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Panduan Wawancara 

 

NO. Pertanyaan Jawaban 

1. a. Latar belakang subjek 

1. Usia subjek 

2. Asal subjek 

3. Hubungan dengan anggota keluarga 

(istri, anak dan orangtua) 

4. Bentuk dukungan keluarga terhadap 

pekerjaan subjek 

5. Nilai-nilai yang diterapkan dalam 

keluarga 

6. Kehidupan beragama 

 

 

2.  b. Pengalaman subjek bergabung dengan 

Satuan Brimob Polda Jateng 

1. Tahun bergabung di Satuan Brimob 

2. Tahun menjadi tim eksekusi  

3. Proses sampai bisa menjadi tim 

eksekusi 

 

3.  c.Pengalaman subjek terkait pelaksanaan 

tugas eksekusi hukuman mati 

1. Perasaan yang muncul ketika terpilih 

menjadi tim eksekusi 

2. Prosesi tugas saat jalannya eksekusi 

3. Sebelum melaksanakan eksekusi 

(pemikiran, emosi, dan tingkah laku) 

4. Saat melaksanakan eksekusi 

(pemikiran, emosi, dan tingkah laku) 

5. Setelah melaksanakan eksekusi 

(pemikiran, emosi, dan tingkah laku) 

6. Masalah yang muncul dalam diri 

subjek ketika melaksanakan tugas 

7. Dampak dari masalah tersebut 

terhadap kehidupan subjek 

 

4. d. Coping stress yang dilakukan subjek  

1. Sikap dan perilaku dalam menghadapi 

masalah 

2. Ketika mengalami masalah apakah 

ada teman, saudara, anggota keluarga 

yang diajak bicara ? 
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3. Pernah mengunjungi penyembuhan 

tradisional atau obat-obatan 

tradisional ? 

4. Konsultasi dengan ahli agama ? 

5. Mencari pertolongan medis atau 

konsultasi dengan ahli kesehatan 

mental ? 

6. Melakukan olahraga atau latihan ? 

7. Apakah mendapat dukungan dalam 

menyelesaikan masalah dari orang 

sekitar ? 
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Hasil Penelitian  
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Hasil Penelitian 

Verbatim Subjek 1  

Wawancara subjek I Senin,18 September 2017 

 
 

PERTANYAAN 

 

JAWABAN CATATAN 

Saya mulai ya pak Iya  

Ini dari mana ? Dari **** mbak  

Oh jauh ya ? Jauh   

Dari jam berapa dari 

sana ?  

Jam 5 tadi berangkat   

Ha pagi banget. Tapi 

sebelumnya sudah tau 

kalau akan ke 

Semarang ? 

Sudah. Sudah tau dari 

seminggu yang lalu 

dan disiapkan anggota 

yang berangkat.  

 

Umurnya berapa pak 

? 

Saya 33 mbak  

Nggak kelihatan ya? 

Hehehe 

Iya mbak  

Ee maaf saya mau 

nanya itu pangkatnya 

itu apa ya ? 

Bripka mba  

Sudah berkeluarga ? Sudah   

Anaknya berapa ? Dua   

Cewek cowok ? Cewek cowok. Cowok 

cewek 

 

Wah bagus ya, pas 

hhaha 

Ya, nggak kelihatan 

toh mba ? hahhaa 

 

Ahahhaa tapi asli 

Pekalongan juga ? 

Saya asli Magelang 

mba 

 

Oh Magelang, ee 

pertama kali tugas 

sudah di Brimob pak 

? 

Sudah mba  

Terus tugas pertama 

ditempatin di mana ? 

Di ******  

Oo jadi langsung di 

**** sampai sekarang 

? 

Yak sampai sekarang  

Jadi dapet istri orang Istri saya orang Brebes  
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***** juga ? mba 

Oya nggak jauh sih. 

Berarti istri tinggal di 

****** juga ? 

Ya di asrama mba  

Sering pulang ke 

Magelang pak ? 

Saya pulang jarang 

mbak, 3 bulan sekali.  

 

Oo jadi pulangnya ke 

Magelang sama 

Brebes ya pak ? 

Kalau ke Brebes jarang 

sih mba, seringnya 

mertua yang dateng ke 

**** 

 

Anaknya umur berapa 

? 

Yang pertama kelas 2 

SD mba, 7 tahun. Yang 

kedua 4 tahun 

 

Saya mulai nanya 

tugas ini ya ? 

Yaa   

Sewaktu bertugas 

menjadi tim pengawal 

dan walikat itu berapa 

kali ? 

Lebih dari satu kali 

mba. Terakhir yang 

terakhir kemarin itu 

loo.Kalau nanya 

berapa kalinya terus 

terang saya lupa 

 

Waktu pertama kali 

itu gimana 

perasaannya ? 

Perasaan saya ? secara 

pribadi atau kedinasan 

? 

 

Secara pribadi 

tentunya. Kalau 

secara kedinasan kan 

semuanya tentu siap 

perintah 

Iya, kalau secara 

pribadi ya, ya namanya 

manusia biasa mba ya 

pastikan ada rasa 

kasihan. Namanya 

tugas kayak gitu 

pastikan ada rasa 

secara agamanya juga 

secara fisik kan masih. 

Tapi kan saya nanya 

nanya juga kan 

akhirnya secara mental 

saya persiapkan 

Perasaan 

berlawanan. 

Melakukan coping 

untuk menyiapkan 

mental secara 

pribadi 

Nah tadi itu nanya-

nanyanya kesiapa ya 

pak ? 

Yo kan kalau saya kan 

ke yang lebih siraman 

rohani saya mba.  

Faktor situasional 

mempengaruhi 

pemilihan coping  

Oh gitu ya,  

 

Ya ke ustad untuk 

meyakinkan diri saya 

Mencari dukungan 

sosial 
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 aja 

Yayaya, tapi secara 

pribadi apakah 

awalnya kaget  

Awalnya ? kalau kaget 

sih enggak mba, 

Cuma.. ya karena 

banyak hal sih ya, 

selama dinas kan sudah 

melalui banyak hal 

mba, yo nggak kaget 

banget, susah 

diomongkan mba 

 

Susah diomongkan 

ya? Berarti 

maksudnya menerima 

secara hati nggak sih 

waktu itu ? apakah 

sempet kesel dalam 

hati, kenapa saya 

terpilih ?  

Yaa, yaa. Kalau dilihat 

dari itu waduh nama 

saya kok kena. Gitu 

aja. Tapi untuk 

selanjutnya, karna apa 

ya mba ya, udah 

perintah dinas yaudah 

harus siap. 

 

Berarti nggak bisa 

menolak ya pak ? 

mau nggak mau harus 

mau ? 

Iya mba. Soalnya saya 

itu kan anu mba, sss 

ibarat kata patuh 

perintah. Ya tetep 

nggak ada kata tidak 

mau. Harus siap. 

Faktor situasional 

yang tidak bisa 

menolak perintah  

Itu waktu tugas sudah 

punya anak belum ? 

Sudah. Satu atau dua 

ya ? lupa saya mbak 

yang jelas sudah punya 

anak. Eeh ya dua mba 

anaknya.  

 

Terus istri tau nggak 

sih pak ? 

Tidak. Maksudnya istri 

tau saya terlibat tugas, 

tapi untuk detailnya 

nggak. 

Menjaga privasi 

tugas dari istri dan 

orang lain 

Sampai sekarang 

nggak tahu ? 

Nggak pernah saya 

kasih tahu mba 

 

Ketika pulang juga ? Tidak   

Apa alasannya ? Ya apa yang mau saya 

kasih tau kan mba ? 

 

Ee ya maksudnya 

nggak ingin curhat 

atau berbagi cerita 

mungkin 

Enggak . Saya tugas 

keluar aja orang tua 

nggak pernah saya 

kasih tahu. Maksudnya 

Merasa ada beban 

secara psikis, tidak 

terbuka akan 

masalah pada orang 
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kan kalau memang itu 

saya dikasih tugas 

seperti itu. Sedangkan 

saya aja dari psikis 

berbeban ya mba, 

kalau saya kasih tau 

istri kan istri juga tahu, 

suami saya lagi beban, 

kan malah tambah 

beban. Ya ini jadi buat 

saya aja. Konsumsi 

saya secara dinas. 

Kalau istri ya istri.  

terdekat. Karena 

merasa percuma. 

Waktu itu dikasih 

tugas untuk jadi tim 

pengawal pengikat, ee 

bapak pernah 

bertugas apa aja ya ? 

pernah jadi eksekutor 

?  

Saya kebetulan walikat 

terus 

 

Itu latihannya berapa 

lama ya pak ? satu 

minggu, satu bulan ? 

