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KONTRUKSI SOSIAL 

DARI TEORI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Oleh : Dr. Purwowibowo, M.Si 

 

Pendahuluan  

 Saat ini, dimanapun di dunia ini, klien berjuang di dalam berbagai 

lembaga untuk menemui pekerja sosial. Barangkali pekerja sosial 

mengunjungi kliennya di rumah, atau bekerja dengan kelompok klien, rumah 

singgah atau panti-panti, maupun tempat-tempat rehabilitasi. Di banyak 

masyarakat, hal demikian dikatakan sebagai pekerja sosial berfungi. Pekerja 

sosial cukup menyebar dan berhimpun di dalam ikatan pekerja sosial 

internasional, menggunakan berbagai bahasa dan literatur pekerjaan sosial 

sehingga keberadaan mereka tetap ada sampai sekarang. 

 Pemahaman secara jelas tentang pekerja sosial di berbagai 

masyarakat memunculkan berbagai pertanyaan. Misalnya, apakah pekerja 

sosial itu bekerja sendirian?, mengenai hal yang sama, di semua masyarakat? 

Dalam pembahasan ini, tulisan ini akan membahas mengenai klien dan pekerja 

sosial dalam kerangka pekerjaan sosial berdasarkan konteks lembaga sosial 

masing-masing. Meskipun tidak merupakan suatu kontruksi atau bangunan 

baru, kapanpun pekerja sosial dan klien bersama di dalam lembaga yang sama. 

Di sini dimaksudkan bahwa masing-masing pekerja sosial, klien, dan lembaga 

sosial terkontruksi dengan sendirinya sesuai dengan konteks masyarakatnya 

di mana semuanya itu berada. Apa yang bisa pekerja sosial lakukan 

berkenaan dengan harapan masyarakat mengenai masalah pekerjaan sosial? 
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Begitu juga apa yang bisa disumbangkan berkaitan dengan harapan 

masyarakat dari apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh pekerja sosial? 

Kesemuanya itu merupakan proses kontruksi sosial. Masyarakat di berbagai 

konteks sosial selalu berupaya untuk saling tukar menukar pengalaman dari 

hubungan sosial dengan pekerja sosial. 

 Tulisan ini membahas tentang salah satu aspek mengenai kontruksi 

teori praktik pekerjaan sosial. Teori diletakkan di dalam kondisi ”terbalik”, 

karena teori merupakan perwujudan dari ide, yang para ilmuwan 

memperdebatkannya. Selain itu, juga akan dibahas mengenai pemahaman 

teori pekerjaan sosial dan bagaimana teori tersebut digunakan dalam praktik 

pekerjaan sosial. Ada 12 teori yang akan dibahas di dalam tulisan ini yang 

masing-masing kelompok teori merupakan teori yang saat ini banyak 

digunakan oleh pekerja sosial di dalam praktik pekerjaan sosial. 

 Pembahasan berikutnya bertujuan untuk memahami kembali tentang 

teori praktik pekerjaan sosial dengan melakukan asesment sampai menuju 

pengertian yang jelas tentang teori dan nilai-nilai yang ada di dalam praktik 

pekerjaan sosial modern. Di dalam memahami kembali teori-teori tersebut 

bukan berarti berupaya untuk merekontruksi teori baru. Namun, lebih 

kepada membahas kembali apa yang ada daripada memperluas teori tersebut. 

Hal ini berkaitan dengan teori praktik pekerjaan sosial, dengan menjelaskan 

pengertiannya, dan apa yang seharusnya pekerja sosial bisa lakukan. Banyak 

teori berhubungan dengan pengertian sosial secara luas dan teori psikologi. 

