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Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing
paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang
hasil pelangaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
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KATA PENGANTAR
Prof. Dr. Faturochman, M.A.
Dekan Fakultas Psikologi UGM

Menjadi bermakna bisa sangat mudah tetapi juga bisa
sangat susah. Salah satu contohnya adalah nasi goreng. Dengan
sedikit modifikasi, nasi putih biasa bisa menjadi salah satu
makanan yang paling enak di dunia. Inilah salah satu kunci
untuk bermakna, yaitu kesederhanaan.
Menjadi sifat manusia bahwa sesuatu yang sederhana
sering

dibuat

tidak

sederhana.

Karenanya,

mencari

kebermaknaan juga menjadi rumit. Adalah tugas semua bidang
ilmu untuk mencari makna dengan cara membuat berbagai hal
rumit menjadi sederhana. Itu pula yang membedakan ilmuwan
dengan pakar. Ilmuwan dapat memformulasikan rumusan
menjadi sederhana sementara banyak pakar membuat "aPA saja
menjadi suKAR".
Menjadi bahagia juga bisa sama dengan menjadi
bermakna. Bahagia juga bisa diraih dengan sederhana. Orang
yang hidupnya sederhana bisa dipastikan dia lebih bahagia
dibandingkan mereka yang bermewah-mewah dengan segala
kerumitan untuk mencapainya.
Menjadi

bermakna

apakah

harus

melalui

tahapan

bahagia? Jawabnya jelas, tidak. Keduanya bisa tidak saling
berhubungan. Bisa saja menjadi bermakna lebih dulu maka
kebahagiaan banyak digapai. Namun juga tidak salah bila ada
yang bisa menjadi bermakna manakala sudah berbahagia.
Menjadi bahagia dan menjadi bermakna secara sendirisendiri pun bisa melalui jalan panjang, apalagi mencapai
keduanya secara bersama-sama. Buku ini ditulis oleh para pakar
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psikologi yang mengkaji kebahagiaan dan kebermaknaan
dengan perspektif dan konteks yang beraneka. Kewajiban
mereka menjelaskan kebahagiaan dan atau kebermaknaan sudah
dijalankan. Sebuah upaya bagus yang perlu diapresiasi.
Menjadi berguna, mungkin juga menjadi bermakna,
adalah salah satu dorongan para penulis yang pernah
mengenyam pendidikan doktor di Universitas Gadjah Mada
(UGM) hingga tersusunnya buku ini. Sebagai orang UGM, kami
berterima kasih atas upaya ini.
Menjadi bermakna dengan terbitnya buku ini secara
sederhana dipastikan telah tercapai. Pertanyaan berikutnya
adalah: seberapa bermakna? Ini bukan kritik tetapi sebuah
panduan

reflektif

untuk

terus

bermakna

dan

berupaya

meningkatkan kebermaknaan. Pada sisi lain kami juga berpesan,
di mana pun Anda dan apa pun Anda, jangan lupa bahagia.
Salam,
Faturochman
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KATA PENGANTAR
Rahmat Hidayat, M. Sc., Ph.D
Pelaksana Tugas Kepala Program Doktor

