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Prakata 

 

Ujud praktik Pekerjaan Sosial adalah pelayanan sosial yang 

diselenggarakan dalam wadah organisasi pelayanan sosial. 

Untuk memahami organisasi pelayanan sosial, dibutuhkan 

pemahaman mendasar tentang organisasi sosial yang akan 

memberikan landasan konseptual bagi pemahaman tentang 

organisasi pelayanan sosial itu sendiri. Buku ini dimaksudkan 

untuk mengemukakan pembahasan mengenai konsep 

organisasi sosial dalam pengertiannya yang luas, dengan tujuan 

untuk memberikan gambaran sejelas mungkin megenai konsep 

tersebut beserta –dan melalui- berbagai konsep lain yang 

berkaitan dengannya. Dengan bentuk itu pula, maka setiap 

uraian dalam karya ini akan diusahakan untuk disesuaikan 

dengan kondisi Indonesia; demikian pula contoh-contoh yang 

digunakan untuk memperjelas penguraian. 

Untuk mempersiapkan penulisannya, penulis telah berusaha 

mengumpulkan berbagai sumber bacaan; tetapi sampai pada 

saat harus menuangkannya ke dalam bentuk karya tulis ini 

penulis menemukan kenyataan bahwa buku yang memuat 

uraian lengkap dan gamblang mengenai organisasi sosial 

adalah ‘Social Organization: A General Systems and Role 

Theory Perspective’ yang disusun oleh Alvin L. Bertrand. 

Dengan demikian, maka materi utama karya tulis ini sebagian 

besar bersumber pada buku tersebut di atas, walaupun dalam 

upaya untuk lebih memahami pokok bahasan ini penulis 

menggunakan pula beberapa sumber bacaan lain yang akan 

penulis cantumkan pada bagian akhir karya tulis ini.  



 

ii 
 

Isi pembahasan dalam karya tulis ini terbagi atas empat bagian. 

Bagian pertama yang merupakan pendahuluan, mengemukakan 

secara garis besar arah serta isi pembahasan secara 

keseluruhan. Pada bagian ke dua dikemukakan pandangan 

mengenai organisasi sosial dari tinjauan teori-teori struktural. 

Selanjutnya dalam bagian ke tiga, dengan dasar pandangan 

mengenai konsep dalam sistem sosial, dikemukakan 

pembahasan tentang organisasi sosial dengan karakteristik 

suatu sistem sosial. Pada bagian akhir dari karya tulis ini 

dikemukakan uraian ringkas mengenai suatu konsep yang 

terkait erat dengan organisasi sosial. Dengan keseluruhan 

uraian tersebut, diharapkan dapat tergambarkan isi konsep 

organisasi sosial secara utuh. 

Akhirnya, penulis berharap bahwa penyusunan karya tulis ini 

akan mencapai tujuan penulisannya untuk mendukung sisi 

keilmuan dari Pekerjaan Sosial.  

 

     Bandung,  Februari 2016 

     Budhi Wibhawa 
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BAB I  

P E N D A H U L U A N 

 

 Dalam bukunya “Social Organization: A General 

Systems and Role Theory Perspective’, Bertrand 

mengemukakan, bahwa: “Untuk dapat bertahan hidup, dapat 

diamati bahwa manusia harus mengorganisasikan diri, artinya 

belajar untuk melakukan tindakan bersama-sama dengan 

manusia-manusia lainnya” (1975:1). Dari pernyataan di atas 

dapat dilihat bahwa manusia adalah makhluk sosial, seperti 

juga dikemukakan oleh Saparinah Sadli, bahwa: “Manusia 

adalah manusia karena ketergantungannya dan keanggotaannya 

dalam suatu lingkugan (polis) tertentu” (1977:9). Tidak ada 

seorangpun yang mungkin melangsungkan hidupnya tanpa 

ketergantungan kepada orang-orang lain; bahkan jika seseorang 

mempunyai uang satu milyar, dia harus tergatung kepada 

bankirnya untuk mengamankan uang tersebut, atau 

menggantungkan dirinya kepada polisi jika dia cukup bodoh 

untuk menyembunyikan uang tersebut di bawah kasurnya. 

Lebih jauh lagi, dia juga tergantung kepada suatu sistem 

ekonomi yang kompleks untuk membuat uangnya tersebut 

mempunyai nilai yang cukup berharga baginya. 
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Buku ini dimaksudkan untuk mengemukakan pembahasan 

mengenai konsep organisasi sosial dalam pengertiannya 

yang luas, dengan tujuan untuk memberikan gambaran 

sejelas mungkin megenai konsep tersebut beserta –dan 

melalui- berbagai konsep lain yang berkaitan dengannya. 

Dengan bentuk itu pula, maka setiap uraian dalam karya ini 

akan diusahakan untuk disesuaikan dengan kondisi 

Indonesia; demikian pula contoh-contoh yang digunakan 

untuk memperjelas penguraian. 

Untuk mempersiapkan penulisannya, penulis telah berusaha 

mengumpulkan berbagai sumber bacaan; tetapi sampai 

pada saat harus menuangkannya ke dalam bentuk karya 

tulis ini penulis menemukan kenyataan bahwa buku yang 

memuat uraian lengkap dan gamblang mengenai organisasi 

sosial adalah ‘Social Organization: A General Systems and 

Role Theory Perspective’ yang disusun oleh Alvin L. 

Bertrand. Dengan demikian, maka materi utama karya tulis 

ini sebagian besar bersumber pada buku tersebut di atas, 

walaupun dalam upaya untuk lebih memahami pokok 

bahasan ini penulis menggunakan pula beberapa sumber 

bacaan lain yang akan penulis cantumkan pada bagian akhir 

karya tulis ini.  

Isi pembahasan dalam karya tulis ini terbagi atas empat 

bagian. Bagian pertama yang merupakan pendahuluan, 

mengemukakan secara garis besar arah serta isi 

pembahasan secara keseluruhan. Pada bagian ke dua 

dikemukakan pandangan mengenai organisasi sosial dari 

tinjauan teori-teori struktural. Selanjutnya dalam bagian ke 

tiga, dengan dasar pandangan mengenai konsep dalam 

sistem sosial, dikemukakan pembahasan tentang organisasi 

sosial dengan karakteristik suatu sistem sosial. Pada bagian 

akhir dari karya tulis ini dikemukakan uraian ringkas 

mengenai suatu konsep yang terkait erat dengan organisasi 

sosial. Dengan keseluruhan uraian tersebut, diharapkan 

dapat tergambarkan isi konsep organisasi sosial secara utuh. 

 


