usaha bersama 

(KUBE) mantan penyalahguna NAPZA. 
q. Keterampilan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan 

sumber-sumber sosial 
6. Nilai-nilai 

Nilai-nilai pekerjaan sosial yang diterapkan dalam model 
capacity building mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a. Transparansi, keberlanjutan dan koordinasi 
b. Partisipasi 
c. Komunikasi, informasi dan edukasi 
d. Tidak diskriminatif 
e. Aksesibilitas korban NAPZA dengan sumber-sumber 

pelayanan rehabilitasi dan pengembangan. 
f. Menjaga kerahasiaan orang-orang yang dilayani 
g. Sikap penerimaan 
h. Sikap tidak menghakimi 
1. Keterlibatan Emosional secara Terkendali (Kontrolled 

Emotional Involvement) 
J. Pengekspresian Perasaan secara Bertujuan (Purposeful 

expression offeelings). 
k. Individualisasi 
1. Empathy 
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BABVI 

SERTIFIKASI PARA PENDIDIK 
PEKERJA SOSIAL UNTUK PENINGKATAN 
PROFESIONALISME DOSEN 

Oleh Ernalia Lia Syaodih 

Pendahuluan 
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) mempunyai tugas 

membantu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dalam 
menyiapkan tenaga-tenaga profesional pembangunan kesejahteraan 
sosial. STKS mempunyai tugas membantu menyiapkan tenaga 
profesional yang berasal dari pegawai pemeriniah yang bekeija pada 
institusi yang berhubungan dengan pembangunan kesejahteraan sosial. 
Menyadari masalah sosial yang tidak pemah habis bahkan semakin 
berkembang dan kompleks, maka sudah seharusnya pemerintah 
menaruh perhatian yang sungguh-sungguh tehadap pengembangan 
SDM kesejahteraan sosial yang berkompeten untuk menangani 
masalah-masalah sosial tersebut (Renstra STKS 2005-2009). 

STKS memegang peranan penting dalam menghasilkan sumber 
daya manusia pekeija sosial berkualitas. Hal ini sejalan dengan apa 
yang telah ditegaskan dalam tujuan dari pendidikan tinggi (PP 60 tahun 
1999) yaitu: menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 
yang memiliki kemampuan akademik danlatau profesional yang 
dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah 
ihnu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Untuk itu perguruan 
tinggi dengan berbagai perangkatnya, terutama tenaga akademik yang 
merupakan penggerak utama aktivitas pembelajaran, perlu memiliki 
kesiapan. Sumberdaya manusia pada pendidikan tinggi merupakan 
aset sosial, kekuatan moral, dan pembangun budaya bangsa yang 

* Emalia Lia Syaodih adalah seorang stafpengajar atau dosen STKS Bandung. 
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sangat penting, sehingga memerlukan penge1o1aan yang sesuai 
dengan ni1ai dan norma pendidikan tinggi (Strategi Jangka Panjang 
Pendidikan Tinggi!HELTS 2003-2010, 2004: 11 ). 

Dosen memi1iki posisi yang strategis sebab memberikan 
pengaruh 1angsung terhadap proses pendidikan dan mutu 1u1usan. 
Da1am program penjaminan mutu yang dikembangkan saat ini te1ah 
menjadi acuan bahwa dosen sebagai sumher daya yang herkore1asi 
tinggi terhadap kemampuan 1ulusan yang competition ended, yaitu 
yang memiliki keahlian dan keilmuan yang sesuai dengan disip1in 
yang ditekuninya (Wardiman Djojonegoro 2004; 13), Sebagaimana 
diamanatkan da1am UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, bahwa dosen sehagai pendidik profesiona1 dan i1muwan 
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyeharluaskan i1mu pengetahuan, tekno1ogi, dan seni me1a1ui 
pendidikan, penelitian, dan pengahdian kepada masyarakat (Bah 
1 Pasa1 1 ayat 2). Kualitas dan reputasi perguruan tinggi sangat 
ditentukan o1eh kualitas Tridharma yang dlembannya. Oleh karena 
itu, seorang dosen . memi1iki peran sentra1 dan strategis untuk 
menentukan tinggi-rendahnya kualitas suatu perguruan tinggi 
(Renstra Pengemhangan Dosen PTN 2010-2014, Dikti, 2010: 13). 

Sehagaimana diamanatkan da1am UU Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik 
profesional dan i1muwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebar1uaskan i1mu pengetahuan, 
tekno1ogi, dan seni me1a1ui pendidikan, pene1itian, dan pengahdian 
kepada masyarakat (Bah 1 Pasa11 ayat 2). Semen tara itu, profesiona1 
dinyatakan sehagai pekerjaan atau kegiatan yang di1akukan o1eh 
seseorang dan menjadi sumher penghasi1an kehidupan yang 
memer1ukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi 
standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 
profesi. 

Tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kua1itas 
pe1aksanaan Tridharma sebagaimana yang ditunjukkan da1am 
kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk 
melaksanakan tugasnya secara profesiona1 ada1ah dosen yang 
memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan 
sosial yang diperlukan dalam praktik pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, ternan sejawat 
dan atasan dapat menilai secara persepsiona1 terhadap tingkat 
penguasaan kompetensi dosen (Dikti, 2009:2). 
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Konsep Sertifikasi Pendidik Pekerja Sosial 
Dosen profesional adalah sifat dan tanggungjawab yang 

dilakukan dosen dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 
roemerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi 
standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 
profesi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai standar 
profesionalisme, misalnya melalui pendidikan dan latihan, proses 
sertifikasi, atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam 
roenunjang profesionalitas. 

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik 
untuk dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu 
pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan hidup dosen, 
dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan 
profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada 
dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan 
terhadap dosen sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan 
tinggi. Proses sertifikasi dilakukan oleh sertifikator, atau asesor, 
yang diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi 
dosen setelah mengikuti pembekalan serti:fikasi, dan mendapatkan 
pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program 
sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada 
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 
42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen (Dikti, 2009). 

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan 
kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, 
dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara berasama-sama, 
akan menentukan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang 
dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian 
sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, 
pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat yang 
terkait dengan profesionalisme seorang dosen. 

Konsep sertifikasi secara ringkas disajikan dalam skema pada 
Gambar 1. 

1. Kualifikasl Akadcmik II 
dan Unjuk Kerja . 

2. Kompetansl ' 
3. Kontrlbusi 

Profcsionalisme ~ertifikasi 
Peniugkatan Motu 

Pclaksanaan 
Tridharma 

Gambar 1 Konsep Sertifikasi (Sumber: Dikti, 2009: 2) 

Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosia/ di Indonesia 57 



I 

Prof~hnalisme , ddsen merupakan cara ylmg logis 11ntuk: 
mtnghactapj perubahan s.osial sebagai' konsekuens{ globalisa~i cfa.lam 
b~rbagai ·~jpang. Profesionalisme dlyakini lllampu m~nin~k~*'ln 
kinerja y~g optimal dunia pendidikan sehingga pada aklJifllya 
dapat menciptakan cita-cita pendidikan sebagai insan kamil yang 
cerdas dan berakhlak mulia, mampu menghadapi perubahan zaman, 
secara damai, terbuka, demokratis, dan berkompetisi yang bermuara · 
pada meningkatnya kesejahteraan seluruh warga Indonesia. 

Profesionalisme muncul atas dasar perkembangan masyarakat 
modern yang semakin kompleks yang menyebabkan proses 
pengambilan keputusan bertambah sulit, memerlukan informasi 
yang lengkap, didasari atas penguasaan terhadap pengetahuan serta 
permasalahannya danjaminan atas penyalahgunaan kekuasaan yang 
mungkin terjadi. 

Profesionalisme pendidikan dapat juga diwujudkan dengan 
mengaplikasikan berbagai konsep di bidang lain dalam pendidikan. 
Misalnya: pendekatan sistem, kebutuhan tenaga kerja, permintaan 
masyarakat dan pendekatan lainnya yang merupakan konsep
konsep di bidang ekonomi. Reformasi pemberdayaan guru dan 
tenaga kependidikan diarahkan pada kinerja sistem pendataan 
kebutuhan, pendidikan, rekrutmen, penempatan, dan pemerataan 
penyebarannya, serta pembinaan karir dan perbaikan sistem 
imbalan serta kesejahteraannya sebagai tenaga profesional, yang 
pengelolannya secara terdesentralisasi. Berkaitan dengan perbaikan 
moral, maka peranan pendidikan agama tidak dapat ditinggalkan. 

Pengembangan dosen atau pengembangan profesionalisme 
dosen merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia 
(human resources development) di perguruan tinggi, dan ini 
merupakan bagian dari manajemen pengembangan sumber daya 
manusia. Manajemen menurut Terry, R.G. (dalam Mulyono, 2008: 
16) ".. . is the distinct process consisting of planning, organizing, 
actuating, and controlling performance to determine and accomplish 
stated objectives by the use of human being and other resource" 

Mengacu kepada pendapat Terry di atas, manajemen 
pengembangan profesionalisme dosen, mencakup perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan 
profesionalisme dosen. Pengembangan dosen difokuskan pada 
pengembangan profesionalisme. Undang-undang Nomor 14 tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 69 menyatakan bahwa: (1) 
Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan 
pengembangan profesi dan karier. (2) Pembinaan dan pengembangan 
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profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) me1iputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 
dan kompetensi profesional. (3) Pembinaan dan pengembangan 
profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. (4) Pembinaan 
dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. 

Pengembangan profesionalisme dosen merupakan suatu proses, 
dan mendapatkan input a tau dipengaruhi oleh: kebijakan Kementrian 
Pendidikan Nasional, kebijakan kementrian yang membawahi 
Sekolah Tinggi Kedinasan, kepemimpinan pada sekolah tiriggi, 
jurusan atau program studi, dosen dan tenaga kependidikan lainnya, 
sarana-prasarana, biaya, mahasiswa, serta lembaga-lembaga terkait. 
Pengembangan profesionalisme dosen memberikan dampak pada 
peningkatan kompetensi dan kinerja dosen, yang di perguruan 
tinggi dikenal sebagai tri dharma perguruan tinggi yaitu dharma: 
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Kompetensi Pendidik Pekerja Sosial 
Kompetensi para pendidik pekerja sosial, diartikan sebagai 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang hams 
dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen STKS 
dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Menurut UU No 14 
Tahun 2005 tentag Guru dan Dosen, Kompetensi dosen meliputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial 
dan kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagodik mencakup: 
1) Kemampuan Merancang Pembelajaran, 2) Kemampuan 
Melaksanakan Poses Pembelajaran, 3) Kemampuan Menilai Proses 
dan Hasil Pembelajaran, dan 4) Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. 

Kompetensi Profesional meliputi: 1) Penguasaan materi 
pelajaran secara luas dan mendalam, 2) Kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian, 3) Kemampuan 
mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi, dan 4) 
Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian 
kepada masyarakat. Kompetensi Sosial mencakup: 1) Kemampuan 
menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan, 2) 
Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas, 3) 
Kemampuan menghargai pendapat orang lain, 4) Kemampuan 
membina suasana kelas, 5) Kemampuan membina suasana kerja, 
dan 6) Kemampuan mendorong peran serta masyarakat. Sedangkan 
Kompetensi Kepribadian meliputi: 1) Empati (empathy), 2) 
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Berpandang~p. positif tl;'lrhadap orapg lain, 3): Berpand~mg;;~.n 
pos{tif ter~~!)~p diri se~qifi, 4) "Gequine'' (authbzticity), ~~ S) · 
Berorientas(}{epada tujuan. . . '. . . · . -r ,: J 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajib~: 
a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 
b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 
c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasarpertimbangan 
jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar 
belakang sosioekonomik peserta didik dalam pembelajaran; 

e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 
kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; 

f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (UU 
Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, pasal60). 
Secara umum bila ke enam kewajiban tersebut dihubungkan 

dengan kompetensi dosen, maka butir a tentang pendidikan dan butir 
b termasuk kompetensi pedagogik, butir a tentang penelitian dan butir 
c termasuk kompetensi profesional, butir d termasuk kompetensi 
kepribadian, dan butir a ten tang pengabdian pada masyarakat dan butir 
e dan f termasuk kompetensi sosial. Dengan demikian sebenarnya 
sudah ada kesejajaran, hanya belum dirumuskan secara khusus. 

Strategi Sertifikasi Pendidik Pekerja Sosial 
Strategi yang digunakan dalam melakukan sertifikasi terhadap 

dosen STKS adalah dengan menilai Portofolio dan Ukuran 
Profesionalisme. 
1. Portofolio dan Ukuran Profesionalisme 

Portofolio adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan 
prestasi seseorang. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen 
yang menggambarkan pengalaman berkaryalprestasi dalam 
menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval 
waktu tertentu. Sertifikasi dosen dilakukan melalui penilaian 
portofolio. 

Ciri-ciri yang digunakan dalam penilaian portofolio dosen 
adalah sebagai berikut: 
a. Menggunakan hasil Penilaian Angka Kredit dosen sebagai 

ukuran kualifikasi akademik dan unjuk kerja. 
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b. Menggunakan penilaian persepsional oleh rnahasiswa, 
ternan sejawat, atasan dan diri sendiri tentang kepernilikan 
kornpetensi dosen untuk rnelaksanakan tugas profesionalnya. 

c. Menggunakan penilaian personal oleh diri sendiri tentang 
kontribusi yang telah diberikannya dalarn pelaksanaan dan 
pengernbangan Tridharma Perguruan Tinggi. 

d. Menggunakan tingkat kesesuaian penilaian persepsional dan 
personal untuk rnendapatkan nilai akbir profesionalisrne. 
Kornponen portofolio dirancang untuk dapat rnenggali bukti

bukti yang terkait dengan: 
a. kepernilikan kualifikasi akadernik dan unjuk kerja Tridharma. 

(sebagairnana diatur dalarn SK Menkowasbangpan nornor 38 
tahun 1999), 

b. kepernilikan kornpetensi, yang diukur secara persepsional 
oleh diri sendiri, mahasiswa, ternan sejawat dan atasan, 

c. pemyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan 
dalarn pelaksanaan dan pengernbangan Tridmma. 

2. Penilaian dan Bukti-bukti Portofolio 
Penilaian portofolio rnerupakan penilaian terhadap 

kurnpulan dokurnen rnaupun data yang berupa SK Kenaikan 
Jabatan terakhir, instrurnen persepsional dan personal/deskripsi 
diri yang telah diisi oleh diri sendiri, rnahasiswa, ternan sejawat 
dosen, dan atasan dosen. Khusus untuk instrumen deskripsi diri, 
penilaian dilakukan oleh asesor. 

Bukti-bukti yang disediakan dosen peserta sertifikasi dapat 
dikelornpokkan rnenjadi tiga bagian: 
Bagian pertama: 

Penilaian Ernpirikal, adalah bukti yang terkait dengan 
kualifikasi akademikdanangkakredit dosen, untukkenaikanjabatan 
akademik sebagaimana tersebut dalarn SK Menkowasbangpan 
Nornor 38 Tahun 1999. Bukti berupa SK tentang kenaikanjabatan 
akademik terakhir, yang dilengkapi dengan rincian perolehan 
angka kredit dalarn jabatan dan SK kepangkatan terakhir. SK 
kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh setelah yang 
bersangkutan rnernperoleh SK Inpassing. 
Bagian kedua: 

Penilaian Persepsional, adalah bukti yang terkait dengan 
penilaian persepsional oleh diri sendiri, rnahasiswa, ternan 
sejawat dan atasan terhadap ernpat kornpetensi dosen, yaitu 
kornpetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. 
Bukti berupa lernbar-lernbar penilaian yang telah diisi oleh diri 
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sendiri, mahasiswa, ternan sejawat, dan atasart. 
Bagian ketiga: 

Penilaian Personal, adalah pemyataan dari 
bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah 
diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma 
Perguruan Tinggi. Bagian ketiga ini mencakup tentang: 
1) Pengembangan Kualitas Pembelajaran (usaha dan dampak 

perubahan). Aspek-aspek yang harus dikemukakan adalah 
seberapa banyak Anda telah melakukan perubahan untuk . 
pengembangan kualitas pembelajaran, dan adakah dampak 
dari perubahan yang telah dilakukan. 

2) Pengembangan Keilmuan/Keahlian Pokok (produktivitas 
dan makna karya ilmiah). Jelaskan seberapa produktif 
Anda dalam mengembangkan keahlian pokok, dan seberapa 
jauh Karya llmiah yang telah dihasilkan bermakna bagi 
komunitas akademik, khususnya di lingkungan STKS. 

3) Peningkatan Kualitas Manajemen/Pengelolaan Institusi 
(perubahan pengelolaan, implementasi kebijakan, dan 
dukungan institusi) .ApakahAnda pemahmencobamelakukan 
upaya perubahan dalam hal pengelolaan (manajemen) unit/ 
institusi? Apakah perubahan pengelolaan yang telah Anda 
lakukan berhasil dilaksanakan? (implementasi kebijakan) 
Jelaskan manfaatnya. Dan apakah upaya perubahan yang 
Anda lakukan memperoleh duk1mgan STKS? 

4) Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa (perubahan 
pengelolaan, implementasi kebijakan, dan dukungan 
institusi). Apakah Anda pemah mencoba melakukan upaya 
perubahan untuk peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa? 
Jelaskan. Apakah perubahan yang telah Anda lakukan 
berhasil dilaksanakan? (implementasi kebijakan) Jelaskan 
manfaatnya. Dan apakah upaya perubahan yang Anda 
lakukan memperoleh dukungan STKS? 

5) Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat (kegiatan 
dan implementasi perubahan, serta dukungan masyarakat). 
Apakah Anda pemah mencoba melakukan upaya perubahan 
untuk peningkatan pengabdian kepada masyarakat internal 
kampus? Jelaskan. Apakah perubahan yang telah Anda 
lakukan berhasil dilaksanakan? (implementasi kebijakan) 
Jelaskan manfaatnya. Dan apakah upaya perubahan yang 
Anda lakukan memperoleh dukungan masyarakat? 

6) Karakter pribadi dalam berbagai situasi dan kondisi 
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(kendali diri, kesabaran, ekspresi perasaan, rasionalitas). 
Seberapa jauh Anda mampu mengendalikan diri dalam 
berbagai situasi? Jelaskan dan beri contoh! Seberapa jauh 
Anda mampu bersabar dalam menghadapi kekecewaan 
dan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Anda? 
Jelaskan. Seberapa jauh Anda mampu merasakan berbagai 
perasaan orang lain, sekalipun bertentangan dengan Anda? 
Bagaimana Anda mengekspresikan perasaan Anda terse but? 
J elaskan. Dan apakah Anda mengutamakan rasional atau 
emosi dalam berpikir? Jelaskan dan beri contoh. 

7) Etos kerja (semangat, target ke1ja, disiplin, ketangguhan). 
Seberapa tinggi semangat kerja Anda, sehingga Anda sering 
berinisiatif dalam bekerja? Jelaskan. ApakahAnda memiliki 
target dalam bekelja? Jelaskan. Apakah Anda termasuk 
orang yang disiplin? Jelaskan dan beri contoh. Jelaskan 
apa yang Anda lakukan jika menghadapi rintangan dalam 
bekerja? 

8) Integritas Diri (kejujuran, keteguhan pada prinsip, 
konsistensi, tanggungjawab dan keteladanan). ApakahAnda 
seorang yang jujur? Jelaskan dan beri contoh? Sejauhmana 
Anda mampu memegang prinsip manakala menghadapi 
perbedaan? Jelaskan. Menurut Anda, apakah Anda seorang 
yang konsisten? Jelaskan. Apa arti bertanggung jawab bagi 
Anda? Jelaskan dan beri contoh. Dan sejauhmana Anda 
telah menjadi contoh bagi masyarakat sekitar Anda ( di 
kampus maupun luar kampus)? Jelaskan. 

9) Keterbukaan terhadap kritik, saran, dan pendapat orang lain 
(penyikapan, penerimaan). Bagaimana .P...nda menyikapi 
kritik dan saran orang lain terhadap Anda? Jelaskan. Dan 
menurutAnda, pendapat orang lain selalu salah? Jelaskan. 

1 0) Peran sosial (kemampuan kelja sama, kemampuan 
komunikasi). Apakah Anda mampu bekelja sama dengan 
berbagai kalangan, ternan, dan mahasiswa? Jelaskan dan 
beri contoh. Menurut Anda, apakah orang lain mudah 
memahami hal-hal yang Anda sampaikan? Jelaskan. 