Itu biasanya nganu 

mba, kalau latihan itu 

sifatnya kan 3 bulan 

sebelumnya atau 2 

bulan sebelumnya 

udah ada perintah 

seperti itu jadi kami 

latihan sendiri, ada 

latihan terpadu. Jadi 

kalau berapa lamanya 

itu kan.. kalau di 

Semarangnya itu 3 

hari.  

 

Berarti ya cukup lama 

ya? Menyita waktu 

nggak sih ? 

Ya menyita waktu.   

Lalu melakukan tugas 

pertama kali, pertama 

kali menjadi petugas 

walikat itu rasanya 

gimana ?  

Ya siap aja  

Setelah bertemu Biasa aja. Ya apa ya, Rasa kasihan 
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dengan terpidananya 

apakah ada perasaan 

yang berbeda ? 

seperti kasihan ? 

ya ada, namanya 

manusia sih mba hhh, 

beda kalau selain 

manusia sih nggak 

masalah, namanya 

manusia secara 

batiniah saya tetep ada 

perasaan seperti itu. 

Tapikan namanya, ya 

kembali lagi mba, 

antara tugas itu kan 

memang harus saya 

laksanakan 

dikalahkan dengan 

tugas 

Sempet ngerasa beban 

nggak sih pak 

sewaktu bertugas ? 

atau sempet agak 

kaku harus 

berhadapan dengan 

terpidana ? 

yaa, ya tetep.. perasaan 

itu susah mba, campur 

aduk sih itu mba. 

Kalau saya harus 

menggambarkan itu ya 

yaa awalnya itu tetep 

gitu cuma kita aja yang 

rasa.  

Tidak dapat 

menggambarkan 

perasaan 

Berarti merasa ada 

pergulatan batin gitu 

ya waktu bertugas ? 

 Ada, secara batin kan 

? 

Yang dirasakan dan 

dilakukan tidak 

sesuai 

Iya  Adaa. Saya malah dari 

dulu kepingin kaya 

gini mba.  

 

Gini gimana pak ? Ya ini konsul. Susah 

diomongin, kadang 

susah 

Ada keinginan 

untuk bercerita 

dengan orang lain 

Ee waktu mau ee apa 

namanya, tugas itu 

ada tes psikologinya 

nggak ?  

Ada. Pokoknya setiap 

mau itu pasti ada tes 

psikologinya  

 

Semuanya ? tim 

penembak juga ada ? 

Semuanya. Ada. 

Pokoknya tim itu satu 

rangkaian toh mba. 

Tim eksi sama tim wal 

itu jadi satu 

 

Lalu setelah selesai  

tugas itu ada tesnya 

juga nggak ?  

Ohh nggak ada  
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Waktu di sana bisa 

diceritain nggak sih 

prosesnya waktu 

pertama kali sama 

perasaan yang 

dirasakan sampai 

selesai, sampai 

terpidananya 

meninggal  

Prosesnya ? kalau 

proses saya nggak mau 

jawab. Hahaha Kalau 

secara prosedur 

pelaksanaan saya 

nggak bakal ngasih 

tahu.  

Menjaga rahasia 

tugas yang 

dilakukan 

Kan prosesnya 

membawa dia, ee 

mendampingi mm ke 

rohaniwan, mungkin 

menanyakan 

permintaan 

terakhirnya. Dan 

selama itu tu perasaan 

apa yang muncul 

Tugas kami itu lama 

mba, jadi ya lama. Kita 

itu datang paling awal 

pulang paling akhir. Di 

sana pun kita juga anu 

mba sss secara spiritual 

ada pak kiyai yang 

mendampingi mba. 

Jadi ya memang dari 

batin memang 

mungkin dibantu 

ketenangannya, seperti 

itu 

 

 

 

 

Dibantu secara 

spiritualitas untuk 

ketenangan 

batinnya 

Jadi dari tim sendiri 

secara dinas, ada 

proses pendampingan 

secara spiritualitas  

Ada. Disamping teknis 

ada pendampingan itu 

siraman rohani juga 

 

Terus ee kan ketika 

terpidana sudah 

meninggal setelah 

ditembak itu kan 

berdarah-darah ya? 

Itu gimana pak 

pikirannya ? 

E yaa karena kita kan 

sebelum itu ada 

rangkaian penugasan 

yang lainnya. 

Penugasan itu kan saya 

telan sendiri mba, pahit 

manisnya itu nggak 

saya ceritakan ke 

keluarga, jadi apa yang 

kedinasan saya alami 

saya pendam sendiri. 

Na itu kan pasti kita 

mulai proses yang 

misale kayak kita lihat 

darah ya biasa aja 

perasaannya.  

Memendam 

perasaan yang 

berkaitan dengan 

tugas sendiri 
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Terus setelah itu kan 

terpidana sudah 

meninggal dan 

membawa nih ke 

tempat permandian, 

apa sih saat itu yang 

bapak pikirkan ? 

Eee yang jelas setelah 

tugas sih mba, jadi 

perubahannya setelah 

itu   susah. Ibaratkan 

gini mbak, maksute 

proses sudah selesai, 

paska setelah selesai 

itu kan perubahan 

secara apa namae ya, 

susah mau ngomong  

Ada dampak yang 

terjadi namun susah 

diungkapkan 

Secara psikis ? Ya secara psikis 

mungkin terjadi.  

Menyadari 

perubahan secara 

psikis 

Bisa diceritakan 

perubahan yang 

seperti apa ? 

Ya itu susah 

ngomongnya mba 

 

Yang gampangnya 

aja, secara garis 

besarnya ? 

Secara emosional, 

lebih naik 

Adanya perubahan 

emosi 

Itu mulai dari kapan ? 

apakah ketika masih 

di lokasi atau sudah 

kembali ke rumah ? 

Ya setelah pulang mba. 

Susah mba.. saya 

nanya boleh nggak ini 

? 

 

Ya boleh pak Saya pernah dengar itu 

kalau  lebih dari3 x itu 

tidak boleh 

melaksakan lagi. Saya 

nanya lo boleh nggak ? 

 

Ya boleh pak, saya 

bantu jawab 

Jadi gini mbak saya 

melaksanakan lebih 

dari satu kali, itu 

maksudnya ki,.. he.. e 

misal gini mba.. apa ya 

namanya. Susah mba 

ngomongnya. Susah 

hhaha.. susah. 

Maksudnya ki di alam 

bawah sadar  saya 

sendiri mengalami apa 

namanya, susah 

ngomongnya mba 

hhahaa 

Tidak bisa 

menjelaskan apa 

yang dirasakan 
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Apa bapak terlalu 

banyak tekanan ?  

Ya ndak. Apa ya yang 

jelas mempengaruhi 

mba. Saya merasakan 

perubahan tapi saya 

susah 

mengungkapkannya 

seperti itu.  

Tidak mengetahui 

pasti apa yang 

sedang dialami 

Apakah perubahan itu 

dirasakan secara 

pribadi atau beberapa 

orang tedekat juga 

nyampaikan ? 

Secara pribadi  

Masih dirasakan 

sampai sekarang ? 

Ahahhaha.. mba kalau 

nggak merasakan 

nggak bakal tahu, jadi 

saya ngomongnya 

gimana itu ya susah, 

susah.  

 

Itu berawal dari 

semenjak tugas tugas 

pertama atau mulai 

kapan pak ? 

Ini kan rangkaian ya 

mba, rangkaian kan 

ada titiknya. Saya itu 

kan ada titik jenuhnya 

titik stresnya mba. 

Sedangkan namanya 

siap itu kan harus siap. 

Siap nggak siap harus 

siap. Harus siap. Gitu 

hhha kendalanya di 

situ 

 

 

 

Stres kerja. Faktor 

situasional 

mempengaruhi 

pemilihan coping 

Menyadari 

keadaannya mulai 

kapan ? emosinya 

mulai berbeda itu 

ketika beberapa tahun 

belakangan atau 

setelah tugas pertama 

atau terakhir atau 

kapan ? 

Ya pertengahan itulahh  

Pertengahan kapan 

nih ? 

Pertengahan kan ada 

yang sekali, kan pasca, 

lagi, pasca, kan itu 

mba. La pertama, 

Perubahan terjadi 

pasca tugas yang ke 

dua kali 
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pasca ini sudah mulai 

terasa  

Apakah bapak sudah 

mencoba terbuka atau 

cerita apa yang bapak 

rasakan kepada orang 

terdekat ? atau 

sharing sama temen 

apa yang dirasakan 

setelah selesai 

melaksanakan tugas 

Yah nek itu sama toh 

mba, sama aja toh. 

Nggak pernah 

 

Kenapa nggak pernah 

? 

Yaa, yo wong kita kan 

satu tim, semua 

megalami juga. Yo 

paling kan sama yang 

saya rasakan juga 

 

Yakin pak ? yakin  

Yakin banget  Yakin banget   

Tapi istri nggak 

pernah protes sama 

perubahan sikap 

bapak ? 

