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I(ATAPENGANTAR

flr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si.
rrdu Fendidikan dan penelitian Kesejahteraan Sosial

Icmenterian Sosial Republik Indonesia)

$rrurg sakit butuh dokter, orang kurang terpelajar butuh guru,
I ?-b."Su" rumah butuh arsitek, *"k" or"rrg yang memiliki

rr f,ri:l memerlukan pekerja sosial (socia/ worki). Karena
-l!.'h penting profesi ini khususnya di negara berkembang

hdanesia- Misalnya dalam menangani berbagai masarah
d.'lan kemiskinan. Meskipurr dikenil k"y" dengan sumber

h- kdon"'ia masih memiliki jumlah perrd,rduL iriskin yang
* Menurut Badan pusat statistik ie, Mare t zor3,jumlah

t rq**in (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan
Gris Kemiskinan) di Indonesii ,rr"n." pai zg,oTjuta orang

Frml Memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angki
hn rdrlah salah satu tugas pekerja sosial di Indonesia.
bf msial mempunyai tugis yang sangat mulia; perannya
r tnif, dan menyangkut hajat hidup oong bunyuk. K"rur.

r*'F sid memburuhkan bekal ya"g ,rr"ri"d"i, khususnya
|.tr trandra pengetahuan (boJy of knowledgd, k"rurrgku

b ftcdy of skilt) dan kerangka nilai @oa4 of value).
uircgrei drlam satu kerangka yang menopang praktek
:!r lrr rnampu menjalankan fungsinya secara maksimal.
h'hibumisasi Pekeriaan sosial: penelitian dan praktek'iidrFfi rnemperkaya pengetahuan para pembaca tentang

d rr<



Vi Pribumisasi Pekerjaan Sosial: Penelitian dan Praktek di Sarawak

Sebagai hasil penelitian yang mendalam, buku ini menyaiikan

informasi yang sangat berharga baik secara teoritis maupun praktis.

Penelitian-penelitian semacam ini memang patut untuk terus

dikembangkan, karena secara langsung atau pun tidak langsung

dapat berkontribusi terhadap pengembangan praktek pekeriaan sosial

di Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat bergembira atas terbitnya

buku ini; suatu karya akademik yang memiliki kontribusi positif

terhadap praktek pekerjaan sosial di Indonesia. Kontribusi positif ini

semakin menemukan momentumnya tatkala ditemukannya beberapa

nilai budaya yang sangat penting dalam praktek pekeriaan sosial yang

tidak ditemukan di negara Barat. Misalnya, rasa malu, kehormatan

keluarga, ketidakterusterangan (indf rectness) adalah beberapa contoh

nilai yang masih kuat dilakoni oleh orang Timur. Temuan-temuan ini

akan sangat membantu pekerja sosial di negara-negara Asia untuk

menjalankan prakteknya.
Menurut saya, banyak hal baru yang berhasil diungkap oleh

penulis dalam buku ini. Melalui penelitiannya, penulis telah

melakukan eksplorasi secara mendalam mengenai budaya Timur

dalam konteks praktek pekerjaan sosial. Di tengah minimnya

penelitian dan kajian serupa, buku ini akan sangat bermanfaat bagi

para akademisi, pekerja sosial ataupun mereka yang menaruh minat

terhadap pekerjaan sosial.
Manfaat buku ini semakin terlihat tatkala tema-tema yang

disuguhkan sangat dekat dengan konteks praktek pekeriaan sosial

di Indonesia. Bagaimana penulis mengungkap 
'praktek-praktek

meminta bantuan' yang teriadi di masyarakat Sarawak, Malaysia

yang diungkapkan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti,
'Siapa yang Anda datangi ketika mengalami masalah?' 'l(e mana

