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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini dengan semakin bertambahnya 

penduduk, berkembangnya teknologi, bertambahnya sarana/prasarana 

dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia tidak menutup 

kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat yang dapat 

berakibat timbulnya kejahatan yang susah untuk dicegah. Hal inilah 

yang meresahkan masyarakat Indonesia dalam menjalani aktivitas 

sehari-harinya. Seperti halnya beberapa waktu ini banyak berita beredar 

mengenai pembegalan yang meresahkan masyarakat Indonesia. 

Masyarakat dihantui rasa was-was jika akan bepergian keluar rumah. 

Tidak hanya berita begal yang sedang marak dibicarakan, berita tentang 

kekerasan anakpun juga masih sering terjadi. 

Banyaknya kasus kejahatan di luar sana maka perlu adanya 

penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum dan undang-

undang yang berlaku di negara Indonesia. Penegakan hukum di negara 

Indonesia tidak lepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 

sebagai lembaga resmi dari pemerintah untuk menegakkan hukum di 
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bidang kejahatan dan gangguan Kamtibmas (Keamanan Ketertiban 

Masyarakat). 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ayat 

1 menyatakan bahwa : 

Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Berdasarkan TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran 

Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pasal 6 ayat 1menyatakan : 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara 

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

Di dalam tubuh Polri terdapat divisi-divisi yang sudah memiliki 

tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Divisi yang akan dibahas 

oleh peneliti adalah divisi Reskrim (Reserse Kriminal). Sesuai dengan 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2009, tentang ruang lingkup pengawasan dan pengendalian 

penanganan perkara pidana, pasal 3: 

Penerimaan dan penyaluran laporan polisi, penyelidikan, proses 

penanganan perkara, pemanggilan, penangkapan dan 

penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan, 

penanganan barang bukti, penyelesaian perkara, pencarian 

orang, pencegahan dan penangkalan, dan tindakan koreksi dan 

sanksi. 
 

Hal-hal tersebut di atas inilah yang menjadi jobdesk anggota 

reskrim Polrestabes Semarang.Terbayang jika satu perkara harus 

melewati tahapan-tahapan tersebut dengan diberi batas waktu sesuai 
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dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2009, pasal 31: 

a. Seratus dua puluh hari (120) untuk penyidikan perkara sangat 

sulit 

b. Sembilan puluh hari (90) untuk penyidikan perkara sulit 

c. Enam puluh hari (60) untuk penyidikan perkara sedang 

d. Tiga puluh hari (30) untuk penyidikan perkara mudah. 
 

Polisi menangkap tiga tersangka pembacokan Kanit Reskrim 

Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP), Kota Bengkulu, Ipda 

Mahfut (49). Ketiga tersangka tersebut, berinisial, Ag (21) Ug (17) dan 

Am (15).Aksi pembacokan itu terjadi pada Kamis 11 Mei 2015. Ketika 

itu, Ipda Mahfut mendapati tiga tersangka akan melakukan tindak 

pencurian di Tandan Buah Segar (TBS) di kawasan Jalan Samudera, 

kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu. Ipda Mahfut melakukan usaha 

untuk memperingatkan tersangka dengan melakukan tembakan 

peringatan ke udara. Setelah itu, salah seorang tersangka membacok 

bagian kepala Ipda Mahfut dengan menggunakan alat pemanen kelapa 

sawit, korban langsung tak sadarkan diri dan mengalami luka serius. 

