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LAMPIRAN A 

HASIL OBSERVASI 
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Hasil Observasi Subjek 1 

No Indikator Keterangan 

1 Postur Tubuh Subjek memiliki postur tubuh yang atletis 

dengan tinggi badan sekitar 170 cm. 

2 Gaya Berpakaian Subjek berpakaian rapi, bebas dan santai 

dengan memakai kaos, kaos berkerah 

maupun sweater atau baju hangat berlengan 

panjang yang dipadukan dengan celana 

berbahan jeans yang ukurannya sesuai 

dengan badan subjek. 

3 Bahasa Tubuh Subjek terkadang menggerakkan salah satu 

kaki sambil menengadah ke atas saat sedang 

bingung menjawab pertanyaan wawancara 

ataupun saat sedang mengingat-ingat suatu 

hal, memegang ataupun memainkan benda 

yang ada di dekatnya seperti memeluk bantal 

kursi; memainkan bolpen maupun gelang 

tangan berbahan karet, saat wawancara 

berlangsung subjek juga memakan camilan 

atau makanan ringan yang tersedia. 

4 Ekspresi Wajah Subjek menjawab setiap pertanyaan 

wawancara dengan serius dan antusias, 

subjek juga terlihat bingung ketika lupa atau 

mengingat-ingat sesuatu yang ingin 

diucapkan, kadang tersenyum dan mengajak 

bercanda. 
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Hasil Observasi Subjek 2 

No Indikator Keterangan 

1 Postur Tubuh Subjek memiliki postur tubuh yang atletis 

dan sedikit gemuk dengan tinggi badan 

sekitar 175 cm. 

2 Gaya Berpakaian Subjek berpakaian rapi, bebas dan santai 

dengan memakai kaos dan mengenakan 

celana training maupun celana pendek yang 

ukurannya sesuai dengan badan subjek. 

3 Bahasa Tubuh Subjek terkadang menggelengkan kepala 

maupun menganggukkan kepala ketika 

menjawab pertanyaan wawancara, 

menundukkan kepala jika sedang bingung, 

bermain dengan telepon genggamnya, dan 

merokok. 

4 Ekspresi Wajah Subjek terlihat antusias dan serius sembari 

bercanda dan tertawa, terlihat bingung ketika 

lupa atau ingin mengatakan sesuatu. 
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Hasil Observasi Subjek 3 

No Indikator Keterangan 

1 Postur Tubuh Subjek memiliki postur tubuh yang atletis 

dengan tinggi badan sekitar 175 cm. 

2 Gaya Berpakaian Subjek yang ditemui kebetulan tengah 

selesai melaksanakan kegiatan olahraga 

sepak bola, sehingga subjek masih 

mengenakan baju dan celana pendek untuk 

sepak bola. 

3 Bahasa Tubuh Terkadang subjek berbicara sambil 

menggerakkan tangan, menatap ke arah lain 

ketika sedang bingung maupun sedang lupa 

atau mengingat-ingat sesuatu. 

4 Ekspresi Wajah Subjek terlihat antusias dan serius sembari 

mengajak bercanda dan tertawa. 
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Verbatim Subjek 1 

Wawancara 1 

Tanggal, waktu : Senin, 11 April 2017, 11.00 WIB 

Tempat     : Jalan Anyelir V nomor 5 Bogor, Jawa Barat 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Bang kenapa sih 

pengen jadi 

tentara? 

Pengen jadi tentara ya karena 

udah cita-cita sih dari kecil, 

ya Alhamdulillah kesampaian 

  

Dari kecil ya, 

terus apa? 

Sebenernya sih kemauan 

orang tua juga, kebetulan ada 

saudara yang mendukung jadi 

diberikan jalan, sehingga bisa 

jadi seperti ini. Tentara, dan 

saya sangat bersyukur sekali 

  

Terus selain itu, 

motivasi selain 

itu apa lagi? 

Motivasinya ya dasarnya sih 

sama seperti para pejuang 

dulu ya, untuk membela dan 

mempertahankan NKRI 

  

Pernah ngerasain 

takut ga kalo itu 

resikonya? 