Istri saya nggak pernah 

komplain sama saya, 

saya kalau dikomplain 

ya panjang nanti.  

Tidak menerima 

kritikan dari istri 

Hha yaa Hhaha yaa. Kalau 

kakak sih nyaraninnya 

ke ini mbak psikiater 

ya ? 

 

Ee saya psikologi pak Ya saya disarankan 

kakak disuruh paling 

nggak kesitu, cuma 

belum pernah saya 

laksanakan 

Ada dukungan 

sosial dari anggota 

keluarga 

Kenapa bapak belum 

mencoba melaksakan 

untuk datang ke 

psikolog ? 

Ya karena banyak hal 

mba, terutama saya 

belum jujur kalau 

misalpun ke psikolog. 

Jadi mesti meyakinkan 

diri dulu sebener-

benernya bercerita 

dengan jujur ke 

psikolog 

Ada faktor 

situasional yaitu 

ketidaksiapan untuk 

terbuka dengan 

orang lain, 

sehingga coping 

belum dilaksanakan 

Harapan bapak M 

sendiri apa untuk 

Saya? kalau saya 

pengennya gantian. Ee 
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pekerjaan ini secara 

pribadi ? apakah 

nggak mau terlibat 

lagi ? 

maksudnya gimana ? 

Ya di luar kedinasan Ya ini nanya pribadi lo 

ya Yaa. Di luar dinas. 

Kalau kedinasan kan 

nggak bisa menolak 

 

Tapi pernah berfikir 

keluar dari brimob 

nggak sih ? 

Saya ? iya mba. 

maksudnya pindah ke 

polisi umum ? yaa  

 

Kenapa ? alasannya 

apa ? 

Saya mencari 

ketenangan batin mba  

 

Karna kan yang saya 

pernah denger brimob 

itu karirnya gampang 

naik, mm gajinya juga 

lumayan. Saya denger 

denger looo hhaha 

Bukan masalah karir 

mbak. Kalau uang dari 

mana toh mba Brimob. 

Kan brimob nggak 

mengurusi 

kemasyarakatan mba.  

Kita itu kan tugasnya 

bisa dibilang.. saya 

mencari 

ketenangannya itu aja. 

Saya kan ngurusinnya 

kan seluruh Indonesia, 

sewaktu waktu saya 

berangkat. Kadang itu 

kan kerjaan dari senin 

sampai, misalnya saya 

kerjain kalau tidak ada 

permintaan dari 

wilayah kan tetap, 

hari-hari yang saya 

lalui itu ya itu-itu aja. 

Jadwal sudah ada la itu 

kan ada titik jenuhnya, 

di saya itu ada titik 

jenuhnya. Karna apa, 

apa yang kita lakukan 

besok itu kan sudah 

tahu. Kalau misalkan 

saya pindah, di polsek 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin pindah tugas 

karena sudah mulai 

stres dengan 

keadaan pekerjaan 
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ini, kalau misalkan 

polsek saya aman, 

yasudah. Ya jadi 

mencari ketenangan 

lah 

Ketenangan ? 

ketenangan batin ? 

hhaha berarti batinnya 

nggak tenang dong 

Hhe bukan gitu, 

maksute ki  mencari 

suasana baru lah 

Ingin mencari 

suasana baru dalam 

pekerjaan 

Tapi  pernah dicoba 

nggak sih ? boleh 

nggak sih 

mengajukan 

Boleh, tapi kan 

teknisnya yang susah.  

 

Prosesnya yang susah 

ya ? 

Prosesnya yang susah  

Tapi pernah dicoba ? 

 

Mmm belum pernah. 

Karna memang apa ya 

mba, sss ituuu pssst 

apa ya, istilahnya ki yo 

kita tahu prosesnya lah 

mba, jadi agak susah 

Belum mencoba 

untuk mengajukan 

pindah karena 

faktor situasional 

Ya, ee lalu setelah 

melakukan tugas itu 

tu pernah ngerasa 

beban lagi nggak sih ? 

terbayang peritiwa ? 

Enggak, Cuma secara 

emosional saya naik. 

Naiknya karena apa, 

saya nggak tahu.  

Masalah belum 

teridentifikasi 

Biasanya emosinya 

naik itu karena apa ? 

Saya ? ahaha susah 

mbak ngomongnya, 

susah 

 

Lebih seringnya 

karena apa ? kejadian 

sehari-hari 

Ya saya itu kalau 

nerima masukan itu 

nggak mau 

Tidak bisa 

menerima saran  

Tapi sebelumnya 

kayak gitu nggak ? 

Nek dulu yang sempet 

bilang itu kakak ipar 

saya. Dia bilang emosi 

saya sekarang berbeda.  

 

Anak ke berapa pak ? Saya anak ke 3  

Dari berapa? Dari 3 bersaudara  

Oo anak terakhir ya ? Yaa   

Nggak pernah sharing 

juga ke temen-temen  

? 

Enggak hhe  
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Tentang tugas juga 

nggak ? 

Nggak mba, wong 

sama-sama tugas 

sharing apanya hha. 

Sharing itu harusnya 

gini, saya sama yang 

membidangi kayak 

mba nya gini kan 

membidangi. Harusnya 

memang seperti itu tapi 

belum pernah saya 

lakukan 

Belum pernah 

mencoba bercerita 

pada orang lain. 

Butuh dukungan 

sosial dari orang 

yang tepat. 

Jadi mm cara pak M 

sendiri untuk 

mengahadapi situasi 

yang tadi nggak biasa 

sebelumnya, 

perubahan emosi tadi 

? 

Paling saya yaitu mba, 

lebih ke pendalaman 

agama.  

 

Punya guru spiritual ? Yaa punya, jadi temen. 

Kan tetep nggak saya 

ceritakan. Masalahnya 

ini kan istilahnya anu, 

apa tidak mungkin 

saya ceritakan. Saya 

aja kemarin tanya sama 

pak W ini kan 

wawancaranya tentang 

tugas negara, kok 

boleh. Karna apa mba, 

istri aja nggak saya 

kasih tahu. Gitu 

maksudnya 

 

Jadi bapak menjaga 

semuanya sendiri ya ? 

Iyaaa. Gini lo mba 

maksudte saya itu kan 

urusan keluarga, 

urusan kantor urusan 

kedinasan harus saya 

pilah-pilah mba, mana 

yang boleh saya 

berikan mana yang 

enggak.  

 

Tapi kalau tentang Gini lo, iya, makane  
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perasaan masuk yang 

mana pak ? kok 

maksudnya nggak 

pernah sharing sama 

orang lain ? 

masalah ini ya mba ya 

kan saya pendam 

sendiri. Ini kan 

perasaan saya, tapi kan 

perasaan kedinasan 

saya. Seperti itu. Yaitu 

yang bisa saya 

ungkapkan. Saya mau 

ngomong sama siapa ? 

 

 

Tidak ada teman 

cerita mengenai 

perasaan kedinasan  

 Ya kalau dulu awalnya 

itu yang saya lakukan, 

karena saya muslim ya. 

Jadi untuk meyakinkan 

hati saya apakah boleh 

apa enggak dengan 

pekerjaan saya. Boleh 

apa nggak nya itu dulu. 

Boleh karena 

pertimbangan dari 

kiyainya. Kalau 

ibaratkan saya ngobrol 

sama temen kan lain 

sama kalau saya 

ngomong sama 

pemuka agama. Kan 

sama kayak saya 

ngobrol sama temen 

unek-unek saya sama 

saya ngobrol sama 

mbake kan lain 

rasanya. Terus 

pascanya ya itu kalau 

saya ada masalah saya 

mencarinya ke siraman 

batin. 

 

Yang bapak rasakan 

apa ? apakah cukup 

efektif untuk perasaan 

bapak sendiri ? 

Ya saya merasa 

tenang. Cuma kalau 

untuk kebayang 

bayang ya tetep 

kebayang-bayang 

cuman nggak terus jadi 

paranoid. Jadi waktu 

Pemilihan Coping 

berdampak positif 
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pasca berapa hari ya 

masih kebayang 

kejadian 

Kalau pas kebayang 

itu ? 

Soalnya semua saya 

lepas sih mba.semua 

yang berkaitan dengan 

itu saya hilangkan 

mba.  

 

Cara 

menghilangkannya 

gimana pak ? 

Ya kan ada mba 

misalnyabarang-

barang-barang yang 

berkaitan dengan itu. 

Dihilangkan itu 

maksudnya di bakar  

 

Apa aja pak yang 

sudah dihilangkan ? 

Ya semua yang 

berkaitan dengan itu to 

mba. Yo peralatan 

kantor, pribadi juga 

ada.  

 

Alasannya bapak 

membakar barang-

barang itu kenapa ? 

Untuk menghilangkan 

memory saha mbak, 

lagian untuk apa 

disimpan, hehehhe 

 

Waktu sempet 

kebayang-bayang itu 

berapa lama pak ? 