Tersangka kemudian melarikan diri menggunakan sebuah mobil jenis 

pik up berwarna hitam. Polisi yang mendapat laporan atas kejadian itu 

langsung melakukan pengejaran. Dalam waktu sembilan jam berhasil 

meringkus ketiga tersangka di kawasan perumahan Alpatindo kota 

Bengkulu, tempat di mana salah seorang tersangka bermukim di rumah 

pamannya. Kapolres Bengkulu AKBP Ardian Indra Nurinta menyatakan 

bahwa ancamannya di atas sepuluh tahun, karena akan dikenakan pasal 

365 serta disubsiderkan dengan pasal percobaan pembunuhan (Fajri, 

2015). 
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Terlihat dari berita di atas bahwa tugas anggota reskrim begitu 

berat sampai mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk menangkap 

pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tidak hanya sampai 

disitu jika kasus tersebut dilanjutkan, masih terdapat pemeriksaan lebih 

lanjut dikantor polisi untuk menentukan pasal yang akan menahan 

mereka di penjara dan pemeriksaan tersebut dilakukan  juga oleh satuan 

reskrim. Kasus-kasus seperti ini serta kasus lainnya juga menunggu 

untuk penyelesaian sampai ke kejaksaan, dengan satu kasus tidak bisa 

selesai hanya dengan waktu satu minggu bahkan dua minggu. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti pada tanggal 

15Juli 2016 dengan tiga anggota reskrim Polrestabes Semarang 

diketahui bahwa setiap harinya mereka mempunyai deadline untuk 

memeriksa saksi maupun tersangka yang bersangkutan bahkan 

melakukan penangkapan di lapangan. Setelah melakukan penangkapan, 

anggota reskrim yang berada dikantor yang disebut penyidik hanya 

diberi waktu 1x24 jam untuk diadakannya pemeriksaan. Penyidik dalam 

melakukan pemeriksaan saksi maupun tersangka, melakukannya dengan 

sistem tanya jawab dengan struktur pertanyaan yang telah dibuat 

sebelumnya dan menuangkannya dalam BAP (Berkas Acara 

Penyidikan) sesuai dengan keterangan orang yang sedang diperiksa 

(saksi maupun tersangka). 

Pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi 

maupun tersangka tidak menutup kemungkinan penyidik merasa 

kesulitan dalam menggali informasi dari saksi maupun tersangka. 

Anggota reskrim yang berada di lapangan pun juga sering mengalami 
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kesulitan seperti mengejar tersangka yang tidak mau ditangkap yang 

dengan terpaksa anggota reskrim tersebut melayangkan tembakan ke 

udara atau dengan terpaksa menembak anggota tubuh tersangka dengan 

maksud agar tersangka tidak lari. Dalam beberapa kasus, tersangka 

membawa senjata yang mengakibatkan terjadinya penyerangan terhadap 

anggota reskrim. 

Hal inilah yang menyulitkan anggota reskrim baik yang berada 

dikantor maupun yang berada dilapangan dalam menyelesaikan suatu 

perkara, sedangkan masih terdapat perkara yang menunggu untuk 

dilakukan pemeriksaan dan satu anggota reskrim tidak hanya memegang 

satu perkara tetapi bisa dua sampai tiga perkara sekaligus. Sedangkan 

perkara tersebut menunggu untuk dilakukan penyelidikan dengan batas 

waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.Tekanan pada 

pekerjaannya ini yang menimbulkan beban psikologis pada anggota 

reskrim. Oleh karena itu, seringkali anggota reskrim mengalami stres 

dalam melakukan pekerjaannya sehingga berdampak pada 

emosionalnya, tidak menutup kemungkinan anggota reskrim berlaku 

keras dari membentak sampai bermain tangan (menampar, menyeret 

paksa, dll) terutama kepada tersangka maupun kepada saksi yang 

berpihak kepada tersangka dikarenakan tidak adanya kerjasama yang 

baik. Ditambah lagi menjadi berdampak buruk pada pertemanan pada 

satu ruangan seperti sering terjadi pertengkaran, lebih suka menyendiri, 

dan terjadi kerjasama yang buruk. 