Anda meminta bantuan?' Menariknya, para informan pertama

kali meminta bantuan kepada pihak keluarga besar yang diyakini

mampu menyelesaikan masalah. Jika langkah ini belum mampu

menyelesaikan masalah, maka masyarakat akan meminta bantuan

kepada para penyembuh tradisional atau dukun. Rute selaniutnya

adalah kepada para tokoh masyarakat. Kemudian jika beberapa rute

di atas sudah tidak menemukan solusi, maka pihak terakhir yang

dimintai pertolongan adalah badan-badan formal di mana pekerja

sosial bekerja di dalamnya. Suatu kondisi yang saya kira sangat dekat

sekali dengan konteks Indonesia.
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PENGAIYTAR PENULIS

b ii dilasarkan atas karya yang telah dikerjakan untuk
lP dolcor dari Deparremen eeter;aan sosial dan Kebijakan

rburas Queensland, Australia. Saya ingin menyampaikan
rrrr s.!a )ang setinggi-tingginya kepada para mahaguru

m sala yang telah memberikan dukungan emosional
*lama st'di doktoral saya, terutama Dr. Colin peile,

lh LlcCouat, Dr. Jill wilson dan Dr. Ingrid Burkett.
' qr t? berterima kasih kepada staf Kanlor pusat Dinas Kese-

rqlo Bagian sarawak, dan Kantor Dinas Kesejahteraan
drn atas bantuan mereka selama tugas lapangan saya.

fung khus'snya kepada para pemberi informari(informan)

+ ini lang dengan tulus meluangkan waktu mereka dan
+" pcngetahuan mereka kepada saya.

F -rt bersyukur kepada teman-teman dan rekan-rekan
r lhloysio krawak atas dorongan dan bantuan mereka
EB terhadap buku ini. Saya sangat berterima kasih

r- Kknperer sather atas sarannya yang bermanfaat
pid trfb, Profesor Halim Ali atas komentar-komentarnya

rxrn Dr- Ann Appleton atas nasehat editorialnya dalam
H'l Fr't'h' dan Diana Carol atas koreksinya yang sangat

!+ cenran percobaan. Saya iuga sangat blrterima kasih
Hn E!D- atas gambar-gamb"r pid" sampul.
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PENGAI\ITAR REDAKSI

ep ada seorang anak cacat yang parah pada keluarga di

F lq pribumi sarawak, Malaysia), d"" orang pekerja sisial
Erdatangi nya. Mereka bermaksud memberikan bantuan

r - r-ngat ini amat jarang masyarakat mendatangi pekerja
- ffininta bantuan. Tak dinyana, begitu memasuki area

3r:rcla diusir oleh orang tua anak dengan parang terhunus.
*Irnya menyadari sikap orang tua itu disebabkan adanya

brhrra kecacatan seorang anak adalah sebuah hukumin
brn itu melarang orang luar mana pun melihat anak itu

Ql, lcsrh ini menggambarkan bahwa dalam budaya Timur,
rFruhgan secara profesional rupanya masih belum cukup

ibt rderhana rang sering disematkan pada pekerja sosial
bsah tentang seseorang yang sedang menyelamatkan

*3 [er yang terlilit sebuah tali pada sebatang pohon, lalu
lfi terebut lepas lantas menggigit si penolong tersebut,

br.darya. Aktivitas memberi bantuan di negara-negara
Fti betnla lndonesia ataupun Malaysia tampaknya harus

h bcnruk tersendiri. Tidak bisa mengimpor begitu saja
Fh* p*ert nn sosial dari Barat di mana ilmu ini muncul

Oleh karena itu, pribumisasi pekerjaan sosial
Iang menjadi ide kunci buku ini - adalah sebuah

*dcnrrs ahupun praktisi pekerjaan sosial akan
lf,p hrdaya' jika tidak melakukan upaya pribumisasi.