 Bahasan berikutnya akan ditunjukan bagaimana hubungan antara teori 

dengan kebijakan atau dengan kata lain teori merupakan bagian dari suatu 
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kebijakan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu teori bisa tertarik pada 

suatu hal tertentu misalnya terhadap kelompok dan pekerjaan sosial, 

mencari pengaruh teori di atas pemahaman kita baik secara alamiah maupun 

dalam kaitannya dengan praktik pekerjaan sosial. Dengan jalan demikian 

perjuangan untuk menerima suatu teori tertentu dimaksudkan untuk 

mendapatkan sumbangan yang besar terhadap konstruksi teori ilmu 

kesejahteraan sosial secara keseluruhan yang bisa bermanfaat bagi 

penanganan klien maupun lembaga yang menangani masalah sosial. Oleh sebab 

itu, memilih suatu teori tertentu untuk digunakan dalam praktik pekerjaan 

sosial sekaligus untuk dapat mengkonstruksi suatu pekerjaan sosial yang 

dilakukan. Karena, apapun yang pekerja sosial lakukan merupakan pekerjaan 

sosial. Sangat sulit untuk menggabungkan kesemuanya, untuk itu dapat 

dibahas sejauh mana  teori itu dapat bermanfaat bagi pekerjaan sosial. 

 

Tujuan Teori Pekerjaan Sosial dan Teori Praktik Pekerjaan Sosial 

 Ada beberapa pandangan mengenai pekerjaan sosial yang selama ini 

berkembang di masyarakat.  

1. Reflexive-therapeutic views. Di dalam pandangan ini pekerjaan sosial 

berupaya untuk mencari jalan terbaik untuk meningkatkan 

kesejahteraan baik terhadap individu, kelompok, dan komunitas di 

masyarakat dengan jalan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan 

memberikan fasilitas yang memadai kepada semua lapisan masyarakat. 

Suatu proses yang terus menerus meliputi interaksi terhadap orang 

lain maupun pengaruh orang lain terhadap diri sendiri. Suatu proses 
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saling mempengaruhi yang diupayakan oleh pekerja sosial. Cara ini, 

seseorang bisa mendapatkan kekuatan melebihi apa yang diangankan 

dan apa yang dicita-citakan. Selain itu juga melalui kekuatan 

kepribadiannya, sehingga mereka mampu mengatasi atau 

menyelesaikan persoalannya sendiri. 

2. Socialist-Collectivist views, dalam pandangan ini pekerja sosial 

mencari atau mengupayakan kebersamaan dan saling membantu di 

dalam kehidupan masyarakat sehingga orang-orang yang kurang 

beruntung mendapatkan kekuatan untuk memecahkan masalahnya 

sendiri. Pekerja sosial memberikan fasilitas guna memberdayakan 

orang-orang agar menjadi bagian dari proses pembelajaran dan 

kebersamaan dengan membentuk lembaga penanganan masalah sosial 

yang semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya. 

Para elite atau pemimpin formal dan informal menginventarisir sumber 

daya yang ada di masyarakat sehingga bisa digunakan untuk membantu 

mereka yang menjadi penyandang masalah sosial sehingga sumberdaya 

yang ada bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Dengan 

melakukan seperti tersebut, pekerja sosial dapat mengupayakan orang 

miskin dan kurang beruntung mendapatkan hak-hak sosial yang sama di 

tengah masyarakat. Dengan mengupayakan kebutuhan sosial dan 

pribadi bagi mereka, sebagaimana model reflextive-therapeutic, hal 

demikian tidak mungkin bisa diwujudkan, karena berbagai kepentingan 

politik elite negara tidak sampai memikirkan orang-orang yang menjadi 

penyandang masalah sosial, kecuali kita mampu melakukan perubahan 
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sosial dengan mengedepankan kepentingan orang yang bermasalah 

sosial. Hanya saja sebagaimana reflextive-therapeutic and 

individualist views, yang bisa dilakukan adalah mendorong dan 

menyadarkan para elite untuk selalu mencurahkan perhatiannya 

kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jika hal 

demikian dapat dilakukan maka orang-orang penyandang masalah 

kesejahteraan sosial mendapat berkah dari pekerjaan sosial yang kita 

lakukan. 

3. individualist-reformist views. Di dalam hal ini pekerjaan sosial 

berupaya melihat salah satu aspek kesejahteraan sosial untuk 

melakukan penanganan kepada individu di dalam kehidupan masyarakat. 