Pengalaman atau situasi yang penuh dengan tekanan disebut 

stresor. Stresor inilah yang memicu kerja seseorang menjadi lebih keras 
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dari biasanya karena seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

lingkungannya karena semakin majunya kehidupan masyarakat maka 

semakin tinggi pula tuntutan yang diberikan. Selama adanya stres yang 

berlangsung didalam diri seseorang akan mengakibatkan reaksi kimia 

dalam tubuhnya dan mengakibatkan perubahan-perubahan, yaitu 

meningkatnya: tekanan darah tinggi, tingkat metabolisme, produksi 

kolesterol dan adrenalin. Widyarini (2009, h.72) mengatakan bahwa 

stres dapat dilihat dengan adakah kecemasan, gugup, dan perilaku cepat 

marah pada diri seseorang. 

Stres kerja yang dialami anggota Polri tersebut sejalan dengan 

hasil riset yang dilakukan oleh Mabes Polri, bahwa sebagian besar 

anggota Reserse dan Polantas mengalami stres. Sesuai dengan 

pernyataan yang diberikan oleh Irjen Anton Charliyan selaku Kadiv 

Humas Mabes Polri, bahwa 80% anggota Reserse dan Polantas 

mengalami stres yang disebabkan karena beban tugas yang dirasa berat 

(Kusuma, 2015). 

Penulis menyimpulkan dari wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap anggota reskrim, stresor yang ada menyebabkan stres pada diri 

anggota reskrim antara lain: mudah terpicu konflik dengan rekan 

sekantornya, ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi baik 

dikantor maupun diluar kantor, mudah pusing, gelisah. Adanya 

lingkungan yang dapat menimbulkan stres dan batas ketahanannya 

terhadap stres mulai terlewati, kondisi inilah yang harus dihindarkan 

bahkan ditanggulangi (Anoraga, 2006,  h. 109).  
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Setelah mengalami konflik pekerjaan yang melelahkan dan 

membuat suasana hati serta pikiran tidak nyaman, tentulah setiap orang 

memiliki caranya masing-masing dalam mengatasi serta menanggulangi 

stres. Penanggulangan stres ini penting untuk dilakukan karena jika stres 

yang dialami tetap tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu yang 

lama maka akan menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit fisik lain, 

dan masalah emosi. Hal ini dapat mengganggu pekerjaan dan 

menghasilkan pekerjaan yang tidak optimal. Atkinson (tth, h.378) 

menjelaskan bahwa koping adalah proses yang digunakan seseorang 

untuk menyelesaikan tuntutan yang menimbulkan stres. Selain itu 

koping dimaknai sebagai apa yang dilakukan oleh individu untuk 

menguasai situasi yang dinilai sebagai suatu tantangan/ 

luka/kehilangan/ancaman (Siswanto, 2007, h. 60). Menurut Lazarus dan 

Folkman (1984, h.71) koping stres adalah suatu cara yang dilakukan 

individu untuk mengatasi situasi atau permasalahan yang dianggap 

sebagai tantangan atau ketidakadilan ataupun merugikan sebagai 

ancaman. Koping merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang untuk 

menangani suatu tantangan/kehilangan/ancaman/tuntutan dengan tujuan 

dapat meredakan stres yang dialaminya, menguasai situasi yang ada dan 

dapat melanjutkan pekerjaannya seperti sedia kala.  

Salah satu oknum anggota kepolisian yang mengalami masalah 

dapat membuat dirinya melakukan koping stres yang bersifat negatif. 

Koping yang bersifat negatif yang dilakukan dapat mengganggu 

aktivitas dan produktivitas didalam melakukan pekerjaan. Seperti yang 

dikatakan oleh Lazarus dan Folkman (1984, h. 71) koping stres adalah 



8 

 

8 

 

suatu cara untuk mengatasi situasi atau permasalahan. Jika individu 

tidak dapat mengatasi situasi dan permasalahannya, maka dengan 

mudah melakukan koping yang bersifat negatif seperti yang dilakukan 

oleh oknum anggota polisi tersebut diatas dengan mengkonsumsi obat-

obatan terlarang. 

Secara umum, koping memiliki dua fungsi menurut Lazarus dkk 

(Smet, 1994, h. 143-144), yaitu emotion focus coping dan problem focus 

coping. Emotion focus coping yaitu cara yang digunakan seseorang 

untuk fokus mengurangi beban masalahnya dengan mengatur emosinya. 