11) Orisinalitas (kreativitas dan inovasi). Sejauhmana Anda 
memiliki ide-ide baru untuk melakukan perubahan atau 
meningkatkan kualitas dalam berbagai aspek pekeljaan 
Anda? Jelaskan. Dan seberapa jauh kemampuan Anda 
dalam menteljemahkan ide-ide baru Anda menjadi sesuatu 
yang praktis yang dapat dilakukan? Jelaskan. 
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Kesimpulan 
Bererapa kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah: 

1. STKS memegang peranan penting dalam menghasilkan 
sumber daya manusia pekerja sosial berkualitas. 

2. Dosen memiliki posisi yang strategis sebab memberikcin 
pengaruh langsung terhadap proses pendidikan dan mutu · 
lulusan sebagai pekerja sosial. 

3. Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
salah upaya meningkatkan profesionalisme dosen me1ahii 
sertifikasi. 

4. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik 
untuk dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan 
mutu pendidikan nasiona1, dan memperbaiki kesejahteraan 
hidup dosen, dengan mendorong dosen untuk secara 
berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. 

5. Tingkat profesionalisme dosen diukur dengan portofolio 
untuk menggali bukti-bukti yang terkait dengan: 1) 
kepemilikan kua1ifikasi akademik dan unjuk kerja dalam 
pelaksanaan Tridharma, 2) kepemilikan kompetensi, 
sebagaimana yang dipersepsikan oleh diri sendiri dan orang 
lain (mahasiswa, kolega, dan atasan), serta 3) pernyataan diri 
dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan 
dan pengembangan Tridharma. 

6. Portofolio adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan 
prestasi seseorang. Portofolio dosen adalah kumpulan 
dokun1en yang menggambarkan pengalaman berkarya/ 
prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen 
dalam interval waktu tertentu. 

7. Kompetensi para pendidik pekerja sosial; diartikan sebagai 
seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh 
dosen STKS dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 
Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, 
kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi 
kepribadian. * 
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BAB VII 

KOMITMEN DAN KOMPETENSI 
PEKERJA SOSIAL UNTUK BEKERJA DENGAN 
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) 
DAN KELUARGA 

Oleh Ign. Dharta Ranu Wijaya 

Every human being has intrinsic value. All persons have a right to 
well-being, to self-fulfillment and to as much control over their own 

lives as is consistent with the rights of others. 

Pendahuluan 

British Association of Social Workers' 
Code of Ethics for Social Work's 

(2002: p2) 

Anak Berkebutuhan khusus adalah kumpulan istilah yang 
digunakan untuk menjelaskan anak dengan hambatan/gangguan fisik 
atau intelektual yang membutuhkan ban man dan pemlatan tertentu untuk 
memfasilitasi pendidikan mereka (Friel, J. 1997). Secara nasional data 
ABK di Indonesia ada 1,48 juta atau 0, 7 persen (BPS 2005) dari jumlah 
penduduk. Usia sekolah, 5-18 tahun, ada 21,42 persen, atau 317.016 
anak. ABK yang sudah memperoleh layanan pendidikan baik di 
sekolah maupun inklusifbaru 28.897 atau 26,15 persen. Data itu berarti 
ada 234.119 atau 73,85 persenABK di Indonesia yang belum sekolah. 
Sementam jumlah total Sekolah Luar Biasa (SLB) ada 1.311 sekolah, 
dengan status negeri 23 persen, atau 301 sekolah. Swasta 77 persen, 
atau 1.010 sekolah, hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan 
pendidikan bagi ABK masih bel urn mendapatkan perhatian yang layak. 
Sebarannya juga belum merata, cenderung terpusat di Jawa saja. Jatim 
(302), Jabar (203), dan Jateng (109). 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menciptakan peluang 
berkembangnya persoalan-persoalan kesejahteraan sosial yang 
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semakin luas di Indonesia. Keluarga-keluarga yang memiliki AJ3K, 
seringkali mengalami berbagai dampak baikjangka pendek maupun 
jangka panjang dari kesehatan fisi.k maupun mental, perkembangan 
emosi dan kognitif, penyesuaian sosial, dan kesejahteraan spiritual 
maupun ekonomi. ABK dan keluarganya adalah populasi beresiko 
yang memerlukan perhatian dari profesi pekerja sosial. Bekerja 
dengan populasi tersebut mengedepankan nilai utama profesi yaitu: 
keadilan, penghargaan terhadap kemi:musiaan, pentingnya hubungan 
antar manusia, integritas dan kompetensi, serta prinsip-prinsip yang 
dikandung dalam kode etik pekerjaan sosial (NASW, 1999). 

Potensi-potensi dan kebutuhan-kebutuhan perkembangan ABK 
sangat beragam, kompleks, dan 1.milc Individualitas mereka dipenga
ruhi oleh tahapan perkembangan, level kemampuan individual, 
keberfimgsian keluarga, dukungan-dukungan sosial, dan konteks sosial 
mereka. Melalui perspektifkeadilan sosial, seorang pekerja sosial akan 
mempromosikan dan mendukung semua orang untuk mendapatkan 
kesempatan dan kesamaan hak dalam setiap sendi-sendi kehidupan 
mereka. Pekerja Sosial juga mengidentifikasikan persoalan-persoalan 
yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik pekerjaan sosial 
berpotensi memberi pengaruh yang baik bagi kehidupan para ABK. 

Para pekerja sosial berpraktik dalam komunitas dan setting
setting intervensi yang bervariasi dan secara ideal, mereka berusaha 
mengidentifikasikan dan mengakomodasikan kebutuhan ABK dan 
keluarganya. Bekerja secara efektif bersama ABK dan keluarganya 
menuntut adanya pemahaman mengenai kondisi alamiah ABK dan 
bagaimana kondisi itu membawa dampak bagi individu-individu dalarn 
keluarga. Kesadaran terhadap nilai-nilai individu dan pengalaman
pengalaman bersama ABK juga akan berpengaruh terhadap sikap 
dan tindakan seorang pekeija sosial. Intervensi dan rencana kegiatan 
dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya: membantu keluarga 
memahami kondisi alamiah dari kebutuhan khusus anak dalarn 
'belajar', mengembangkan perspektif orang tua terhadap perilaku anak, 
melindungi anak yang ditelantarkan atau disakiti oleh orang tuanya, 
menyediakan informasi bagi keluarga mengenai berbagai layanan 
yang berkaitan dengan kekhususan anak, dan informasi-informasi yang 
berhubungan dengan proses transisi serta rencana masa depan. 

Cakupan Permasalahan: Hambatan-hambatan dan Kondisi
kondisi Kekhususan 

Berbagai kebutuhan anak dalam setiap proses perkembangan 
dan belajar wajib diakomodasikan dalam proses pendidikan di 
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sekolah maupun di dalam kelas. Kebutuhan khusus ini mengacu 
pada berbagai kesulitan yang mungkin muncul dalam sistem 
perkembangan individu dan pendidikan anak secara menyeluruh; 
baik dalam proses perkembangan dan belajar maupun yang muncul 
dari individu sendiri sehingga menghalangi bertemunya sistem 
dan kebutuhan individu untuk berkembang dan belajar. Penyebab 
hambatan perkembangan dan belajar yang sering diidentifikasikan 
diantaranya, adalah: 
1. Kecacatan 

Pengertian mengenai kecatatan berkaitan dengan defisit 
yang dialami oleh individu sehingga ketidakmampuan/gangguan 
yang dialami kemudian dapat disebut sebagai hambatan dalam 
belajar. Hambatan-hambatan tersebut meliputi: gangguan visual, 
pendengaran, bicara, kognitif, fisik, medis, dan psikologis. 

2. Bahasa dan komunikasi, 
Umumnya hambatan bahasa dan komunikasi muncul akibat 

dari: paksaan mengunakan bahasa tertentu dan berkomunikasi 
padahal tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 
sulit membangun kompetensi dalam proses belajarnya secara 
efektif; individu yang menggunakan bahasa isyarat tertentu 
dalam bela jar tidak memiliki akses berkomunikasi menggunakan 
bahasa isyarat tersebut; individu yang mengalami kesulitan 
berbahasa dan berkomunikasi yang berat mengalami berbagai 
hambatan perkembangan dan belajar sehingga diperlukan 
adanya suatu sistem komunikasi yang diperluas dan dapat 
menjadi alternatif dalam berkomunikasi. 

3. Keterbatasan pemahaman dan keterlibatan keluarga, 
Hal-hal yang sering menimbulkan keterbatasan dan 

minimnya keterlibatan keluarga diantaranya adalah: orang 
tua yang terbiasa menggunakan bahasa lisan sementara ada 
anggota keluarga yang mengalami kesulitan berbahasa lisan, 
kesulitan akibat kondisi tertentu yang teijadi pada salah satu 
anggota keluarga yaitu ketunanetraan sementara orang tua tidak 
mengerti Braille, minimnya informasi-informasi yang diberikan 
kepada orang tua mengenai perkembangan anak, kesulitan orang 
tua memahami perilaku dan emosi anaknya, tidak dilakukannya 
asesmen dan rencana masa depan yang dilakukan ahli dalam 
membantu orang tua, minimnya dukungan bagi anak yang lahir 
dari keluarga yang mengalami HIV I AIDS, dan masih adanya 
pemahaman umum bahwa hanya orang tua saja yang hams 
bertanggung terhadap anak-anak mereka. 
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4. Sosio~Ekonomi .< 

!lel!)agai hambatan yang discibabkan oleh. faktor sosial dan 
ekonoffii dapat disebutkan, .misaJnya: kemiskinan, buta.lnuuf, 
damp* alkohol d~n keketasan, ·. disfungsi dan ·peril&ktf S:~nti 
sosial, kehamilan usia dini, jumlah keluarga yang terlalu pesar, 
terlambat atau sama sekali tidak pernah sekolah, dsb. 

5. Sikap 
Hambatan utama adalah adanya sikap negatifdan penolakan 

terhadap keragaman/perbedaan dalam masyarakat sehingga 
menciptakan berbagai diskriminasi terhadap suku, kelas, 
kemampuan, jender , budaya, agama, kecacatan dan sebagainya. 

6. Peluang yang tidak seimbang antara program pendidikan dan 
kesempatan kerja 

Masih terbatasnya program-program belajar yang berke
sesuaian dan berkesinambungan dengan potensi-potensi 
individual yang unik, minimnya berbagai peluang dan alternatif 
belajar sepanjang hidup, dan hubungan yang kurang ideal antara 
pendidikan dan industri sehingga terbatas adanya berbagai akses 
dan peluang bekerja. 

Kondisi-Kondisi Kekhususan 
Anak Berkelainan dan Anak Berkebutuhan Khusus lainnya dapat 

berarti; salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi di bawah ini: 
• Tunanetra 
• Tunarungu 
• Tunawicara 
• Tunagrahita 
• Tunadaksa 
• Tunalaras 
• Berkesulitan Belajar 
• Lamban Belajar 
• Autistik 
• Gangguan Motorik 
• Korban penyalahgunaan narkoba dan atau psikotropika 
• HIV dan AIDS 
• Kelainan lainnya 
• Kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan atau sosial 

dapat berwujud gabungan yang disebut Tunaganda (RPP 
Penyelenggaraan & Pengelolaan, Juli 2006). 
Sementara beberapa fakta umum yang menunjukkan seringnya 

ditemui kasus-kasus anak berkelainan dan anak berkebutuhan 
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khusus lainnya dapat ditemukan dan dibaca di http://www.cdc.gov/ 
ncbddd/. Kasus-kasus gangguan dan hambatan perkembangan, 
umurnnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Autisme dan spektrumnya 

Gangguan perkembangan autisme dan spektrurnnya muncul 
sebelum usia 3 tahun dan akan mengikuti sepanjang hidup. 
Beberapa anak yang mengalami autisme dapat menunjukkan 
gejalanya di usia awal perkembangannya (sejak bayi). Lainnya 
mungkin bam terlihat setelah berusia 2 tahtm. Anak lainnya 
dapat berkembang secara 'normal' hingga usia 2 tahun kemudian 
perkembangannya berhenti atau hilang sama sekali. 

Anak dengan autisme beserta spektnunnya mungkin 
menunjukkan: 
• Usia 12 tahun tidak merespon ketika namanya dipanggil 
• Usia 14 bulan tidak mampu menunjuk pada sesuatu yang 

menarik minat (pesawat terbang di angkasa) 
• Usia 18 bulan tidak mampu bermain pura-pura 
• Menghindari kontak mata dan terlihat selalu menyendiri 
• Mengalami kesulitan mengenali perasaan orang lain atau 

menyampaikan perasaannya sendiri 
• Menunjukkan adanya keterlambatan bahasa dan bicara 
• Mengulangi suara-suara tertentu (babbling), kata-kata atau 

dialog-dialog tertentu dari apa yang didengamya (echolalia) 
• Memberikanjawaban yang tidak relavan hila ditanya 
• Mudah cemas dan frustrasi terhadap perubahan-perubahan 

kecil 
• Menunjukkan perilaku obsesifpada hal-hal yang diminati 
• Mengepak-kepakkan tangan, berputar, atau menggoyang

goyangkan tubuhnya 
• Menunjukkan respon yang unik terhadap suara, bau, rasa, 

penampilan, dan perasaan 
2. Cerebral Palsy (CP) 

Cerebral menunjukkan adanya kaitan dengan otak 
sementara palsy berarti adanya kelemahan atau persoalan 
dalam menggerakkan otot. Jadi CP adalah kelompok gangguan 
perkembangan yang mempengaruhi kemampuan individu untuk 
bergerak, menjaga keseimbangan dan postur tubuh akibat luka di 
otak maupun akibat adanya gangguan perkembangan. Seringkali 
CP terjadi sebelum kelahiran atau segera setelah kelahiran. 
Terdapat berbagai macam kondisi CP yang dapat dialami anak; 
bisa terlihat bergerak sangat kaku, lemas, atau sama sekali tidak 
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dapat b(!rgerak dan berjalan. Tanda utama adanya CP aqalah 
tertunda atau gagal dalam mencapai perkembangan mo~orik 
yang normatif. · 

Anak dengan CP mungkin menunjukkan: 
a. Balita usia 2 bulan yang menunjukkan adanya CP, mungkin 

akan: 
• Kesulitan mengontrol kepala bila diangkat 
• Adanya kekakuan pada kaki yang selalu menyilang bila 

diangkat 
b. Balita usia 6 Bulan dengan CP: 

• Kesulitan mengontrol kepala bila diangkat terns 
berkembang 

• Meraih dengan satu tangan, sementara tangan yang lain 
mengepal 

• Balita usia lebih dari 10 Bulan dengan CP: 
• Merayap dengan satu tangan dan kakinya karena tangan 

dan kaki lainnya digunakan untuk mendorong 
• Tidak mampu duduk sendiri 

c. Lebih dari 12 bulan: 
• Tidak mampu merangkak dan berdirinya dengan bantuan 
• Tidak mampu berjalan dan mendorong mainan yang 

beroda 
3. Gangguan Penglihatan 

Berarti bahwa visus seseorang tidak dapat dikoreksi hingga 
level 'normal'. Gangguan ini sangat bervariasi pada anak. Dapat 
teljadi akibat kerusakan pada mata sendiri a tau adanya persoalan 
di otak. Bayi dapat lahir tanpa kemampuan melihat atau dapat 
juga kemampuan penglihatan ini hilang kapan saja dalam 
tahun-tahun perkembangan individu. Usia-usia yang penting 
untuk memeriksakan penglihatan pada seorang dokter mata 
(ophthalmologist) adalah: begitu lahir hingga 3 bulan, 6 bulan 
hingga 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Gangguan Penglihatan 
mungkin terj adi bila: 
• Tertutupnya salah satu mata 
• Selalu melirik untuk melihat 
• Mengeluh sulit melihat atau segala sesuatunya kabur 
• Kesulitan membaca atau melihat segala sesuatunya secara 

dekat dan diarahkan ke mata 
• Selalu berkedip ketika membaca 
• Salah satu mata juga bisa terlihat menyilang (juling) 
• Salah satu atau kedua mata berair 
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• Salah satu atau kedua kelopak mata terlihat merah atau 
menjorok ke dalam. 

4. Gangguan Intelektual 
Dulu dikenal sebagai retardasi mental, namun instilah ini 

tergantikan dengan istilah yang lebih halus, yaitu: intelectual 
disability. Isitilah ini menggambarkan adanya keterbatasan 
individu dalam belajar dan mencapai level perkembangan yang 
diharapkan serta keberfungsiannya dalam kehidupan sehari
hari. Level gangguan bervariasi dari ringan - sedang - hingga 
berat. Anak dengan gangguan ini akan mengalami kesulitan 
menyampaikan perasaan dan keinginannya pada orang lain 
serta kurang mampu merawat dirinya scndiri. Perkembangannya 
terlihat lambat dibandingkan individu lain seusianya sehingga 
membutuhkan waktu yang panjang untuk belajar bicara, berjalan, 
berpakaian, makan sendiri, dan juga mengalami kesulitan di 
sekolahnya. Kondisi ini dapat te1jadi kapan saja, sejak lahir 
hingga sebelum usia 18 tahun. Penyebabnya mungkin luka atau 
penyakit di otak serta penyebab lain yang umum adalah sindrom 
Down, sindrom akibat alkohol selama kehamilan, kondisi 
genetis, dan infeksi sebeium kelahiran. Namun bartyak, kasus 
gangguan intelektual pada anak sebabnya tidak diketahui. 

Gangguan intelektual umumnya semakin mudah terlihat 
bila kondisi yang dialami semakin berat (parah), namun 
sulit ditentukan bagaimana pengaruhnya di kemudian hari. 
Kemungkinan tanda yang dapat terlihat pada anak: 
• Duduk, merangkak, atau berjalan lebih lama dibandingkan 

anak-anak seusianya 
• Terlambat menunjukkan kemampuan berbicara atau malah 

kesulitan untuk berbicara 
• Sulit mengingat segala sesuatunya 
• Sulit memahami aturan sosial 
• Sulit melihat dan memahami setiap hasil dari perbuatannya 
• Ketidakmampuan memecahkan persoalan 

5. Gangguan Pendengaran 
Gangguan pendengaran dapat telj adi 3: 1000 dan disebabkan 

oleh berbagai hal. Beberapa anak mungkin mengalami kehilangan 
pendengarannya secara temporer ketika cairan yang disebabkan 
infeksi, alergi dan demam masuk ke telinga bagian tengah. 
Kondisi ini juga akan mengakibatkan adanya kesulitan dalam 
berbicara. Beberapa anak mungkin kehilangan kemampuan 
mendengar secara permanen. Penyebabnya bervariasi; bayi 
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yang lahir prematur dan kekurangan berat badan, atau yang 
mengalami infeksi selama di dalam rahim ibu dapat mengalami 
gangguan pendengaran. 

Faktor genetik juga menunjukkan peluang 50% kejadian 
sehingga beberapa anggota keluarga mungkin ada lebih dari satu 
anggotanya yang kehilangan kemampuan mendengar. Sakit, · 
kecelakaan, obat tertentu, suara yang keras, dapat menyebabkan 
setiap individu mengalami gangguan pendengaran. Beberapa 
penyebanya dapat dihindari, misal: vaksinasi dapat mencegah 
terjadinya infeksi tertentu (meningitis) sebab lain yang dapat 
dicegah adalah lahir kuning Gaundice) yaitu dengan pencahayaan 
dan perawatan lainnya untuk mencegah bayi kuning. 

