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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai perguruan tinggi

kedinasan di bawah Kementerian Sosial RI memiliki tugas pokok mendidik

calon pekerja sosial profesional. Dalam kurikulumnya selain

menyelenggarakan program perkuliahan di kelas, juga menyelengarakan

program praktikum. Praktikum Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi/lembaga

merupakan kelanjutan dari Praktikum Pengenalan Masalah, Potensi dan

Sumber Kesejahteraan Sosial serta Praktikum Rehabilitasi Sosial Berbasis

Masyarakat.

Praktikum ini  diselenggarakan secara block placement dengan sasaran

kegiatan di lembaga-lembaga pelayanan rehabilitasi sosial yang dikelola oleh

pemerintah maupun masyarakat/swasta. Melalui kegiatan praktikum ini

diharapkan mahasiswa dapat mempraktikkan secara langsung ilmu

pengetahuan dan teknologi pelayanan rehabilitasi sosial yang diperoleh

melalui kegiatan perkuliahan di kelas pada kegiatan pelayanan langsung di

lembaga.

B. Tujuan dan Manfaat Praktikum

1. Tujuan praktikum

a. Tujuan umum

1) Meningkatnya wawasan dan pengetahuan, nilai, serta keterampilan

profesional praktikan dalam melaksanakan fungsi dan peranan

pekerjaan sosial.

2) Meningkatnya sikap tanggap praktikan terhadap kebutuhan klien.
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b. Tujuan khusus

1) Meningkatnya kemampuan praktikan dalam memahami masalah

klien di LAPAS Anak Pria Tangerang

2) Meningkatnya kemampuan praktikan dalam menangani masalah

klien dengan cara mengaplikasikan berbagai keterampilan-

keterampilan yang sesuai dengan keahlian Pekerjaan Sosial dalam

bentuk :

a) Melakukan kontak pendahuluan

b) Melakukan assessment

c) Menyusun rencana intervensi

d) Melaksanakan intervensi

e) Melakukan evaluasi dan terminasi

2. Manfaat praktikum

a. Bagi praktikan

1) Memahami bidang pelayanan pada setting rehabilitasi sosial

2) Dapat mengaplikasikan keterampilan dalam pelayanan rehabilitasi

sosial

b. Bagi jurusan Rehabilitasi Sosial

1) Merupakan sarana pelaksanaan dan pengembangan pendidikan

profesional pekerjaan sosial

2) Merupakan umpan balik bagi pengembangan kurikulum Jurusan

Rehabilitasi Sosial

3) Merupakan sarana pengembangan kompetensi staf Jurusan

Rehabilitasi Sosial
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c. Bagi Lapas Anak Tangerang

1) Memperoleh bantuan profesional dalam menangani masalah klien

2) Memperoleh input model-model penanganan masalah klien

C. Sasaran kegiatan praktikum

1. Klien yang sedang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di LAPAS

Anak Pria Tangerang

2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang

D. Waktu dan lokasi praktikum

Kegiatan Praktikum Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi diselenggarakan

secara Block Placement, dimana praktikan ditempatkan di LAPAS Anak Pria

Tangerang selama 1 bulan (30 hari) secara terus menerus. Lokasi praktek

adalah di jalan Daan Mogot No. 29C, Tangerang, Propinsi Banten.

E. Kompetensi Praktikan

1. Pemahaman tentang lembaga baik dari pemerintah, swasta,

masyarakat/organisasi sosial/yayasan/LSM dengan menerapkan berbagai

keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial.

2. Pemahaman cara-cara penanganan masalah klien dengan melakukan:

a. Intervensi pekerjaan sosial dengan individu yang meliputi:

1) Keterampilan melakukan kontak pendahuluan

2) Keterampilan melakukan asesmen masalah klien

3) Keterampilan membuat rencana intervensi

4) Keterampilan melaksanakan intervensi

5) Keterampilan melaksanakan evaluasi dan terminasi
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b. Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial dengan kelompok

yang meliputi:

1) Keterampilan membentuk kelompok

2) Keterampilan menggunakan model-model kelompok sesuai dengan

kondisi permasalahan klien

3) Keterampilan menyeleksi anggota kelompok

4) Keterampilan mempersiapkan anggota kelompok

5) Ketrampilan membuat struktur kelompok

c. Mampu melaksanakan komunikasi dengan klien dan sistem sumber

yang meliputi:

1) Menciptakan relasi pertolongan yang efektif

2) Menggunakan komunikasi verbal dan non verbal

3) Memahami emosi dan perasaan

4) Merespon komunikasi yang defensif

d. Mampu melaksanakan keterampilan-keterampilan dasar administrasi

yang meliputi:

1) Membuat pencatatan dan pelaporan

2) Membuat catatan proses

3) Membuat rencana kegiatan harian

4) Membuat catatan proses kelompok

5) Membuat laporan ringkas

6) Menggunakan teknologi komunikasi

7) Membuat catatan kasus untuk pencatatan naratif
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F. Pelaksanaan praktikum

Kegiatan Praktikum Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi, dilakukan dalam

beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Praktikum

Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilaksanakan sebelum

keberangkatan ke lokasi praktek. Kegiatan yang termasuk dalam tahap ini

adalah:

a. Pembekalan Umum

Pembekalan dilaksanakan di aula lantai tiga STKS yang

diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2012 Pukul 08.30

WIB. Pembekalan ini bersifat teknis pemberangkatan dan pelaksanaan

praktikum di lapangan yang di hadiri oleh pihak lembaga yaitu Ketua

Jurusan Rehabilitasi Sosial Bapak Herry Koswara, M.Si, Kepala

Laboratorium Jurusan Rehabilitasi Sosial ibu Dra. Dorang Luhpuri,

SIP, MSW dan Bapak Kunkun, S.Sos. Materi yang disampaikan

diantaranya mengenai konsep secara umum tentang Rehabilitasi Sosial

Berbasis Institusi, keterampilan serta model praktek tentang tugas-

tugas yang akan dilaksanakan dalam praktikum. Selain itu penjelasan

dari pihak lembaga mengenai teknis dilapangan saat praktikum.

Melalui proses pembekalan ini, praktikan diharapkan memiliki

pengetahuan dan keterampilan serta kesamaan pandangan tentang

model praktik serta kesamaan persepsi tentang tugas-tugas yang harus

praktikan lakukan
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b. Pembimbingan

Kegiatan pembimbingan dilakukan  sebanyak empat  kali oleh dosen

pembimbing, yaitu:

1) Jumat, 13 Januari 2012 jam 09.00 WIB diruang Dosen oleh

Dr. Jumayar Marbun, M.Si tentang petunjuk teknis di lapangan,

membuat matriks kerja berdasarkan buku pedoman, kehadiran

praktikan di tempat praktikum harus 100% serta transportasi

Bandung-Tangerang.

2) Jumat, 13 Januari 2012 jam 10.00 WIB, diruang Lembaga

Pengabdian Masyarakat oleh Dra. Denti Kardeti, M.Si tentang

ringkasan materi tentang Anak, masalah anak, kebutuhan anak,

perkembangan anak dan anak nakal, searching profil lapas di

internet, membuat buku catatn (harian, proses dan kasus)

instrument lembaga berdasarkan buku pedoman praktikum serta

matriks kerja.

3) Senin, 16 Januari 2012 jam 09.00 WIB di ruang Dosen oleh

Dr. Jumayar Marbun, M.Si dan Dra. Denti Kardeti, M.Si tentang

tugas-tugas praktikan yang akan dilakukan dilapangan mulai dari

tahap persiapan, asesmen, intervensi dan terminasi (berdasarkan

buku panduan praktikum hal. 5), serta pembahasan matriks kerja

yang telah dibuat oleh praktikan dalam hal ini matriks kerja

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Lapas

(fleksibel).



7

4) Jumat, 20 Januari 2012 jam 11.15 WIB, diruang Dosen oleh

Dr. Jumayar Marbun, M.Si dan Dra. Denti Kardeti, M.Si tentang

format buku catatan (harian, proses dan kasus), mengulas kembali

tentang materi pekerjaan sosial yang sudah dipelajari oleh

praktikan.

2. Tahap pelaksanaan praktikum

Tahap pelaksanaan di lapangan ini praktikan melaksanakan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

a. Penerimaan awal di lokasi praktik

1) Senin, 23 Januari 2012 jam 13.00 WIB para praktikan berangkat

menuju lokasi praktikum yaitu di Kota Tangerang, Banten, Jawa

Barat dengan menggunakan Mobil rental tanpa di antar oleh pihak

lembaga dan langsung menuju kerumah Bapak Made, tempat para

praktikan menginap selama kegiatan praktikum.

2) Selasa, 24 Januari 2012 jam 10.30 WIB diruang Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang oleh Bapak Drs.