rr Fn mengisahkan sempat mengalami 'gagap budaya'
I4n mrmprh pendidikan di Australia pada ryig-

rb rce entu mendapatkan segudang teori ataupun



,d Prlrn*uai Pd<erpan Sosia|: Pene|itian dan Praktek di Sarawak 
I

m€bde Errang pralcik pekeriaan sosial. Namun begitu u:totj,T:l 
I

tsnbali di Sara;k, Maliysia, How Kee seperti mengalami benturan 
I

kebudal'aan. Misalnya ketika berhadapan dengan masalah kecacatan' 
I

How Kee mendapati bahwa orang Melayu ternyata tidak sedikit pun 
I

memiliki ,"o *"L, ataupun ,"t" b"ttalah. Bagi orang Melayu, anak 
I

adalah karunia yang -"ir" agung dari Allah_-S* Kondisi ini san_gat 
I

berbedadenganbudayaBaratatauorangChinasebagaimana|1|11|
belakang sang penulis. Misalnya budaya Chinl mengenat ft* _*': I

;H*#::i"f :Iff i:?i*:l"ff:'f; ::*ffit'[xiitrTJ:l1l
itu, maltidan bersalah tidak terhindarkan (hlm. 3). - r___ |

Adanya perbedaan budaya akan menuntut adanya P*b."^1i11 |
nilai, teori ataupun metode. Terlebih lagi, nilai, teori ataupun *:::i: 

I
pekerjaar, ,ori"l yang dipelaiari oleh pala akademisi di perguruan 

I
tinee, selama i;i a;hisiil."" o1"i budava v,"'s l*fT-*::ji* ]
Barat. Buku i"i r""gg"h telah menyadarkan kepada Para pembaca ]

tentangadanyaperbedaaninidanpentingny-auntukmelakukan
,p"y"-i,paya akaiemik khuzusnya pribumisasi (indigenisasi)' i

Perbedaan budaya ini -.kitt terasa signifikan ketika kita

menyaksikan tak berfu ngsinya lagi nilai yal-g 
Slama 

ini dianggap sakral

dalam pekeriaan sosial,"mit"t"yi nilai self determination (kebebasan

diri untuk berkehendak). Seperti dimafhumi, nilai ini dikembang!<an

oleh budaya liberal Baratyang meniuniung tinggi keb9bas11' Nilai ini

meniadi mentah ketika Uutft"a"pan dengan masyarakat Timur yang

cenderung pasif ketika mengalami masalah. Seseorang misalnya'

ketika *e-rri"1"*i masalah maka pihak keluarga besar turun.tangan

menyelesaikan masalah tersebut. selain itu, pekeria sosial.bahkan

dituntut untuk memberikan solusi atau nasehat dan tidak hanya

sekedar memberikan alternatif-alternatif sai a.

Jikabudayapekeriaansosialdanbudayamasyarakatdigambarkan
dengan arr" fi"fi"t"r y"rrg saling berhimpitan, maka dua lingkaran

tersebut akan ,i"*U"rrtrrk ,ubualt irisan. Irisan ini menurut penulis

buku ini bagaikan simbol hubungan dialogis antara budaya pekeriaan

*,ia dengan budaya tokal. Suatu keseimbanganyang dinamis.antara

budayalokald",,g",,budayapekeriaansosialyangmemup]<inkan
munculnya zuattJbudaya [*tg" (hl-' t?2)'Dengan cara ini' tidak

srt' budaya pun yang dit"tty"ft"n atau dikecilkan, tetapi keduanya

akan terus *"rrgit"ri satu sama lain, tetapi tidak memasukan satu
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h" Pribumisasi pekerjaan sosial pada dasarnya adalah upaya
budaya ketiga ini.

h;F proees dialektika antara budaya praktek pekerjaan sosial
H+ masyarakat, pribumisasi selanjutnya bersinggungan

entisasi/pengaslian (authentiscrfon). Jika pribumisasi
irirn) bernrmpu pada model Barat lalu disesuaikan dengan
hr4 rnaka otentisasi berangkat dari sisi internal dalam

dan mengembangkan budaya praktek pekerjaan sosial.
lme perspektif orang luar, yang terakhir orang dalam (hlm.
ffrh posisi 'internasional yang multibudaya' yang berada di

fuatu pendekatan multibudaya yang signifikan dalam
dcngan pribumisasi ini.

ftpun buku ini tidak lain adalah hasil penelitian penulis di
LlalEia, tapi kesimpulannya sangat relevan untuk konteks