Emm pernah sih   

Apa? Emm rasa takutnya ya kalo 

misalnya di daerah penugasan 

ya kita diserang apalagi kita 

ada yang ketembak atau 

menjadi korban dalam suatu 

pertempuran tersebut. Ya 

pasti takut lah. Di satu sisi 

kita masih punya keluarga, 

orang tua, dan kita juga masih 

punya tanggung jawab 

kedepannya, ya pasti takut lah 

apabila kita mati muda kan 

nggak lucu, gitu loh mbak 

  

Terus nanya 

resikonya  

Oo sudah, sudah pasti sudah, 

karena sebelum masuk tentara 

juga pasti kita banyak-banyak 

tanya kepada orang yang 

sudah berpengalaman ya, 
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salah satunya seperti paman 

saya ya, paman saya juga 

seorang anggota TNI, dia 

banyak memberikan saya 

masukan-masukan bagaimana 

menjadi seorang prajurit itu, 

apa tugas dan tanggung 

jawabnya, dan beban yang 

diberikan kepadanya, nah kita 

harus siap, itulah resikonya 

menjadi seorang anggota 

TNI. Kita sudah dibeli negara 

dan kita menjadi anak negara, 

bukan anak orang tua lagi, 

kita ditanggung oleh negara. 

Seperti itu 

Kalo udah tau 

resikonya kaya 

gitu sempet down 

nggak? Sempet, 

ih aku nggak mau 

deh, gitu 

Nggak sih, nggak kepikiran 

seperti itu ya, karena udah 

memang cita-citanya dari 

awal, udah keinginannya dan 

kita sudah mengetahui, 

mengetahui titik beratnya 

seperti apa, latihannya 

bagaimana, karena itu sudah 

menjadi cita-cita dari awal ya 

mau nggak mau harus terima 

harus siap, gitu 

  

Terus dulu 

gimana bisa jadi 

tentara? 

Prosesnya apa aja 

sih? 

Prosesnya ya saya tamat 

SMA nggak langsung jadi 

tentara sih mbak, jadi masih 

tamat SMA nganggur dulu 

  

Berapa taun 

nganggurnya?  

2 tahun, 2 tahun ada kerjaan 

sampingan lah ya, setelah itu 

saya keluar dari pekerjaan 

lama saya, saya di, diajak 

oleh seseorang, rekan saya, 

“bagaimana kalau kita coba 

tes TNI?”. Saya bilang, “saya 

tidak punya channel tidak 

punya rekan untuk 

membantu, dalam masuk ke 
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TNI tersebut”. Tapi ya berkat 

usaha dan dorongan dari 

orang tua, dukungan, 

kemudian ditambah lagi ada 

saudara yang membantu, ya 

akhirnya saya mengikuti tes, 

tes TNI itu ya banyak 

tahapannya ya dari mulai 

kesehatan, kesemamptaan 

jasmani, psikologi, kesehatan 

jiwa, dan terakhir pantokhir, 

itu menjadi emm suatu sidang 

kelulusan akhir untuk seleksi 

masuk ke pendidikan, 

mengikuti pendidikan TNI, 

seperti itu 

Terus kan tadi 

bilangnya ada 

pendidikan, 

pendidikannya 

berapa lama apa 

berapa bulan 

gitu? 

Kalau pendidikan awal ya, 

saya ya saya pendidikan yang 

saya alami, pendidikan awal 

dari saya lulus seleksi, saya 

mengikuti pendidikan selama 

lima bulan, dan itu 

pendidikan dasar pendidikan 

dasar menjadi seorang 

prajurit. Kebetulan saya ikut 

di pendidikan emm Dikmaba, 

artinya pendidikan pertama 

Bintara ya, saya dari Bintara, 

yang jadinya calon Sersan 

nantinya, kemudian setelah 

lima bulan mengikuti 

pendidikan Dikmaba emm 

kita lanjut lagi ada 

pendidikan tahap duanya, 

yaitu Diktukba, Diktukba itu 

artinya itu pendidikan 

pembentukan Bintara, kita di 

Kecabangan itu ada berbagai 

macam Kecabangan, ada 

yang Infanteri, ada yang Zeni, 

ada yang PM, Armed, ya 

kebetulan saya dari hasil 
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psikologi saya ikut di 