Ya nggak lama sih 

seminggu 

 

Untuk mengatasi 

beberapa hari pasca 

tugas itu bapak 

ngapain aja supaya 

nggak kebayang 

bayang ? 

Ya paling cari hiburan 

aja 

 

Hiburan yang kayak 

apa ? 

Ya kalau saya sih yang 

sesuai aja, paling olah 

raga, kalau nggak ya 

merokok 

 

Merokok bikin tenang 

pak ? 

Bikin tenang mba, 

cuma rokok yang 

mengerti saya.  

 

Kalau olahraga sama 

siapa pak biasanya ? 

sama temen-temen ? 

Yaa sih mba, tapi kalau 

saya lebih sering sama 

anak, main sama anak. 
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Berarti cara 

melupakannya sama 

orang lain ya ? 

Iya mba, yo nggak 

langsung lupa Cuma 

kondisi emosional 

lebih tertata lagi. 

 

Pernah menyendiri 

nggak sih pak ? 

Menyendiri ? saya 

sebetulnya banyak 

menyendirinya 

 

Kalau menyendiri 

mikirin apa pak ? 

Ee yaa apa ya. Ya 

paling mikirin aku kok 

gini ya. 

Intropeksi diri 

Jadi lebih ke diri 

sendiri ya ? 

Iya diri sendiri. Mm 

misale kayak terutama 

kalau sama anak, atau 

sama istri marah gitu 

ya. Kadangkan kalau 

keadaannya naik kan 

saya merenung sendiri, 

seharusnya saya itu 

nggak boleh seperti ini, 

kan dia anak. Na kayak 

gitu. Tapi saya 

biasanya lebih 

keseharian, misalnya 

saya marah ni ya emosi 

saat ini, malam itu saya 

berfikir ini kenapa kok 

seperti ini, saya kenapa 

? 

 

Oo jadi intropeksi diri 

ya ? 

Nah intropeksi diri  

Oke cukup sekian 

dulu pak untuk 

wawancaranya 

Sudah mba ?  
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Wawancara kedua subjek I, Kamis 24 September 2017 

 

 

PERTANYAAN 

 

JAWABAN CATATAN 

Nah pak bagaimana 

hubungan bapak 

dengan anggota 

keluarga ? 

Sama istri ? ya baik. 

Deket juga sama ana-

anak mbk. Kalau sama 

orang tua memang 

nggak ada gangguan, 

Cuma kalau ada apa-

apa saya nggak cerita, 

itu saya terapkan pada 

istri juga. Kemarin aja 

waktu saya operasi, 

orang tua saya nggak 

saya kasih tahu, istri 

juga saya larang ngasih 

tahu mertua. Akhirnya 

mertua saya dateng 

kesini ya bilang 

namanya keluarga itu 

jangan kayak gini. Tapi 

maksud saya itu nggak 

mau ngerepotin orang-

orang mba. 

Relasi hubungan 

keluarga cukup 

baik, pak M adalah 

pribadi yang tidak 

ingin merepotkan 

orang lain. 

Sikap bapak yang 

seperti itu tu dari 

bapak sendiri atau 

sudah kebiasaan 

dari keluarga ? 

Kalau itu dari saya 

sendiri mbak. Sejak 

saya kerja pikiran saya 

sudah kayak gitu, pahit 

manis akan saya 

rasakan sendiri, cukup 

yang baik aja yang 

dikabarin. 

 

Yang selanjutnya, 

nilai-nilai apa saja 

yang diterapkan 

dalam keluarga ? 

Istri, satu itu mba, istri 

harus patuh sama saya. 

Masalah penugasan 

saya nggak boleh 

diprotes kalau sewaktu-

waktu saya ditugaskan. 

Itu sudah jadi prinsip 

Profesi 

mempengaruhi 

sikap disiplin dan 

tegas kepada 

keluarga 
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awal sebelum menikah. 

Nah kalau yang lain 

fleksibel. Mm kalau 

sama anak-anak Cuma 

saya kebawa kantor 

mba, kalau a ya a. 

Emmm apa ya disiplin 

gitu lo. Kalau ngomong 

a ya a. Kadang anak 

susah bangun pagi tu 

toh ya saya paksa harus 

bangun. 

Lalu pernah berfikir 

dengan sikap bapak 

yang seperti itu 

nggak ? 

Ya lebih kepemahaman 

aja. Oya saya kok 

terlalu keras sama anak. 

Padahal kan mereka 

masih kecil 

 

Kalau dari 

kehidupan 

beragamanya bapak 

dan keluarga 

gimana ? 

Mmm solat gitu ? solat 

5 waktu mbak. Tapi 

biasanya solat di 

masjid, yo yo kadang di 

rumah juga.  

 

Kalau solat di 

masjid sama 

keluarga nggak ? 

Kalau anak itu saya 

tawarkan mbak. Kalau 

saya mau ke masjid yo 

bapak mau ke masjid 

ikut nggak ? kalau mau 

ikut ya ikut kalau 

nggak atau kalau lagi 

nonton tv yo tak biarin 

aja mbak biarpun ikut 

yo nggak pernah saya 

suruh pake baju ini itu, 

kalau celana pendekan 

yo nggak papa. Kalau 

solat anak-anak tak 

tawarin dulu.  

 

Nah saya nanya lagi 

ke pekerjaan bapak 

ya ? 

Ya   

Tahun berapa 

bergabung di 

2004 mbak  
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Brimob ?  

Perasaan apa aja 

yang muncul ketika 

bapak menjadi tim 

eksekusi ? 

Kalau yang pertama 

kali kan ya saya mikir 

terus takut dosa. Ya ini 

dosa apa tidak ya? 

Namanya menghadapi 

manusia juga kan pasti 

kasihan, ketika 

melaksanakan tugas 

juga bergejolak.  

Ada perasaan 

bergejolak saat 

melaksanakan 

tugas 

Lalu bapak tetap 

bisa fokus nggak 

sama tugas itu ? 

Ya saya pokoknya tetep 

fokus aja mbak, ikuti 

tempo perjalanan, lebih 

ke arah sana  

 

Hemmm apalagi 

yang bapak pikirkan 

waktu itu apa pak ?  

Pikiran saya ya kerjaan 

yang saya lakukan 

berhasil, cepat selesai, 

soalnya itu lama mbak\ 

Fokus dan ingin 

cepat selesai 

Kalau secara 

pikiran, emosi, atau 

tingkah laku 

sebelum 

melaksanakan tugas 

itu seperti apa pak ? 

Kalau sebelum itu, ya 

jujur tingkat emosi 

udah tinggi, la habis 

tugas itu kok semakin 

ke sini semakin naik. 

Kalau pasca itu 

semacam sisi 

kemanusiaan saya agak 

hilang gitu mba. 

Merasa sisi hati 

kemanusiaan 

hilang 

Sisi kemanusiaan 

yang agak hilang itu 

contohnya gimana 

pak ? 

Yo dulu saya itu 

orangnya kurang 

tegaan, tapi sekarang 

jadi tega, nggak banyak 

berfikir ulang. Kayak 

tugas yang ke terakhir 

kemarin saya merasa 

biasa aja. Yaitu juga 

karena ada titik 

jenuhnya dalam 

pekerjaan itu tadi, saya 

sudah tau jadwal saya 

seminggu ngapain aja 

la jadinya ada titik 

jenuhnya juga 

Dalam  bertindak 

tidak banyak 

berfikir ulang, dan 

merasa jenuh 

dengan 

pekerjaannya 
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disayanya. 

perilaku 

menghilangkan 

brang-barang yang 

berkaitan dengan 

tugas itu ide dari 

bapak sendiri atau 

gimana pak ? 

Oo itu dari saya sendiri 

mbak. Untuk saya na 

barang-barang ini 

jangan sampe masuk ke 

rumah, ke anak istri. 

Kenapa ? yaitu mbak 

kalau orang Jawa kan 

hal-hal buruk dibuang. 

Ya itu. Lagian yang 

diikat itu kan ada yang 

narkoba, HIV. Jadi tim 

yang bertugas 

mendampingi itu sudah 

diberitahu penyakitnya 

apa aja, mm ya jadi 

untuk mengantisipasi 

juga, walaupun dokter 

bilang tertular hanya 

melalui darah siapa 

yang bisa jamin mbak? 

 

Dari permasalahan 

yang bapak 

ceritakan tadi, 

menurut bapak itu 

masalah yang 

mengancam bagi 

bapak sendiri ? 

Maksudnya gimana 

mbak ? 

 

Kan tadi bapak 

sudah menceritakan 

permasalahannya 

kan, nah menurut 

bapak itu masalah 

itu apakah 

mengancam bagi 

bapak sendiri ? 

