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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam laporan tahunan CareerCast.com (Anonim, 2017, h. 1), suatu 

situs mengenai pekerjaan di Amerika Serikat, menyajikan hasil survei 

profesi yang memiliki tingkatan stres paling tinggi pada tahun 2017 

menunjukkan bahwa profesi personil militer berada pada peringkat pertama 

sebanyak 72.74 %. Sebagai lembaga sosial, profesi sebagai personil militer 

dinilai memiliki tingkat stres paling tinggi dilihat dari beberapa faktor, 

diantaranya pekerjaan tersebut memiliki resiko fisik atau jasmani tinggi 

yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, berpotensi tinggi 

menghadapi bahaya atau tuntutan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, 

personil militer juga dituntut untuk memiliki keberanian yang sangat tinggi 

(dalam CareerCast.com, Anonim, 2017, h.1). 

Sharma (2012, h. 23) yang meneliti kesehatan mental personil militer 

India mengatakan bahwa pertempuran, menyaksikan suatu kejadian yang 

berat, penempatan di daerah perang dan pengerahan dari Kesatuan militer 

yang tidak terduga menyebabkan tingkat stress psikologis tinggi yang dapat 

mengancam keselamatan seseorang maupun orang lain (distress). Pflanz 

(dalam Sharma, 2012, h. 23) menambahkan beberapa faktor lainnya yaitu 

ketika berada pada situasi merugikan yang tidak tertahankan, bahayanya 

tertular penyakit dan berada jauh dari keluarga menyebabkan frustrasi pada 

prajurit militer aktif yang sedang bertugas. Kondisi yang menyebabkan 
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tingginya tingkat stres tersebut juga dialami oleh para personil militer di 

Indonesia. 

Luthans (dalam Prasetyo, Nurtjahjanti, Fauziah, & Kustanti, 2016, h. 

11) mendefinisikan stres sebagai interaksi individu dengan lingkungan, 

tetapi kemudian diperinci lagi menjadi respon adaptif yang dihubungkan 

oleh perbedaan individu dan atau proses psikologi yang merupakan 

konsekuensi tindakan, situasi, atau kejadian eksternal (lingkungan) yang 

menempatkan tuntutan psikologis dan atau fisik secara berlebihan pada 

seseorang. Lazarus dan Folkman (dalam Safira, Prativhi, & Cahya, 2016, h. 

2) mengatakan stres merupakan keadaan internal yang diakibatkan oleh 

tuntutan fisik dari tubuh, kondisi lingkungan, dan sosial yang dinilai 

membahayakan, tidak bisa dikendalikan, melebihi kemampuan individu 

untuk mengatasinya. Berdasarkan pengertian tersebut maka stres dapat 

diartikan sebagai interaksi individu dengan lingkungan yang bersifat 

eksternal dan internal yang merupakan konsekuensi dari tindakan maupun 

situasi yang menuntut kondisi fisik dan psikologis pada seseorang untuk 

mengatasinya. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan personil militer atau 

prajurit adalah Tentara Nasional Indonesia atau sering disebut dengan TNI. 

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 21 

bab 7 menjelaskan bahwa prajurit adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 

mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, dan dalam pasal 1 ayat 14 
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menjelaskan bahwa dinas keprajuritan adalah pengabdian seorang warga 

negara sebagai prajurit TNI (Surya, tt, h. 58 dan 67). 

Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan Perwira, 

Bintara, dan Tamtama. TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan 

Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra 

atau gabungan di bawah pimpinan Panglima (UU No. 34 Tahun 2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Surya, tt, h. 60 dan 68). Secara 

khusus penelitian ini berfokus kepada prajurit TNI Angkatan Darat karena 

tugas dan pekerjaan TNI Angkatan Darat yang berdampingan atau lebih 

dekat dengan masyarakat, seperti bantuan keamanan saat terjadi keributan 

atau demonstrasi ormas. 

Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia mengenai peran, tugas, serta fungsinya, TNI merupakan alat 

negara di bidang pertahanan yang menangkal setiap bentuk ancaman militer 

dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri serta penindak dan 

pemulih kondisi akibat kekacauan keamanan, dan juga bertanggung jawab 

dalam lingkup penugasan yang meliputi operasi militer untuk perang dan 

operasi militer selain perang.  

Selain beberapa faktor yang dipaparkan oleh CareerCast.com 

(Anonim, 2017, h. 1) dan Pflanz (dalam Sharma, 2012, h. 23) peneliti 

menemukan faktor-faktor lain dari hasil wawancara dengan seorang prajurit 

TNI AD antara lain adanya kesiapan gugur apabila ditugaskan di daerah 

rawan konflik seperti di Papua, Poso; adanya ikatan dinas  yang ditetapkan 

langsung oleh Panglima militer maupun Komando militer; adanya peraturan 

tertulis yang terdapat sanksi di setiap peraturan yang telah ditetapkan; harus 
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selalu siap dan siaga apabila ada perintah atau komando dadakan atau tidak 

terduga. 

Faktor lain yang diperoleh dari keterangan subjek yaitu tidak 

mendapatkan hak cuti yang dikarenakan terbatasnya jumlah personil atau 

prajurit dalam Satuan tempat dinas karena mendapat dinas ataupun tugas 

luar seperti mengikuti pemusatan pelatihan, menjadi ajudan Komandan 

Satuan, ada sejumlah personil yang mendapatkan cuti atau libur, maupun 

sedang melaksanakan pendidikan untuk kenaikan pangkat. Jumlah personil 

dapat di lihat dalam jurnal Syaebani, Anoviar, Pusparini, dan Rachmawati 

(2015, h. 174) yang menjelaskan bahwa pada tahun 2012 jumlah prajurit 

TNI adalah 476 ribu personil, dimana prajurit TNI AD dengan 328.517 

prajurit dari total populasi 230 juta jiwa penduduk Indonesia. Dari total 

keseluruhan tersebut jika dirasiokan adalah 0,0021 namun jumlah tersebut 

masih dibawah standar dari 0,0025 menurut organisasi UN. 

Dari beberapa faktor tersebut, adanya ikatan dinas yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap prajurit TNI AD membuat mereka terikat oleh 

peraturan-peraturan serta perintah-perintah yang diberikan. Seperti yang 

dikemukakan oleh subjek, ikatan dinas tersebut seperti terikat oleh negara 

serta terikat oleh surat perintah maupun aturan tertulis yang telah ditetapkan 

dalam arti prajurit selalu dipantau dan harus mengikuti semua peraturan-

peraturan maupun perintah-perintah beserta hukuman atau sanksi yang 

berlaku, baik itu di dalam Kesatuan atau Korps dalam Angkatan Darat 

maupun saat diberikan tugas keluar misalnya tugas di daerah rawan konflik 

seperti Papua, Poso, dan Lebanon.  
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Dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2010 pasal 1 ayat 7 

tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, ikatan dinas 

adalah hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara 

guna menjalani dinas keprajuritan. Subjek juga menyebutkan bahwa ikatan 

dinas pertama di Kesatuan atau Korps berlangsung selama lima tahun 

hingga seumur hidup, selain itu durasi atau jangka waktu ikatan dinas 

tergantung dari Komando Satuan di Kesatuan atau Korps masing-masing. 

Ikatan dinas pertama adalah ikatan dinas yang dibuat guna menjalani dinas 

keprajuritan untuk pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai 

prajurit karier. Prajurit karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas 

keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka 

waktu  paling singkat lima tahun yang dapat diperpanjang, dan paling lama 

10 (sepuluh) tahun. 

