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kawasan

kontemporer yang berlatar-be- gram ilmu kesejahteraan sosial. 
lakang situasi sosial. Namun hingga kini eksistensi lu-

Di sisi lain, mahasiswi Pas- lusan disiplin ilmu tersebut, be-
casarjana Sekolah Tinggi Kese- lum dikenal oleh masyarakat lu-
jahteraan Sosial (STKS) Bandung as. Padahal permasalahan sosial 
itu juga menyayangkan sikap pe- terus menggelinding seperti bola 
merintah yang secara ironis ter- salju yang tiap saat kian ber-
kesan tidak banyak memberi ke- tambah. 
sempatan kepada SDM berlatar Kekurangan komunikasi an-
pengetahuan kesejahteraan sosi- tarmahasiswa jurusan Ilmu Kese-
al. Akibatnya SDM seperti itu ti- jahteraan Sosial juga dinilai kian 
dak terlalu populer di negara ini. memperlemah upaya-upaya 

"Banyak juga perguruan ting- mencari solusi bersama terhadap sosial asal STKS, Universitas 
gi yang terkesan meremehkan aneka permasalahan sosial yang Langlang Buana, Universitas Pa-
program studi kesejahteraan so- berlangsung di tengah masyara- sundan, dan Universitas Padja-
sial, dan lebih merasa bangga kat. jaran memilih Desy Arisanty 
memprioritaskan program-pro- Berlatar pemahaman itulah, Katili menjadi Ketua HIMA Ke-
gram studi berbau teknik," kata sekitar 50 mahasiswa program sos se Jawa Barat Periode 2010-
perempuan kelahiran Gorontalo studi kesejahteraan sosial meng- 2012.
itu. gelar Kongres Himpunan Maha- Hadir dalam kesempatan ter-

Sebenarnya, sejak tahun 1960- siswa (HIMA) Kesejahteraan So- sebut, pejabat Dinas Sosial Pro-
an, sejumlah perguruan tinggi di sial (Kesos) se Jawa Barat di kam- vinsi Jawa Barat yang sekaligus 
Indonesia telah menjalankan pro- pus STKS Bandung, Sabtu 29 Mei membuka Kongres.

kemarin. Himpunan maha- HIMA Kesos beroleh restu 
siswa diharapkan bakal Ikatan Pekerja Sosial Profesional 
menjadi ajang berbagi il- Indonesia (IPSPI), Ikatan Pendi-
mu dan pengetahuan dik Pekerjaan Sosial Indonesia 
maupun praktik peker- (IPPSI), Kementerian Sosial Re-
jaan sosial. publik Indonesia, dukungan Drs 

Di Kampus yang Toto Utomo Budi Santoso Ketua 
didirikan di kawasan Ikatan Alumni STKS Bandung se-
Dago Atas Bandung kaligus Dewan Pembina Himpu-
itu, sebanyak 50 nan Mahasiswa Kesejahteraan 
mahasiswa jurus- Sosial se Jawa Barat.
an kesejahteraan Usai pemilihan Ketua HIMA 

Kesos, Desy berniat menggelar 
sejumlah program penguatan 
organisasi sekaligus memperko-
koh eksistensi para mahasiswa 
kesejahteraan sosial dengan meli-
batkan mereka dalam berbagai 
upaya penanganan permasalah-
an sosial di Jawa Barat.

"Semua pihak perlu menya-
dari bahwa SDM berlatar ilmu 
pengetahuan kesejahteraan sosial 
memainkan peran yang juga 
strategis dalam proses pemba-
ngunan di negara ini," tutur pe-
rempuan yang mengaku 
mengidolakan ilmuwan seka-
ligus birokrat Prof. Dr. Ir. H. 
Winarni Monoarfa MS, Ke-
pala Bappeda Provinsi Go-
rontalo itu. "Beliau terus 
memotivasi saya hingga 
kini," katanya.

 
g

Eksistensi lulusan 
disiplin ilmu tersebut, 

belum dikenal oleh 
masyarakat luas. Padahal 

permasalahan sosial 
terus menggelinding 

seperti bola salju yang 
tiap saat kian ber-

tambah. 

Desy Arisanty Katili
Ketua HIMA Kesos Jabar
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