Apalagi, Indonesia dengan Malaysia dikenal sebagai negeri
Banlak sekali budaya ataupun adat kebiasaanyang sangat

rFrra keduanya. Maka tidak heran jika Anda membaca buku
rtdn Anda tidak menyadari bahwa kejadian-kejadian unik
-rik di dalamnya sesungguhnya terjadi di Malaysia bukan

ir Lact but not least, buku ini sungguh menarik karena
perspektif berbeda dalam budaya praktek pekerjaan

dalam konteks Indonesia. Selamat membaca!

Tim Redaksi
Yogyakarta, November zor3
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Bab 1
PENDAHULUAN

ffro illdok akan berhenti dari penjelajahan
hn okhir dari semua penjelajahan kita

Alan sompai di mqna kita memulsi
Ib nngetahui tempat untuk pertama kalinya.

T.S. Eliot

*aidl(, Perialanan Pribadi

Fduh tahun terakhir telah tercapai satu langkah maju
sosial-ekonomi di Sarawak, Malaysia. Hasil

i sosio-kultural itu tampak dari migrasi pedesaan-
f b meningkatnya urbanisasi, perubahan pola-pola ke-
E!4Ifa |eiaring dukungan tradisional dan munculnya

so6ial. Peristiwa-pefistiwa ini membutuhkan lebih
pdayanan sosial formal, yang pada akhirnya memberi-

bagi pekerjaan sosial profesional untuk mengemban
leng lebih besar. Dalam rangka merangkul teori dan

h.n sosial Barat, suatu isu yang berkaitan yang harus
lJrh apakah teori dan metode ini sesuai dengan ling-

lokal.
di negara-negara lain telah memperlihatkan bahwa

Ei dan pendekatan pekerjaan sosial Barat,yang tidak
til'k hanya tidak praktis tetapi juga tidak cocok. Sebe-

f*it bant{ak perdebatan di seputar pertanyaan tentang
I - an (applicability) pekerjaan sosial Barat di

Atia dan Atrka, yang menggarisbawahi pentingnya
tcori dan pendekatan pribumi'(Hodge, r98o; Ho-

d1 lrhrn- (idigenous) di seluruh buku ini untuk mengacu kepada
- da. Sef trnnggrnakan istilah 'pribumisasi' (indigenising) untuk mengacu

prekfmktek pekerjaan sosial pribumi.



2 Pribumisasi Pekerjaan Sosial: Penelitian dan Praktek di Sarawak

kenstad, Khinduka & Midgley, :ggzi Intercultural Seminar, 1967; In
ternational Congress of Schools of Social Work, ry72).

Sangat disadari bahwa pekerjaan sosial profesional adalah suatr
transplantasi dari lingkungan sosio-kultural Barat. Di banyak negar
berkembang, pelayanan kesejahteraan sosial pada mulanya dikem
bangkan oleh para pemerintah kolonial sebagai respon atas disor
ganisasi sosial, baik sebagai akibat dari Perang Dunia II atau sebaga
akibat dari industrialisasi (MacPherson, r98z; Midgley, r98r). Perkem
bangan dini kesejahteraan sosial yang didasarkan atas model Barat ir
berpengaruh dalam pengembangan peran pekeriaan sosial dan dalar
penunjukan bidang-bidang praktek pekerjaan sosial di negara-negar
ini. Transplantasi model kesejahteraan sosial dan pendekatan pekel
jaan sosial ini didasarkan atas asumsi keterpakaian universal prinsip
prinsp filosofis pekeriaan sosial, metode, keterampilan dan konsepr
perilaku manusia normal.