Tanda-tanda atau gejala dari gangguan pendengaran sangat 
berbeda dari satu anak dengan anak lainnya, sehingga kita perlu 
segera periksakan bila: 
• Sejak lahir hingga usia 4 bulan tidak pernah mencari atau 

melihat pada sumber suara yang diberikan 
• Usia 1 tahun belum/tidak bicara satu kata, seperti: 'mama', 

'dada', dsb. 
• Bila dipanggil namanya akan membalikkan kepala/tubuh 

hila melihat tetapi bila tidak melihat tidak dapat merespon, 
kondisi ini seringkali dianggap bahwa anak tidak perhatian 
padahal merupakan tanda kehilangan pendengaran baik 
secara parsial maupun permanen 

• Mungkin dapat mendengar suara-suara tertentu tetapi tidak 
mendengar suara-suara lainnya 

6. Ganguan Memusatkan Perhatian dan Hiperaktivitas 
Merupakan salah satu gangguan neurobehavior yang 

sering terjadi pada masa anak-anak. Ada dua tipe, satu yang 
inattentive sering disebut sebagai ADD (Attention Deficit 
Disorder) dan tipe lainnya adanya impulsivitas dan disebut 
sebagai ADHD (Attention Deficit/hyperactivity Disorder) . 
Umumnya diidentifikasikan pacta usia awal perkembangan anak 
dan seringkali bertahan hingga dewasa. Anak dengan gangguan 
memusatkan perhatian dan hiperaktivitas menunjukkan 
kesulitan untuk berkonsentrasi dan mengkontrol dorongan 
perilakunya sehingga mereka mungkin melakukan sesuatu tanpa 
berpikir hasil atau akibat yang akan terjadi. Pada kasus tertentu 
kondisi ini dapat ditunjukkan dengan aktif yang berlebihan. 
Hal yang biasa terjadi pada anak bila mereka kurang mampu 
berkonsentrasi dan menjaga perilakunya, tetapi pada anak 
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dengan gejala atau tanda-tandanya berkembang semakin berat 
sehingga proses belajar menjadi semakin sulit. Anak dengan 
ADHD mungkin menunjukkan: 
• Sangat sulit untuk fokus dan perhatian dan seringkali terlihat 

melamun 
• Terilhat tidak: mendengarkan 
• Mudah terganggu ( distraksi) dari satu kegiatan ke kegiatan 

lainnya di sekolah atau ketika berrrtain 
• Sering lupa 
• Selalu bergerak dan tidak bisa duduk: tenang secara 

konsisten 
• Bicara terlalu banyak 
• Bertindak dan berbicara tanpa berpikir 
• Sulit menunggu giliran 
• Sering menyela orang lain 

7. Specific Learning Disability (Dyslexia) 
Istilah dis1eksia (dyslexia) berasal dari 2 kata Yunani; dys 

yang berarti 'ketidakmampuan' dan lexia yang berarti 'kata'. 
Dis1eksia kemudian dipahami sebagai ketidakmampuan dalam 
perkatan tertulis. Isti1ah lain yang digunakan, meski tidak tepat 
ada1ah 'buta huruf' (word blindness or alexia) (William, 1996). 
Dis1eksia te1ah diperkenalkan oleh Prof. Rudolf Berlin seorang 
optalmotologist (Hammond & Hughes, 1999) pada tahun 1887. 
Ott (1997), mendefinisikan dis1eksia sebagai "satu gangguan 
pada anak -anak: yang gagal menguasai kemampuan membaca, 
menulis, mengeja wa1aupun mempunyai kemampuan intelektual 
yang normal dan te1ah menerima pendidikan yang mencukupi". 
Menurut Renwick (2001), 4% populasi seluruh dunia, signifikan 
mempunyai masalah disleksia. Di Amerika Syarikat, 5% -10% 
daripada jum1ah penduduknya mengalami disleksia, sementara 
itu kajian di Indonesia belum ada data yang jelas. Organisasi 
Dis1eksia Indonesia barn terbentuk 2010 lalu. Menggunakan 
angka statistik mungkin dapat disebutkan antara 5%-10% 
penduduk di Indonesia dapat mengalami ciri-ciri disleksia. 

Disleksia umumnya dikategorikan dalam tiga jenis yaitu: 
Disleksia Visual (dapat me1ihat dengan baik tetapi tidak 
dapat membedakan, membuat interpretasi atau mengingat 
apa yang dilihat; Disleksia Auditori (menghadapi masalah 
dalam menja1ankan aktivitas yang berkaitan dengan fungsi 
pendengaran); Disleksia Visual - Auditori atau Dysgrapia 
(menghadapi kesulitan menggunakan kedua indera, penglihatan 
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' ' 
dan pendengaran). Anak-anak dengan disleksia ini akan 
mengalami tekanan dan rasa rendah diri yang sangat negatif 
(British Dyslexia Association, 1999). 

8. Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) 
Merupakan istilah yang diberikan pada kelompok gangguan 

perkembangan yang diakibatkan oleh kondisi Ibu hamil yang 
minum alcohol (peminum). Spektrum gangguan ini dapat 
teijadi secara fisik (cacat), gangguan intelektual, dan perilaku 
serta kemampuan belajar lainnya. Beberapa anak dilaporkan 
memiliki campuran dari ganguan-gangguan perkembangan yang 
disebutkan. FASD dikenal sebagai penyebab utama teijadinya 
kelahiran bayi dengan gangguan intelektual. FASD, 100% dapat 
dicegah karena jika Ibu hamil tidak mengkonsumsi alkohol 
maka bayi yang akan lahir pun bebas dari FASD. Kondisi dan 
efek dari F ASD ini juga sangat bervariasi pada setiap anak. 

Anak dengan FASD mungkin menunjukkan: 
• Abnormal pada wajah, seperti adanya celah diantara bibir 

atas dan hidung ( celah ini disebut philtrum) 
• Ukuran kepala yang kecil 
• Tinggi badan di bawah rata-rata 
• Kurang berat badan 
• Koordinasi motorik yang buruk 
• Perilaku hiperaktivitas 
• Kesulitan memusatkan perhatian 
• Kemampuan mengingat yang rendah 
• Kesulitan di sekolah (matematika dan kesulitan belajar 

lainnya) 
• Hambatan bahasa dan bicara 
• Gangguan intelektual atau IQ yang rendah 
• Kemampuan memecahkan masalah yang rendah 
• Gangguan tidur dan menghisap jari seperti bayi 
• Gangguan penglihatan atau pendengaran 
• Gangguan pada fungsi hati, ginjal, dan tulang 

Deskripsi di atas tidak digunakan untuk menggantikan diagnosa 
medis maupun asesmen dari disiplin-disiplin ilmu yang terkait. 
Namun dapat disampaikan bahwa ABK menunjukkan adanya 
hambatan perkembangan dan belajar yang mempengaruhi proses 
akuisisi keterampilan mereka secara natural. Kita memandang 
mereka sebagai individu dengan individualitas yang unik sehingga 
dalam melakukan intervensi dan praktik pekerjaan sosial akan 
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mengikutsertakan beberapa implikasi bcrikut: 
1. Membantu para ABK dalam memahami individualitas individu 

lain yang tipikal 
2. Membuat dunia menjadi lebih berarti bagi para ABK 
3. Membantu individu lain memahami individualitas ABK 

Kompetensi-kompetensi Pekerja Sosial Anak dan Keluarga 
Tidak ada satu jenis metode yang secara khusus menjadi suatu 

intervensi yang efektif bagi semua ABK mengingat hambatan
hambatan dan potensi-potensi yang mereka miliki sangat 
beragam. Para Pekerja Sosial wajib berusaha menggunakan dan 
mengembangkan metode-metode yang secara empirik telah terbukti 
sebagai sebuah sistem intervensi yang telah teruji. Pedoman
pedoman yang dapat disampaikan penulis dari hasil penelitian meta 
analisis dengan isu individu berkebutuhan khusus adalah: 
1. Individu Berkebutuhan Khusus yang berusia di bawah 7 

tahun, obyektifitasnya ada pada peluang-peluang bersekolah 
(pendidikan inklusif). 

2. Individu Berkebutuhan Khusus yang berusia di bawah 12 
tahun, obyektifitasnya ada pada program-program fisik yang 
adaptif (permainan, hobi, dan olah raga), matematika adaptif 
(penggunaan uang dan pemahaman tentang waktu), rekreasi 
serta hubungan pertemanan. 

3. Individu Remaja dan Dewasa Berkebutuhan Khusus, 
obyektifitasnya ada pada persiapan pubertas, hubungan 
pertemanan, memanfaatkan wak-ru luang, altematif tinggal, dan 
persiapan keterampilan bekerja. 

4. lndividu Berkebutuhan Khusus yang membutuhkan perawatan 
kesehatan secara intensif, obyektifitasnya ada bagaimana 
membangun kesehatan fisik jangka panjang dan untuk 
mendapatkan hasil terbaik dalam perawatan kesehatannya. 

5. lndividu Berkebutuhan Khusus dengan kesulitan belajar 
yang berat, obyektifitasnya ada pada bagaimana mereka 
dapat memahami persoalan-persoalan perilaku dan mengatasi 
persoalan-persoalan perilaku. 
Agar praktik pekerjaan sosial bersama ABK dan keluarganya 

dapat dilaksanakan secara efektif, maka perlu dipahami kondisi
kondisi alamiah dari setiap kekhususan individu dan bagaimana 
kondisi itu berdampak tidak hanya bagi individu yang bersangkutan 
tetapi juga dalam konteks keluarga sebagai sistem. Pekerja Sosial 
wajib menyadari nilai-nilai pribadi mereka dan memaknai setiap 
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pengalamannya denganABK dan keluarga dan mengenali pengaruh 
situasi-situasi pribadi yang mungkin dialaminya dalam setiap sikap 
dan perbuatannya. Kompetensi-kompentensi yang dapat disebutkan 
untuk bekerja secara efektifbersama ABK dan Keluarga kemudian 
dapat disebutkan sebagai berikut: 
1. Memahami berbagai kondisi ABK termasuk di dalamnya 

pengetahuan mengenai: penyebab, pencegahan, perkembangan, 
konsekuensi, dan upaya pemulihan serta peningkatan 
keberfungsian sosial mereka 

2. Memahami aspek-aspek: biopsikososial, kultural, dan mitos
mitos atau kepercayaan yang mempengaruhi ABK dan 
keluarganya terhadap tahap-tahapan petkembangan kehidupan 
mereka 

3. Memahami dampak kehadiran ABK terhadap pengasuhan dan 
konsekuensi-konsekuensi orang tua kepada anak 

4. Memahami interseksi antara eksistensi ABK dengan, keluarga, 
komunitas, pranata sosial, dan masalah kesejahteraan sosial, 
misalnya: 
• Kekerasan dalam rumah tangga (penyiksaan dan 

ditelantarkan) 
• Gangguan mental dan kesehatan 
• Gangguan :fisik 
• Kriminalitas (kecenderungan menjadi korban atau risiko 

tindakan kriminal) 
• Kemiskinan, pengangguran, dan tidak adanya tempat tinggal 
• Pendidikan dan peluang-peluang bekerja 
• Kultur sosial yang tidak adil (tidak terbatas pada kecacatan 

saja) 
5. Menghargai pentingnya intervensi dini dan upaya-upaya 

pencegahan berkembangnya masalah yang lebih besar bagi 
individu, keluarga, maupun masyarakat 

6. Kemampuan untuk bekerjasama dan bersikap secara positif 
dengan para orang tua tanpa menghakimi 

7. Kemampuan mengidenti:fikasikan, mengevaluasi, dan 
menggunakan hasil-hasil penelitian terbaru yang relevan dengan 
isu ABK dan keluarga 

8. Kemampuan mengelaborasi teori-teori perkembangan dan 
dukungan-dukungan empirik dalam setiap intervensi dengan 
ABK dan keluarga kemudian mengevaluasi efektifitasnya 

9. Memahami Konsep Resiliensi; bagaimana faktor-faktor risiko 
dapat diturunkan dan bagaimana mempromosikan faktor-faktor 
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protektif pada ABK dan keluarga 
10.Kemampuan membantu ABK mengidentifikasikan dukungan 

formal maupun informal bagi perkembangan hidup mereka yang 
positif 

ll.Pengetahuan bagaimana mengakses surnber-sumber formal dan 
informal dalam masyarakat bagi pemenuhan kebutuhan ABK 
dan keluai:ga 

12.Kemampuan melakukan proses referral yang tepat dalam 
memberikan layanan dan dukungan bagi ABK dan keluarga 

13.Pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan sosial dan 
pendidikan yang berdampak bagi ABK dan keluarga 

14.Kemampuan memberikan advokasi secara individual dan 
kelembagaan untuk membantu ABK dan keluarga 

Melalui berbagai kompetensi di atas maka peran Pekeija Sosial 
Anak dan Keluarga di Indonesia dapat ditingkatkan dan diperluas. 
Peran tersebut dapat meliputi (tetapi tidak terbatas) pada: 
1. Menggunakan pengalamnnya sebagai seorang pekerja sosial 

untuk melakukan sesi individual selama 30 - 45 menit setiap 
harinya bersama dengan Anak dengan autisme, Anak dengan 
Down Syndrome, Anak CP, Anak dengan hiperaktivtas, Anak 
dengan Ketunarunguan, dsb. 

2. Bekeija sama dengan profesi lain untuk melakukan asesmen 
dan meningkatkan standar layanan berbasis komunitas bagi para 
ABK 

3. Menulis dan melakukan asesmen sesuai nilai dan teknik yang 
dianut oleh seorang Pekeija Sosial 

4. Melakukan wawancara bersama keluarga dalam proses asesmen 
dan penelitian terhadap berbagai situasi yang mereka alami 

5. Memberikan informasi dan dukungan konseling bagi keluarga 
dan penggunajasa layanan pekeijaan sosial 

6. Berpartispasi dan mengadakan pertemuan tim yang bersifat 
multidisiplin ilmu 

7. Mengorganisasikan dan melakukan pelatihan-pelatihan klinis 
bagi relawan yang bekeija di pusat-pusat layanan terapi, dan 
institusi terkait lainnya 

8. Melakukan workshop bagi keluarga untuk menyediakan 
informasi mengenai bagaimana berinteraksi dan melakukan 
berbagai kegiatan bersama ABK 

9. Meluangkan waktu bersama orang tua ABK dan bersama mereka 
mencari solusi dalam mengembangkan berbagai permainan dan 
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kegiat'!P.-lproduktif laihnya bersam~ anak l 

lO,Meng&fjlpil peluang untuk dapat Jrielakukan tuga~ cia~ peMfP.lan 
'yang bijJcan core seorang pekeija sosial tetapi dipeflUkan 
juga, mfsalnya: penggalangan dana, pemesan~n perala~rit~an 
perlengkapan pendidikan bagi ABK 

Penutup 
Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan berkaitan 

dengan isu ABK dan keluarga, walaupun terdapat kemajuan yang 
mulai mengarah pada kultur sosial yang inklusif dan adil bagi 
semua. Namun demikian pengetahuan dan kesadaran akan persoalan 
individu berkebutuhan khusus dalam praktikpekerjaan sosial hatus 
selalu ditingkatkan. Beberapa pokok pemikiran yang kemudian 
dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah: 
1. Profesi Pekerjaan Sosial memainkan peran penting dalam 

penanganan masalah Individu Berkebutuhan Khusus yang 
efektif. 

2. Intervensi dini sangat penting di dalam kelompok kecil dengan 
berbagai tingkat kemampuan ABK karena mereka masih berada 
dalam tahap perkembangan formatif. 

3. Perlunya strategi-strategi untuk mengembangkan akses dan 
partisipasi bagi ABK, misalnya: akses fisik untuk bersekolah, 
akses akademis dan kurikulum serta dan pengajaran melalui 
penyesuaian dan dukungan yang disesuaikan dengan kemampuan 
mereka. 

4. Praktik Pekerjaan Sosial dengan isu Anak dan Keluarga perlu 
dipahami sebagai bagian integral dari reformasi sosial secara 
menyeluruh. 

5. Hukum dan kebijakan yang mendukung hak universal atas akses 
dan partisipasi yang setara harus diterapkan pada semua anak 
termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. 
Penting bagi seorang Pekerja Sosial melihat potensi perubahan

perubahan dewasa ini dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM) 
dan ekonomi. Solusi praktis harus dikembangkan melalui contoh 
bersama dan cara-cara baru dalam berkomunikasi dengan disiplin 
ilmu lain yang bekerja bagi individu-individu berkebutuhan khusus 
di negeri ini. Selanjutnya Pekerjaan Sosial wajib berperan untuk 
mengembangkan kapasitas dan mendidik kelompok-kelompok dan 
organisasi-organisiasi yang mengakomodasikan kebutuhan ABK 
demi meningkatkan kesadaran masyarakat. * 
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BAB VIII 

KOMPETENSI PEKERJAAN SOSIAL 
DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS 
ADAT TERPENCIL 

Oleh T. Martina Marwanti* 

Latar belakang 
Tidaklah mudah memberdayakan Komunitas Adat Terpencil 

(KAT). Maklum mereka masih memegang teguh nilai, norma, 
dan adat istiadat yang kuat, dengan tempat bermukim yang sulit 
dijangkau, dan masih menggunakan peralatan sederhana untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyak kasus yang menunjukkan 
bahwa alih-alih pemberdayaan, namun yang terjadi suatu keadaan 
ketidakberdayaan bagi KAT, seperti: keterasingan (alienation) 
terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi sumber 
kehidupannya, tercerabutnya akar budaya yang menjadi pedoman 
bagi hidup mereka, meningkatnya ekskalasi konflik internal maupun 
eksternal di kalangan mereka, dan sebagainya. 

Patut diketahui bahwa Komunitas Adat Terpencil (KAT) 
merupakan bagian dari masyarakat. Khususnya masyarakat 
Indonesia yang dikenal dengan masyarakatnya yang multietnis 
dan multibudaya, memiliki keunikan dan kekhasan masing
masing. Keragaman budaya tersebut dapat menjadi suatu hal yang 
positif bila dikelola dengan baik. Dengan tidak mena:fikan bahwa 
keragaman tersebut dapat pula menjadi sumber potensial terjadinya 
masalah sosial, tentunya bila tidak dikelola dengan baik. 

Dalam istilah asing, padanan yang agak mendekati pengertian 
KAT, adalah indigeneous communities, forgotten communities, 

* T. Martina Marwanti adalah pegiat Pusat Kajian Komunitas Adat Terpencil, 
STKS Bandung. 
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tribal cpmmunities, people in the i19land areas, native communities . . · 
~ebenafu~a i~tilah terse but be}um sepenuhnya dapatqiengg~tpP'flrfan ·. 
~arakteq~Jik KAT df Indonesia, karena istilah ·tersebu! c~n~enmg 
memiliki ~rti konotatif negatif. Oleh karenanya Kementeriali Sosial · 
RI menggunakan nomenklatur atau peristilahan "KomunitaS'Adat 
Terpencil (KAT)"~ 

Komunitas adat terpencil (KAT) sebagai bagian dari masyarakat · 
Indonesia adalah kelompok masyarakat yang terisolasi, baik secara 
fisik, geografi, maupun sosial budaya. Pengertian KAT dahulu r 

masyarakat terasing, adalah "kelompok sosial budaya yang bersifat , 
:'; 

ldokal da
1
n terpencbarikserta ~~ angk atau ~elum terlibat d1 ~~akm(jaririgan ~ 

an pe ayanan a sosm , e onom1, maupun po 111 Keppres ~ 

No.lll Tahun 1999). ·~, 
Berkaitan dengan upaya pemberdayaan Komunitas Adat 1 

--'i 

Terpencil (KAT), pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI .~ 
:;t 

telah melakukan upaya pemberdayaan sejak tahun 1972. Upaya 
tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan 
yang meliputi berbagai kegiatan, antara lain: penataan pemukiman, 
penyuluhan, pelayanan, bantuan sosial, serta pembangunan 
komunitas (community development) yang tersebar di 27 provinsi. 

Sebagian besar KAT ini bertempat tinggal di daerah terpencil 
dan sulit dijangkau. Pranata sosial dalam KAT ini umumnya 
bertumpu pada hubungan kekerabatan yang sangat terbatas dan 
homogen. Kehidupan mereka sehari-hari masih didasarkan pada 
interaksi tradisional yang bersifat biologis ( darah dan ikatan tali 
perkawinan). 

Ditinjau dari mobilitas mereka secara geografis, KAT umumnya 
berada di daerah pedalaman, hutan, pegunungan, perbukitan, laut, 
rawa, pantai, pulau-pulau kecil, serta perbatasan pulau terluar. 
Tempat tinggal mereka cenderung bercirikan isolasi tatanan sosial 
geografis. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, baik ke 
maupun dari kantong-kantong kehidupan KAT, sangat berpengaruh 
terhadap upaya untuk memberikan layanan pembangunan kepada 
komunitas tersebut. 

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Pemberdayaan 
KAT Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2010, populasi KAT 
berjumlah 213.050 kepala keluarga (KK), yang sudah diberdayakan 
75.621 KK, sedang diberdayakan 7.006 KK, dan bel urn diberdayakan 
127.699 KK. Persebaran KAT ada di 27 provinsi, 259 Kabupaten, 
1.031 Kecamatan, 2.263 Desa, dan 2.935 lokasi pemukiman. 

Permasalahan yang dialami KA.T, secara internal yaitu: 
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terbatasnya akses pelayanan sosial dasar; terpencil, terisolir, sulit 
dijangkau; teknologi sederhana dan belum mengenal budidaya; 
ekonomi subsisten bahkan rawan pangan; sumber terbatas 
dan menurunnya kualitas lingkungan. Secara ekstemal yaitu: 
kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya; kurangnya perhatian 
pemerintah daerah; terbatasnya peran masyarakat, LSM, dan dunia 
usaha dalam pemberdayaan KAT (Dit.PKAT, KEMENSOS, 2010). 

Masih banyaknya populasi KAT yang belum diberdayakan dan 
masih ditemukannya berbagai permasalahan yang dialami KAT 
mengandung makna bahwa berbagai upaya pemberdayaan KAT 
sangat diperlukan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 

· Dalam hal ini seorang pekeija sosial sebagai salah satu aktor dari 
pemberdayaan KAT perlu meningkatkan kompetensinya baik dalam 
hal pengetahuan (knowledge), nilai (value) dan ketrampilan (skill). 

Kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan (knowledge) 
1. Pengetahuan tentang pekerjaan sosial mikro dan makro (Case 

Work, Group Work, Comunity organization, Community 
development). 

2. Pengetahuan pekerjaan sosial yang umum (General social work 
knowledge) yang mencakup: Pelayanan sosial dan kebijakan 
sosial (social policy dan services), Tingkah laku manusia 
dan lingkungan sosialnya (human behavior and the social 
environment), dan Metoda praktik pekerjaan sosial (methods of 
social work practice). 

3. Pengetahuan tentang pemberdayaan (pengertian, prinsip, filosofi, 
strategi, dan proses pemberdayaan) 

4. Pengetahuan tentang kebudayaan (pengertian, hakekat, unsur, 
dan nilai budaya; dinamika kebudayaan, komunikasi antar 
budaya, kearifan lokal, keanekaragaman budaya). 

5. Pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Atas 
Tanah Ulayat, dan Hak atas Kekayaan Budaya. 

6. Kepekaan pekeija sosial dapat ditingkatkan dengan menambah 
pengetahuan mereka, khususnya pengetahuan antropologis, 
sosiologis, dan psikologi lintas-budaya. Oleh karena itu 
pemahaman ketiga pengetahuan tersebut dapat memberikan 
landasan yang kuat bagi pekeija sosial dalam melakukan ragam 
tugasnya di tengah masyarakat yang multi etnis. 

Kompetensi yang berkaitan dengan nilai (value) 
I. Nilai yang menjamin hak prosedural dan hak substansial KAT. 
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Hak prosed ural diantaranya adalah hak untuk berpartisipas4 hak 
atas informasi, dan :Qak untuk berpcndapat. Hak-hak prosedural 
inilah yang akan memberikan jaminan bagi KAT sebagai 
bentuk partisipasi aktif warga masyarakat untuk menuntut hak
hak substansial yang harus dipenuhi oleh pelaku perubahan 
(pemerintah), yaitu hak untuk hidup, hak atas pekerjaan, hak ' 
atas pangan, hak untuk mengakses dan mengontrol sumber daya 
alam, hak atas tanah hak atas ekspresi budaya, hak atas rasa 
aman, hak untuk memperoleh keadilan, dan sebagainya. 

2. Multikulturalisme adalah ide yang menekankan pentingnya 
saling penghormatan antara berbagai kelompok masyarakat 
yang memiliki kebudayaan berbeda, . penghormatan yang 
memungkinkan setiap kelompok, termasuk kelompok minoritas, 
untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami 
prasangka buruk dan permusuhan (Dubois dan Miley, 1992: 
57). Multikulturalisme adalah sebuah prinsip keterbukaan 
bagi persamaan dan kemampuan untuk mengakui dengan 
baik, diantara orang-orang lain yang tidak kita kenai dengan 
baik (Watson, 2000: 87). Oleh karenanya dengan memahami 
pendekatan multikulturalisme, dapat menumbuhkan sikap 
toleransi, saling menghargai dan terbuka dengan perbedaan. 

3. Pekerja sosial sebagai pelaku pembaharuan harus menghindari 
anggapan: serba tahu, serba bisa, lebih pandai, lebih mampu, 
dan sebagainya. Sebaliknya warga KAT sebagai penerima 
pembaruan dianggap: tidak berdaya, lemah, tidak mampu, tidak 
mau berusaha, tidak punya aspirasi, tidak mau berpartisipasi, dan 
sebagainya 

4. Hal utama yang harus dipertimbangkan oleh pekerja sosial dalam 
melakukan intervensinya apakah upaya intervensi sungguh
sungguh akan bermanfaat bagi klien atau penduduk sasaran. 
Ini merupakan persoalan yang kadang-kadang diabaikan oleh 
badan-badan pemerintah, tetapi hal itu menjadi pertimbangan 
penting bagi para pekerja sosial profesional yang terikat pada 
prinsip relativitas. Artinya pertimbangan manifest dan Iaten 
haruslah diperhatikan 

5. Anti penekanan, anti pemaksaan, tidak diskriminatif, dan 
menjunjung tinggi HAM karena pekerja sosial sudah dibekali 
nilai-nilai budaya setempat sehingga kemungkinan timbunya 
konflik dan benturan kebudayaan akan dapat dihindari. 

6. Tidak masuk dalam perangkap kesalahan katakonik (cathaconic 
error), yakni suatu kesalahan dimana orang mengadili sesamanya 
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~·.·· 

berdasarkan kategori atau nilai-nilai melekat dalam dirinya, 
tanpa melihat konteks masyarakat setempat yang bersangkutan. 

7. Tidak dapat membenarkan alasan-alasan teknis yang dianggap 
murah dari sisi biaya ekonomi, seringkali dijadikan legitimasi 
untuk mengalahkan alasan pendekatan budaya. Dari sisi sosial, 
kurangnya perhatian terhadap faktor budaya ini, justru dapat 
menyebabkan biaya tinggi; rendahnya. partisipasi, tidak adanya 
sustainibilitas dan bahkan stabilitas tidak tetjamin. 

Kompetensi yang berkaitan dengan ketrampilan (skill) 
1. Perlindungan dan advokasi. Perlindungan KAT adalah 

upaya melindungi terhadap hak hidup, hak berkeluarga dan 
melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, memperoleh 
keadilan, kebebasaan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, dan 
tumt serta dalam sistem pemerintahan. Advokasi adalah upaya 
memberikan pendampingan, perlindungan dan pembelaan 
terhadap seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat 
yang dilanggar haknya. 

2. Penyadaran masyarakat dikenal dengan istilah consciousness 
raising atau consciousness conscientization. Istilah tersebut 
dalam kegiatan pengembangan masyarakat menunjukkan 
serangkaian upaya memberikan pengertian kepada masyarakat 
tentang keadaan masyarakatnya, termasuk masalah atau 
kebutuhan yang belum terpenuhi dan potensi atau sumber yang 
ada, sehingga mampu mengapresiasi keadaan tersebut dengan 
pemikiran rasional untuk memahami tindakan apa yang perlu/ 
hams dilakukan, mengapa perlu dilakukan, dan manfaat apa 
yang diharapkan dapat diperoleh dari tindakan tersebut. 

3. Sensitivitas budaya mempkan faktor penting yang hams dicermati 
oleh peketja sosial dalam menerapkan upaya untuk mengatasi 
persoalan pada lingkungan tertentu (Watson, 2000). Sensitivitas 
budaya melibatkan kepekaan masyarakat tertentu terhadap 
permasalahan yang mereka hadapi dan kepekaan peketja sosial 
dalam menanggapi kepekaan masyarakat yang mereka hadapi. 
Kondisi-kondisi yang dinilai penting oleh peketja sosial belum 
tentu dinilai sama oleh anggota masyarakat. Kepekaan peketja 
sosial untuk menyikapi masyarakat adalah untuk menghindari 
kesalahpahaman ketika suatu intervensi dilakukan. 

4. Pendampingan sosial. Masyarakat tidak menginginkan seorang 
pendamping yang datang hanya untuk menolong mereka, 
Ketimbang sekadar memberi bantuan uang atau barang begitu 
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saja, seorang pendamping diharapkan dapat melihat dan 
merasakan perjuangan masyarakat dan kemudian beljuang 
bersama membangun kehidupan, menata kesejahteraan (Suharto, 
2010: 65). 

5. Sosialisasi dan dialog: membangun relasi, meningkatkan motivasi 
dan kerjasama, mengaktifkan dan meningkatkan partisipasi ·dan 
interaksi sosial diantara kelompok-kelompok yang ada. 

6. Penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki 
oleh setiap individu ( dalam masyarakat), kelembagaan, maupun 
sistem atau jejaring antar individu dan kelomok/organisasi 
sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di 
aras global. 

Penutup 
Wacana alternatif dalarn bidang pekerjaan sosial (an alternative 

discourse in social work) rnenunjukkan betapa pentingnya pekelja 
sosial dibekali rnuatan lokal dalarn pendidikan budaya yang 
dimaknai sebagai pemerdekaan untuk lebih rnengenal diri dan 
lingkungannya. Oleh karenanya peningkatan kornpetensi pekeljaaan 
sosial dalarn pernberdayaan KAT adalah suatu hal yang rnutlak 
harus dilakukan. Walaupun ini hanyalah salah satu cara dari sekian 
banyak cara untuk mernberdayakan KAT, kiranya dapat digunakan 
sebagai acuan/refensi dalarn upaya rnendorong para pekelja sosial 
untuk melakukan tindakan kongkrit rnemberdayakan rnasyarakat, 
khususnya KAT secara rnaksirnal. * 
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BABIX 

STUDI TENTANG LANSIA (AGING STUDY): 
UPAYA MENCARI KOMPETENSI DAN 
KURIKULUM BARU BAGI 
ILMU PEKERAJAAN SOSIAL DI INDONESIA 

Oleh Siti Napsiyah Arifuzzaman* 

Latar belakang 
Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat dunia, akhir-akhir ini 

telah memasuki fase peningkatan demografis yang sangat signifikan. 
Data menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia dua tahun terakhir 
mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2007. Jumlah 
penduduk Ian jut usia sebesar 18,96 juta jiwa dan meningkat menjadi 
20.547.541 pada tahun 2009 (U.S. Cencus Bureau, International 
Data Base, 2009). Jumlah ini termasuk terbesar keempat setelah 
China, India dan Jepang. Karena usia harapan hidup perempuan 
lebih panjang dibandingkan laki-laki, maka jumlah penduduk lansia 
perempuan lebih banyak dibandingkan laki--laki (11 ,29 juta jiwa 
berbanding 9,26 juta jiwa). Sedangkan Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) menjelaskan bahwa penduduk lansia di Indonesia pada 
tahun 2020 mendatang sudah mencapai angka 11,34% atau tercatat 
28,8 juta orang, balitanya tinggal 6,9% yang menyebabkan jumlah 
penduduk lansia terbesar di dm1ia.1 

Indonesia dapat digambarkan dengan "piramida berbalik" artinya 
jumlah usia tua (lansia) lebih besar dibandingkan denganjumlah usia 
muda (produktif). Penyebabnya adalah karena meningkatnya tingkat 
harapan hidup masyarakat Indonesia; dan turunnya mortalitas dan 
fertilitas. Fenomena ini menjadi isu dan gejala dunia dimana teijadi 

* Siti Napsiyah Arifuzzaman adalah Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, 
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 
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ledakan penduduk yang diakibatkan oleh "baby boomer" yang masa 
kini telah memasuki usia tua (elder). · 

Dalam konteks itu, perlu dilakukan sebuah kerangka intervensi ·· 
yang disumbangkan oleh pekerja social bagi kelompok lansia di · .. 
Indonesia. Yang dilakukan adalah belajar dari Negara lain dengan 
cara mengadaptasi (adapt) dan bukan mengadopsi (adopt) .,,·.,t,. ..... ,j. 

kebijakan dan sistem pelayanan (socialpolicy and social service) 
yang telah mereka lakukan bagi kesejahteraan sosial. Oleh karena 
itu, tulisan ini berusaha mencari model/kerangka intervensi yang 
sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan lansia di Indonesia. 
Karena fokus kepada intervensi merupakan salah satu ciri dari 11mu 
kesejahteraan sosial. 

Masih sangat sedikit jumlah peneliti yang melakukan penelitian 
tentang perrnasalahan lansia di Indonesia. Penelitian tentang populasi 
lansia lebih banyak dilakukan di negara maju.2 Oleh karena, isu 
mengenai lansia menjadi tidak begitu popular di kalangan akademik 
khususnya di perguruan tinggi dan universitas seluruh Indonesia. 
Penelusuran penulis membuktikan bahwa kalaupun lansia sudah 
menjadi salah satu bidang studi di beberapa perguruan tinggi namun 
masih cenderung berbasis medis (medicine) dan fisik (physical). Dan 
belum ada pengkajian mengenai lansia dalam perspektif pekerjaan 
sosial yang lebih berbasis kepada aspek psikologis dan emosional 
(psychological and emotional). 

Hal tersebut penulis anggap penting dalam rangka mencari 
pemahaman terhadap permasalahan lansia dan kebutuhan lansia di 
masa yang akan datang. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan 
untuk menawarkan bahwa studi lansia agar dapat dipertimbangkan 
sebagai salah satu pilihan mata kuliah di perguruan tinggi Indonesia 
yang memiliki jurusan pekerjaan/kesejahteraan sosial. 

Kerangka Teoritis (theoretical framework) 
1. Pekerjaan Sosial 

Pekerjaan/kesejahteraan sosial telah banyak didefinisikan 
baik secara teoritis maupun praktis. Dalam konteks ini penulis 
mengacu satu definisi yang disampaikan oleh Ikatan Pendidik 
Pekerja Sosial Indonesia (IPPSI), yaitu profesi pemberian 
bantuan untuk penyelesaian masalah, pemberdayaan dan 
mendorong perubahan sosial dalam interaksi manusia serta 
lingkungannya pada tingkat individu, keluarga, kelompok dan 
masyarakat untuk meningkatkan keseahteraannya. Pekerjaan 
sosial mendasarkan intervensinya pada teori perilaku manusia 
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dan lingkungan sosial serta prinsip-prinsip hak asasi manusia 
dan keadilan dengan memperhatikan faktor budaya masyarakat 
Indonesia. 3 

2. Lansia dan Kebijakan Pembangunan Nasional (Social Policy and 
Social Service) 

Kebijakan dan implemensi pembangunan nasional yang 
diselenggarakan oleh pemerintah hendaknya dilakukan secara 
terintegrasi dan tidak diskriminatiftethadap kelompok tertentu 
hanya karena berdasarkan perbedaan umur, jenis kelamin, ras, 
agama, wilayah, dan sebagainya. Perspektif Anti Oppression 
Approach4 harus dijadikan sebagai pedoman bagi pekerja sosial. 
Hal ini karena penulis melihat adanya "peminggiran terhadap 
kelompok usia tua (lansia) dalam berbagai program yang dibuat 
oleh pemerintah. 

3. Kompetensi utama dalam bidang k..'lowledge-skill dalam 
Pekerjaan Sosial 

Menanggapi secara kritis struktur sosial yang tidak sesuai 
(adequate), diskriminasi, tekanan-tekanan dan ketidakadilan 
sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi keberfungsian 
dan perkembangan manusia pada setiap tahap perkembangannya; 
Mampu menerapkan pengetahuan tentang perilaku manusia, 
perkembangan manusia dan lingkungan sosialnya yang secara 
khusus mempengaruhi interaksi manusia dalam lingkungannya; 
Memiliki pengetahuan tentang tradisi, kebudayaan, keyakinan, 
kepercayaan, dan kebiasaan yang mempengaruhi keberfungsian 
dan perkembangan manusia pada setiap tahap perkembangannya; 
termasuk bagaimana dalam hal menentukan sumber-sumber 
dan/atau hambatan-hambatan untuk tumbuh berkembang.5 

4. Lanjut Usia (lansia) dan Gender 
Sudah menjadi nilai dalam masyarakat bahwa laki-laki 

bekeija dan perempuan menjaga keluarga. Oleh karena itu, 
perempuan secara sistemik dicitrakan sebagai kelompok yang 
dapat bergantung kepada suami (dependent) baik secara fisik 
maupun secara ekonomi. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai 
berikut: 

"It has been a tenacious twentieth-century value that men 
work and women raise families. Such a division stood at 
the heart of the Beveridge Report (1942) which assumed 
explicitly that married women would not require social 
security since they could depend on their husbands' 
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resources.6 The inferior position occupied by women is 
replicated across all key areas of economic and industrial 
life. In education, males tend to predominate in those areas 
of study and lead to the better paid careers. 7 

Kebijakan Jaminan Lanjut Usia (lansia) yang bersifat 
Universal 

Hidup sejahtera adalah hak setiap orang apalagi bagi lanjut 
usia (lansia) karena secara ekonomi dan sosial mereka adalah 
orang yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi negara c( 

(seperti pembayar pajak yang taat, pekerja yang profesional, ayah! ~ 

ibu yang baik bagi keluarganya, dan sebagainya). Maka, program ·.~ 

kesejahteraan lansia harus dijadikan sebagai prioritas pembangunan. l 
Seperti sistem jaminan hari tua yang ada saat ini bersifat parsial. ·1 
Yaitu hanya ditujukan kepada kelompok lansia tertentu dan dengan .:~ 
persyaratan tertentu. Seperti Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) .~ 

·1 
yang hanya diberikan kepada lansia yang telah memenuhi 16 
kriteria (seperti sudah tidak dapat bergerak dna membutuhkan 
orang lain (bed ridden), bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dll), 
sistem pensiun yang hanya diterima oleh mereka yang bekerja di 
sektor formal pemerintahan (seperti PNS, tentara, polisi dan di 
badan negara lainnya) serta yang bekerja di perusahaan besar rnilik 
negara (BUMN) dan lain-lain. Oleh karena itu, jika memungkinkan 
kebijakan yang dibuat kedepan harus dapat membuat sistem 
perlindungan a tau jaminan hari tua yang berlaku bagi semua lansia 
(universal). 

Keberhasilan pembangunan sosial sangat ditentukan oleh 
beberapa faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini 
sebagaimana diungkapkan oleh T. Sumarno Nugroho, pertama, 
kemampuan masyarakat mengenal masalah mereka sendiri. 
Masyarakat seringkali tidak memahami permasalahan yang ada pada 
lingkungannya; kedua, keinginan dan ikut sertanya masyarakat untuk 
mencari alternatif pemecahan masalah. Dalam mencari alternatif 
pemecahan masalah, masyarakat mungkin memerlukan bantuan 
dari para pelaku perubahan. Wujud bantuannya adalah masyarakat 
memulai menyelesaikan masalahnya dari gagasan mereka sendiri 
sehingga berbagai kegiatan pengulangan masalah dan usaha-usaha 
kesejahteraan sosial menjadi milik dalam kehidupan mereka sehari
hari; ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan usaha 
kesejahteraan sosial. Masyarakat dilibatkan dalam mengadakan, 
memulai, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan. 
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Dalam dimensi kehidupan masyarakat yang memiliki permasalahan 
kehidupan yang kompleks, diperlukan kehadiran seorang atau 
sekelompok orang agen perubahan untuk berperan sebagai: katalis, 

· pemberi solusi, pembantu dalam proses, dan sumber penghubung.8 

Ageisme: Fenomena Barn dalam Era Kapitalisme Global 
Secara internal, kelompok usia tua (lansia) mengalami problem 

tersendiri, misalnya menjadi tua adalah sesuatu yang sangat 
menakutkan bagi mereka. Bagi laki-laki menjadi tua yang sering 
ditandai dengan masa pensiun (retirement) adalah masa yang tidak 
menyenangkan karena mereka akan terlepas dari pekerjaan dan 
rutinitas yang dilakukannya setiap hari. Mereka akan mengalami apa 
yang sering disebutkan orang dengan post power syndrome sehingga 
secara sosial dan emosional ini akan sangat berpengaruh bagi 
mereka. Menurut Schwartz dan Peterson (1989) fase ini merupakan 
fase terpisahnya seseorang dari lingkungannya (disengagement 
theory).9 

Sedangkan bagi lansia perempuan ketakutan tersebut lebih 
didasari kepada kehilangan kecantikan tubuhnya (body) yang akan 
berdampak pada kehilangan segala-galanya, seperti kepercayaan 
diri, takut kehilangan pasangan, dan sebagainya. Mereka akan 
melakukan hal apapun dalam rangka menutupi permasalahan yang 
sebenamya dalam diri mereka. Hal ini dikarenakan oleh beberapa 
faktor, diantaranya adalah karena menjadi ketakutan mereka adalah 
dampak sosial dan psikologis yang akan mereka alami jika mereka 
menjadi "tua". Kenyataan bahwa terjadi "pengekslusian" terhadap 
kelompok umur tua di beberapa aspek kehidupan seperti lapangan 
peketjaan ataupun status sosial. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh 
Anna Tsing sebagai berikut: 

Even if our bridge aims toward the most lofty universal truths 
-the insights of science, the freedom of individual rights, the 
possibility of wealth for all- we find ourselves hemmed in by 
the specificity of rules and practices, with their petty prejudices, 
unreasonable hierarchies, and cruel exclusions. We must make 
do, enmeshing our desires in the compromise of practical 
action. 10 

Eksklusi yang dialami oleh kelompok tua, tercermin dalam 
sikap global yang tergabung dalam kelompok "ageisme' (yaitu suatu 
kelompok yang menentang dan membenci kelompk tua). Bahkan 

Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosia/ di Indonesia 89 



dalam tataran ekstrim terdapat sebutan "agephobia" yaitu orang 
yang benar-benar takut menjadi tua dan resis kepada orang tua. 