Karena adanya surat perintah maupun aturan tertulis yang berisikan 

peraturan-peraturan dan perintah-perintah beserta sanksi yang berlaku yang 

harus ditaati maka individu tidak dapat semena-mena dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD. Dalam melaksanakan 

ikatan dinas tersebut individu mengalami berbagai tuntutan, seperti dari 

Panglima TNI maupun Komandan Satuan yang mewajibkan para 

prajuritnya untuk selalu siap siaga dan berani seperti jam kerja yang padat, 

serta tekanan dari atasan untuk selalu menyesuaikan diri dengan keadaan 

yang tidak terduga, jauh dari keluarga, kurang atau terbatasnya waktu untuk 

keperluan pribadi misalnya untuk bergaul dengan teman-temannya yang 

bukan prajurit TNI, refreshing atau berkunjung ke suatu tempat. Selain itu 

ada perasaan takut dan khawatir yang timbul ketika akan ditugaskan di 
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daerah rawan konflik seperti takut apabila menjadi korban dalam suatu 

perkumpulan pemicu konflik. 

Dengan adanya berbagai tuntutan dan resiko pekerjaan yang berat, 

serta timbulnya perasaan takut dan khawatir yang menjadi beban dalam 

melaksanakan ikatan dinas tersebut membuat para prajurit mengalami stres 

kerja. Stranks (dalam Prasetyo, dkk, 2016, h. 11) mengatakan bahwa stres 

kerja adalah keadaan psikologis yang dapat menyebabkan seseorang 

menjadi disfungsional di dalam pekerjaannya dan merupakan hasil dari 

respon seseorang karena ketidakseimbangan antara beban kerja dengan 

kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Stres kerja adalah 

kondisi dinamis dimana seseorang dihadapkan langsung dengan hambatan, 

kesempatan, atau tuntutan yang berhubungan dengan apa yang diinginkan 

individu padahal keberhasilan masih tidak pasti. Menurut Robbins (dalam 

Safira, dkk, h. 2) sumber stres kerja yang dialami setidaknya ada 3 yaitu 

tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan pribadi. Besarnya respon stres 

bukan hanya bergantung pada stresor dan individunya, tetapi juga 

bergantung pada strategi yang dipakai individu untuk mengatasi stres. 

Respon stres kompleks dan bervariasi, respons tepatnya bergantung pada 

stresornya, mengenai waktunya dan bagaimana sifat individu yang 

mengalami stres bereaksi terhadap stresornya. 

Contoh permasalah terkait stres yang dialami prajurit TNI AD terjadi 

pada bulan Agustus 2017 di salah satu kota di Indonesia yang disajikan 

dalam situs harian TribunJogja.com dan Liputan6.com, seorang prajurit 

Serda NWS memukul seorang anggota Polisi Bripda Y di jalan raya. Dari 

sumber yang diperoleh, Serda NWS mengalami gangguan kejiwaan berupa 
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gejala depresi setelah menyelesaikan tugas operasi di Papua pada tahun 

2012-2013, dan pada tahun 2015 ia juga melakukan pelanggaran berupa 

Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan menjalani sidang di Pengadilan 

Mahkamah Militer. Terkait dengan kasus yang dialami Serda NWS tersebut 

ia tetap menjalani proses hukum Militer dan tidak diberi jabatan (di luar 

formasi) karena dalam perawatan medis (dalam Budi, 2017; Haryanto, 

2017). 

Contoh kasus lain yang disajikan situs harian Serambi Indonesia 

mengenai pemecatan 4 prajurit TNI AD secara tidak hormat di salah satu 

Kesatuan provinsi Banda Aceh pada bulan Februari 2017. 2 prajurit Serda 

Y dan Prada E terlibat kasus narkoba, seorang prajurit Prada F karena 

meninggalkan dinas ketentaraan (desersi), dan Praka Z yang terlibat kasus 

asusila. Sumber juga menyebutkan bahwa dari tahun 2015-2017 di 

Kesatuan tersebut terdapat 107 orang yang melakukan pelanggaran, antara 

lain desersi, penyalahgunaan narkoba, kasus asusila, poligami, penipuan, 

percobaan pemerkosaan, serta pencurian (dalam Asri, 2017). 