pendidikan Infanteri dan itu 

kita laksanakan lagi 

pendidikan selama 4  bulan 

kita ikut lagi pendidikan 4 

bulan, di Dodiklatpur selama 

4 bulan kita mengikuti 

pendidikan sampai akhirnya 

nanti pembaretan, dan di 

situlah kita mulai jadi prajurit 

yang sudah siap untuk 

dioperasionalkan di Satuan-

Satuan, seperti itu 

Berarti 9 bulan 

pendidikannya? 

Iya kurang lebih 9 bulan kita 

melaksanakan pendidikan 

tahap awal sebelum ke 

satuan-satuan operasional  

  

Sembilan bulan 

itu maksudnya 

sampe dari awal 

keterima gitu kan 

ya, terus sampe 

Sampe dapat pangkat   

Oo Sampe dapat pangkat itu kita 

dari 5 bulan pertama, jadi 

pendidikan 5 bulan pertama 

disitu kita sudah mulai 

mendapatkan pangkat, atau 

kita sudah mulai terdaftar di 

TNI AD, kita sudah mulai 

terdaftar di TNI AD, nah 

untuk yang empat bulannya 

kita itu mendapatkan 

kejuruan, kejuruan itu dalam 

arti kita umm untuk di 

tempatkan di Satuan-Satuan 

yang seperti memerlukan 

tenaga seperti Infanteri, korps 

Zeni, seperti itu 

  

Terus kalo udah, 

udah jadi tentara, 

ikatan dinasnya 

itu berapa lama? 

Ikatan dinas pertama sih kalo 

saya awalnya ya 5, 5 tahun 

sih mbak, kalo nggak salah 

ya, saya sekarang dinasnya 
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udah hampir 5 tahun dan 

ikatan dinas itu ya awalnya 

sih lima tahun, seingat saya 

tapi kalo sekarang mah nggak 

ada ikatan keterikatan dinas 

itu umm berapa tahunnya, 

kalo dinas, di tempat saya sih 

sampai seumur hidup sih 

ikatan dinas itu ga ada 

batasannya gitu tapi kalo 

mungkin yang dimaksud 

ikatan dinas apa ini? Syarat 

untuk nikah ini nah ini beda 

lagi ini, gitu loh  

Kalo boleh tau 

tuh ikatan dinas 

tuh buat apa sih 

maksudnya? 

Ehem, ikatan dinas itu ya 

ikatan dinas umm gimana ya, 

jadi tuh kita mulai dari masuk 

satuan sampai dengan masuk 

ke emm mulai dari kita 

selesai pendidikan sampai 

masuk kesatuan itu kita diikat 

itu dalam arti ya kita nggak 

boleh pindah kemana-mana 

sebelum mencapai ikatan 

dinas tersebut yang sudah 

ditentukan, misalnya kita 

diberikan ikatan dinas 5 tahun 

berarti kita harus umm 

menjalani tugas di Satuan 

tersebut lima tahun atau lebih, 

nah setelah 5 tahun kita boleh 

mengajukan pindah atau 

boleh dipindahkan ke satuan-

satuan lain umm seperti itu, 

tapi dengan melalui proses 

yang sangat sulit mungkin, 

atau mungkin dipindahkan 

karna ada alasan tertentu, atau 

mungkin karna umm daerah-

daerah lain yang 

membutuhkan prajurit 

tersebut, jadi untuk prajurit 
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yang sudah memenuhi target 

ikatan dinas 5 tahun sudah 

boleh diambil atau sudah 

boleh dipindahkan, apabila 

Satuan baru tersebut 

membutuhkan anggota baru, 

seperti itu 

Terus sekarang 

dari awal gitu 

udah berapa lama 

jadi tentara? 

Dihitung sama 

ikatan dinasnya? 

