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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Individu yang mampu memenuhi kualitas kebahagiaannya merupakan 

individu yang dapat berfungsi, baik secara psikologis maupun secara sosial 

(psychologically and socially healthy people); menekankan pada pemaknaan 

kebahagiaan dan kepuasan hidup yang secara positif, disertai juga dengan adanya 

keseimbangan afeksi (Yeniar dkk, 2011). 

Dalam pengembangan mengenai kajian kebahagaiaan atau nama lain dari 

kesejahteraan, berhasil melahirkan dua teori mainstream tentang kesejahteraan 

(wellbeing), yakni psychological wellbeing dan Social wellbeing. Secara umumnya 

wellbeing ialah bagaimana individu mampu berjuang untuk berprestasi, mampu 

bermanfaat di masyarakat serta berkontribusi, berintegrasi, berintimasi, menerima 

dan menguasai lingkungan sekitarnya (Keyes, 1998). 

Bila meninjau dari segi keterlibatan hidup para manusia, umumnya 

kehidupan terbagi dalam dua macam, kehidupan secara privat dan kehidupan 

publik. Tekanan pada kehidupan publik itu sendiri, harus mau dan mampu 

menghadapi tantangan-tantangan dan tugas-tugas sosial. Selepasnya individu 

mampu mengatasi dan menyelesaikan tugas sebagai anggota masyarakat, lepaslah 

individu itu sendiri dari tekanan-tekanan sosial dan mendapatkan kesejahteraan 

(Keyes, 1998). 
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Adalah social wellbeing yang merupakan salah satu hal penting untuk 

dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupannya di masyarakat. Baik individu 

sebagai tetangga, warga, maupun individu dengan komunitasnya, terlebih ini 

penting serta berdampak bagi kesehatan mental dan fisik individu. Hal ini juga 

melibatkan persepsi integral sosial seseorang, tentang penerimaan seseorang 

kepada orang lain, kontribusi seseorang kepada masyarakat, koherensi masyarakat 

dan potensi masyarakat (Keyes, 1998). 

Social wellbeing diartikan juga sebagai self-report hubungan individu 

dengan dunia sosialnya seperti hubungannya dengan tetangga atau komunitasnya, 

terlebih lagi social wellbeing berfungsi sebagai peninjau salah satu aspek kesehatan 

individu (social health), yang pada selanjutnya dapat menentukan kualitas hidup, 

baik ataupun buruknya individu (Renate dan Josephine, 2014). 

Namun secara umum kesejahteraan sosial di kaji dalam indikator ekonomi 

yang pada dasarnya hanya memberikan pengabaian kesejahteraan secara personal 

atau psikologis Alangkah efektif bila mencoba menguraikan kesejahteraan sosial 

individu dikaji dari aspek-aspek layaknya dukungan sosial, relasi sosial dan 

pertemanan (England, 1998). 

Social wellbeing merupakan istilah yang dipakai dewasa ini untuk menilai 

kualitas hidup individu atas usahanya yang seterusnya dalam mencapai rasa 

sejahtera secara sosial, dengan lebih menekankan pada pengalaman hidup individu 

di masyarakat. Adanya rasa kesejahteraan mampu membawa kesadaran akan 

kebermaknaan hidup (meaningfull life) (Keyes, 1998). Sebab individu yang 
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memiliki social wellbeing mengetahui bahwa dunia yang ia tinggali ini tidak 

sempurna yang membuat individu mau ikut serta terlibat dan berproses dalam 

kehidupannya untuk merasakan nuansa akan kehidupan (sense of life) (Antonovsky, 

1994). 

Karena dalam beberapa hal, setiap individu tidak memiliki kesempatan dan 

terhalangi oleh lingkungannya sendiri untuk mencapai ihwal tersebut khususnya 

sebagai seorang mantan narapidana. Seperti yang dicatat pada media daring, web 

jurnalis beritabaik.id 12/2017, dalam artikelnya berjudul Komunitas X Residivis, 

pelaku sekaligus pendiri komunitas berinisial bapak X yang notabene seorang 

mantan narapidana (napi) ini mengaku mendapati perlakuan yang kurang 

menyenangkan dari masyarakat seperti cemoohan, dsb, bahkan bagian yang 

terparah menurutnya ialah dianggap sebagai sampah masyarakat meski beliau ingin 

insyaf atau tobat.  

Hal senada ditemukan penulis pada wawancara awal tanggal (25 Agustus 

2018) dari subjek pertama bernama Didi (Samaran) sebagai Mantan napi tentang 

keberadaannya di masyarakat. Didi mengaku pernah mendapatkan suatu reaksi 

yang kurang menyenangkan saat berhubungan dengan orang terdekatnya, dengan 

alasan bahwa dia pernah masuk penjara. Di samping itu, karena temannya juga 

keluarga terpandang di masyarakat Didi mengalami respon negatif dari keluarga 

temannya. Dengan pengalaman tak menyenangkan tersebut Didi mengaku agak 

selektif dalam memilih teman.  
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Subjek yang kedua bernama bapak H (11 September 2018) mengaku 

mendapati kesan negatif setelah keluar dari tahanan sebagai mantan narapidana. 

