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karena

kesibukan penulis menyelesaikan disertasi , akhirnya dapat juga
diterbitkan dan tersaji
mahasiswa

dihadapan sidang pembaca, terutama para

Program Studi

Ilmu

Kesejahteraan Sosial ,FISIP

Universitas Padjadjaran.
Buku ini berjudul FILSAFAT DAN ETIKA PEKERJAAN
SOSIAL, sebuah topik yang mendasar namun buku-buku dalam
bahasa Indonesia masih sangat jarang tersedia. Kiranya kehadiran
buku ini, menjadi semacam oase di tengah gurun.
Ilmu dan praktik pekerjaan sosial (social work) berkembang
dari tradisi filantropi. Di Barat, tradisi filantropi tersebut banyak

berakar dari tradisi agama. Namun, agama di Barat lebih
berdasarkan pada filsafat dan etika yang berakar pada kebudayaan
Athena-Yunani. Oleh karena itu, buku ini lebih berfokus

pada

landasan filsafat dan etika dalam menjelaskan profesi pekerjaan
sosial.
Mengenai filsafat pekerjaan sosial, Paul Force-Emery Mackie,
MSW, Ph.D (2007) mengungkapkan: “…we hold several philosophies of
social work. In its simplest form, there is the understanding of systems
theory and person-in-environment. Beneath these concepts we find
discussions about ethics and why we do what we do. But beneath the

ethics, we find that we do have a philosophy of social work that is intimate
and personal as well as professional. Here is where I believe we can truly
identify the real philosophy, the personal philosophy that then influences
our public philosophy. This is the space where we must begin to “fleshout” our position with clarity so as to have a clearer understanding of all
that rests upon it”.
i

Pekerjaan sosial sebagai satu profesi mempunyai falsafah
profesional yang berisi serangkaian pernyataan mengenai keyakinan
dan hati nurani bersama (pekerja sosial yang profesional). Falsafah
profesional memberikan landasan dan asas kepada tujuan yang
akan dicapai, arah kepada cara dan proses mencapai tujuan
tersebut; memberikan arti kepada usaha dan karya seseorang;
memberikan model dan standar dasar dalam menggambarkan dan
memahami realitas dalam memberikan penilaian moral, ini disebut
norma atau azas moral dan etika.
Pekerjaan sosial secara umum bertujuan untuk memperbaiki
keberfungsian sosial, membantu individu melaksanakan tugas kehidupan
di dalam masyarakat, dan membantu masyarakat menyediakan sumber
kepada warganya. Secara lebih spesifik, membantu agar orang
memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan
mereka, mengatasi kesulitan, serta

mewujudkan aspirasi-aspirasi

dan nilai-nilai mereka (Pincus & Minahan: 1973; Bisman: 1994).

Buku ini

dimaksudkan sebagai pengantar

arah pemahaman tentang
dalam perspektif

filsafat

dan etika

sederhana ke

pekerjaan sosial

Barat, yang dicoba pula membahas dan

memahaminya dari konteks

perkembangan

sosial dan kebijakan nasional

tentang

profesi pekerjaan

kesejahteaaan sosial di

Indonesia.
Tiada gading yang tak retak, tentulah buku ini memerlukan
banyak

masukan,

koreksi,

dan

penyempurnaan.
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BAGIAN 1
PENDAHULUAN

1.

Filsafat: Arti dan Pandangan
Di abad modern, manusia telah mampu menjelajahi angkasa luar

dan mendarat di bulan. Bersamaan dengan keberadaan manusia di
zaman yang serba otomatik, telah memungkinkan orang hanya tinggal
memijit tombol guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian,
manusia masih sering menjumpai kesulitan untuk dan dalam
berhubungan dengan orang lain, walau yang berada dalam satu
ruangan

sekalipun.

Oleh

karena

itu,

dalam

keadaan

yang

bagaimanapun, kita masih menganggap bahwa dalam kehidupan
manusia memiliki filsafat yang wujud dalam nilai-nilai, norma,
kebiasaan hidup yang terbingkai dalam sistem budaya merupakan
pusat perhatian dunia, dan jauh lebih penting dari segala aspek objek
lain di muka bumi ini.
Dalam pandangan dan perkembangan filsafat, ilmu dan
teknologi; manusia perlu menghadapi dan menyelesaikan masalahmasalah kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat
luas. Sementara manusia tinggal dan hidup bersama-sama, maka
permasalahan-permasalahan hubungan dan interaksi selalu timbul.
Tetapi untungnya, di dalam masyarakat manusia selalu ada upaya
untuk menolong orang-orang yang mengalami masalah dalam
kehidupannya. Ada keyakinan bahwa masalah-masalah kehidupan
manusia atau masalah-masalah sosial tertentu, bukanlah masalahmasalah yang tidak dapat diselesaikan.
Filsafat merupakan satu istilah yang menurut Poedjawijatna,
berasal dari kata Arab yang berhubungan rapat dengan kata Yunani.
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Tentang Penulis
Nama lengkap Hadiyanto Abdul Rachim
lahir di Bandung 23 Desember 1967. Meniti
karir sebagai dosen di Jurusan
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Selain mengajar mata kuliah Filsafat dan Etika Pekerjaan Sosial, penulis
juga mengajar mata kuliah antara lain : Filsafat Ilmu Sosial, Komunikasi
Pekerjaan Sosial, Human Service Organization serta mengampu mata kuliah
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Penulis juga telah merancang roadmap penelitian-penelitiannya terkait
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