Dihitung ya, dari mulai lepas 

pendidikan sampai masuk 

Satuan saya sudah 5 tahun, 

sudah 5 tahun  

  

Kalo udah 5 

tahun ada ini lagi 

apa lagi?  

Ya kita mengikuti aja gitu 

kegiatan di Satuan umm ya 

kita ada sekolah-sekolah 

untuk menambah kemampuan 

ya, mungkin ada permintaan 

penugasan di daerah-daerah 

rawan, seperti Papua apalagi 

yang lagi hangat sekarang di 

Poso bahkan tugas luar negri 

seperti di Lebanon, Sudan 

seperti itu, kita disiapkan 

untuk itu, jadi kita di satuan 

dilatih terus, diberikan ilmu 

kemampuan untuk bisa 

mendukung tugas-tugas ke 

depan 

  

Berarti setelah 

lepas ikatan dinas 

itu ada lagi 

nggak? 

Maksudnya wajib 

apa, gitu? 

Wajib, emm kalo kewajiban 

tergantung surat perintah ya 

mbak ya, kita kan punya 

Komandan, jadi semua yang 

mengatur itu dari Atasan, kita 

sebagai prajurit mengikuti 

perintah umm mungkin kita 

disuruh begini kita disuruh 

kesana, kemari ya kita ikut. 

Di kedinasan itu ya umm 

perintah dari Atasan itu 

mutlak dan wajib 

dilaksanakan, begitu. Jadi kan 
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nggak ada apa umm 

namanya, ikatan-ikatan dalam 

artian umm apa namanya 

umm terikat itu loh, tidak 

bebas dalam arti apa ya kita 

masih dipantau, dalam dinas 

itu kita dipantau walaupun 

kita diberikan tugas keluar 

tapi kita masih terikat itu loh 

umm maksudnya terikat itu 

kita masih diikat oleh surat 

perintah, jadi walaupun kita 

ditugaskan di luar kita tidak 

boleh berlaku seenaknya, 

itulah kita masih dalam 

terikat dalam ikatan dinas  

Resikonya apa 

kalau masih ada 

ikatan dinas? 

Resikonya ya akan banyak 

umm terjadi apa namanya, 

timbulnya pelanggaran-

pelanggaran, seperti kita 

melakukan dinas cuti 

misalnya, kita telat cuti 

kembali cuti dari waktu yang 

sudah ditentukan padahal 

sudah jelas disitu surat 

perintahnya atau surat ijinnya 

sudah ditentukan tanggalnya 

tapi kita malah menambah 

waktu libur, nah disitulah kita 

kena tindakan disiplin atau 

mungkin hukuman dari atasan 

yang menentukan hukuman 

itu adalah atasan langsung, 

nah selagi kita masih dalam 

ikatan dinas kita masih diatur 

dan kita masih di, ikat gitu 

loh, terikat, terikat  

  

Hukumannya apa 

misalnya? 

Wah banyak, kalo hukuman 

mah tergantung dari tindakan 

pelanggaran yang diperbuat. 

Ada banyak pelanggaran-

pelanggaran, banyak juga 
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sangsi-sangsinya menurut 

pelanggarannya. Paling berat 

itu ya pelanggaran narkoba, 

nah itu bisa dipecat kalo 

narkoba, asusila umm terus 

ya asusila itu seperti 

mengganggu istri anggota 

TNI, nah itu hukumannya 

bisa dipecat, kalo misalnya 

tindakan disiplin seperti 

berkelahi di luar atau mabok 

apa itu bisa di sel di 

satuannya hanya sekedar 

diingatkan agar tidak diulangi 

lagi. Tapi kalo udah kasusnya 

asusila, narkoba, apalagi 

umm senjata masalah senjata, 

mencuri atau menghilangkan 

senjata nah itu hukumannya 

bisa sampai dipecat. Seperti 

itu mbak 

Jadi ada 

aturannya? Umm 

maksudnya 

aturan tertulis 

gitu?  