Karena jika individu kurang dapat mengubah stresornya maka cara yang 

dilakukan adalah mengatur emosinya. Taylor (Smet, 1994, h. 145) 

menyebutkan strategi koping yang berfokus pada emosi diantaranya 

kontrol diri, membuat jarak, penilaian kembali secara positif, menerima 

tanggung jawab, dan lari/penghindaran.Sedangkan menurut Smet (1994. 

H. 145) strategi koping yang berfokus pada masalah yaitu cara yang 

dilakukan seseorang untuk mengurangi stresor dengan cara mempelajari 

cara-cara atau keterampilan yang baru. Diharapkan dengan mempelajari 

cara atau keterampilan yang baru dapat menyelesaikan stresor yang ada. 

Taylor (Smet, 1994, h. 145) menyebutkan strategi koping berfokus pada 

masalah diantaranya konfrontasi, mencari dukungan sosial, dan 

merencanakan pemecahan masalah. Dengan demikian, problem focused 

coping secara teoritis membantu menghindari permasalahan yang ada 

pada pekerjaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustiana dan Cahyati (2012, 

h. 147) dengan populasi seluruh dosen yang bekerja di Fakultas Ilmu 
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Keolahragaan yang berjumlah 75 orang. Lalu sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 30 orang dosen. Instrument dalam penelitian 

ini adalah skala stres kerja dan skala strategi koping berupa pernyataan 

atau pertanyaan menyangkut self assessment. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara stres kerja dengan 

strategi koping berfokus masalah pada dosen Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang (p= 0,057) dan tidak ada 

hubungan antara stres kerja dengan strategi koping berfokus emosi pada 

dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang        

(p= 0,176). 

Pada penelitian selanjutnya, penulis menemukan hasil yang 

berbeda dari hasil penelitian di atas. Penelitian dari Ratri dan 

Parmitasari (2013, h.7-8) dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan 

membandingkan koping stres pada beban kerja perawat ruang Unit 

Perawatan Intensif Psikiatrik (UPIP) dan ruang Kresna di RSJD Dr. 

Amino Gondohutomo Semarang. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu observasi dan 

wawancara dengan pengambilan subyek secara purposive sampling. 

Subyek berjumlah 4 orang dengan karakteristik karyawan tetap berusia 

30-39 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek 

menggunakan problem focused coping dengan jenis koping tindakan 

langsung, mencari dukungan sosial, antisipasi, apati, penghindaran, 

persiapan diri menghadapi luka, dan kehati-hatian. Sedangkan pada 

emotional focused coping subjek menggunakan jenis koping penalaran, 

berpaling pada aktivitas lain, rasionalisasi, penerimaan diri, seeking 
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meaning, religiusitas, pasrah, humor, penilaian positif, dan pengalihan. 

Sedangkan dalam pemilihan jenis koping pada subyek dipengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan dukungan 

sosial. 

Berdasarkan dua penelitian yang telah penulis paparkan, 

menunjukkan bahwa belum ada penelitian tentang perbedaan problem 

focused coping dan emotion focus coping pada Polri, sehingga penulis 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut apakah terdapat 

hubungan antara penggunaan problem focused coping dengan emotion 

focused coping pada stres kerja anggota reserse kriminal Polrestabes 

Semarang.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara problem focused coping dengan stres 

kerja anggota reskrim Polrestabes Semarang. 

2. Mengetahui hubungan antara emotion focused coping dengan stres 

kerja anggota reskrim Polrestabes Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi gambaran tentang kajian psikologi khususnya di 

bidang kesehatan mental mengenai hubungan antara strategi koping 

dengan stres kerja anggota reskrim Polrestabes Semarang. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan 

gambaran dan bisa menjadi acuan guna mengidentifikasi koping 

untuk mengatasi stres kerja anggota reskrim Polrestabes Semarang. 

 

 

 

 

 