Beliau seringkali jadi bahan perbincangan warga atau tetangga sekitar karena 

pernah masuk penjara. Lebih parahnya, subjek II ini pernah mendapatkan tuduhan 

sebagai seorang kriminal kasus pencurian yang lanjutnya membuat beliau harus 

mendekam di penjara lagi meskipun dia tidak melakukan tindakan tersebut apalagi 

terlibat dalam kasus kriminal itu sendiri. 

Selain itu, menurut pengalaman bapak H dari segi pemerintah juga kurang 

memperhatikan kesejahteraan para mantan napi di distrik/kecamatannya. Menurut 

penuturannya, mantan napi tidak ada pengarahan untuk memaksimalkan potensi-

potensi yang ada pada dirinya, seperti pengarahan lapangan pekerjaan. Dalam hal 

ini, secara aktualisasi sosial (social actualisation) mantan napi tidak medapatkan 

perhatian dari lembaga yang bersangkutan. 

Keyes dan Shapiro (1998) dalam artikelnya yang berjudul Social Well-

Being in the United States: A Descriptive Epidemiology menemukan perbedaan dan 

indikasi dalam pengukurannya mengenai level social wellbeing individu beserta 

sehubungannya, baik itu hubungan individu, individu dengan hubungan 

interpersonalnya, hingga individu di masyarakat. Hasilnya, pada individu yang 

memiliki level negatif pada social wellbeing, identik dengan teralienasi dan anomie. 

Lalu pada hubungan interpersonal cenderung agresif dan tidak sopan. Kemudian 

hubungan kemasyarakatan identik dengan kemiskinan, bunuh diri dan tindak 

kejahatan.  
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Indikasi dan temuan dalam penelitian sebelumnya muncul pada subjek I 

(Didi) dimana pada saat proses pre-eliminary dia menyampaikan bahwa bila 

menjumpai seseorang yang baru dikenalnya cenderung was-was (ingin menutup 

diri). Terlebih lagi bila Didi mendapat kesan kurang menyenangkan baik secara 

verbal maupun non verbal dirinya tidak ragu untuk menyerang (agresi) individu 

tersebut.  

Berbeda dengan pengalaman Didi, subjek II mr.H dalam pengalaman pahit 

sebagai seorang mantan narapidana pernah dituduh atau difitnah sebagai seorang 

pelaku kriminal oleh suatu lembaga masyarakat dengan dasar alasan bila beliau 

mantan narapidana suatu kasus tertentu. Pada kasus tersebut Mr.H yang mempunyai 

latar belakang mantan kriminal kasus pencurian, mengaku dituduh sebagai pencuri 

di suatu mini market yang kedapatan mengalami pencurian, padahal pada saat kasus 

tersebut terjadi subjek ini sedang bekerja ke luar kota. Hal ini menyebabkan mr.H 

masuk kembali ke jeruji besi dan bebas setelah menjalani masa persidangan selama 

hampir 5 bulan.  

Maka dari itu, dengan meminjam teori social wellbeing yang merupakan 

salah satu alat guna meninjau kesejahteraan individu dalam kehidupannya 

bermasyarakat secara lebih mendalam serta mempermudah untuk mengamati. 

Dalam hal ini bagaimana social wellbeing mantan narapidana yang pernah 

mendapati pengalaman tak menyenangkan di kehidupannya. 

Meskipun memang pada kenyataan saat ini, pengertian kesejahteraan secara 

umum seringkali masih didiskusikan, karena luas cakupannya. Para ahli masih 
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mengembangkan teori-teori kesejahteraan guna dapat mengukur kualitas dari 

kesejahteraan tersebut, dan mencoba dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan 

sudut pandang keilmuan masing-masing (Lisa, 2008).  

Secara implikasi, social wellbeing mampu digunakan untuk meninjau 

sejauh mana kemampuan individu dalam menghadapi tantangan-tantangan dan 

tugas-tugas sosial di masyarakat dan mengetahui kualitas kehidupan individu di 

masyarakat. Di sisi lain, kita dapat mengetahui sejauh mana kesehatan mental dari 

individu tersebut di masyarakat (Keyes, 1998). 

Studi tentang social wellbeing dalam beberapa penelitian yang sudah 

dilaksanakan, mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial cukup berkorelasi 

dengan kesejahteraan dalam kehidupan pribadi (yaitu, individu-individu) termasuk 

emosi positif, kepuasan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis 

(Fengkong, dkk, 2015). 