Iya. Iya ada, kalo untuk 

aturan tertulisnya pasti ada 

ya, dan kita juga sudah di 

umm apa sih namanya itu ya, 

sudah diberikan penyuluhan-

penyuluhan masalah apa-apa 

saja yang tidak boleh 

dilakukan oleh prajurit TNI, 

apa-apa saja hukuman yang 

akan diterima apabila 

melanggar umm aturan-

aturan yang sudah diberikan. 

Nah selagi kita masih dalam 

ikatan dinas ya kita harus 

mengikuti semua aturan-

aturan yang berlaku yang 

diberikan oleh Atasan kita 
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Keaktifan 

diri 

Kan tadi 

bilangnya, 

setelah 

pendidikan 

Iya betul ada peraturannya, 

peraturannya sudah 

ditetapkan oleh Komando 

atas dari Panglima langsung 
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masuk di 

Infanteri ya, 

berarti di 

Kesatuan itu ada 

peraturannya 

sendiri? 

juga untuk dipedomani oleh 

seluruh satuan jajaran TNI 

AD yang ada di Indonesia itu 

sudah mutlak, nggak bisa di 

tawar-tawar lagi umm kalo 

untuk peraturan atau mungkin 

aturan-aturan yang diberikan 

oleh satuan itu, itu adalah 

kebijakan dari Komandan 

yang berada di satuan 

tersebut, dan itu banyak 

aturan-aturannya ya 

tergantung dari 

Komandannya, bagaimana 

supaya tidak terjadi 

pelanggaran-pelanggaran 

yang merusak citra TNI AD 

seperti itu. Merusak citra TNI 

maupun itu TNI maupun 

satuan yang kita tempati 

 

Wawancara 2 

Tanggal, waktu : Jumat, 14 April 2017, 20.15 WIB 

Tempat             : Jalan Bukit Cassiavera Raya nomor 10 Bogor, Jawa Barat  

Pertanyaan  Jawaban Kode Keterangan  

Tentara menurut 

abang itu apa? 

Tentara itu adalah. Alat 

negara, jadi itu se umm 

tugasnya buat menjaga 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, gitu, tentara itu ya 

itu 

  

Alat maksudnya 

apa tu? 

Alat itu berarti ya, sama kalo 

kita mau menggunakan 

memecahkna batu pake apa? 

Pake palu kan? Ya itu adalah 

alat, sama kita itu tentara itu 

ya negara kalo mau umm 

menghancurkan atau mungkin 

melawan perperangan 

menggunakan apa? Tentara 
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itu, jadi tentara adalah alat 

buat mengamankan atau 

menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, 

itu. Tentara itu adalah orang 

yang dilatih, dididik, dan 

dipersenjatai umm untuk 

menjaga NKRI. Jadi siap saat, 

siap kapan aja untuk 

melaksanakan atau mungkin 

melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh negara, seperti 

itu mbak 

Kalo TNI itu ada 

apa aja? 

TNI itu terbagi tiga ya, tiga 

matra yang pertama matra 

laut, matra udara, matra darat, 

umm masing-masing punya 

tugas dan, tujuan masing-

masing, tugas dan tanggung 

jawab masing-masing, sesuai 

dengan umm apa namanya ya 

tugasnya masing-masing lah, 

gitu doang 

  

Kalo abangnya 

nih masuknya 

apa nih? 

Kalo saya   

TNI apa? Kalo saya TNI Angkatan 

Darat, mbak 

  

Di satuan TNI 

AD tu tugasnya 

beda nggak? 

Tugasnya sama aja ya, 

menjaga lah intinya 

pengamanan, latihan, latihan, 

dan latihan aja udah, tugasnya 

begitu doang 

  

Terus kalo di TNI 

AD itu, dibagi 

lagi nggak? Ada 

Kesatuannya lagi 

nggak? 

Ada pasti banyak kalo 

Kesatuan mah. Tergantung 

apa namanya daerah masing-

masing biasanya itu punya 

pasukan-pasukan yang 

miasalnya pasukan 

pengamanan kota umm ada 

Kecabangannya masing-

masing juga. Udah terbagi-
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bagi lah 

Kalo abang 

masuk dimana? 