Midgley (r98r) mendeskripsikan ini sebagai 'imperialism

profesion al' (pr ofessionol imp er ialism), dan pandangannya didukun
oleh orang lain yang mengistilahkannya sebagai 'imperialism

kebudayaan (cultural imperialism) (Hodge, r98o; Ngan, ry93; Prage
rg8S). Para penulis ini berpendapat bahwa hakikat masalah sosial <
negara-negara berkembang non-Barat berbeda secara substansial da
masalah sosial di negar4-negara maju Barat, dan dengan demikia
membutuhkan bidang-bidang praktikum yang berbeda dan perar
peranyang berbeda bagi para pekerja sosial (Clifford, 1996; Gangrad,
1986; Midgley, r98r). Jtga, struktur-struktur sosial yang berorienta
komunitas di banyak masyarakat non-Barat menyebabkan pendekata
casework Barat yang terindividualisasi menjadi tidak relevan (Bos

tgg2; Midgley, r98r; Rao, r99o). Selanjutnya, landasan nilai-nilai da
filsafat pekerjaan sosial berakar kuat dalam nilai-nilai demokra
liberal yang mendukung individualisme, kepercayaan diri, kesetaraa
dan kebebasan juga asing dengan nilai-nilai budaya orang Asia da
Afrika (Bar-On, ryggi, Chow, 1987, t996; Canda, Shin & Canda,199
Dasgupta , 1967; Gangrade , Lg7oi Goldstein; 1986).

Selanjutnya, pendekatan yang beragam dalam mengembanl
kan model pekerjaan sosial alternatif bagi konteks non-Barat tela
berkembang. Walaupun istilah terhadap pendekatan ini beraga:
dan digunakan oleh penulis yang berbeda-beda, namun pendekat;

tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam tiga posisi utan
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-rBumen teoritiknya. Pertama, posisi pribumisasi
adalah suatu proses adaptasi dari teori praktek

Baratsehingga dapat lebih sesuai dengan kebudayaan

disor-

l l l -

ini
dalam

ra
peker-

srP-

tFcgara berkembang non- Barat ( cox, tggg ;International
d Sodal Work, ry72). Kedua, posisi pengaslian/otentisasi

in, adalah zuatu proses rekonseptualisasi, memisahkan
lraman Barat untuk mengembangkan praktek p ekerj aan
I tepat budaya (Meemeduma, ryg3; Osei-Hwedie, 1993;

wefton & Abo-El-Nasr, 1988). Ketig a,posisi internasional
rueya mempromosikan suatu jalan masa depan bagi
riJ yang'cair'agar dapat melampaui batas-batas budaya

-te berhubungan dengan berbagai budayayang berbeda
n{ dan internasional (Sanders, r98o, r9g4a, rqsab).

saya dalam pribumisasi pekerjaan sosial merupakan
panjang yang muncul dari pendidikan pekerjaan

t fusralia dan pengalaman praktek di sarawak, Malaysia.
mng d"y. alih teori dan metode pekerjan sosial Barat

hil k€rnbali ke masa-masa pendidikan saya pada tahun
fdfta saya kembali berpraktek, saya mengalami gagap

seseorang yang baru pulang. Saya terus-menerus
t pendangan dunia dan budaya orang-orang yang berbeda
rrya rndiri, dan di sisi lain, oleh pandangan dunia dari
llr praktek pekerjaan sosial yang dominan berasal. Saya
hmbati satu dari pengalaman awal saya yang sangat
r ketika bekerja di bidang kecacatan. Ketika r"y"
i tt6u'"* orang tua Melayu yang memiliki anak-anak

rar k€dka menemukan bahwa tidak ada perasaan malu
-L nernun sebaliknya, bagi mereka, semua anak adalah
5" B€rasat dari suatu latar belakang orang cina, saya

d:ngln pemikiran bahwa kelahiran r"or"ttg anak cacat
anfeng shui yang buruk atau hukuman atas dosa masa

r.rena itu, malu dan bersalah tidak terhindarkan.

F* praktek seperti ini dan pengalaman hidup pada
- Srryalq salah satu negara bagian di Malaysia yang
F scara budaya, mendorong saya untuk sadar mengenai
FFmbanglran teori praktek pribumi, namun harus
rtrt'uungkan realitas multibudaya sarawak. pen carian

i* rya kepada zuaru perjalanan eksploratif,