Oo ya mengancam  

mbak,  

Permasalahan yang 

dialami dianggap 

mengancam yang 

berdampak pada 

sikap 

Menurut bapak 

kenapa mengancam 

? 

Karena dampaknya 

kesifat saya mbak tanpa 

saya sadari 

 

Nah kalau lagi 

emosi itu gimana 

pak ? 

Saya itu kalau sudah 

marah sekali hilang 

kontrol, tapi di satu sisi 
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nanti hilang sendiri. 

Nah pas hilang kontrol 

itu saya nggak tahu 

kenapa penyebabnya 

Cara menenangkan 

diri bapak sendiri 

gimana tuh ? 

Ya saya lebih mikir ke 

keluarga, kalau sama 

anak porsi marah saya 

itu kelebihan. Susah 

mengendalikan diri 

 

Yang bapak lakukan 

supaya perasaan 

menjadi tenang ? 

Nek dulu saya marah 

spontan ke anak, tapi 

kalau sekarang diam 

atau keluar rumah. 

 

Marah spontan ke 

anak itu memang 

marah ke anaknya 

atau marah ke orang 

lain ? 

Marah ke istri trus jadi 

ke anak 

Anak ikut menjadi 

sasaran kemarahan 

Ooh gitu pak, kalau 

keluar rumah itu 

kemana atau 

ngapain ? 

Ya yang penting nganu 

aja mbak, keluar, apa 

ke kantor, ngerokok 

 

Pernah ada seorang 

dari teman, saudara, 

anggota keluarga 

yang diajak bicara 

ketika mengalami 

masalah nggak ? 

Tidak sama sekali. Nek 

dulu sama kakak yang 

nomor satu, karna 

mmm yang apa itu 

namanya, sss yang 

paling ngerti saya lah 

mba. Sejak saya kerja 

prinsip saya pahit 

manis saya telan 

sendiri, yang baik saja 

yang dikabari. 

Menyimpan 

masalah sendiri. 

Bapak konsultasi ke 

ahli agama itu hanya 

sekali saja atau 

ketika sedang ada 

masalah atau 

memang ada jadwal 

rutin pak ? 

Awalnya pas mau tugas 

aja, kalau rutin nggak 

mbak.  

 

Oo jadi lebih sering 

ke masjid aja pak ? 

Ya solat ke masjid itu 

mbak, habis solat 
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duduk sendiri, 

merenung. 

Kenapa bapak lebih 

memilih solat dari 

pada yang lain ? 

Karena lebih nyaman 

dan tenangnya disitu, 

na dari pada cerita ke 

orang lain 

Merasakan 

kenyamanan jika 

beribadah 

Bapak sendiri 

pernah berfikir atau 

merencanakan cara 

untuk 

menyelesaikan 

masalah ini nggak ? 

Masalah saya ? ada 

mba, tapi untuk 

memulainya itu mbak, 

sama siapa 

 

Apasih yang 

membuat bapak bisa 

melewati masalah 

itu sampai saat ini, 

sedangkan bapak 

tidak pernah 

mengeluh dengan 

orang lain ? 

Prinsip mbak. Siap itu 

tidak mudah lo mbak. 

Efeknya dari batinnya 

itu tidak mudah hidup 

dalam seperti itu tidak 

mudah. Kadang saya 

mikir juga saya nggak 

mau anak jadi 

tempramen kayak saya. 

Anu juga, aspek 

psikisnya tidak bisa 

diperhatikan. Tapi ya 

alhamdulilah mba kan 

jalannya sendiri-

sendiri. 

Merasa beban dan 

stres karena 

tuntutan tugas  

Ya saya rasa 

wawancaranya 

sudah cukup pak.  

Ya mbak  



 
 

123 
 

 

Verbatim Subjek 2 

Wawancara pertama subjek 2, Senin18 September 2017 

PERTANYAAN JAWABAN CATATAN 

Kita mulai ya pak 

wawancaranya, 

santai aja pak nggak 

usah tegang 

hehehehe 

Iya mba silahkan  

Bapak sekarang  

umurnya berapa ? 

42   

Ini bapak dari 

Brimob mana pak ? 

Brimob **** mbak  

Bapak sudah berapa 

lama jadi anggota 

Brimob ? 

Lama ya ? ee kalau 

lamaaa mulai 95 saya, 

berarti eemm 22 tahun 

ya, ya 22 tahun 

 

Iya pak 22 tahun. 

Nah ee bapak sudah 

berapa kali bertugas 

sebagai tim walikat 

?  

Saya baru sekali  

Baru satu kali ya 

pak, sebelumnya 

pernah bertugas apa 

saja pak selain jadi 

tim walikat ? 

Saya 2000 di Papua, 

tahun 2003 di Aceh 

 

Mm kalau bertugas 

sebagai tim walikat 

itu tahun berapa pak 

? 

Kemarin itu tahun.. 

2016 ya ?  

 

Ya pak terakhir 

2016 

Ya 2016  

Bagaimana pak 

pengalamannya 

sewaktu menjadi 

tim walikat ? 

Ya kalau saya boleh 

jujur ya mbak, ya 

namanya kita manusia 

pasti punya rasa was-

was. Karna soalnya 

yang kita ikat juga 

manusia, walaupun 

kemudian beliau itu 

seorang eee 

Ada perasaan yang 

tidak tenang dalam 

hati ketika 

melaksanakan 

tugas. 

 

Tidak bisa menolak 

perintah atasana. 
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tereksekusi, tapi 

sebagai petugas tetep 

punya rasa was-was. 

Tapi itu karena 

perintah sebagai 

anggota ya kami 

laksanakan sebaik-

baiknya  

Jadi awalnya waktu 

mengetahui terpilih 

menjadi tim 

eksekusi untuk 

pertama kali apa 

yang bapak 

rasakan? Atau ee 

ada pikiran lain 

yang muncul ? 

Hemm kalau saya 

pribadi yaitu mba, deg-

degan. Na tapi karena 

semua perintah sebagai 

bawahan jadi ya siap 

perintah, siap perintah, 

apapun risikonya kalau 

prajurit tetep siap 

perintah, tetep 

dilaksanakan. 

Sudah muncul 

ketidaknyamanan 

dalam hati setelah 

diumumkan 

terpilih menjadi 

tim walikat. 

 

Posisi sebagai 

prajurit membuat 

subjek pasrah pada 

perintah yang harus 

dilaksanakan 

Gitu ya pak, jadi 

siap dengan perintah 

atasan ya ? 

Iya mbak hehe  

Kalau dari 

prosesnya sendiri 

bapak ngapain aja ? 

Ee untuk prosesnya, 

sebelum kita 

melaksanakan itu, kita 

dilaksanakan latihan, 

bagaimana cara 

mengikat, mulai dari 

kita membawa tahanan 

sampai ke tempat 

sterilisasi. Jadi kami 

satu tim melaksanakan 

kegiatan itu ee apa itu, 

diawali dengan apa 

namanya ya, apa 

namanya mbak, ee 

tahanan ada satu tim 

membawa tereksekusi 

ke dalam mobil ke nusa 

kambangan. Sampai 

nyampai di sana, kami 
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kan bekerja satu tim,  

kita turunkan, kita 

bawa ke tempat yang 

ada tiangnya, tiang 

untuk pidananya itu lo 

mbak. Setelah itu kita 

pergi sambil nunggu 

kegiatan eksekusi, 

setelah itu kami nggak 

tahu. Setelah kejadian, 

ee setelah diadakan 

eksekusinya, ditembak, 

na kita datang lagi 

untuk mengikat 

membawa jenazah. 

Tapi sebelum itukan 

diadakan pemeriksaan 

dulu dari tim dokter, 

medis, dinyatakan apa 

sudah meninggal atau 

belum  

Mm nah ketika 

bapak membawa 

terpidana bersama 

sama di mobil, 

bagaimana rasanya 

pak ? 

Deg-degan   

Deg-degannya 

kenapa pak ? 

ya karena itu sesama 

manusia mba, manusia 

kan. Sedangkan 

manusia yang kami 

bawa itukan manusia 

yang sudah ditakdirkan 

untuk mati mbak. 

 

Yaya pak, 

suasananya pun 

beda ya. Nah apa 

yang bapak fikirkan 

pada saat 

melaksanakan tugas 

? 

Pada saat di sana itu 

perasaan kita was-was 

mba, yang kita pikirkan 

di sana itu apa yang 

kita kerjakan, apa yang 

kita anu itu segera 

selesai. Yo nak kita 

orang jowo ngomong 
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yo nggak tego gitu, 

nggak tegalah. 

Sedangkan sasaran 

maut sudah ada di 

depan kita kan, kita 

dengarkan keluhannya 

terseksekusi, kan itu 

saat yang sama berdoa. 

Yaa, ada rasa takut 

juga ? 

Hahaahahha psst, 

nggak karuan mbak. 