Sayangnya, ketakutan untuk menjadi tua tersebut dijadikan 
ladang tersendiri oleh pasar (kapitalisme) global untuk menciptakan 
dan memasarkan suatu produk yang dapat memperlambat penuaan. _ 
Misalnya banyak sekali produk "anti tua" (anti aging) yang 
tujuannya untuk merayu para konsumen agar mereka percaya 
bahaya produk tersebut akan dapat mempertahankan muka dan 
tubuh mereka tetap terlihat muda dan menarik. Bahkan penggunaan 
kata "anti" bermakna sangat dalam, mengandung unsur penolakan 
terhadap proses alam yang suka atau tidak suka setiap orang pasti 
akan mengalaminya. 

Kajian ini menjelaskan tentang pentingnya upaya penyadaran 
(awareness) 11 kepada semua pihak yang terkait baik dalam ranah 
pemerintahan yang memiliki kuasa untuk membuat kebijakan agar 
setidaknya jika tidak mungkin memprioritaskan kepentingan dan 
kebutuhan lansia, pemerintah dapat menjadikan "aging" sebagai 
paradigma bam. Kalau dalam wacana GENDER diusulkan program 
gender mainstreaming program, maka kajian ini pada dasamya 
untuk mengawali aging mainstreaming program. 

Lansia dan Gender 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penduduk kelompok tua 

dari kalangan perempuan jauh melebihi jumlah laki-laki. Mengapa 
demikian? Karena faktanya di negara Indonesia yang masih 
memiliki sistem patriarki, kelompok perempuan menikah rata-rata 
umurnya di bawah umur laki-laki, sehingga ketika tua dan suaminya 
sudah meninggal, namun perempuan tersebut masih hidup. Selain 
itu, diputuskannya perempuan menikah di usia muda mengakibatkan 
perempuan semakin bergantung (dependent). Perempuan memiliki 
sumber yang lebih sedikit, memiliki pendapatan yang lebih rendah, 
dan memiliki pengalaman kerja yang lebih sedikit. 

Menurut Andrew Armitage (2003) dalam setiap kategori umur, 
perempuan berada dalam kemiskinan dibandingkan dengan laki
laki. 12 Pernyataan ini dipertegas oleh pendapat Breman dan Wiradi 
(2002) yang menyatakan bahwa problem ekonomi yang dihadapi 
oleh lansia adalah "the under class of ultra poor" karena situasi 
yang mereka hadapi. Kemiskinan adalah permasalahan utama yang 
dihadapi oleh perempuan usia tua (lansia perempuan). Kemiskinan 
lansia di Indonesia tidak hanya dialami oleh mereka yang tidak 
memiliki dana pensiun akan tetapi juga bagi mereka yang memiliki 
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pensiun sekalipun. Mereka semakin tergantung kepada orang lain 
dan seharusnya bergantung kepada pemerintah sebagai lembaga 
yang bertanggung jawab dalam memberikan hak-hak mereka. 

Oleh karen a itu, untuk mengurangi be ban kemiskinan di kalangan 
lanjut usia, yang dapat dilakukan oleh kita adalah menghilangkan 
atau setidaknya mengurangi sistem patriarki dan seksisme di 
Indonesia. Yaitu melalui gender strategic interest. Pendekatan ini 
diyakini akan dapat memasukkan program pembangunan sadar 
gender yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat semua 
golongan umur dan jenis kelamin. Hal yang terpenting da1am 
pendekatan ini adalah keberanian untuk "memaksa" memasukkan 
keberpihakan terhadap gender dalam strategi pembangunan. Tanpa 
"dipaksa" untuk menyadari perbedaan bahwa gender itu masalah/ 
kendala itu menjadi sangat penting. Bahkan ketika presidennya 
Indonesia perempuan dan banyak posisi strategis di perusahaan 
besar dipangku oleh perempuan, sudut pandang mereka mengenai 
kepemimpinan perempuan masih dipetmasalahkan. 

Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) bertujuan 
agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat 
mempertimbangkan kesempatan dan akses wanita terhadap program 
pembangunan, yaitu dengan terciptanya kendali serta manfaat bagi 
wanita. Dengan demikian, diperlukan pembinaan peran dan potensi 
mereka, terutama produktivitasnya melalui pemberdayaan mereka 
di segala bidang. Kebijakan peningkatan peranan perempuan dalam 
perspektif gender telah disadari oleh pemerintah sejak tahun 1980an. 
Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program yang khusus 
diperuntukkan bagi perempuan yang mengejar ketertinggalannya, 
pengintegrasian peranan, kepentingan dan aspirasi perempuan 
dalam program umum. Menurut Ahmad ( 1992:49) bahwa kebijakan 
umum tentang peningkatan kedudukan dan peranan perempuan 
dalam pembangunan, yaitu: perlu memperhatikan keanekaragaman 
perempuan Indonesia serta kebutuhan, kepentingan dan aspirasinya. 
Program peningkatan peranan perempuan perlu menjangkau semua 
kelompok perempuan, tetapi perhatian utama akan ditujukan kepada 
perempuan golongan ekonomi lemah di pedesaan, daerah rawan 
sosial ekonomi di perkotaan serta daerah nelayan, perempuan yang 
menjadi kepala keluarga serta generasi muda perempuan. 13 

Kajian ini menunjukkan betapa kelompok lansia perempuan 
sebagai salah satu kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan 
yang sangat tinggi karena masalah dan be ban yang hams dipikulnya 
(multiple sorrows). Dalam bahasa sederhananya, situasi yang 
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dihadapi oleh lansia perempuan adalah "sudahjatuh tertimpa tangga 
pula" artinya, menjadi perempuan saja sudah banyak masalah yang 
dihadapi baik secara fisik, finansial, dan sosial, apalagi menjadi tua 
dengan segala atribut stigma sosial yang harus dipikul dan beban 
ekonomi yang harus dipenuhi terutama untuk memenuhi kebutuhan 
kesehatannya yang semakin tua berarti semakin menurun. Sebagai 
seorang perempuan, ada bias emosi yang menggerakkan saya 
menjadikan isu gender sebagai bagian dari hal yang harus dikaji 
dalam penelitian ini. 

Kesejahteraan Lansia: Agenda bagi Ilmu dan Praktek 
Pekerjaan Sosial 

Dalam konteks ilmu dan praktik pekerjaan sosial, menurut 
Bisman (2003), populasi atau klien yang paling banyak dan paling 
rentan adalah kelompok anak-anak dan usia tua (children and 
elderly). Meskipun pada kenyataannya dibandingkan dengan isu 
yang lain seperti anak, perempuan, dan lain-lain masih sedikit sekali 
para praktisi dan profesional pekerja sosial yang fokus kepada lansia. 
Saya dapat mengatakan bahwa topik mengenai lansia masih belum 
menjadi tema yang menarik dan "sexy" bagi kalangan akademisi. 

Peluang intervensi terhadap permasalahan dapat dilakukan oleh 
pekeija sosial di Indonesia baik pada level mikro-mezzo-makro. Pada 
level mikro, pekeija sosial dapat berperan dalam mengidentifikasi 
secara mendalam mengenai permasalahan dan kebutuhan lansia 
secara individual seperti assessment, interview, dan konseling. 
Pada level mezzo, pekerja sosial dapat bekeijasama dengan 
kelompok lansia ataupun kelompok organisasi yang memiliki fokus 
terhadap permasalahan lansia. Pendekatan sebaya (peer support) 
dan intervensi kelompok (practice with group) diantaranya dapat 
dijadikan sebagai pilihan intervensi bagi pekeija sosial. Sedangkan 
pada level makro, pekeija sosial dapat mengintegrasikan diri ke 
dalam badan atau lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas 
untuk menentukan kebijakan sosial yang berpihak kepada lansia. 

Akhimya, permasalahan lansia di Indonesia merupakan isu 
yang seharusnya menjadi salah satu perhatian oleh kita semua, 
baik sebagai pemerintah (pembuat dan pengendali kebijakan), 
masyarakat, dan akademisi. Kalangan akademisi dalam konteks ini 
adalah perguruan tinggi dan universitas yang memiliki jurusan dan 
program studi pekeijaan/kesejahteraan sosial agar menjadikan isu 
lansia sebagai salah satu area of study bagi mahasiswanya. * 
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BABX 

MODEL PRAKTIKUM LEVEL DIPLOMA-IV 
STKS BANDUNG 

Oleh Dorang Luhpuri* 

Pendahuluan 
Sebagai cal on peketja sosial profesional, mahasiswa kesejahteraan 

sosial termasuk di kampus STKS Bandung sangat memerlukan bekal 
berupa pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Bekal tersebut 
diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk praktikum. Pengalaman 
praktik ini berbobot 60% sementara 40% adalah kuliah di kelas, 
sehingga dapat dikatakan bahwa praktikum merupakan komponen 
yang sangat penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa. 

Sejak tahun 2002 hingga saat ini (dan direncanakan sampai 
dengan tahun 2012), program Diploma IV STKS Bandung 
memiliki dua jurusan, yaitu Pengembangan Sosial Masyarakat 
dan Rehabilitasi Sosial. Kedua jurusan tersebut sebetulnya lebih 
berkaitan dengan penekanan metode dan teknologi peketjaan sosial 
yang dipelajari dan diterapkan. Masing-masing mengembangkan 
model praktikum yang berbeda. Model praktikum tersebut tentu saja 
membawa implikasi yang berbeda pula. Tulisan ini akan membahas 
mengenai model praktikum level Diploma IV STKS Bandung, 
dimulai dengan pendahuluan, kemudian ulasan mengenai tinjauan 
konseptual tentang praktikum, bagaimana pelaksanaan praktikum 
(khususnya di Jurusan Rehabilitasi Sosial) beserta dengan lesson 
learned, diikuti dengan mencari bentuk ideal praktikum level 
Diploma N, dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. 

* Dorang Luhpuri adalah dosen dan Kepala Laboratorium Jurusan Rehabilitasi 
Sosial STKS Bandung. 
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Praktikum: Sebuah Tinjauan Konseptual 
Praktikum adalah suatu mata kuliah yang sangat penting dalam 

keseluruhan program pekerjaan sosial. Praktikum ini memerlukan 
cukup banyak waktu dan dilakukan dalam berbagai setting. 
Bahkan diperlukan 1!4 atau 1/3 keseluruhan program pendidikan. · 
Praktikum selayaknya dibimbing oleh pembimbing/supervisor yang 
berkualitas. 

Level Diploma IV, pada umumnya berpijak kepada praktek 
generalis. Pandangan generalis menurut Schatz, Jenkins dan Sheafor 
(1990, 223) dalam Sheafor (2003) mengidentifikasi empat elemen, 
yaitu: 
1. Suatu orientasi yang multidimensi yang menekankan suatu 

hubungan masalah manusia, situasi kehidupan dan kondisi 
so sial. 

2. Suatu pendekatan untuk melakukan assessment dan intervensi 
yang menggambarkan berbagai pemikiran praktik yang berbeda 
dan mempertimbangkan scmua altematif aksi yang relevan dan 
berguna untuk menolong klien. 

3. Seleksi atau pemilihan strategi intervensi dan peranan pekerja 
sosial dibuat terutama berdasarkan masalah klien, tujuan, situasi 
dan ukuran sistem yang ditargetkan untuk dirubah. 

4. Suatu dasar pengetahuan, nilai dan keterampilan yang dapat 
ditransfer antara konteks, lokasi dan masalah yang berbeda. 
Selanjutnya beberapa catatan penting dalam pelaksanaan 

praktikum secara singkat adalah sebagai berikut: 
1. Praktikum adalah suatu pengalaman belajar, bukan pengalaman 

kerja. 
2. Praktikum merupakan proses mengkaitkan antara belajar di kelas 

dengan di lapangan. 
3. Praktikum merupakan keterikatan banyak pihak (pembimbing/ 

supervisor baik dari sekolah maupun dari lapangan; warga 
masyarakat; staf lembaga; klien; ternan sekelompok dan 
sebagainya) di dalam proses belajar. 

4. Praktikum dilaksanakan dengan berdasarkan kepada kode etik 
yang ada. 

5. Praktikum dapat dilakukan secara block placement, dimana 
mahasiswa berada di dalam setting praktik secara terus menerus 
(full time) dalam seperempat a tau satu semester. Praktikum dapat 
pula dilakukan secara concurrent. 

6. Diperlukan adanya seminar dalam pelaksanaan praktikum. 
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7.1Praktik generalis adalah praktik dimana scorang pekerja sosial 
melakukan pendekatan kepada setiap klien dan situasinya 
dengan menggunakan berbagai model, teori dan teknik di 
berbagai tingkatan intervensi dari mikro sampai dengan makro. 

8. Seorang praktisi generalis adalah seseorang dengan pengetahuan 
yang luas dan keterampilan dalam disiplin, lapangan dan area 
yang luas. 

9. Suatu praktikum dinyatakan berhasil apabila mahasiswa dan 
dosen pembimbingnya dapat saling menerima, saling menyukai, 
dan tidak ada yang merasa terpinggirkan (termasuk di dalamnya 
bebas dari ketertekanan atau intimidasi). Selain itu, mahasiswa 
juga memiliki kesempatan belajar dan tugas-tugas yang 
memadai. 

Pelaksanaan Praktikum (Di Jurusan Rehabilitasi Sosial STKS 
Ban dung) 

Jurusan Rehabilitasi Sosial STKS Bandung melaksanakan tiga 
bentuk praktikum bagi mahasiswa semester V, VI dan VII. Masing
masing memiliki sasaran dan fokus yang berbeda. Praktikum ini 
diselenggarakan oleh jurusan (khususnya laboratorium) dengan 
fasilitator Sub hi dang Praktikum dan Kemahasiswaan. Beberapa hal 
yang berhubungan dengan praktikum tersebut, antara lain adalah: 
1. Untuk dapat mengikuti praktikum, mahasiswa harus memenuhi 

persyaratan tertentu, terutama yang berkaitan dengan 
pengambilan mata kuliah prasyarat. 

2. Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan atau bimbingan 
pra praktek yang mcnjadi salah satu bagian dari penilaian 
supervisor. 

3. Mahasiswa diberi buku pedoman praktikum. 
4. Mahasiswa dibimbing oleh supervisor (biasanya dua atau tiga 

supervisor untuk setiap kelompok). 
5. Selain itu, dalam pelaksanaan praktikum mahasiswa harus 

mentaati tata tertib yang sudah tertulis di dalam buku pedoman. 
6. Setelah selesai praktik di lapangan, mahasiswa menyusun 

laporan basil praktikum yang kemudian diujikan secara lisan. 
Pembahasan mengenai praktikum di Jurusan Rehabilitasi Sosial 

tersebut adalah sebagai berikut: 
Praktikum 1: Pengenalan Masalah, Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial. 
· Mahasiswa semester V, secara berkelompok (kurang lebih 
sebanyak 5-6 orang), ditempatkan secara block placement di 
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masyara~-~t di suatu wilayab pedesaan, selama~ 30 bari. M~reka 
b~lajar nj~mprflktikkall keterampilaq dalam menjalin relasi delngqn 
aparat pet\i~rintaban 9an masyarakat pedesaan; pengumP,ufa~ 'pata 
(khususny!l studi dokumentasi, wawancara datl observasi)j dan 
memprese11tasikan basil pengumpulan data yang telab dilakpkan, 
baik secara tulisan maupun lisan. F okus dari praktikum I ini adalah
mabasiswa melakukan pemetaan atau assessment terbadap Pernerlu 
Pelayanan Kesejabteraan Sosial (PPKS) atau masalab, Potensi dan 
Sumber Kesejabteraan Sosial (PSKS) yang ada di desa. Selain 
itu, setiap mabasiswa juga memilib untuk membabas secara lebih 
rinci, salab satu jenis permasalaban, beserta kebijakan sosial yang 
berkaitan dengan permasalaban tersebut sampai ke tingkat desa 
(atau pemerintaban daerah paling rendah). 

Praktikum II : Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat 
Mabasiswa semester VI, secara berkelompok (masib dalam 
kelompok yang sama dengan Praktikum I) ditempatkan secara block 
placement di masyarakat yang sama dengan Praktikum I, yaitu di 
suatu wilayab pedesaan, selama 30 bari. Mabasiswa menindaklanjuti 
basil assessment sebelumnya ( dengan kemudian melakukan 
reassessment), dengan intervensi kepada klien tertentu (mengambil 
penanganan seorang klien yang mengalami masalab psikososial). 
Selain itu, mabasiswa juga belajar memotivasi masyarakat untuk 
peduli terbadap permasalaban kesejabteraan sosial yang ada di 
sekitarnya, serta kemudian bersama-sama melakukan kegiatan 
penanganan masalab. Mabasiswa mendampingi masyarakat 
desa untuk membentuk organisasi baru atau merestrukturalisasi 
organisasi sosial yang sudab ada, untuk menangani masalab yang 
ada di lingkungan mereka. 

Praktikum III : Rehabiliasi Sosial Berbasis Institusi 
Mabasiswa semester VII, secara berkelompok (kurang lebih 
sebanyak 5 -- 6 orang), ditempatkan secara block placement di suatu 
lembaga pelayanan kesejabteraan sosial tertentu ( dengan berbagai 
setting, antara lain: anak terlantar, anak nakal, penyalahgunaan 
napza, lanjut usia, pendidikan, koreksional, pendidikan, medis dan 
sebagainya). Mereka belajar untuk mengenal proses pelayanan 
yang diberikan serta belajar melakukan seluruh proses atau tabapan 
intervensi pekeijaan sosial, dari kontak, kontrak, assessment, 
rencana intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi (dan rujukan) 
terbadap klien yang ada di lembaga yang bersangkutan. Klien 
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tersebut adalah klien yang mengalami masalah psikososial. Dalam 
praktikum III ini mahasiswa harus melakukan kunjungan rumah 
(home visit) dan temu bahas kasus (case conference) sepanjang 
memungkinkan dengan bimbingan dari supervisor . 

. · Lesson Learned 
Setelah kurang lebih tujuh tahun berjalan dan ketiga praktikum 
terse but dilaksanakan, ban yak hal yang dapat dijadikan pembelajaran, 
baik yang berupa kekuatan atau keuntungan yang diperoleh berbagai 

maupun kendala atau hambatan yang dihadapi . terutama 
berkaitan dengan penyelenggaraannya. Pembelajaran tersebut 
merupakan hal yang sangat berarti guna dapat mencari solusi dan 
perbaikan selanjutnya. Berikut ini adalah lesson learned tersebut. 

Kekuatan/keuntungan 
1. Masyarakat dan lembaga lokasi praktik menjadi lebih mengenal 

profesi pekeijaan sosial. Hal ini sangat menguntungkan bagi 
pengenalan profesi pekexjaan sosial kepada masyarakat secara 
lebih luas. Selain itu, mereka menjadi tahu dan paham tentang 
masalah yang teijadi di lingkungan sekaligus potensi dan sumber 
yang dapat digali dan dimanfaatkan. 

2. Masyarakat lokasi praktik (khususnya masyarakat pedesaan 
yang biasa dijadikan sasaran untuk praktik, dimana perguruan 
tinggi lain melakukan Kuliah Kerja Nyata atau KKN), menjadi 
mengerti bahwa hal yang dapat dilakukan dan diberikan oleh 
mahasiswa bukan semata-mata hal yang bersifat :fisik saja 
(seperti pembuatan jalan, jembatan, saluran air dan sebagainya), 
namun juga mengenalkan dan menangani masalah sosial juga 
tidak kalah penting, bahkan sangat diperlukan terutama dalam 
membangun kekuatan masyarakat untuk menangani masalah 
mereka sendiri. 

3. Masyarakat lokasi praktik (khususnya di pedesaan) menjadi 
mengenal dan memahami tentang berbagai jenis permasalahan 
kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan mereka, termasuk 
juga berbagai lembaga yang dapat diakses untuk menangani 
masalah yang bersangkutan. Misalnya: di masyarakat ada warga 
yang mengalami kecacatan ( contoh: keterbelakangan mental 
atau gangguan kejiwaan), biasanya karena suatu hal yang 
bersangkutan "disembunyikan" oleh keluarganya, kemudiar. 
diperkenalkan dan dihubungkan dengan lembaga rujukan panti 
rehabilitasi sosial untuk guna grahita atau bina laras). 
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4. Masyarakat menjadi termotivasi untuk bersatu membfingun 1 , __ J 
kekuatan untuk dapat menangani masalah mereka sendiri~ yaitu cj 
melalui organisasi Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat 

5 M
(RBM), ykangd dib

1
entukb da1ri,kol~h, danktikuntuk _md~syarakat she~ddiri. OJ 

. asyara at an em aga o as1 pra menJa 1 mengeta m an ; 
memahami mengenai metode-metode dan teknik-teknik yang ,1 
diterapkan oleh mahasiswa di dalam menangani masalah yang ' 
ada. 