Pekerjaan sosial mengupayakan pemenuhan kebutuhan individu dan 

meningkatkan pelayanan sehingga pekerjaan sosial dan pelayanan yang 

dilakukan dapat berlangsung lebih efektif. Dengan melakukan 

perubahan sosial di masyarakat maka akan terjadi kesamarataan 

individu dan sosial yang akhirnya dapat memenuhi dan menumbuhkan 

kebutuhan individu maupun masyarakat, seperti ini dapat dikatakan 

alasan yang paling logis. Walaupun, upaya yang dilakukan semacam ini 

tidak realistis di dalam praktik sehari-hari, namun kebanyakan praktik 

pekerjaan sosial hanya pada tataran kecil perubahan sosial terhadap 

individual, yang tidak diikuti oleh perubahan sosial secara besar-

besaran.   

Masing-masing perspektif mengemukakan sesuatu tentang kegiatan dan 

maksud dari pekerjaan sosial dan juga memberikan kritik kepada yang lain 
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serta memodifikasinya. Namun demikian, masing-masing perspektif 

mempunyai daya tarik dan kelebihannya sendiri. Contohnya, perpektif 

reflektif-therapic dan colektif sosialis keduanya memusatkan perhatiannya 

pada perubahan dan perkembangan. Demikian pula perspektif reflektif 

therafic dan indiviualist reformis memandang dengan memusatkan tujuan  

individual itu lebih penting daripada tujuan sosial. Secara umum, akhirnya 

dapat dikatakan bahwa semua konsep tentang pekerjaan sosial termasuk 

unsur-unsur dari masing-masing perspektif. Selain itu dapat dikatakan bahwa 

masing-masing perspektif itu mengakui validitas unsur dari perspektif 

lainnya. Contohnya, perspektif sosialis colektif memandang dan menentang 

beberapa tujuan sosial yang diisyaratkan di dalam perspektif individualis dan 

juga therafic. Meskipun demikian, kebanyakan orang yang mengambil 

perspektif tersebut dalam pekerjaan sosial harus menerima dalam rangka 

membantu individu guna memenuhi dan mengembangkan potensi mereka 

dengan sistem sosial yang ada. 

Secara alamiah pekerjaan sosial, dapatlah dikatakan sebagai suatu yang 

belum jelas dan menimbulkan perdebatan, tetapi kita dapat melihat bahwa 

ada unsur utama yang menjadi perdebatan itu. Hal ini merupakan masalah 

yang belum terpecahkan, dan kita tidak dapat menentukan keputusan yang 

final mengenai perdebatan itu. Jawabnya tentu tergantung pada waktu, 

kondisi sosial dan kebudayaan, dan di mana kita bertanya. Walaupun begitu, 

menjadi bagian dari pekerjaan sosial memerlukan pandangan mengenai tujuan 

anda – konstruksi anda sendiri yang membimbing tindakan anda. Hal itu 

termasuk etika dan nilai dalam melaksanakan pekerjaan sosial, dan teori-
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teori tentang sejarah perkembangan  pekerjaan sosial,  contohnya teori-

toeri sosiologis tentang peran pekerjaan sosial di masyarakat, atau teori 

yang berhubungan dengan tugas kelompok yang lain di dalam masyarakat. 

Teori yang bersifat praktis muncul sebagai bentuk alternatif yang 

bersaing untuk memperebutkan perhatian dan saling mengkritik satu sama 

yang lain. Dengan demikian,  kesan dari kebijakan mengenai teori pekerjaan 

sosial adalah saling berkompetisi untuk saling meminggirkan. Salah satu 

bagian dari kompetisi menunjukkan bahwa suatu kebijakan mendukung 

perspektif pekerjaan sosial tertentu yang dijelaskan di atas. Aliran radikal, 

anti penekanan dan perspektif pemberdayaan, contohnya, menerapkan – dan 

memberikan contoh tentang kemungkinan menerapkan kerangka perspektif 

sosialis colektif di dalam kegiatannya. Aliran keberadaan, humanis dan 

psikologi sosial menujukkan adanya penerapan pada reflektif therafic. Task-

centerred dan teori sistem, mengatakan bahwa mereka lebih individualis 

reformis di dalam asumsi dasar mereka. 