Pasti itu. Setelah 

kejadian itu mbak kami 

ngambil lagi 

jenazahnya untuk 

dibawa ke mobil 

ambulan, itukan apa ya, 

tetep orang nangis 

dalam artian adalah 

hati, nah itulah yang 

membawa kita, jiwa 

kita menjadi apa ya, 

bukan terganggu sih 

ya, istilahnya 

terbayang-bayang tu lo 

mbak. Terbayang-

bayang. Kemanusiaan, 

dia harus mengalami 

hal seperti ini. Beda lo 

mbak ya kalaulah kita 

sering membunuh 

orang tapi dalam 

pertempuran, beda lo 

ya. Karna kalau dalam 

pertempuran, mana 

yang cepat itu yang 

menang, kan gitu. 

Dalam pertempuran 

tapi kalau dalam 

bidang eksekusi seperti 

ini kan nggak bisa apa-

apa. Kita diperintah 

sama pimpinan,  
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mengikat eksekusi, 

mau nggak mau harus 

laksanakan. Sedangkan 

yang kita ikat bukan 

hewan mbak, manusia. 

Yang punya perasaan 

sama dengan kita, 

merekapun punya 

keluarga, punya anak, 

istri, walaupun dengan 

jalan hidupnya yang 

salah. Tapi kita tetep 

punya perasaan. 

Sampai  pulangpun 

rasa itunya hampir satu 

bulan itu nggak bisa 

hilang lo. Masih 

terbayang-bayang 

peristiwa. 

Terbayang-

bayangnya itu 

seperti apa ? 

Kami kan setelah 

membawa tahanan ke 

tiang pengikat, kami 

pergi mbak, kita dengar 

suara dor itu pimpinan 

datang dengan medis 

dan menyatakan sudah 

meninggal. Kita 

datang, lepas ikatan 

bawa jezah. Laa 

dengan adanya 

kejadian seperti itu tu 

mbak perasaan, 

perasaan saya itu nggak 

karuan mbak. Yang 

dihadapan saya itu 

manusia tapi kok 

mengapa beliau bisa 

mengalami hal seperti 

ini. Kan matinya 

dibikin manusia toh 

mba, ya meski sudah 

jalannya Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya perasaan 

situasional yang 

berlawanan dengan 

apa yang dilakukan 

pada saat kejadian  



 
 

128 
 

 

Ooh jadi tugas itu 

berdampak sekali 

untuk bapak ya ? 

He’ ee mbak  

Nah selama satu 

bulan merasa 

terganggu oleh 

bayang-bayang 

kejadian di sana, 

apa saja yang bapak 

lakukan untuk 

mengatasi itu ? 

Untuk menghilangkan 

rasa itu, yo kita nganu 

pinter-pinter untuk 

menghibur diri mbak, 

nah kebetulan dari 

pihak dinaspun pernah 

diadakan semacam apa 

ya, kayak senam, gerak 

gerak gitu, aaa untuk 

membangkitkan 

semangat kami mbak, 

sss lupa aku namanya, 

jadi kita dihibur untuk 

semangatlah nggak 

usah berkecil hati 

karena semua perintah 

pimpinan, karena dosa 

atau tidak urusannya 

dengan yang 

diatas,karena kalian 

sebagai prajurit, harus 

siap perintah pimpinan. 

Pimpinan daerah sini 

pun atas perintah dari 

atas.  

 

 

 

 

 

 

 

Sebagian besar 

Coping dilakukan 

karena faktor 

situasional, karena 

posisi sebagai 

prajurit maka harus 

menerima dan 

melaksanakan 

perintah.  

 

Ada sedikit 

tindakan dari 

kantor untuk 

menghibur keadaan 

mental anggota 

yang bertugas 

sebagai tim 

eksekusi 

Caranya bapak 

sendiri untuk 

menghibur diri 

seperti apa saja pak 

? 

Jalan-jalan sama 

keluarga mbak, olah 

raga sama temen-

temen, guyon gitu lah 

mbak kalau di kantor 

sambil ngerokok.  

 

Pasca dari tugas, 

selama satu bulan 

itu ada 

mempengaruhi fisik 

atau tidak pak ? 

Ahaha demam mbak, 

aku sampai tiga hari. 

Ya namanya orang 

ngelihat darah kayak 

gitu itu lo mbak, mau 

makan yo yang jelas 

tangan sudah tak basuh 

bersih aja baunya itu 

 

Stres yang 

merupakan dampak 

dari tugas menjadi 

walikat. 
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aja kayak masih bau tu 

lo mbak. Mau 

makanpun ya nggak 

mau. Tapi pokoknya 

dipaksa makan, mau 

tidur apa yang saya 

kerjakan kemarin aja 

masih terbayang 

wajahnya orangnya 

Dalam situasi bapak 

yang seperti itu 

bapak bercerita 

nggak sama teman 

atau istri atau orang 

lain ? 

Cerita sama istri sama 

mbak, ya istrikan 

mencoba menenangkan 

makanya ngajak jalan-

jalan sama anak, pak 

nggak usah dipikir, 

tugasnya sudah selesai 

kok. Gitu. Kalau temen 

itu kan sama kayak 

atasan, 

menenangkannya 

dengan cara hiburan di 

kantor yang tadi saya 

bilang. Nek saya 

pribadi itu agak susah 

melupakan kejadian 

itu.  

BJ mencari 

dukungan sosial 

dari istri untuk 

mengatasi 

masalahnya, karena 

BJ susah 

melupakan 

kejadian tersebut. 

Waktu demam itu 

sampai pergi ke 

dokter nggak pak 

atau istirahat aja ? 

Kalau waktu itu sst 

enggak, sakit 3 hari 

terus ijin sehari untuk 

istirahat di rumah 

mbak, disuruh istri 

saya suruh istirahat 

dulu di rumah 

ahahhaha. 

 

Waktu itu 

bagaimana cara 

bapak bisa 

menghilangkan 

bayang-bayang 

selama satu bulan 

itu ?  

Ya kalau itu seperti 

yang tadi mbak, pinter-

pinternya kita 

menghibur diri tadi, 

kan ada kayak main-

main juga sama semua 

tim, kayak gini-gini tu 

lo mbak apa ya 
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namanya..trus bikin-

bikin mainan ahahaha, 

refreshing lah 

istilahnya.  

Ooh itu semua yang 

selesai 

melaksanakan tugas 

eksekusi ada 

kegiatan seperti itu ? 

Ada, semua tim ada.  

Di mana itu pak ? Di ...., semua di kantor 

**** kalau tes 

Psikologi di sini. 

 

Selain itu ada cara-

cara lain yang bapak 

lakukan ? 

Mmm solat mbak, 

minta maaf sama 

Tuhan sama apa yang 

sudah kita lakukan 

semua kan karena 

tugas, kan Cuma itu 

yang bisa dilakukan, ee 

istri juga bilangnya 

nggak usah dipikir lagi.  

Lama-lama dikasih 

tugas dari atasan juga 

akhirnya hilang sendiri 

mbak, tapi kalau 

ditanya yo tetep nggak 

bisa lupa. 

 

Cukup itu saja yang 

bapak lakukan ? 

Secara pribadi seperti 

itu mbak, karena ya 

sebagai bawahan nggak 

bisa nolak kan 

perintah. 

 

Kalau di luar dari 

perintah pak, berarti 

sebenernya mm 

nggak mau 

melaksanakan tugas 

seperti itu ? 

Nggak mau mba, 

karena ya itu 

kemanusiaan, yang kita 

bawa itu manusia yang 

dengan kata lain 

matinya dibuat kan.  

 

Oke baik pak, cukup 

dulu wawancaranya. 

Terimakasih atas 

waktu 

Ya mba sama-sama.  
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Wawancara ke dua subjek 2, Kamis, 28 September 2017 

PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

Mm kita lanjutkan lagi 

ya pak wawancaranya 

Oh iya  

oya pak hubungan 

bapak dengan keluarga 

bagamana ya ? 

Keluarga ya, yaa 

biasa saja mbak, 

baik baik sejauh ini.  

 

Kalau nilai nilai yang 

bapak terapkan dalam 

keluarga seperti apa ? 

Saya itu 

membiasakan anak-

anak untuk solat 

bersama di rumah 

mbak dan setiap 

malam harus belajar. 

Ya ini kayak gini 

kan habis pada solat. 

 

Oh iya pak. Ee 

sewaktu bapak merasa 

selama satu bulan itu 

masih terbayang-

bayang, kan salah satu 

cara yang bapak 

lakukan adalah solat, 

sampai pergi mencari 

ketenangan sama 

seorang tokoh agama 

atau tidak pak ? 