6. Tertanganinya berbagai jenis permasalahan, khususnya yang 
berkaitan dengan aspek psikososial, yang dialami klien individu, 
keluarga, kelompok dan masyarakat. 

7. Selain hal ter_sebut, mahasiswa dan .supervisor pun ( dosen 
pembimbing) mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan 
keterampilan yang berhubungan dengan: membangun relasi, 
pengumpulan data, pemberdayaan masyarakat, penerapan 
metode dan teknik pekeljaan sosial, dan sebagainya termasuk 
refleksi perasaan bangga dan senang telah dapat berbuat atau 
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak pihak. 
Namun demikian, di dalam melaksanakan praktikum, tidak 

selamanya segala sesuatu beljalan dengan lancar seperti yang 
diharapkan. Tidak dipungkiri banyak juga masalah yang dihadapi 
di lapangan. Hal tersebut akan disajikan dalam pembahasan berikut 
ini. 

Kendala/Hambatan 
Dalam pelaksanaannya di lapangan, berbagai hambatan 

substantif maupun teknis ditemui. Hambatan tersebut antara lain 
adalah: 
1. Meskipun bukan hal yang utama, penggunaan bahasa seringkali 

menjadi masalah tersendiri bagi mahasiswa yang berasal dari 
daerah luar Jawa Barat (sehingga tidak fasih berbahasa Sunda). 

2. Te1jadi suatu perbedaan pendapat antara mahasiswa dan 
masyarakat di lokasi praktik mengenai suatu indikator tertentu 
dari permasalahan kesejahteraan sosial atau akan dimasukkan ke 
dalam data ataukah tidak sehubungan dengan menjaga perasaan 
seseorang. Misalnya: indikator miskin, suatu keterlantaran 
(anak maupun lanjut usia), Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi 
(WRSE), rumah tidak layak huni, cacat, tuna susila dan bekas 
narapidana. 

3. Tidak jarang ditemui di suatu wilayah administratif tertentu 
yang "kaget" terhadap fakta dan data yang ditemukan, sehingga 
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mereka "tidak terima" atau menolak kalau warganya banyak 
mengalami masalah (termasuk dalam Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosia/PPKS). 

4. Di beberapa lembaga yang menjadi setting atau lokasi 
praktikum, khususnya yang merupakan milik pemerintah 
yang menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan peraturan 
pemerintah. Lembaga tersebut memulai program pelayanannya 
setelah budget tersedia, biasanya dimulai bulan Februari, 
sementara praktikum berbasis institusi diselenggarakan bulan 
Januari, sehingga belum ada klien yang mendapatkan pelayanan 
di lembaga. 

5. Persyaratan tertentu dari lembaga yang akan dijadikan setting 
praktik yang dianggap berat oleh mahasiswa sehingga praktikum 
di lembaga terse but tidak dapat dilaksanakan. Misalnya: di setting 
medis ( dalam hal ini rumah sakit). Biasanya pihak rumah sakit 
mensyaratkan kepada mahasiswa untuk membayar sejumlah 
uang tertentu, yang bagi mahasiswa jumlah terse but terlalu berat, 
sehingga mahasiswa tidak memilih lembaga ini untuk praktik. 

6. Di Jurusan Rehabilitasi Sosial memiliki mahasiswa tuna netra, 
yang perlu dipertimbangkan fasilitasnya dalam beberapa hal, 
untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi yang 
bersangkutan maupun ternan-ternan kelompoknya. 

7. Untuk praktikum Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi, tidak 
semua mahasiswa terakomodir penempatannya sesuai dengan 
mata kuliah kajian yang telah diambil. 

Mencari Bentuk Ideal Praktikum Level Diploma-IV 
Dari pembahasan di atas, kemudian perlu dikaji bagaimana bentuk 

praktikum yang ideal untuk level D-IV yang perlu dikembangkan. 
Hal ini terutama berkaitan dengan wacana bahwa mulai tahun 
akademik 2009/2010 mahasiswa tidak lagi harus memilih kepada 
jurusan tertentu. Mereka akan menjadi pekerja sosial generalis, 
dimana akan dapat melanjutkan kepada tingkat pendidikan yang 
lebih tinggi yaitu Spesialis-1 (SP-1). Di tingkat SP-1 ini mahasiswa 
kemudian baru akan menentukan konsentrasinya, apakah komunitas 
atau klinis dengan pilihan kajiannya masing-masing. 

Dengan mengkaitkan antara kenyataan dan pembahasan 
konseptual, beberapa hal yang dapat dianalisis adalah sebagai 
berikut: 
1. Praktikum idealnya dilakukan dengan pendekatan generalis. 
2. Penyelenggaraan praktikum selama ini sudah cukup memadai 
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mengacu kepada tinjauan konseptual yaQ.g telah di~ahas 

sebelu~ya. 

3. PraktikUm Jurusan Rehabilitasi Sosial tersebut dapat dipaclukan 
dengan praktikum yang dilaksanakan di Jurusan Pengemb~gan 
Sosial Masyarakat (meskipun tidak dibahas dalam tUlisan 
ini), dengan berbagai perbaikan sistem penyelenggaraannya, · 
disesuaikan dengan pendekatan generalis. 

4. Setting praktikum di berbagai area, sehingga memenuhi variasi 
yang memadai (yaitu di masyarakat dan lembaga pelayanan). 

5. Kode etik atau nilai yang menjadi dasar praktik bagi rilahasiswa, 
dikemas dalam peraturan dan tata tertib yang sudah dicantumkan 
di dalam buku pedoman. 

6. Untuk membekali mahasiswa dengan bekal yang lebih memadai, 
diperlukan pelatihan-pelatihan khusus yang diselenggarakan 
tersendiri. 

7. Perlu diselenggarakan seminar (dalam bentuk ·apapun) selama 
atau sesudah pelaksanaan praktikum. 

8. Pelaksanaan praktikurn seyogyanya dapat menghasilkan 
mahasiswa yang: memahami berbagai macam permasalahan 
sosial yang ada di masyarakat; dapat melakukan/mempraktekkan 
berbagai teknik intervensi untuk menolong menangani masalah 
sosial dan memahami konsep mengenai kesejahteraan sosial. 

Kesimpulan 
Praktikurn yang dilaksanakan di Jurusan Rehabilitasi Sosial 

STKS Bandung meskipun lebih cenderung mendalami masalah dan 
pendekatan mikro dan mezzo, namun dapat dikembangkan menjadi 
praktikum bagi pendekatan generalis dengan berbagai perbaikan 
dalam penyelenggaraannya. Penggabungan tanpa adanya jurusan 
akan meleburkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lebih 
komprehensif dan lebih kaya. Pendalaman masalah dan pendekatan 
makro dengan setting seluruh unsur masyarakat termasuk kebijakan 
sosial, yang selama ini dilakukan oleh Jurusan Pengembangan 
Sosial Masyarakat, perlu dilakukan dalam satu wadah, untuk lebih 
memperkaya kompetensi mahasiswa Diploma IV STKS Bandung. 

Beberapa rekomeudasi disampaikan khususnya kepada 
lembaga STKS Bandung dan umurnnya kepada kampus-kampus 
yang menyelenggarakan pendidikan kesejahteraan sosial dalam 
penyelenggaraan praktikum, yaitu: 
1. Laboratorium sebaiknya berdiri sendiri (untuk level D-IV dan 

level SP-1) tidak bergabung di dalam jurusan, dengan self 
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management, agar kegiatan lebih dapat dikembangkan lagi. Hal 
tersebut terutama yang berkaitan dengan pemberian kompetensi
kompetensi mikro yang sebetulnya sangat perlu sebagai bekal, 
misalnya: pemberian pelatihan keterampilan-keterampilan 
sederhana (micro teaching) dalam berkomunikasi, wawancara, 
dan sebagainya. Pengenalan huruf braille, Orientasi Mobilitas 
(OM) bagi orang dengan kecacatan, bagaimana mengurus lanjut 
usia dan orang dengan kecacatan dan sebagainya. Selain itu 
juga perlu diberi pelatihan keterampilan bagaimana melakukan 
teknologi pengembangan masyarakat (seperti Technology of 
Participatory; PRA; MPA; IDF dan sebagainya) 

2. Fokus pembahasan praktikum I dan II perlu dikembangkan 
menjadi lebih luas. 

3. Praktikum berbasis institusi sebaiknya dilakukan di lembaga 
yang tidak terkait langsung dengan peraturan penganggaran, 
sehingga setiap saat ada klien di lembaga tersebut. 

4. Agar setting lembaga tempat praktik lebih bervariasi dan 
mahasiswa mendapatkan tantangan yang memadai, perlu 
dipikirkan untuk mahasiswa mendapatkan subsidi dana untuk 
membiayai biaya yang harus dikeluarkan yang disyaratkan oleh 
lembaga lokasi praktik (seperti contoh sebelumnya: di setting 
medis).* 
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BABXI 

KOMPETENSI PEKERJAAN SOSIAL oALAM 
PENGEMBANGAN MASYARAKAT 
(COMMUNITY DEVELOPMENT) 

Oleh DR. Didiet Widiowati, M.Si., Herawati, AKS, Guntur T 
Aritonang, S.Sos, dan Diana H. 

Pengembangan Masyarakat 
Pengembangan masyarakat merupakan suatu metode yang 

memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka 
serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses
proses yang mempengaruhi kehidupannya. Gambaran tersebut 
menunjukkan bahwa bidang-bidang pengembangan masyarakat 
meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan 
dan sosial budaya. Secara khusus Pengembangan Masyarakat 
berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang 
tidak beruntung atau tertindas, baik disebabkan karena kemiskinan 
maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, 
jenis kelamin, usia, dan kecacatan. Pengernbangan masyarakat juga 
memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang 
memiliki kesamaan minat untuk bekeijasama, mengidenti:fikasi 
kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Pekeijaan Sosial dengan Masyarakat (intervensi makro) sangat 
memperhatikan aspek manusia serta pemberdayaan masyarakat 
dimana di dalamnya kental terasa adanya unsur pendidikan dan 
penyadaran dalam upaya mengubah suatu komunitas. 

Pendidikan dan penyadaran rnemainkan peranan penting 
dalam proses perubahan yang terjadi agar perubahan yang te1jadi 
menghasilkan suatu kemajuan. Faktor pendidikan memainkan 
peranan penting sebagai tenaga penggerak pembangunan agar 
perubahan yang terjadi menjadi suatu kemajuan dan bukanlah suatu 
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kemunduran yang mengakibatkan proses pembangunan yang terjadi 
adalah suatu proses yang sia-sia. Oleh karena itu, inti dari proses 
pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan. 

Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat 
menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. 
Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, materiil, 
maupun finansial, diharapkan akan dapat meningkatkan rasa 
kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan di 
komunitas tersebut. 

Definisi Peker.jaan Sosial dalam setting Pengembangan 
Masyarakat 

"Community development is a movement designed to promote 
better living for the whole community with the active participation 
and on the initiative of the community. " (Pengembangan masyarakat 
adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf 
hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif 
dari masyarakat). 

Pekerja sosial itu sendiri adalah profesi yang memiliki komitmen 
secara disiplin akademis di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, 
dan perubahan sosial di masyarakat terutama pada kelompok yang 
marjinal. 

Pekerjaan dalam setting pengembangan masyarakat 
adalah bidang praktik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial suatu masyarakat 
terutama kelompok marjinal melalui partisipasi aktif dan inisiatif 
dari masyarakat. 

Ciri khas 
Praktik Pengembangan Masyarakat dilandasi oleh perspektif 

ekologis, keadilan sosial dan HAM. Perspektif tersebut kemudian 
melandasi pengetahuan dasar (body of knowledge), nilai/prinsip 
dasar (body of values) dan keterampilan dasar (body of skills) dari 
Praktik Pengembangan Masyarakat. 

Thjuan pekerjaan sosial dalam setting Pengembangan 
Masyarakat 

Tujuan dari setting Pengembangan Masyarakat adalah untuk 
peningkatan kualitas hidup dan pengembangan potensi masyarakat 
maupun anggota-anggotanya. Selain itu juga adanya peningkatan 
akses terhadap sumber daya, institusi yang ada di lingkungan. 
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Pengembangan masyarakat merupakan Upaya yang terorganisasi 
yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, 
terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan 
kemandirian dari masyarakat, tetapi hal tersebut dialkukan dengan 
bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga--lembaga sukarela. 

Prinsip-prinsip (Body of Values) Yang harus diperhatikan 
Pekerja Sosial dalam Pengembangan Masyarakat 
• Pengembangan yang terintegrasi 
• Didasarkan pada hak-hak azasi manusia 
• Memperhatikan kesinambungan (sustainability) program 

kegiatan 
• Memberdayakan masyarakat 
• Memperhatikan aspek Personal dan politik 
• Memanfaatkan seoptimal mungkin Hak milik masyarakat 
• Meningkatkan kepercayaan diri masyarakat 
• Tidak tergantung pada negara 
• Mempertimbangkan tujuanjangka pendek dan visi akhir 
• Pengembangan organis 
• Berdasarkan pada Langkah-langkah pengembangan 
• Memanfaatkan keahlian ekstemal 
• Membangun masyarakat 
• Berorientasi pada Proses, hasil, dan v1s1 
• Mempertimbangkan integritas dari proses 
• Berdasarkan perdamaian dan anti kekerasan 
• Memperhatikan keikutsertaan (inclusiveness) masyarakat 
• Meningkatkan keljasama dan konsensus 
• Mempertimbangkan kooperasi (cooperation) 
• Melibatkan partisipasi masyarakat 
• Mendefinisikan kebutuhan masyarakat 
• Holistik 
• Menghargai keanekaragaman 
• Berorientasi pada perkembangan yang seimbang 
• Mengatasi struktur dan wacana yang merugikan 
• Menghargai pengetahuan lokal 
• Menghargai budaya lokal 
• Menghargai sumber daya lokal 
• Menghargai keterampilan masyarakat lokal 
• Menghargai proses lokal 
• Menumbuhkan keasadaran 
• Menghubungkan wawasan global dan lokal 
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Pengetalwam Dasar (Body of Knowledge) yang harus diltliliki 
· Pekerja Soiial dalam Pengembangan Masyarakat · 

I ., 

• Memah~mi dan menganalisis ma~yarakat dan masalah~ma~a,Jah 
sosial masyarakat . . -

• Memahami dan menganalisis sistem pelayanan kemasyarakat . 
suatu masyarakat 

• Memahami dan menganalisa organisasi 
• Praktik dalam organisasi pelayanan kemasyarakatan 
11 Mempersiapkan kegiatan intervensi pada tingkat makro 
• Mengembangkan suatu strategi intervensi 
• Melakukan seleksi tahik yang cocok 

Keterampilan Dasar (Body of Skill) yang harus dimiliki 
Pekerja Sosial dalam Pengembangan Masyarakat 
1. Ketrampilan melakukan Komunikasi Personal 

• Memulai dan menyimpulkan suatu komunikasi atau 
percakapan 

• Mengupayakan agar suatu percakapan yang terfokus 
• Menyadari pentingnya lingkungan :fisik dalam komunikasi 

personal (posisi kursi, lokasi fonnal/informal) 
• Mendengarkan dengan bersungguh-sungguh 
• Memahami dan menginterpretasikan apa yang diucapkan 
• Menjaga lawan bicara tetap nyaman 
• Mengajukan pertanyaan secara tepat 
• Mendorong lawan bicara untuk mengungkapkan implikasi 

dari apa yang sedang didiskusikan 
• Mengungkapkan pesan dalam bahasa yang mudah dipahami 
• Mendorong keseriusan 
• Meyakinkan bahwa interaksi yang terjadi adalah umum 

sebuah dialog bukan permainan kekuatan dan kendali (power 
& conirol) 

• Menyadari adanya perbedaan budaya dan memiliki 
sensitivitas dalam komunikasi 

• Menggunakan bahasa tubuh untuk memperkuat komunikasi 
• Menyadari kendala waktu dan prioritas orang lain 

2. Keterampilan dalam memfasilitasi kelompok & pertemuan 
• Mengamati dan sadar tentang dinamika kelompok 
• Menyadari pengaruh faktor budaya, dan gender yang mungkin 

menghalangi seseorang untuk berpartisipasi secara penuh 
• Memahami pentingnya lingkungan :fisik, seperti meja, kursi, 

iklim, temperature, dsb. 
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• Berbicara dalam kelompok secara efektif 
• Melaksanakan kepemimpinan,, jika diperlukan dalam 

memfasilitasi proses-proses kelompqk 
• Melibatkan para partisipan yang terlalu banyak bicara 
• Mengintepretasikan dan melakukan refieksi atas apa yang 

diucapkan/dibahas, sehingga seluruh anggota kelompok 
dapat memahaminya 

• Membantu kelompok untuk mencapai konsensus 
• Mempersiapkan pertemuan kelompok 
• Menyusun agenda kegiatan 
• Membuat catatan kecil atau berbagai bentuk catatan lain yang 

sesuai 
• Mencegah kelompok keluar dari tujuan 
• Mencegah terpecahnya kelompok 
• Memahami prosedur pertemuan-pertemuan formal -
• Mengupayakan resolusi formal 
• Menginterpretasikan konstitusi 
• Memanfaatkan humor untuk meredakan ketegangan serta 

membangun solidaritas 
3. Keterampilan melakukan pendidikan masyarakat 
4. Keterampilan dalam menyediakan sumber bagi strutkur dan 

proses-proses masyarakat 
5. Keterampilan membuat tulisan 
6. Keterampilan memberi motivasi, meningkatkan antusiasme dan 

mengaktifkan masyarakat 
7. Keterampilan dalam mengatasi konfiik-konfiik serta melakukan 

negosiasi dan mediasi 
8. Keterampilan dalam memainkan peran pel"W'akilan/representasi 

advokasi 
9. Keterampilan melakukan presentasi publik 
lO.Keterampilan bekelja dengan media massa 
ll.Keterampilan dalam manajemen dan organisasi 
12.Keterampilan dalam melakukan penelitian 

Peran Pekerja Sosial dalam Pengembangan Masyarakat 
1. Peranan Fasilitatif 

• Memberikan semangat (animasi sosial) 
• Melakukan mediasi dan negosiasi 
• Memberikan support ( dukungan) 
• Membnagun konsensus 
• Memfasilitasi kelompok 
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2. Peranan Educational 
• Meningkatkan Kesadaran 
• Memberikan Informasi 
• Mengkonfrontasikan 
• Memberikan Pelatihan 

3. Peranan-Peranan "Representasional" 
• Mendapatkan sumber 
• Melakukan advokasi 
• Memanfaatkan media massa 
• Melakukan hubungan dengan masyarakat 
• Meningkatkanjaringan ketja (networking) 
• Berbagi pengetahuan dan pengalaman 

4. Peranan Teknis 
• Mengumpulkan dan Analisis Data 
• Menggunakan Komputer 
• Melakukan Presentasi Verbal dan Tertulis 
• Melaksanakan Management 
• Melaksanakan Pengawasan Finansial 

Kompetensi dasar yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam 
Pengembangan Masyarakat 
1. Kompetensi Inti 

• Membangun Relasi dengan Klien dan Lingkungan Sosial 
• Mengumpulkan data 
• Melakukan Asssesmen Masalah Klien 
• Merencanakan Intervensi Pelayanan 
• Melaksanakan Intervensi Pelayanan 
• Melakukan Evaluasi 

2. Kompetensi khusus 
• Mendorong partisipasi masyarakat 
• Menyelenggarakan proyek pendidikan Masyarakat 
• Mengembangkan dan Implementasi Program Masyarakat 
• Mengembangkan Sumber-sumber Masyarakat 
• Membentuk dan Mengembangkan Organisasi Masyarakat 
• Mengembangkan dan Mengimplementasikan Suatu Strategi 

Pengembangan Masyarakat 
• Mengaplikasikan Suatu Kerangka Kerja Pengembangan 

Masyarakat 
• Memfasilitasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk 

Mengelola suatu setting pelayanan 
• Membangun dan memelihara kerjasama masyarakat, 
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pemerintah dan pihak swasta 
• Bekerja dengan masyarakat tertentu 
• Mendukung kepemimpinan masyarakat 
• Mendukung sumber-sumber masyarakat 

Kebutuhan Pengembangan: 
1. Keseimbangan diri dalam mengolah kejenuhan menjalankan 

tugas 
2. Peningkatan karir 
3. Peningkatan kualitas diri 
4. Peningkatan kesejahteraan 
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BAB XII 

APLIKASI MODEL DUKUNGAN SOSIAL 
PADA KELUARGA DALAM MENGATASI 
MASALAH PENYALAHGUNAAN DAN 
KETERGANTUNGAN NAPZA 

Oleh Dra. Yeane. E. M. Tungga, MSW. 