Terkadang pandangan itu juga disebut sebagai paradigma. Konsep 

tersebut berarti bahwa pola atau renungan dari sesuatu yang umum 

dikemukakan di dalam suatu kegiatan. Kuhn (1970) menggunakan kata 

paradigma untuk menjelaskan tentang pandangan secara umum tentang fisik 

alam atau fenomena alamiah di dalam ilmu pengetahuan. Di dalam bukunya 

tentang sejarah ilmu dia menganjurkan bahwa paradigma demikian selalu 

muncul. Kegiatan ilmiah (termasuk merumuskan teori, melaksanakan 

eksperimen, metode dan penelitian, diperdebatkan, dan seterusnya) secara 

otomatis membangun konstruksi ilmu tersebut, sampai menuju terjadi 
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revolusi ilmu pengetahuan, menjadi suatu pandangan dunia yang lengkap dari 

suatu pandangan fenomena menjadi terkonstruksi. Perubahan demikian 

dikatakan sebagai merumuskan konsepsi dari suatu fenomena. 

Dengan menggunakan paradigma Kuhn tersebut, di sini akan 

diperdebatkan mengenai paradigma dari pekerjaan sosial, yang telah 

terkonstruksi dan termasuk keseluruhan teori dan praktik yang mungkin 

diuji coba. Sesungguhnya secara praktis telah diterima sejak kebanyakan 

pekerja sosial secara tidak sadar melaksanakan berbagai kegiatan yang 

serupa dalam berhubungan dengan klien. Namun, keseimbangan di dalam 

menerapkan ketiga perspektif di atas selalu dibahas dan disempurnakan 

secara terus menerus. Pada umumnya, kita menerima bahwa perbedaan 

perspektif selalu muncul di dalam wacana pekerjaan sosial, karena kita selalu 

membahasnya atau memperdebatkannya sepanjang waktu. Pertanyaan Kuhn 

adalah apakah bagian dari ilmu pengetahuan ini telah cukup perkembangannya 

saat ini menjadi suatu paradigma, mari kita uji sendiri dengan menggunakan 

revolusi paradigma. Beberapa penulis seperti Fisher (1981) membantah 

bahwa telah terjadi perubahan di dalam konsep perkejaan sosial. Dengan 

landasan apa yang disampaikan Kuhn, maka penerimaan secara kecil tentang 

paradigma masih baru belum tumbuh yang bisa disebut dengan struktur yang 

buruk dalam spesialisasi ini.  Dia memberikan status paradigma sebelum 

adanya kesepakatan yang luas. Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa 

status teori yang kurang terpelihara dengan masing-masing perspektif yang 

hanya berskala kecil untuk dapat diperdebatkan di dalam suatu paradigma. 
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Pemikiran teoritis merupakan pilar penting dari saling pengertian dan 

keberadaan di antara pekerja sosial. Dengan jalan demikian, unsur-unsur di 

atas merupakan bentuk sosial, yang dapat dipergunakan untuk saling tukar 

menukar mengenai konstruksi ilmu kesejahteraan sosial. Melibatkan mereka 

semua juga membantu di dalam praktik pekerjaan sosial, sehingga lebih 

fokus apa yang seharusnya kita lakukan dan mengapa maksud teori itu 

dirumuskan. Setiap orang berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan 

manusia sebagai suatu keharusan. Hal itu merupakan inti pokok jika kita 

mempergunakan praktik penggabungan berbagai pemikiran dari sumber yang 

berbeda, termasuk seperangkat teori yang digunakan dalam kegiatan 

praktik. Dengan melaksanakan demikian tanpa memahami yang mungkin 

terjadi risiko dan bahaya terhadap klien. Dengan memahami keterkaitan dan 

perpedaan di antara pemikiran yang kita gunakan kita akan dapat mengatasi 

masalah yang kita hadapi. 