Oh awalnya sempet 

mbak, kan ada 

temen juga itu saya 

cerita, karena 

takutnya stres yang 

gimana kan. La dia 

menjelaskan dan ya 

mm cukup 

menenangkan 

pikiran saya 

akhirnya mbak, 

pelan-pelan juga 

saya coba nggak 

saya inget lagi, terus 

ya ketutup sama 

tugas-tugas kantor 

juga 

 

Ada dampak lain yang 

mempengaruhi bapak 

lagi pasca bertugas itu 

? 

Yaa itu saja mbak, 

terbayang bayang, 

rasa takut yo takut 

aja pokoknya, masih 

kasihan gitu mba, 

masih nggak tega. 

Sampai jarang 

makan saya, istri 

saya itu yang sering 
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maksa saya makan.  

Berarti istri tahu ya 

pak tugas bapak waktu 

itu ? 

Tau mbak, saya 

minta restu dari istri, 

dari orang tua saya. 

Cuman kalau anak 

sempet nanya, ayah 

habis bunuh orang 

ya ? ya saya 

jelasinnya, enggak 

dek ayah cuma 

ngikat aja, yang 

nembak 

komandannya. Jadi 

ayah nggk bunuh 

orang ? enggak. Ya 

saya kan juga nggak 

mau mbak kalau 

nanti nya hmm 

berdampak ke 

mental anak kan, 

jadi kalau dia denger 

berita eksekusi dia 

sering nanya, ayah 

nggk bunuh kan ? 

karena kan yang dia 

tau polisi itu begini 

tugasnya ini, tapi 

kok membunuh.  

 

Baik pak terimakasih 

atas bantuannya. 

Iya mba  
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Verbatim Subjek 3 

Wawancara pertama subjek 3, Senin18 September 2017 

PERTANYAAAN JAWABAN CATATAN 

Mm baik pak kita 

mulai ya 

wawancaranya ? 

Njeh mbak  

Usia bapak berapa 

sekarang ? 

 Usia 41   

Asli Semarang atau 

nggk pak ? 

Saya asli Demak  

Ooh, anaknya 

berapa pak ? 

Dua mbak  

Mmm bapak sudah 

berapa lama di 

Brimob ? 

19 tahun  

Lama juga ya pak 

hhehe 

Yah baru lah hhe  

Lalu bertugas 

sebagai pengikat itu 

berapa kali ? 

Yaa dua kali  

Oh sudah dua kali ? 

pengalaman pertama 

di tahun berapa ? 

Mm ya sekitar tahun 

berapa itu ya ? lupa 

mbak, bom Bali 2 itu 

loo, Amrozi, sekitar 

2006 lah 

 

Lalu yang ke dua 

kapan pak ? 

Yang ke dua tahun.. 

2014 atau berapa itu 

yang terakhir itu ? 

 

Terakhir tahun 2016 

pak 

Ya berarti 2016  

Bagaimana pak 

pengalamannya 

sebagai tim pengikat 

? 

Ya kalau tim pengikat 

itu intinya kan anu 

mbak, apa, satu kita 

melaksanakan tugas, 

perintah pimpinan, 

perintah negara, kalau 

hati nurani kita itu 

sebetulnya gimana ya, 

yaitu tadi tugas, kan 

gitu. Kalau masalah 

tegel nggak tegele yo 

 

 

Merasa pekerjaan 

sebagai walikat 

mejadikan beban 

mental bagi 

pelaksananya 
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namanya kita sama-

sama manusia hidup 

ya nggk tegel, kan 

gitu. Ya ada 

istilahnya beban 

mental dan 

sebagainya itu pasti. 

Ya kepikiranlah kan 

itu, namanya ngikat 

orang hidup sampai 

kita ngelepas sampai 

mati kan itu, trus 

meninggal trus kita 

juga yang ngelepas, 

kan gitu kan. Jadikan 

tahu antara ngikat 

orang hidup dan 

ngelepas orang mati 

itu ya jadi tau. Ya 

kalau memang bikin 

ya stres mbak. 

Makanya kita 

berharap itu 

istilahnya, saya kan 

umur sudah 40 lebih 

mbak, 40 lebih, kalau 

bisa kan satu, kalau 

ada tugas-tugas gini 

kan ya yang muda. 

Yang ke duanya kan 

kita kalauu situasi 

kayak gini nggak usah 

dilibatkan lagi. 

Dipindah ke polisi 

umum, gitu. Ke polisi 

umum kan ngadepi 

apa namanya, kayak 

gini lagi, tugas kayak 

gini. Kalau masih 

kayak gini di Brimob 

mau nggak mau karna 

perintah tadi akhirnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di usia yang tidak 

muda lagi, berharap 

dirinya tidak 

ditugaskan menjadi 

tim eksekusi lagi. 

 

 

 

Menyadari harus 

selalu siap perintah. 
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kita masih 

melaksanakan itu kan.   

Terus dari ke dua 

pengalaman menjadi 

tim walikat, 

perbedaannya apa 

sih pak ? 

Kalau.. yo kalau yang 

pertama kan belum 

pernah tadi kan? 

Ibarat tingkat deg-

degannya itukan lain. 

Na tingkat deg-degan 

itu bahasa 

Indonesianya itu apa 

kan? 

 

Lebih ke perasaan 

gitu pak ? 

Nahh perasaannya itu 

lebih nggak karuan 

kan kalau yang 

pertama. Kalau yang 

kedua kan paling oh 

yaudah kayak gitulah 

pekerjaan, kan kayak 

gitu. Artinya menjadi 

suatu kebiasaan, naa 

akhirnya kalau 

kebiasaan gitu lama-

lama namanya orang 

itu kan tetep, lama-

lama kan stres mbak. 

Stres itu pasti. Orang 

suruh nembak orang, 

suruh ngikat orang, 

walaupun itu orang 

salah ya, masalah 

salah dan benernya 

kitapun kan itu karna 

hukum tadi itu kan 

kita bisa tau. Saya 

juga pikiran juga, 

intinya pikiran. Na 

makanya harapan kita 

kalau yang sudah 

umur 40 tahunan 

lebih dan sudah 

berkali-kali kalau bisa 

kan gantian. Ada 
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yang belum pernah, 

tapi kalau Brimob itu 

biasanya kebiasaan. O 

kamu udah pernah, 

besok lagi kamu lagi, 

besok ada lagi, kamu 

lagi gitu.   

Oo gitu ya pak Yaaa gitu mbak  

Mm apa yang bapak 

rasakan ketika 

menjadi tim walikat  

? 

Kalau rasa ya itu tadi, 

yaa jadi istilahnya ada 

rasa gimana ya, 

bersalah atau rasa hati 

bersalah itu kan 

akhirnya kalah sama 

perintah. Namanya 

orang hidup kan pasti 

punya perasaan, kalau 

itu ya ada rasa 

kasihan, rasa deg-

degan, macem-

macem mbak. Tapi ya 

kita tadi mau nggak 

mau karna perintah 

tadi ya harus 

berangkat. 

 

Perasaan yang 

muncul ketika 

terpilih menjadi tim 

walikat lagi itu 

seperti apa ? 

Nggak, akhirnya jadi 

kebiasaan mbak. Jadi 

kita itu jadi kayak 

mesin pembunuh.  

Merasa stres  

Kebiasaannya itu 

seperti apa pak ? 

Ya kebiasaan, halah 

paling kayak gitu aja. 

Ya akhirnya perasaan 

bersalah tadi ya 

hilang. Malah kita 

timbul rasa dongkol.  

 

 

Dongkolnya dalam 

hal ? 

Dongkolnya kan gini, 

waktu kita enak-

enaknya tidur ya toh, 

enak-enaknya tidur, 

istirahat, na kita 
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diperintah tadi satu, 

latihan. Kita 

berangkat juga rasa 

dongkol, kok saya 

saya terus. Kenapa 

nggak orang lain. Jadi 

pas dikasih tau 

pengumuman o 

tanggal ini ini ini 

berangkat, ya 

dongkol. Kan kita 

sudah umur segini, 

punya anak punya 

keluarga. Nanti kalau 

kita tugas gini terus 

kan jangan-jangan, 

jangan-jangan nanti 

anak saya gimana? 

Saya nembak orang, 

kan gitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada perasaan 

khawatir terhadap 

keluarga 

Ketika pelaksanaan, 

apa yang bapak 

pikirkan ? 

Yaa apa ya, deg-

degan, kita juga mikir 

apa orang ini bener-

bener salah, apa 

jangan-jangan nggak 

salah. Saya yakin 

semua orang kalau 

ditanya, nggak ada 

yang mau dapet tugas 

kayak gini, nggak ada 

yang mau. Jadi 

gejolak di hati itu 

macem-macem. 

 

Jadi masalah yang 

bapak rasakan saat 

melaksanakan tugas 

itu perasaan dongkol 

tadi ? 

Ya dongkol, stres 

mbak, kasihan juga. 

Dan malah disana itu 

buka mikir tugasnya 

tapi tempatnya. Ee 

kan kalau disana itu 

kata orangg 

tempatnya angker 

kan, jadi ya malah 
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kepikiran tempatnya 

karna ya takut juga.  