Apa itu dukungan sosial keluarga? 
Dukungan sosial didefenisikan sebagai keberadaan atau 

ketersediaan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sandaran, 
orang-orang yang menunjukkan bahwa mereka peduli, menghargai 
dan mengasihi kita. Dukungan ini dapat bersifat formal dan informal. 

Dukungan sosial formal adalah dukungan yang diberikan oleh 
lembaga, penyedia pelayanan secara terstruktur dan formal. Para 
pekerja dalam lembaga pelayanan biasanya memperoleh upahlgaji 
atau insentif. Sedangkan dukungan sosial informal diperoleh dari 
individu, anggota-anggota keluarga, ternan-ternan, tetangga, kolega, 
anggota komunitas dimana penerima dukungan berinteraksi dengan 
mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan sosial informal 
merujuk pada kepedulian, perawatan dan bantuan yang disediakan 
oleh keluarga, kerabat, ternan-ternan, tetangga yang secara bersama 
(kolektif) membentuk suatu jaringan kerja dukungan sosial secara 
informal. 

Utuk Apa Dukungan Sosial Itu? 
Dukungan keluarga (family support) didesain untuk menolong 

keluarga dalam menghadapi krisis yang dialaminya. Sehingga 
fokusnya adalah membantu keluarga untuk melewati masa-masa 
sulit yang dialami oleh anggota keluarganya yang mengalami 
ketergantungan narkoba. 

Bentuk-bentuk dukungan sosial dapat berupa dukungan afiliasi, 
dukungan informasional, dukungan erosional dan dukungan 
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instrumental: Dukungan afiliasi adalah dukungan terhadap 
seseorang untuk merasa berharga, bernilai dan memiliki dan 
dimiliki. Kemudian dukungan informasional adalah dukungan yang 
berbentuk penyediaan dan pemberian informasi, seperti pengetahuan 
tentang sumber-sumber yang dapat menolong orang untuk 
memahami dan mengatasi masalah atau kesulitan yang dihadapinya. 
Selanjutnya, dukungan emosional adalah bantuan yang membuat 
seseorang merasa nyaman untuk merigekspresikan/mengungkapkan 
perasaan-perasaan dan mendiskusikan secara emosional kejadian- · 
kejadian yang dialaminya. Terakhir, dukungan instrumental adalah 
penyediaan bantuan finansial atau barang-barang kebutuhan pokok 
dan pelayanan. 

Korban ketergantungan narkoba/NAPZA sangat memerlukan 
dukungan sosial dari keluarganya untuk menanggulangi kesulitan 
yang dialaminya akibat dari ketergantungannya pada narkoba 
sementara keluarganya sendiri juga memerlukan dukungan sosial 
dari pihak-pihak lain agar lebih mampu atau berdaya dalam 
menanggulangi masalah ketergantungan narkoba yang dihadapi 
anggota keluarganya. 

Tentang dukungan sosial ini, seperti yang telah dilakukan 
oleh tim PUSLA NAPZA STKS Bandung dengan difasilitasi 
oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) STKS Bandung 
memberikan dukungan sosial yang bersifat informasional dan 
instrumental kepada sejumlah keluarga korban ketergantungan 
NAPZA di salah satu lembaga pelayanan rehabilitasi di Banten. 
Berdasarkan masukan dari para peserta aplikasi model di lembaga 
tersebut terlihat adanya beberapa hal penting yang berkaitan 
langsung dengan pemberian dukungan keluarga kepada anggotanya 
yang mengalami ketergantungan narkoba. Hal tersebut meliputi 
profil keluarga, sumber-sumber non manusia, sumber-sumber 
manusia yang dimiliki keluarga, pihak-pihak dalam keluarga yang 
memberikan dukungan, dan bentuk-bentuk dukungan keluarga. 

Bagaimana Cara Mengelolah Dukungan Sosial Keluarga? 
Salah satu cara untuk mengelolah dukungan sosial bagi 

keluarga adalah dengan memahami profil/gambaran keluarga. 
Untuk itu maka The Four R Model dapat dijadikan alat yang efektif. 
Pemahaman keluarga termasuk korban ketergantungan NAPZA 
terhadap profil keluarganya akan sangat membantu mereka untuk 
mengidentifikasikan kekuatan-kek.'Uatan, kelemahan-kelemahan 
internal mereka dan upaya perbaikan, peningkatan, atau penguatan 
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terhadap situasi mereka yang terinci melalui model 4 R ini. 
Tiap peserta diminta untuk mengisi kolom-kolom dalam tabel 

ini berdasarkan empat hal (rules, roles, relationships dan rituals 
. yang nyata dalam keluarganya masing-masing. Peserta bisa 
terdiri dari orangtua, pasangan, anak dan korban ketergantungan 
NAPZA. Idealnya, peserta dikelompokkan secara berpasangan 
yaitu: keluarga sebagai sistem klien dan korban ketergantungan 
NAPZA sebagai sistem target yang akan dirubah. Selesai pengisian, 
fasilitator menolong kedua sistem tersebut untuk mendiskusikan 
basil isian mereka dalam kelompok kecil. Anggota kelompok 
diharapkan dapat berbagi perasaan, dan pengalaman keluarganya 
untuk memperkuat sesama mereka dalam upaya perbaikan profil 
keluarganya masing-masing dalam hal pemberian dukungan sosial 
bagi pemulihan anggota keluarganya yang bergumul dalam masalah 
ketergantungan NAPZA. 

Jika terdapat kesamaan point dan hal tersebut merupakan 
critical point (titik kritis) untuk diperkuat maka fasilitator harus 
memberikan penekanan pembahasan pada point tersebut untuk 
membangkitkan atau memperkuat motivasi dan komitmen peserta 
mempertahankan atau meningkatkan dukungan bagi pemulihan 
sistem target. Bila terdapat perbedaan, fasilitator harus menolong 
mereka untuk membahas solusi yang tepat bagi upaya perbaikan 
dalam hal pemberian dukungan yang diperlukan sistem target demi 
pemulihan yang optimal. 

Profil/ Gambaran Keluargaku 

RULES ROLES RELATIONSHIPS RITUALS (UPACARA-
(ATURAN- (PERAN-PERAN (HUBUNGAN UPACARA DALAM 
ATURAN ANGGOTA ANTARA KELUARGAKU) 

KELUARGA) KELUARGA ANGGOTA MAKAN BERSAMA, 
DAN DIRIKU KELUARGA, MEZBAH KELUARGA, 

SENDIRI) TERMASUK SHOLAT BERSAMA, 
DIRIKU SENDIRI) UPACARAADAT/ 

TRADISI KELUARGA 

Apa? Siapa? Bagaimana? Apa? 

Siapa? PeranApa? Apa? Kapan? 

Mengapa? Bagaimana? Dengan Siapa? Bagaimana? 

Bagaimana? Siapa? 

Kapan? 

Berapa? 
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1. Rules 
Rules (aturan-aturan dalam keluarga) adalah kekuatan 

dominan dalam pelaksanaan fungsi keluarga. Karena hal 
ini menggambarkan persetujuan relasi yang mempengaruhi 
cara-cara anggota keluarga melaksanakan fungsinya masing
masing. Secara umum rules berkaitan dengan cara anggota 
keluarga menjamin ijin atau persetujuan untuk berperilaku 
dan melaksanakan aktivitas keberfungsiannya dalam keluarga. 
Dengan adanya rules keluarga menciptakan boundaries batas 
dengan keberfungsian lingkungan. Pada umumnya, rules dalam 
keluarga dikelompokkan ke dalam tiga tipe, yaitu: pertama, 
aturan yang dikembangkan untuk menjamin keberfungsian 
maksimal dalam struktur keluarga dengan orangtua tunggal dan 
atau selama salah satu orangtua absen. 

Kedua, rules yang dikembangkan untuk pengaturan dan 
pengawasan sehari-hari. Ketiga, rules yang dikembangkan 
untuk merespon keinginan dan tekanan masyrakat. Alasan utama 
dibuatnya rules adalah untuk menerima dukungan konstruktif 
terhadap kemajuan diri, dan perkembangan keluarga secara 
optimal. Dukungan konstruktif terlihat dari adanya iklim kreatif, 
rangkulan-rangkulan suportif, dorongan-dorongan dinamis 
terhadap pencapaian tujuan anggota keluarga. Rules yang terlalu 
ketat (too strict) atau longgar (too permissive) akan berdampak 
negatif pada pelaksanaan fungsi anggota keluarga sehingga 
mengganggu pemberian dukungan terhadap pemulihan bagi 
anggota keluarga yang mengalami ketergantungan narkoba 

2. Roles 
Peran (roles) adalah pembedaan status dan perilaku tiap 

anggota keluarga yang diharapkan terhadap satu sama lain 
dalam keluarga. Peran tiap anggota keluarga dipengaruhi 
oleh personaliti pribadi (kepribadian individu) atau pola-pola 
interpersonal. Peran-peran dalam keluarga dapat dibedakan 
berdasarkan jender, struktur dalam keluarga seperti ayahlsuami 
sebagai kepala, pemimpin dan imam dalam keluarga, ibulisteri 
sebagai manajer kebutuhan dan keuangan keluarga. 

Peran-peran anggota keluarga juga dibedakan berdasarkan 
pembagian tugas, misalnya, anak sulung karena lebih dewasa 
dan tenang maka diberi tugas untuk menangani adiknya yang 
selalu rewel. Hal terpenting dalam pelaksanaan peran anggota 
keluarga adalah partisipasi semua anggota keluarga dalam 
jaringan kerja dari kehidupan keluarga guna yang memudahkan 
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produktivitas keluarga. Jaringan kerja ini akan memudahkan 
anggota keluarga yang mengalami ketergantungan narkotika 
untuk mencapai pemulihan yang optimal 

3. Relationships 
Relasi/hubungan (relationship) ditandai dengan adanya 

orientasi kekuatanlkekuasaann (power orientation), komunikasi 
, (communication), konfugurasi struktur (configuration-

structure), dan aksentuasi (accentuation). Power orientation 
meliputi kontrol terhadap seseorang dalam relasinya. Power 
merupakan kemampuan untuk bertindak karena itu power dapat 
memperkuat atau melemahkan hubungan dalam keluarga. Reaksi 
atau respon terhadap power dapat menimbulkan konflik. Banyak 
individu! orang yang te:rj erumus dalam belenggu penyalahgunaan 
narkotika karena mengalami konflik dalam keluarga. 
Komunikasi yang terbuka dan jelas cenderung menghasilkan 
relasilhubungan yang kuat, memperkuat kepercayaan, dan 
respek yang menyebabkan te:rjadinya keterbukaan yang lebih 
mempererat hubungan antara anggota-anggota keluarga. Bentuk 
atau susunan (configuration) keluarga juga mempengaruhi pola 
hubungan dalam keluarga. Misalnya, dalam keluarga campur 
(blended family) anak tiri mungkin mengembangkan hubungan 
akrab dengan ayah dan saudara-saudara tirinya atau sebalilmya 
mengalami konflik dengan mereka. 

4. Rituals (ritual) 
Ritual-ritual dalam keluarga adalah aktivitas-aktivitas yang 

dijadikan kebiasaan-kebiasaan seperti doa sebelum makan, 
perayaan-perayaan, partisipasi agamis, simbol dan kegiatan 
khusus dalam keluarga. l\ktivitas-aktivitas ini dilakukan 
berulang kali dengan penghargaan yang tinggi dan merupakan 
kesempatan simbolik atau kegiatan yang diobservasi oleh 
keluarga secara cermat. Aktivitas ritual dapat dijadikan sebagai 
sumber yang menyediakan dukungan terhadap anggota keluarga. 
Dengan demikian, maka hal ini dapat juga dijadikan strategi 
atau cara yang dapat memberikan dukungan terhadap pemulihan 
anggota keluarga yang mengalami ketergantungan narkotika. 

ldentifikasi somber-somber non manosia yang dimiliki keloarga 
untok memberikan dokongan pemulihan terhadap anggotanya 
yang mengalami ketergantongan narkoba 
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Sumber non manusia yang 
Tidak Jarang Kadang- Sering Selalu 

No 
dimiliki keluarga 

Pernah kadang 
(waktu/kesempatan, uang, 

1 2 3 4 5 energi, barang) 

1 Makanan pokok 

2 Makanan kecil Uajanan) 

3 Vitamin atau makanan 
suplemen 

4 Pakaian yang memadai 

5 Barang kebutuhan perawatan 
diri 

6 Uang belanja kebutuhan 
pokok 

7 Biaya untuk membayar 
tagihan 

8 Biaya perawatan kesehatan 

9 Biaya rekreasi 

10 Uang untuk membeli 
barang-barang kebutuhan 
khusus atau ekstra (seperti 
aksesoris, CD) 

11 Bantuan sosial seperti BOS, 
ASKES 

12 Alat transportasi 

13 Waktu untuk menikmati 
kesendirian 

14 Waktu istirahat/ tidur 

15 Waktu untuk menikmati 
kebersamaan dengan 
pasangan 

16 Waktu untuk menikmati 
kebersamaan dengan anak-
anak saja 

17 Waktu bersama orangtua . 
saja 

18 Waktu untuk berkumpul 
dengan teman-teman dekat 

19 Waktu untuk berkumpul 
dan bercengkrama dengan 
keluarga inti 

20 Kesempatan berlumpul 
dengan sanak saudara 

21 Akses terhadap alat-alat 
komunikasi 

22 Dokter, perawat, konselor/ 
terapist 

23 Waktu untuk bergaul dengan 
lingkungan yang lebih luas 
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24 Waktu untuk rnenata 
penarnpilan diri 

25 Alat hiburan untuk diri sendiri 

26 Alat hiburan untuk keluarga 

27 Alat hiburan untuk anak 

28 Lain-lain Qelaskan) 

Jdentifikasi sumber-sumber manusia yang di miliki keluarga 
untuk memberikan dukunganpada pemulihan anggota keluarga 
yang mengalami ketergantungan narkoba 

Surnber rnanusia yang 
Tidak Jarang Kadang- Sering Selalu 

No dimiliki keluarga 
Pernah kadang 

1 2 3 4 5 
1 Kakek 

2 Nenek 

3 Ayah 

4 lbu 

5 Pasangan 

6 Mertua Laki-laki 

7 Mertua Perernpuan 

8 Pacar 

9 Sanak saudara 

10 Ternan dari pasangan 

11 Ternan pacar 

12 Orangtua laki-laki sang pacar 

13 Orangtua perernpuan sang 
pacar 

14 Saudara dari pacar 

15 Ternan-ternan 

16 Sahabat 

17 Kakak 1 

18 Kakak 2 

19 Adik 1 

20 Adik2 

21 Anak 1 

22 Anak2 

23 Ternan kakak 

24 Ternan adik 

25 Kelornpok orang tua 

26 Klub 

27 Kelornpok agarna 

28 Tokoh agarna 

29 Dokter keluarga 
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30 Tenaga:pftlfesional (guru,: 
terapist, paikolqg, pekerja 
sosial) ·. ;: '· 

31 Panti rahabilitasi 
32 Rumah sakit/ klinik 
33 Lain-lain (sebutkan 

Identifikasi dukungan keluarga 
Pada tahap ini peserta diminta untuk mengisi matriks dukungan 

keluarga berdasarkan kenyataan yang dialaminya. Kemudian hasil 
isian ini didiskusikan dalam kelompok kecil. Kelompok kecil ini 
dijadikan sebagai sarana pemberian dukungan sosial dari anggota 
kelompok yang sama-sama adalah keluarga yang memiliki anggota 
keluarga yang mengalami ketergantungan NAPZA. 

Tiap anggota kelompok akan berbagi dukungan afiliasi, 
informasional, dan dukungan emosional. Fasilitator mengarahkan 
diskusi ini kepada perasaan, cara, strategi dan harapan peserta untuk 
mengatasi hambatan, memperbaiki dan memperkuat dukungan 
keluarganya terhadap anggotanya yang mengalami ketergantungan 
narkoba. Jika pesertanya adalah korban maka diskusi diarahkan pada 
harapannya terhadap keluarga, komitmen, strategi dan upayanya 
untuk pulih. 

No Pihak atau anggota Tidak Jarang Kadang- Sering Selalu 
keluarga yang memberikan pernah kadang 
dukungan kepada korban 1 2 3 4 5 
ketergantungan narkoba 

1 Kakek 

2 Nenek 

3 Ayah 

4 lbu 

5 Mertua Laki-laki 

6 Mertua Perempuan 

7 Pasangan (suami/isteri) 

8 Pacar 

9 Kakak 1 

10 Kakak 2 

11 Adik 1 

12 Adik2 

13 Sepupu/ saudara 

14 Saudara angkat 

15 I par 
16 Anak 1 
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Menjelaskan mengenai hentuk dan frekuensi dukungan sosial 
keluarga yang diherikan kepada anggotanya yang mengalami 
roasalah ketergantungan narkoha 

Peserta diminta untuk mengisi dan menjelaskan matriks ini 
sesuai dengan bentuk dan tingkat keseringan dukungan sosial 
yang memang diberikan oleh anggota keluarganya kepada anggota 
keluarganya yang mengalami ketergantungan NAPZA. 

Aktivitas kelima (menjelaskan bentuk dan frekuensi 
pemberian dukungan so sial) ini, diharapkan akan merupakan proses 
penyadaran, penyegaran dan penguatan motivasi atau komitmen 
untuk memperbaiki dan memperkuat dukungan sosial dalam 
keluarga. Tiap peserta diminta untuk mengisi form ini kemudian 
menjelaskan kepuasan, kesulitan dan strategi perbaikan kepada 
anggota kelompok kecil lainnya. Fasilitator diharapkan dapat 
mendorong tiap anggota kelompok untuk berbagi pengalaman, 
perasaan dan strategi demi mempekuat diri sendiri maupun anggota 
kelompoknya. 

No 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 

Isilah kolom hentuk dukungan sosial keluarga ini dengan 
angka 5 jika selalu memherikan dukungan, angka 4 jika 
sering, angka 3 jika kadang-kadang, angka 2 hila jarang 

dan angka 1 hila tidak pcrnah 

Pihak keluarga 
yang memberikan Dukungan Dukungan Dukungan Dukungan 
dukungan kepada afiliasi informasional Emosional Instrumental 
korban narkoba 

Kakek 

Nenek 
Ayah 
lbu 
Mertua Laki-laki 

Mertua Perempuan 
Pasangan (suami/ 
isteri) 

--
Pacar 
Kakak 1 

Kakak 2 
Adik 1 
Adik2 
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13 Sepupu/ saudara 

14 Saudara angkat 

15 I par 

16 Anak 1 

17 Anak2 

18 Anak3 

122 Bagian Pertama 



BAB XIII 

I STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SO SIAL 
fii BIDANG KESEHATAN MENTAL 

~- -

Oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) 

Pendahuluan 
Profesi pekeijaan sosial di berbagai belahan dunia telah aktif 

sekian lama di berbagai area kesejahteraan sosial, termasuk di bidang 
kesehatan mental, dengan menggunakan metode-metode pekeijaan 
sosial, yaitu pekeijaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok 
dan masyarakat, serta aksi sosial, perencanaan sosial dan kebijakan 
sosial. Seperti di Amerika Serikat, profesi pekeijaan sosial telah 
terlibat dalam bidang kesehatan mental sejak peralihan abad 20. 

Di Indonesia, pekerja sosial mulai menangani isu kesehatan 
mental, khususnya di rumah sakit, sejak awal tahun '70an. 
Kepedulian profesi ini pada awalnya, adalah untuk membuka 
akses pelayanan kesehatan bagi pasien-pasien miskin di rumah 
sakit, kemudian berlanjut dengan memfokuskan pada para pasien 
miskin yang menderita penyakit-penyakit kronis, antara lain: 
ketergantungan obat/penyalahgunaan narkotika, HIV/AIDS, 
tuberculosis/TBC, gagal ginjal, stroke, dan gangguan mental. 
Dengan berkembangnya dan semakin diakuinya profesi pekeijaan 
sosial, maka para pekeija sosial di lapangan mulai bekerja sama 
dengan profesi-profesi kesehatan lainnya-dokter, perawat kesehatan 
mental, psikiater-dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Sekarang, pelayanan pekerjaan sosial profesional dapat 
ditemukan dalam berbagai komponen sistcm pel.ayanan kesehatan, 
khususnya di bidang kesehatan mental. Sejak beberapa waktu lalu, 
profesi pekerjaan sosial di rumah sakit di Indonesia lebih fokus 
pada perencanaan transisi pasien individual untuk kembali ke rumah 
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atau ke taraf pelayanan yang lainnya, seperti panti sosial. Selain 
itu, di setting rumah sakit, profesi pekerjaan sosial mulai mendapat 
pengakuan untuk ikut terlibat dalam area pelayanan ganda, seperti 
pelayanan paliatif, pdayanan rawat jalan dan pelayanan geriatrik. 