Dari beberapa pendapat mengenai stres beserta contoh kasus di atas, 

stres prajurit dalam melaksanakan ikatan dinas dapat diatasi dengan 

melakukan coping. Coping adalah konstruksi psikologis yang penting guna 

memoderasi/menengahi hubungan antara stres dan hasil perilaku (Joseph, 

2016, h. 1). Lazarus dan Folkman (dalam Moldjord, Laberg, & Rundmo, 

2015, h. 3) mendefinisikan coping sebagai suatu strategi dan proses yang 

digunakan setiap individu untuk mengubah aspek situasi yang merugikan 

mereka. Hasil penelitian yang dilakukan Moldjord, Fossum, dan Holen 

(dalam Moldjord, dkk, 2015, h. 3) pada unit helikopter UN di Bosnia 
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menemukan adanya lima strategi yang digunakan untuk coping pada 

kondisi psikologis militer antara lain mencari rasa aman, pengalihan 

terhadap stimulus, mencari perubahan terhadap suasana atau tempat 

kejadian, mencari pengalihan dari pemikiran tentang hal lain, dan mencari 

dukungan sosial. 

Penelitian dari Safira, dkk tahun 2016 memperoleh hasil bahwa 

analisis coping stress pada gender dari 40 subjek ditemukan bahwa laki-laki 

masuk dalam kategori tinggi yaitu 30%, sedangkan perempuan masuk 

dalam kategori yang dominan namun sangat bertentangan yaitu 31% pada 

kategori sangat rendah dan 31% pada kategori sangat tinggi. 

Selain itu hasil penelitian dari Joseph tahun 2016 memperoleh hasil 

bahwa 70% dari 160 pilot militer pria di India yang berpartisipasi dalam 

penelitian tersebut menggunakan strategi coping pemecahan masalah, lalu 

penerimaan sebanyak 64%, dukungan sosial 59%, pengalihan (positif) 48%, 

penolakan 25%, berpaling pada agama 21%, dan pengalihan (negatif) 15%. 

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan ada beberapa coping 

yang sesuai akan dipilih individu untuk mengelola, mengubah, atau 

menguasai situasi, mengatur respon emosional, atau kombinasi dari 

perilaku-perilaku tersebut. Individu akan melakukan coping untuk mencoba 

mengatasi stresor yang dihadapi dan memilih strategi coping yang paling 

baik. Dengan melakukan strategi coping yang baik, individu tidak hanya 

dapat mengatasi stres dalam kehidupannya, namun juga dapat berkembang 

dari waktu ke waktu karena peristiwa-peristiwa negatif yang dialaminya. 
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Menurut Lazarus dan Folkman bentuk strategi coping dibedakan 

menjadi dua yaitu emotion-focused coping dan problem-focused coping 

(dalam Safira, dkk, 2016, h. 3). 

Oleh karena itu, hal tersebut menjadi landasan peneliti untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai pemilihan strategi coping stress pada 

prajurit TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan ikatan dinas. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan 

penelitian dapat dirumuskan yaitu strategi coping stress apa yang akan 

dipilih oleh prajurit TNI AD yang berpangkat Perwira, Bintara, dan 

Tamtama dalam melaksanakan ikatan dinas? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi coping stress 

yang dipilih dan dianggap efektif serta sesuai bagi prajurit TNI AD dalam 

menangani stres yang dikarenakan adanya perbedaan pangkat serta tugas 

maupun tuntutan yang dihadapi dengan adanya ikatan dinas. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan manfaat dalam pengetahuan ilmu kesehatan 

mental dan psikologi industri dan organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para prajurit 

Tentara Nasional Indonesia dalam memilih strategi coping stress 

yang efektif dan sesuai agar dapat menghadapi serta mengatasi 



i 
 

permasalahan maupun tuntutan-tuntutan dalam pekerjaan serta dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