Saya lebih suka mengatakan ”teori pekerjaan sosial modern”, karena saya 

ingin memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai fenomena sosial seperti 

pekerjaan sosial hanya dapat dimulai sekarang ini. Selain tu juga, kita hanya 

dapat mempertimbangkan bahwa teori pekerjaan sosial dengan kerangka 

kultural yang sangat terbatas, walaupun, saya berusaha untuk memperluas 

kerangka pemikiran seluas mungkin. Rein dan White menulis di dalam sebuah 

makalah penting di dalam pengembangan pemahaman baru bagaimana kita 

menemukan dan menggunakan ilmu pengetahuan ” langkah dasar dalam 

pencarian ilmu pengetahuan adalah menyediakan konteks yang dapat 

digunakan untuk media penyambung. Yakni pengetahuan yang kita dapatkan, 
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kegunaan atau relevansi dari pengetahuan, yang dibatasi waktu, tempat, dan 

orang (1987:37). 

 

Perbedaan Budaya dalam Teori Pekerjaan Sosial 

Perbedaan di dalam kerangka budaya merupakan hal yang sangat penting. 

Hal itu selalu menjadi kontroversi mengenai apakah pekerjaan sosial dan 

teori yang bersifat global atau terbatas. Perbedaan ini muncul secara 

historis, di negara Barat demokratis, yang nilai-nilainya didasarkan atas 

ajaran kritiani. Ada tiga alasan yang mendukung agar kita tidak menggunakan 

nilai-nilai itu secara luas. 

Pertama, nilai dan budaya didasarkan atas masyarakat yang berbeda 

mungkin tidak cocok dengan asumsi dan pemikiran dari pekerjaan sosial 

orang Barat. Contohnya, tulisan mengenai pekerjaan sosial di Cina dan negara 

timur lainnya mengakui bahwa asumsi individu lebih berlandaskan pada 

pekerjaan sosial ala Barat yang tidak sama dan belum tentu cocok dengan 

masyarakat yang saling ketergantungan di dalam keluarga dan masih 

menghormati kewenangan. Seperti disampaikan oleh Chow (1987) 

berdasarkan filsafat Cina dan orang timur, kepedulian merupakan hal yang 

tidak diperhatikan oleh pekerjaan sosial barat, yang hal itu merupakan dasar 

atau mendasari pentingnya individual, yang dihubungkan dengan konsep hak 

asasi individual. Di Cina asumsi sosial, mengenai hak asasi individu tidak 

begitu ditekankan. Meskipun demikian, tanggung jawab terhadap individu 

hubungan sosial keluarga merupakan hal yang penting. Dengan demikian 

asumsi masyarakat Barat bahwa tujuan pekerjaan sosial terhadap anak 
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remaja harus disiapkan di dalam keluarga daripada meneruskan 

kemandiriannya, mungkin hal ini tidak pantas. Ko (1987) menunjukkan bahwa 

konsepsi tentang keluarga mengubah kebijakan dan perubahan sosial sosial 

yang ada di Cina. Chan (1987) memberikan komentar tentang kemungkinan 

munculnya konflik dari upaya menjaga kebiasaan di dalam kewenangan 

keluarga tradisional di dalam iklim perubahan sosial dan menekankan adanya 

harmonisasi, tidak terjadi konflik hubungan sosial antara anak dengan yang 

lain. Fong dan Sandu (1995) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang ada di Cina 

lebih menghargai hirarkis dari pada nilai kesetaraan tingkah laku dalam 

struktur kewenangan, diri sendiri dikontrol orang lain, kontrol orang lain 

lebih dari kebiasaan diri dan merupakan wujud dari kepedulian orang lain 

daripada suatu kebebasan. Roan (1980) mengemukakan bahwa dengan 

menggunakan pengalaman orang Taiwan, bahwa pekeja sosial harus memahami 

sikap-sikap tradisonal di dalam status dan kewenangan, apakah bekerja 

dengan keluarga ataukah dengan individu hal ini merupakan pilihan dari suatu 

pendekatan dan apakah pertolongan secara tradisional yang telah ada 

khususnya di masyarakat.  Canda (1988) 
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