Walaupun demikian, selama ini profesi pekerjaan sosial belum 
memiliki standar praktik di bidang kesehatan mental yang dapat 
diacu. Barn di akhir tahun 2010, Ikatan Pekerja Sosial Profesional 
Indonesia (IPSPI) mulai menyusun standar praktik pekerjaan sosial 
di bidang kesehatan mental. Proses penyusunan standar praktik 
pekerjaan sosial di bidang kesehatan mental ini diupayakan tidak 
terlepas dan konsisten dengan rancangan undang-undang kesehatan 
jiwa/RPP Kesehatan Jiwa yang masih dalani proses pembahasan 
hingga saat ini (setidaknya, hingga dipaparkannya tulisan ini, ed.). 
Standar praktik pekerjaan sosial ini, berisikan bagian-bagian yang 
meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang membentuk 
praktik pekerjaan sosial di bidang kesehatan mental. 

Definisi Praktik Pekerjaan Sosial Bidang Kesehatan Mental 
Bidang pelayanan kesehatan mental adalah praktik pekerjaan 

sosial dimana assessment, pelayanan dan penyembuhan diarahkan 
pada kesejahteraan fisik, mental, sosial dan emosional individu serta 
ditujukan pada upaya pencegahan, deteksi dan pengobatan gangguan 
:fisik serta mental, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
biopsikososial dan spiritual individu. 

Bidang pelayanan kesehatan mental mencakup penyediaan 
tenaga yang memberikan pelayanan yang diperlukan, seperti dokter, 
psikiater, psikolog, pekerja sosial, perawat dan petugas rumah 
sakit lainnya, sesuai dengan fasilitas pelayanan yang ada, baik di 
rumah sakit, rumah perawatan (hospice), Puskesmas, Lembaga 
Pemasyarakatan, Panti-panti sosial, pusat pelayanan medis dan 
klinik rawat jalan serta fasilitas pendidikan dan lingkungan yang 
ikut berperan serta dalam proses pelayanan kesehatan mental. 

Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial dalam Bidang Kesehatan 
Mental 

Praktik pekerjaan sosial dalam bidang kesehatan mental, secara 
garis besar bertujuan memberikan pelayanan dalam tiga area, yaitu 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar terpenuhinya 
penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu, keluarga dan 
masyarakat, meningkatnya kemampuan individu dalam mengendalikan 
hidupnya, serta tegaknya prinsip-prinsip keadilan sosial. 

124 Bagian Pertama 



Tujuan Umum 
1. Menyadarkan masyarakat terhadap masalah kesehatanjiwa yang 

ada di masyarakat 
2. Mencegah timbulnya berbagai gangguan jiwa di masyarakat 
3. Menanggulangi masalah kesehatanjiwa di masyarakat 
4. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya 

kesehatan j iwa 
5. Meminimalkan dampak masalah psikososial dan gangguan jiwa 

terhadap individu, keluarga dan masyarakat 
Tujuan Khusus 
1. Mempertahankan atau meningkatkan kualitas pelayanan yang 

disediakan oleh pekerja sosial bidang kesehatan mental. 
2. Membangun kompetensi pekerja sosial dalam monitoring dan 

evaluasi pada praktik pekerjaan sosial di bidang kesehatan 
mental. 

3. Mengembangkan kerangka kerja bagi peke1ja sosial dalam rangka 
menilai perilaku yang bertanggung jawab dan profesional. 

4. Menginformasikan kepada klien, badan-badan pemerintah 
terkait, serta pihak lainnya tentang standar praktik pekerjaan 
sosial di bidang kesehatan mental. 

Etika dan nilai 
Misi utama profesi pekerjaaan sosial adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan menolong manusia memenuhi kebutuhan dasarnya, 
terutama bagi mereka yang rentan, tertindas, kelompok marjinal, dan 
yang hidup dalam kemiskinan. Untuk melaksanakan misi, pekerja 
sosisal termasukjuga yang berkiprah di bidang kesehatan mental perlu 
dilandasi oleh etika dan nilai-nilai dasar seperti yang telah ditetapkan 
ke dalam kode etik Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. 

Kualifikasi 
• D4/Sl Pekerjaan Sosial/Ilmu Kesejahteraan Sosial 
• Pemah bekerj a/magang/praktik lapangan puma waktu di lembaga 

kesehatan mental, minimum 1 tahun (satu) dengan supervisi oleh 
pekerja sosial profesional 

Ruang Lingkup Tugas dan Peran Pekerja Sosial Dalam Bidang 
Kesehatan Mental 

Ruang lingkup pekerjaan sosial dalam kesehatan mental 
meliputi tiga taraf: taraf konteks sosial, taraf konsekuensi sosial 
dan tarafkeadilan sosial dari berbagai penyakit yang terkait dengan 
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kesehatan mental. Praktik pekerjaan sosial tetjadi dalam keterkaitan 
antara individu dengan lingkungannya; aktivitas peketjaan sosial 
dimulai dengan individu, diperluas ke dalam konteks keluarga, 
kehidupan sosial, dan masyarakat. 

Lingkup konteks sosial 
Pada taraf konteks sosial, pekerjaan sosial peduli terhadap 

bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi dan menguatkan 
pengalaman seseorang yang mengalami gangguan mental dan 
masalah-masalah kesehatan mental. Kepedulian pekerjaan sosial 
ini, meliputi hal-hal berikut: kepribadian individual, kerentanan, 
resiliensi, keberfungsian keluarga, kekuatan dan sumber stress, 
sistem dukungan, kebudayaan, masyarakat, status sosial ekonomi, 
agama, etnisitas dan gender. 

Lingkup konsekuensi sosial 
Pada taraf konsekuensi sosial, peketjaan sosial peduli dengan 

dampak gangguan mental dan masalah-masalah kesehatan mental 
terhadap individu, keluarga dan relasi personal, dan terhadap masyarakat 
secara lebih luas, termasuk dampak terhadap 'kesadaran diri' (sense of 
life), kesempatan-kesempatan dalam hidup, kesejahteraan keluarga dan 
kesejahteraan ekonomi, peketjaan serta tempat tinggal. Peketjaan sosial 
juga peduli dengan keterkaitan antara gangguan mental dengan isu-isu 
kesehatan serta kesejahteraan yang lebih luas, seperti perlindungan 
anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketergantungan obat/ 
penyalahgunaan narkotika dan HIV I AIDS. 

Lingkup Keadilan Sosial 
Pada taraf keadilan sosial, pekeljaan sosial peduli dengan isu-isu 

stigrnatisasi, diskriminasi, hak-hak sipil dan politik, peningkatan 
akses kepada pelayanan perawatan dan dukungan yang diperlukan 
serta promosi hak pengguna pelayanan untuk berpartisipasi dalam 
memilih pelayanan kesehatan mental yang dibutuhkan. Pekelja sosial 
peduli dalam mengupayakan agar semua pelayanan kemanusiaan 
lebih mudah dijangkau dan lebih responsifterhadap kebutuhan khusus 
dan harapan para penderita gangguan mental dan keluarganya. 

Kompetensi dasar 
1. Pengetahuan dan Keterampilan Dasar Umum 

a. Komunikasi interpersonal: 
b. Dinamika kelompok 
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c. Kemampuan presentasi 
d. Kemampuan memotivasi 

2. Tahap-tahap Praktik Pekerjaan Sosial 
a. 'Intake' 
b. 'Engagement': dengan beragam individu, kelompok dan 

organisasi 
c. Asesmen: individu, keluarga dan masyarakat 
d. Rencana intervensi 
e. Intervensi 
f. Monitoring dan evaluasi 
g. Rencana intervensi lanjut, termasuk rujukan 

3. Sistem Rujukan 
Pengetahuan tentang lembaga-lembaga yang terkait 

dengan kesehatan mental: prosedur, biaya, kesesuaian lembaga 
pelayanan dengan kebutuhan klien dsb. 

4. Sistem Sumber 
a. Identifikasi sumber-sumber pertolongan dan dukungan bagi 

klien di masyarakat 
b. Mengelola sumber, termasuk manajemen waktu dan aplikasi 

dalam memperoleh dan memanfaatkan pertolongan serta 
dukungan 

Kompetensi khusus 
1. Pengetahuan 

a. Peran dan fungsi pekerja sosial di setting kesehatan mental 
b. Konsep dasar kesehatan jiwa, seperti: definisi kesehatan/ 

kesehatan mental, pendekatan elektik-holistik, lingkup 
masalah kesehatanjiwa, dan upaya kesehatan mental. 

c. Sistem pelayanan kesehatan mental di Indonesia, baik dalam 
perkembangannya, maupun hubungannya dengan sistem 
pelayanan kesehatan umum (Sistem Kesehatan Nasional). 

d. Pengetahuan tentang berbagai gangguan mental dan masalah 
kesehatan mental yang ada dalam masyarakat 

e. Pengetahuan tentang zat-zat adiktif dan yang berhubungan 
dengan obat-obatan atau penyalahgunaan narkotika. 

f. Pengetahuan tentang Drug Counselling 
g. Pengetahuan tentang perubahan perilaku 
h. Pengetahuan tentang HIV I AIDS 
i. Pengetahuan tentang aftercare (keterampilan hidup dan 

perubahan perilaku 
j. Pengetahuan tentang Terapi Komunitas 
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:· I 
k. Pengetahuan tentimg Bimbingan Lanjutan l 
1. u~~.\}r flsi~logis: dari ~enyakit dan pengaruhn~a ter~~dap 

k~borfungs1an pslkoso1nal · .• · · · 
m. Kebutuhan psikologis dan spiritual klien ;serta keluaraanya 

dan pagaimana cara memenul}inya 
n. UU J(esehatan No.36 Tahun 2009 
o. RUU Kesehatail Jiwa 
p. RPP Kesehatan Jiwa 
q. UU Narkotika th.2009 
r. Keragaman Etnis dan Budaya Indonesia 
s. Psikologi Perkembangan 
t. Psikopatologi 
u. PPDGJ (Pedoman Penomoran Diagnostik Gangguan Jiwa) 
v. Pengetahuan tentang lembaga-lembaga yang terkait dengan 

kesehatan mental: prosedur, biaya, kesesuaian lembaga 
pelayanan dengan kebutuhan klien dsb. 

2. Keterampilan 
a. Intervensi Krisis 
b. Keterampilan Diagnostik: wawancara, kunjungan rumah! 

tempat kelja/kantor/sekolahlmasyarakat, observasi 
c. Psikoedukasi untuk keluarga dan komunitas atau masyarakat 
d. Konseling: konseling individual/klien dan keluarga, dan 

konseling kelompok; konseling keuangan/pembiayaan 
e. Manajemen kasus (perlu adanya pengembangan/advance) 
f. Drug Counseling 
w. Keterampilan aftercare (keterampilan hidup dan perubahan 

perilaku) 
x. Terapi Komunitas 
y. Bimbingan Lanjutan 
g. Konferensi kasus 
h. Perencanaan tindakan intervensi terapeutik: evaluasi 

sosial, asesmen biopsikososial spiritual; kunjungan rumahl 
masyarakat/tempat kerja/sekolah 

1. Terapi: Relaksasi, rekreasi, psikososial, hypnosystemic, 
kelompok dukungan 

J. Kerjasama interdisipliner 
k. Advokasi dan pendampingan klien 
1. Dokumentasi dan Pelaporan: laporan anamnesa dan hasil 

evaluasi sosial, dokumentasi rencana, laporan harian kegiatan 
klien, laporan kunjungan, laporan pemulangan klien 

3. Keterampilan khusus dalam Setting Rumah Sakit Jiwa dan 
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Ketergantungan NAPZA, serta Lembaga-lembaga Pelayanan 
Kesehatan Mental 
a. Intervensi krisis : menenangkan keluarga pasien yang dibawa 

ke Instalasi gawat darurat/IGD 
b. Assessment pasien dalam kondisi/fase : 

• Akut: keterampilan evaluasi sosial dan membuat 
kesimpulan ( dengan menggunakan formulir/clinical 
pathway/catatan medik), 1-15 hari. 

• Intermediate: evaluasi sosial lanjutan melengkapi 
informasi tentang klien dan membuat kesimpulan { dengan 
menggunakan formulir yang sama ), 10-15 hari. 

• Tenang: pekerja sosia1 bekerjasama dengan tim (perawat 
jiwa, psikolog, psikiater) mengorganisasikan pemberian 
(terapi psikososial): terapi kerohanian, terapi rekreasi, 
terapi kelompok, dan terapi olahraga. 

c. Rencana Pemulangan ("discharged planning") 
• Persiapan pemulangan ke keluarga!tempat kerja/lembaga 

ketiga (tempat lembaga ruju."'<:an), 
• Persiapan penempatan di tempat yang baru/resttlement 

(panti, kelompok masyarakat khusus, lembaga 
pendidikan) 

• Persiapan pembentukan "self-help group" 
• Persiapan untuk reintergrasi ke Masyarakat 

(pemberdayaan-aspek sosial ekonomi) 
4. Kebutuhan Pengembangan Pekerja Sosial Bidang Kesehatan 

Mental 
a. Pelatihan tentang kesehatan mental masyarakat (community 

mental health) 
b. Keterampilan dalam mengelola "self-help group" 
c. Administrasi/manajemen pelayanan tingkat lanjut 
d. Sistem informasi kesehatan jiwa di Indonesia 
e. Penelitian: survey dan riset tentang praktik pekerjaan sosial di 

bidang kesehatan mental 
f. Pengembangan jaringan dan kerjasama lintas sektoral 

Tim Perumus Kelompok Kesehatan Mental 
Ketua: Miryam Nainggolan, Psi. MSW 
Anggota 
1. Nurul Eka Hidayati, Msi 
2. Dra. Lilin Darmiyati 
3. Drs. Binsar Siregar, Mpsi 
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4. Dra. Lizawetha Irawati Kanta 
N arasumb~~; 
1. Dr. Paniju Setiawan, SpKj (Ketua Y~yasan Jejak Jiwa) 
2. Dr. Eka Viora, Sp.Kj (Direktur Rebabilitasi RS Jiwa dr, 

Marzoeki Mahdi) 
3. Dr. Siti Chadidjah Nurillah (Kementerian Kesehatan) 
4. Dra. Maria Sitepu, Msi (Kepala Seksi Perawatan Panti Bina 

Laras Harapan Sentosa) 
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BABXIV 

STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL 
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 

Oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesionallndonesia (IPSPI) 

Pendahuluan 
IPSPI menetapkan Standar Praktik Bidang Penanggulangan 

Bencana guna mendorong keruntutan baik substansi dan konsistensi 
proses serta mengingkatkan dan menjaga mutu pelayanan pada 
bidang Penanggulangan Bencana. Pekerjaan sosial bidang 
Penanggulangan Bencana ini adalah bagian dari pelayanan pekerja 
sosial secara umum yang bekerja pada konteks pelayanan baik 
dengan pemerintah dan non pemerintah. Standar praktik ini disusun 
dengan pemahaman sepenuhnya bahwa tidak ada definisi universal 
yang berlaku bagi semua kondisi dan konteks dimana profesi pekerj a 
sosial ini diterapkan. Tujuan dari standar praktik ini adalah untuk 
memperjelas kedudukan pekerjaan sosial bidang penanggulangan 
bencana dan mereka yang menjalani profesi tersebut. 

Pekerjaan Sosial bidang Penanggulangan Bencana (PSPB) ini 
menggunakan konsep dan teknik yang sudah ada pada pekerj aan 
sosial pada umumnya. Dalam pelaksanaannya fokus PSPB ini dibagi 
atas situasi tanpa bencana, pra bencana, tanggap darurat dan pasca 
bencana yang masing-masing memiliki proses yang berbeda karakter 
satu dari yang lainnya. Dalam praktiknya PSPB menekankan pada 
pentingnya interaksi orang dengan lingkungan sosialnya seperti 
tercermin pada status fungsi dan peran sosial mereka baik pada 
tataran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat pada berbagai 
tahapan pananggulangan bencana. Oleh sebab itu, PSPB ini menjadi 
komponen penting dalam profesi pekerjaan sosial. PSPB juga 
dilandasi oleh prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kesamaan 
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kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan 
keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukpm, 
kebersamaan dan kelestarian lingkungan hidup. 

Semua aspek PSPB ini sangat erat hubungannya dengan nilai, 
keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh profesi pekelja 
sosial, sehingga berbagai jenis pelayanan sosial dapat terselenggara 
secara efektif sesuai dengan berbagai jenis konteks tahapan 
penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Peksos PB harus memiliki 
kapasitas keahlian penanggulangan bencana yang sesuai dengan 
situasi dan tahapan bencana yang dihadapi. 

Seperti pekerja sosiallainnya, Peksos PB harus mematuhi semua 
standarisasi ini dan memiliki pelatihan sesuai yang ditentukan oleh 
lembaga yang berwenang. 

Definisi Bidang Praktik 
PSPB adalah suatu bidang kerja profesi pekerjaan sosial yang 

menuntut keahlian khusus sesuai dengan tahapan penanggulangan 
bencana. Mengingat bahwa penanggulangan bencana bersifat 
multidisipliner yang melibatkan berbagai profesi maka dipandang 
perlu untuk mengidentifikasi karakteristik yang membedakan 
pekerjaan sosial dari profesi lainnya, yaitu sebagai berikut: 

PSPB didasar!<an pada asumsi bahwa penanggulangan bencana 
mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dan timbal balik 
dengan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 
Berdasar asumsi itu PSPB dimaknai sebagai suatu bidang praktik 
profesi pekerjaan sosial dimana Peksos PB menggunakan keahlian 
khusus dalam bidang penanganan fungsi sosial untuk membantu 
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat melaksanakan 
berbagai tugas kehidupan sesuai dengan peran sosial mereka dalam 
mencapai tujuan penanggulangan bencana. PSPB menitikberatkan 
pelayanan dan intervensinya pada titik dimana orang berinteraksi 
dengan lingkungan sosialnya. PSPB diselenggarakan dalam suatu 
konteks pelayanan sesuai dengan tahapan-tahapan penanggulangan 
bencana pada berbagai tataran yaitu mulai dari tataran kebijakan, 
manaJemen, sampai dengan penyelenggaraan pelayanan di 
lapangan. 

Tujuan Praktik 
Tujuan utama dari PSPB adalah memberikan pelayanan terbaik 

dalam menguatkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan 
masyarakat dalam upaya-upaya berikut ini: 
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1. Memfasilitasi pengurangan resiko bencana 
2. Membantu peningkatan kesiapsiagaan; 
3. Mengembalikan dan menguatkan kembali fungsi dan peran 

mereka pada saat terkena bencana agar dapat kembali berpatisipasi 
secara aktif dalam masyarakat dengan efektif; serta 

4. Membangun kembali fungsi sosial mereka yang terganggu akibat 
bencana sehingga secara optimal dapat melaksanakan pemulihan 
dari dampak bencana dan menguatkari kapasitas dan resiliensi 
terhadap bencana pada masa depan. 

Standar Praktik 
Standar 1: Seorang Peksos PB harus menyelenggarakan 

pelayanannya dalam konteks pelayanan P B yang bersifat formal dan 
setidaknya memuat komponen masalah/issue, institusi pelayanan, 
klien (individu atau keluarga, kelompok, atau masyarakat), Peksos 
PB, dan proses/metodologi. 

Standar 2: seorang Peksos PB harus secara optimal 
menggunakan kemampuan profesionalnya yaitu meliputi 
pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta etika dari aspek 
pekerjaan sosial yang dipadukan dengan aspek-aspek administrasi 
publik, dan penanggulangan bencana. 

Standar 3: Seorang Peksos PB harus bekerja dalam memberikan 
pelayanan berdasarkan asas-asas Penanggulangan bencana, tetapi 
tidak terbatas pada asas pengelolaan yang baik (good governance), 
termasuk azas pengurangan resiko dalam pencegahan dan 
kesiapsiagaan, azas kecepatan dalam hal membantu proses tanggap 
darurat, dan azas pembangunan berkelanjutan dalam pemulihan 
dampak becana. 

Standar 4: Seorang Peksos PB harus menyelenggarakan 
pelayanan sesuai dengan tujuan yang secara formal disepakati 
bersama oleh para pemangku kepentingan dalam konteks pelayanan 
yaitu untuk menguatkan fungsi sosial klien dalam mencegah risiko 
bencana, mengurangi ancaman bencana, menanggulangi kejadian 
bencana, dan memulihkan diri dari dampak bencana. 

Standar 5: Seorang Peksos PB harus menyelenggarakan 
pelayanan berdasarkan proses-proses baku pekerjaan sosial dan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana seperti 
tercantum dalam ketentuan peraturan yang berlaku. 

Standar 6: seorang Peksos PB harus dapat bekerjasama secara 
terpadu dalam suatu tim kerja multidisipliner penanggulangan 
bencana berdasarkan rasa hormat dan saling menghargai satu 
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