Buku ini ditulis oleh para alumni Program Doktor
Fakultas Psikologi UGM. Hal ini perlu disampaikan di awal
pengantar ini, mengingat situasi khusus yang melatarbelakangi
lahirnya buku ini. Buku ini dirancang sebagai sebuah
persembahan bagi Fakultas Psikologi UGM yang merayakan
hari jadi yang ke 55. Gagasan penulisan buku dimatangkan pada
dialog antara Dr. Neila Ramdhani selaku Kepala Program
Doktor dan sejumlah alumni pada kesempatan reuni di Malang
dan Gunung Bromo, akhir pekan minggu ke -3 bulan Oktober
2019. Perlu disadari bahwa waktu untuk mewujudkan buku ini
sebenarnya teramat sangat singkat. Puncak acara Lustrum XI
Fakultas Psikologi UGM adalah tanggal 8 Januari 2020. Karena
itu, terwujudnya buku ini pada waktu yang diinginkan
mengundang kita semua untuk memberikan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada para alumni yang berkontribusi
dalam penulisan buku, dan kepada Dr. Neila Ramdhani.
Penghargaan terhadap para alumni penulis buku ini tidak
saja patut diberikan atas dedikasinya menyumbangkan tulisan.
Niatan untuk mewarnai peringatan hari jadi Fakultas Psikologi
UGM ke 55 dengan sebuah buku bertemakan psikologi
kebahagiaan
patut
mendapatkan
apresiasi
tersendiri.
Kebahagiaan adalah tujuan puncak kehidupan manusia, baik
dalam satuan individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa.
Ini bisa dibuktikan dengan sebuah thought experiment yang
sederhana. Siapa pun yang diminta untuk menyebutkan satu hal
yang paling diinginkan untuk dicapai dalam kehidupan di
dunia ini, niscaya hal yang paling umum disebutkan adalah
kebahagiaan. Namun ini tidak berarti bahwa kebahagiaan
adalah sesuatu yang mudah untuk dipahami. Setiap orang dan
setiap kelompok masyarakat cenderung untuk mengartikan dan
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mengukur kebahagiaan dengan caranya sendiri. Dalam lingkup
keilmuan, pendekatan yang berbeda-beda telah diajukan untuk
menjelaskan dan memberikan panduan pada upaya pencapai
kebahagiaan. Walhasil, perwujudan kebahagiaan dalam
kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa terlihat
sebagai sebuah usaha yang tidak pernah benar-benar tercapai.
Dalam kaitan dengan hal ini, buku ini dapat dipandang sebagai
sebuah kontribusi untuk terus meningkatkan pemahaman
tentang kebahagiaan. Selanjutnya, pemahaman yang lebih baik
ini diharapkan akan melahirkan cara-cara yang lebih efektif
untuk mewujudkan kebahagiaan, terutama melalui kebijakankebijakan publik.
Penghargaan berikutnya adalah kepada Dr. Neila
Ramdhani. Misi penulisan buku dalam waktu yang sangat
singkat ini tidak akan terlebas dari sentuhan perhatian,
dorongan, semangat, motivasi, kepercayaan, senyuman, sapaan,
keceriaan, kelembutan, guyonan, kejenakaan, kehadiran setiap
saat, …..*) Kepergian beliau yang begitu mendadak, pada
tanggal 22 Oktober 2019, selang beberapa puluh jam setelah
perpisahan dari acara reuni di Bromo, meninggalkan
kehampaan yang besar bagi semua orang yang pernah mengenal
beliau. Barangkali kehampaan itu tidak akan pernah benar-benar
terisi. Buku ini, yang lahir dari dorongan dan sentuhan beliau
yang khas pada para penulis, semoga setidaknya sedikit mengisi
kekosongan itu.
*) Daftar ini tidak mungkin dituliskan dengan tuntas.

Yogyakarta, 28 Desember 2019
Pelaksana Tugas Kepala Program Doktor

Rahmat Hidayat, M. Sc., Ph.D
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SEUNTAI KATA DARI EDITOR
Adalah janji, ketika buku ini terwujud. Janji untuk terus
berkarya dan janji kepada almarhumah Dr. Neila Ramdhani
‚Ibunda alumni Program Doktor Psikologi UGM‛.
Semangat memenuhi janji dan berkarya melahirkan
beragamnya tulisan di buku ini. Ragam topik dan ragam gaya
penulisan, menjadi warna khas, nilai lebih buku ini.
Tim editor ‘mempercantik’ karya yang terkirim. Luar
biasa dalam durasi singkat lahir 21 artikel dengan beragam rasa
dan warna. Tim Editor ‘mempercantik‛ karya dengan meramu,
menata, mengurutkannya menjadi tiga sebuah alur yang ‘enak’
untuk dibaca melalui tiga sub tema, yaitu : (1) Bahagia Dan
Bermakna Dalam Keluarga, (2) Bahagia Dan Bermakna Di Dunia
Pendidikan, (3) Bahagia Dan Bermakna Di Masyarakat Dan
Dunia Kerja.
Sinergi
pembagian

hebat

tugas

anggota

yang

tim

natural

editor
muncul.

nampak
Mbak

dalam
‘Nining’

Moordiningsih yang semangat, Mas Wahyu yang teliti, Mbak
‘Menik’ Tri Rejeki Andayani yang tegas akomodatif. Ada yang
menterjemahkan dalam Bahasa Indonesia tanpa mengurangi
makna dan mengkonfirmasi kembali ke penulis. Ada yang
memperbaiki tata letak tulisan. Ada yang mengingatkan batas
waktu revisi kepada penulis. Ada pula yang menagih biodata
singkat penulis. Bahkan ada harus membuatkan biodata penulis
karena sampai batas waktu yang ditentukan belum dikirim juga.
Terima kasih Mbak Nining, Mas Wahyu, Mbak Menik.
Beruntungnya pula saya sebagai Ketua Tim yang
mendapat julukan ‘Bu Lurah’ dari kawan-kawan di balik karya
buku ini memiliki anggota yang mampu bersinergi sehingga
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pembagian tugas muncul secara natural. Bahagia karena dapat
bermakna, sehingga buku ini nyata dibaca oleh pembaca.
Selamat Membaca.

Salam
Ketua Tim Editor,
Miftakhul Jannah
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