Budi Raharjo, Bc.IP.MH bersama Kepala Sub. Seksi Bimbingan

Kemasyarakatan Ibu Sondang Pakpahan. Dalam pertemuan ini,

dosen pembimbing Dra. Denti Kardeti, M.Si menjelaskan maksud

dan tujuan kegiatan praktikum yang akan diselenggarakan selama

tiga puluh hari serta menyerahkan langsung para praktikan kepada

pihak Lapas untuk melakukan praktikum III Rehabilitasi Sosial

Berbasis Institusi. Kepala Lapas kemudian menyampaikan

harapan-harapan kepada para praktikan selama kegiatan praktikan
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untuk dapat menyesuaikan diri dengan peraturan tata tertib yang

berlaku di Lapas dan dapt memberikan masukan kepada Lapas

tentang model-model pemecahan masalah anak didik

pemasyarakatan. Selanjutnya dosen pembimbing, ibu Sondang

Pakpahan bersama para praktikan menuju ruang Binapi dan

memberikan pengarahan kepada para praktikan. Beliau kembali

mengingatkan agar para praktikan mampu menyesuaikan dengan

aturan-aturan yang berlaku di Lapas dan untuk waktu kegiatan

para praktikan tidak harus mengikuti jam kerja pegawai/petugas

Lapas. Kemudian ibu Sondang Pakpahan meminta salah satu staff

Bimaswat yang juga merupakan Psikolog Lapas untuk

mendampingi para praktikan melakukan observasi dan

memperkenalkan para praktikan kepada setiap petugas Lapas di

masing-masing ruang kerjanya serta menjelaskan kegunaan setiap

ruangan yang ada. Pertemuan dengan unsur pimpinan dan petugas

ini dilakukan sampai dengan Rabu, 25 Januari 2012.

b. Pengumpulan data lembaga

Kamis, 26 Januari 2012 jam 08.00 WIB dimasing-masing ruangan.

Pengumpulan data lembaga dilakukan para praktikan, data yang

diperoleh tentang identitas lembaga (nama Lapas, status dan alamat

lembaga), sejarah Lapas, program yang dijalankan (intrakurikuler

maupun ekstrakurikuler) serta sarana dan prasarana. Kegiatan ini

dilakukan selama dua hari sampai dengan Jumat, 27 Januari 2012.
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c. Identifikasi klien

Jumat, 27 Januari 2012 jam 13.00 WIB di Rumah Pintar. Kegiatan ini

ditujukan untuk memperoleh gambaran umum tentang masalah  anak

didik pemasyarakatan. Praktikan memperoleh gambaran umum

beberapa anak didik pemasyarakatan yang memerlukan penanganan,

kegiatan ini dilakukan sampai dengan Senin, 30 Januari 2012 karena

praktikan harus menyesuaikan dengan kegiatan yang diikuti oleh

andikpas.

d. Kontak dan kontrak

Kontak dan kontrak dengan calon klien dilakukan pada Senin, 30

Januari 2012 jam 12.30 WIB diruang perpustakaan. Praktikan dan

klien menyepakati aktivitas pertolongan yang akan dilaksanakan

selama kegiatan praktikum pada Rabu, 01 Februari 2012 jam 11.30

WIB di Rumah pintar.

e. Asesmen

Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) klien dilakukan

mulai Sabtu, 28 Januari 2012 sampai dengan Sabtu, 4 Februari 2012.

Dalam assessment ini praktikan memperoleh data tentang identitas

klien, latar belakang keluarga dan kasus klien, gejala masalah, faktor

penyebab munculnya masalah, serta potensi yang dimiliki klien

f. Re-asesmen

Senin, 06 Februari 2012 di ruang registrasi. Praktikan melakukan Re-

Assessment tentang data klien yang telah diperoleh selama kegiatan

asesmen serta menentukan rencana intervensi pada Selasa, 07 Februari
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2012 yang akan dilakukan dalam membantu pemecahan masalah klien

dalam hal ini praktikan menggunakan metode social case work dan

metode social group work.

g. Intervensi

Pelaksanaan intervensi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai

perubahan perilaku klien atas masalah yang dihadapinya. Proses ini

dilakukan pada Kamis, 09 Februari 2012 sampai dengan Selasa, 15

Februari 2012.

h. Evaluasi

Praktikan melakukan evaluasi terhadap proses pertolongan yang

diberikan dan hasil intervensi yang dilakukan pada Jumat, 17 Februari

sampai dengan Sabtu, 18 Februari 2012.

i. Terminasi

Pengakhiran (terminasi) proses pertolongan terhadap klien dilakukan

pada hari Sabtu, 18 Februari 2012 di aula Lapas.

j. Temu bahas kasus

Senin, 20 Februari 2012 jam 13.00 di Ruang data dengan di hadiri oleh

pegawai/petugas Lapas dan para praktikan di damping oleh dosen

pembimbing Dr. Jumayar Marbun, M.Si  diadakan temu bahas kasus

dari masing-masing praktikan untuk setiap klien.

k. Penyerahan laporan kelompok

Kamis, 23 Februari 2012 jam 09.30wib di ruang Binapi perwakilan

dari praktikan (JS, S, LS) menyerahkan laporan praktikum kepada

Bapak Drs. Bagus S, M.Si dan menyerahkan kenang-kenangan.