Larson (1993) berpendapat bahwa social wellbeing dikomposisikan oleh 

dua elemen yaitu, pertama social adjustment atau penyesuaian sosial yang 

maksudnya ialah rasa kepuasan berhubungan dengan orang sekitar, bertindak dalam 

perannya sebagai bagian masyarakat itu sendiri, dan mampu menyesuaikan  diri 

dengan lingkungannya. Kedua Social support atau dukungan sosial yang bermakna 

sejauh mana rasa kepuasan individu dengan jaringan sosialnya. Bilamana individu 

tidak mampu menyesuaikan diri dan tidak mendapatkan tempat dalam lingkungan 

sosialnya, individu tersebut belum bisa memenuhi social wellbeing. .  
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Pada penelitian yang berjudul Psychopathology and Academic 

Performance, Social Well-Being, and Social Preference at School: The TRAILS 

Study ditulis oleh Sijtsema, dkk (2014) mengatakan bahwa perilaku psikopatologi 

pada masa dewasa berkorelasi dengan rendahnya kualitas social wellbeing pada 

individu terkait. Dikatakan bahwa social wellbeing merupakan acuan terbaik untuk 

memprediksi perilaku psikopatologi atau menyimpang pada masa anak anak saat 

sekolah dasar untuk masalah-masalah afektif.  

Perihal tentang mantan narapidana Yudhobusono (1995) menyatakan 

bahwa para mantan narapidana seringkali merasakan kesulitan ketika kembali ke 

tengah masyarakat atau termarginalisasi setelah masa tahanan selesai, Anthony 

(1991) berpendapat kesulitan napi untuk kembali di masyarakat dikarenakan ada 

stigma negatif dari masyarakat sendiri.  

Akan tetapi hal itu akan berbeda bila individu-individu yang tergolong 

sebagai mantan narapidana mendapatkan kesempatan untuk mencapai 

kesejahteraan sosial (social wellbeing). Seperti yang di temukan dalam jurnal 

berjudul “I really like being with this group people”: social wellbeing and nature 

volunteering at ottawa’s fletcher wildlife garden ditulis oleh Renate dan Josephine 

(2014). Bahwa para relawan yang terlibat pada projek taman kota dalam penelitian 

disebutkan mengalami rasa kesejahteraan sosial, mendapati rasa baik pada aspek 

kohesi sosial, integrasi sosial, kontribusi sosial dan kebermanfaatan, penerimaan 

sosial, aktualisasi sosial. Meskipun dari segi mayoritas para relawan yang 

berpartisipasi dalam kegiatan ini ialah orang-orang dalam usia tidak produktif atau 

masa pensiun yang rentan akan perasaan terasing serta masa menurunnya 
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kemampuan-kemampuan diri. Akan tetapi mereka mendapati sensasi positif dalam 

kegiatan ini, terlebih lagi karena apa yang dilakakukan bermanfaat bagi umum. 

Keterlibatan dalam kegiatan ini mampu mengurangi perasaan isolasi sosial para 

partisipan, dan meningkatkan social wellbeing para relawan-relawan yang terlibat.   

Ironis sekali andainya bila terdapat individu tidak terpenuhi atau terhalangi 

social wellbeingnya atau kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, 

terlebih dalam hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya 

membutuhkan dan saling membutuhkan orang lain (Soekanto, 1982).  

Erich Fromm (1993) dalam teori kebutuhan manusia juga menyatakan 

bahwa individu atau manusia memiliki keinginan atau kebutuhan untuk tidak 

merasa terisolir dalam lingkungannya. Hal ini disebut sebagai need of relatedness, 

yang secara implikatifnya ialah tiap individu ingin mengatasi keberadaannya agar 

tidak terasingkan dari lingkungan sekitarnya dengan menjalin hubungan dengan 

individu-individu di sekitarnya. Baik keluarga terdekat sampai orang luar, dengan 

diiringi dengan rasa nyaman dan aman dalam relasi tersebut. 

Sehubungan dengan di atas, maksud dari peneliti ingin mengetahui 

bagaimana para mantan narapidana dan kualitas social wellbeingnya. Adapun judul 

untuk penelitian ini adalah “Social Wellbeing Mantan Narapidana”.   

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis aspek-aspek social wellbeing mantan narapidana. 
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C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini, adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca, 

membantu proses pengembangan teori social wellbeing dan referensi 

kepada para peneliti lain, khususnya pada keilmuan psikologi sosial. 

2. Manfaat Praktis  

a. Masyarakat  

Bagi masyarakat umum, diharapkan agar dapat digunakan sebagai 

rujukan untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi social wellbeing 

mantan narapidana. 

b. Peneliti 

Bagi peneliti lain hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai rujukan ataupun pembanding dengan kajian dalam studinya, 

khususnya tentang social wellbeing.  

 