Okey kalau dampak 

untuk bapak sendiri 

yang sampai 

mempengaruhi 

kehidupan bapak 

ada nggak ? 

Yo kalau itu sih 

nggak ada mbak. Ya 

kita mencoba untuk 

nggak mikir terlalu 

dalam. Kayak barang 

yang berlalu lah.  

 

Lalu cara bapak 

mengatasi stres yang 

bapak rasakan tadi 

bagaimana ? 

Yah mau giaman lagi 

mbak, kan itu sudah 

perintah, nggak bisa 

nolak. Kita nggak 

bisa nolak, dijalani 

aja. Mau protes ke 

siapa juga? 

 

Baik pak, 

wawancaranya 

cukup sekian dulu. 

Terimakasih 

Oya mbak.  
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Wawancara ke dua dengan subjek 3, Minggu 24 September 2017  

PERTANYAAAN JAWABAN CATATAN 

Kita lanjutkan 

wawancaranya ya 

pak ? 

Iya mbak  

oya sejauh apa 

hubungan bapak 

dengan keluarga? 

Keluarga ? biasa aja 

mbak. Anak-anak 

sudah biasa saya 

tinggal, ya mereka 

deket sama ibunya.  

 

Istri sendiri 

mengetahui tugas 

bapak sebagai tim 

eksekusi ? 

Saya kalau beritahu 

tugas saya setelah 

pulang ke rumah mbak, 

ya setelah pualng. Biar 

istri nggak kepikiran 

juga kan gitu.  

 

Lalu tanggapan 

istrinya gimana pak 

? 

Ya dulu awalnya kaget, 

tapi setelah itu biasa 

aja. Istri ikut saya 

mbak, kalau saya yakin 

ya dia yakin.  

 

Berarti istri selalu 

mendukung ya pak ? 

Ya mbak, anak istri 

saya semua nggak ada 

masalah sama 

pekerjaan saya. 

 

Baik, saya 

melanjutkan 

pertanyaan tentang 

tugas walikat bapak 

yang kemarin ya? 

Jadi masalah yang 

bapak rasakan saat 

melaksanakan tugas 

itu perasaan dongkol 

tadi ? 

Ya dongkol, stres 

mbak, kasihan juga. 

Dan malah disana itu 

bukan mikir tugasnya 

tapi tempatnya. Ee kan 

kalau disana itu kata 

orang tempatnya 

angker juga kan, jadi 

ya malah kepikiran 

tempatnya karna ya 

takut juga. 

 

Okey kalau dampak 

untuk bapak sendiri 

yang sampai 

mempengaruhi 

kehidupan bapak 

Yo kalau itu sih nggak 

ada mbak. Ya kita 

mencoba untuk nggak 

mikirterlalu dalam. 

Kayak barang yang 
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ada nggak ? berlalu lah. Dilupakan 

aja. Makanya harapan 

saya untuk tidak 

dilibatkan lagi dalam 

situasi seperti itu, kita 

juga punya anak, istri, 

keluarga.  

Mempengaruhi 

perilaku sehari-hari 

bapak mungkin ? 

atau perubahan 

emosi, atau yang 

lainnya ? 

Yo tadi itu kita itu 

kayak mesin pembunuh 

kan kalau terus-terusan. 

Ini kan pekerjaan 

nggak enak mbak, 

lama-lama ya 

kebiasaan, perasaan 

kasihan, takut itu kalah 

sama perintah. 

 

Lalu cara bapak 

mengatasi stres yang 

bapak rasakan tadi 

bagaimana ? 

Yah mau giaman lagi 

mbak, kan itu sudah 

perintah, nggak bisa 

nolak. Kita nggak bisa 

nolak, dijalani aja. Mau 

protes ke siapa juga?  

 

Mungkin cerita atau 

ngobrol sama 

temen-temennya 

tentang apa yang 

bapak rasakan ? 

Yo temen juga sama, 

nggak mau tapi semua 

kita itu kan karena 

perintah, kan gitu. Yo 

jadi dongkol dongkol 

sendiri aja. Makanya 

harapan saya, yang 

sudah berkali-kali itu 

gantian sama yang 

belum pernah.  

 

Ada cara lain nggak 

pak untuk mengatasi 

dongkol dalam hati 

bapak mm sama 

masalah ini ? 

Cara lain, ngerokok aja 

mbak, ngerokok sama 

temen-temen. Ya anu 

kalau di sana kan hp 

nggak ada kan, jadi ya 

untuk menetralkan 

perasaan ya ngobrol 

sama temen aja, tapi 

nggak kerjaan 

 

Kalau setelah pulang Di rumah paling ya  
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ke rumah, ada 

aktivitas lain yang 

bapak lakukan 

nggak sih untuk 

menghilangkan stres 

atau melupakan rasa 

dongkol tadi ? 

ngurusi tanaman mbak, 

saya suka taneman. 

Banyak taneman di 

rumah saya. Saya lihat 

lihat, disiram, nanti 

kalau ada yang tukul 

dipindah ahhaha 

Ooh rajin nyirami 

juga nggak pak haha 

? 

Iya toh mbak, kadang 

istri saya. 

 

Ada kebiasaan atau 

hal lain yang bapak 

lakukan nggak untuk 

menenagkan pikiran 

habis bertugas ? atau 

lebih meningkatkan 

sisi spiritualitasnya ? 

Saya itu cuma ikut 

mensolatkan 

jenazahnya disana, ya 

berdoa juga semoga 

almarhum kan bisa 

tenang di sana, ya kan 

gitu. Sebelum pulang 

pokoknya saya mandi 

bersih mbak, kan biar 

istilahnya anu, yang 

buruk-buruk itu hilang. 

Jadi tenang juga masuk 

rumah. 

 

Baik pak saya rasa 

sudah cukup, 

terimakasih banyak 

pak atas bantuannya 

Iya mbak sama-sama.  
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Lampiran C 

Informed Consent 
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Lembar Pernyataan Persetujuan Partisipasi 

 

Sehubungan dengan diadakannya penelitian skripsi yang 

dilaksanakan oleh Irene Indah Pratiwi, saya yang bertanda tangan di bawah 

ini: 

Nama : 

Usia : 

Menyatakan persetujuan saya untuk dapat ikut berpartisipasi sebagai 

subjek triangulasi dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa 

keikutsertaan saya dalam penelitian ini saya lakukan secara sukarela atau 

tanpa paksaan dari pihak manapun.  

Saya juga memperkenankan kepada peneliti untuk menggunakan 

data-data yang saya berikan untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan 

dan tujuan penelitian. Saya menyadari dan memahami bahwa data yang 

saya berikan dan yang akan digunakan memuat informasi-informasi yang 

jelas tentang diri saya. Walaupun demikian, berbagai informasi seperti 

nama jelas, alamat lengkap, nomor kontak dan informasi lengkap lainnya, 

hanya saya ijinkan untuk diketahui oleh peneliti. 

Dalam melakukan wawancara, saya juga memperkenankan peneliti 

untuk memakai alat bantu perekam untuk menghindari kesalahan dan atau 

adanya informasi yang tidak lengkap mengenai diri saya yang akan 

digunakan untuk menganalisis penelitian tersebut. 

 

Semarang, 

 

 

 

        ___________________ 

      Subjek Triangulasi 



 
 

144 
 

 

Lembar Pernyataan Persetujuan Partisipasi 

 

Sehubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul “Coping 

Stress pada tim pengawal dan pengikat eksekusi pidana mati Polda Jateng” 

yang dilaksanakan oleh Irene Indah Pratiwi, saya yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

Nama : 

Usia : 

Menyatakan persetujuan saya untuk dapat ikut berpartisipasi sebagai 

responden dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya 

dalam penelitian ini saya lakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dari 

pihak manapun. 

Saya juga memperkenankan kepada peneliti untuk menggunakan 

data-datayang saya berikan untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan 

dan tujuan penelitian. Saya menyadari dan memahami bahwa data yang 

saya berikan dan yang akan digunakan memuat informasi-informasi yang 

jelas tentang diri saya. Walaupun demikian, berbagai informasi seperti 

nama jelas, alamat lengkap, nomor kontak dan informasi lengkap lainnya, 

hanya saya ijinkan untuk diketahui oleh peneliti. 

Sebagai responden dalam penelitian ini, saya menyetujui untuk 

bertemu danmelakukan wawancara pada waktu dan tempat yang akan kami 

sepakati kemudian antara saya dan peneliti. Dalam melakukan wawancara, 

saya juga memperkenankan peneliti untuk memakai alat bantu perekam 

untuk menghindari kesalahan dan atauadanya informasi yang tidak lengkap 

mengenai diri saya yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian 

tersebut. 

 

Semarang, 

 

 ___________________   

Responden 
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