Kalo saya   

Kesatuan apa? Kesatuannya saya itu 

Kopassus umm dari 

kecabangan Infanteri kalo 

saya itu. Saya dinasnya di 

Kopassus, di grup satu 

  

Pasukan pejalan 

kaki tu apa sih? 

Kalo itu 

Itu, istilah doang mbak. 

Pasukan pejalan kaki itu jadi 

tu pasukan pejalan kaki tu 

atau Infanteri itu adalah 

pasukan tempur yang 

menggunakan umm senjata 

yang biasanya bergerak di 

daerah apa namaya, di hutan-

hutan itu gitu, jadi tu ya 

spesialis untuk umm perang 

hutan gitu loh, tidak 

menggunakan alat transportasi 

atau apa, hanya ya sifatnya 

dia bergeril bergerilya gitu, 

ha’a 

  

Kalo di Kopassus 

ada kegiatan rutin 

nggak? Apa aja 

misalnya? 

Kegiatan rutinnya itu bukan 

hanya di Kopassus saja sih, 

semua Satuan itu ada kegiatan 

rutin, ya seperti siaga, siaga 

itu dah kegiatan, kegiatan 

rutin semua Satuan 

dimanapun berada itu udah 

sia, itu udah kegiatan rutin, 

biasanya kaya apel pagi itu 

udah pasti apel pagi, apel 

siang, apel malam gitu 

kegiatan rutin, kalo latian-

latian itu udah diatur masing-

masing bagian personil, atau 

mungkin bagian oprasi, 

oprasional gitu. Itu kegiatan 

rutinnya itu 

  

Kegiatannya 

biasanya mulai 

Kalo jadwal si udah diatur 

oleh seksi oprasi ya, 
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dari jam berapa 

tu tiap hari? 

tergantung tergantung dengan 

kebijakan jadi biasanya 

kegiatan pagi itu dimulai 

umm kegiatan olahraga itu 

pastinya itu udah rutinitas ya, 

emm biasanya mulai jam 5 

pagi gitu kan kita kegiatan 

olahraga sampai dengan 

selesai nantinya, biasanya 

jam-jam 6 atau jam setengah 

tujuh nanti mulai lagi apel 

pagi. Kalo di tempat saya sih 

apel pagi lanjut dengan 

kegiatan selanjutnya biasanya 

jam setengah delapan, jadi 

hanya dikasih kesempatan 

istirahat, kebersihan, makan, 

apel pagi lanjut kegiatan lagi 

gitu, aktivitasnya seperti itu. 

Dimulai dari jam 5 pagi ya, 

bangun jam 5 pagi gitu, 

sampe dengan nanti apel 

malam apel malam baiasanya 

jam 9 paling ya, kadang 

molor-molor atau mungkin 

ada tambahan-tambahan lain 

ya, ya sudah seperti itu yang 

kita, kami 

Kopassus itu apa 

menurut  

Kopassus itu adalah Komando 

Pasukan Khusus 

  

Apa itu artinya? Jadi adalah pasukan elit yang 

dilatih secara khusus umm 

dipersenjatai khusus, dan 

punya kemampuan khusus, 

baik dalam bidang apapun. 

Jadi itu Kopassus itu adalah 

pasukan elit nomer satu di 

Indonesia, pasukan inti ya, 

apabila ada ancaman dari, dari 

dalam maupun dari luar itu 

pasukan lain dulu yang 

diturunkan, dan apabila sudah 

  



i 
 

tidak sanggup baru kita yang 

di turunkan, karna kita adalah 

pasukan inti ya, biasanya kita 

diturunkan kalo misalnya 

dalam keadaan genting saja, 

kalo masih belom genting 

masih ada pasukan lain, 

seperti Kostrad, Raider yang 

bisa mengatasi, tapi kalo 

sudah tidak bisa diatasi baru 

kita di turunkan, seperti itu 

mbak itungannya, dan kita ini 

adalah termasuk pasukan 

nomor tiga di dunia mbak, 

gitu. Kopassus itu ya pasukan 

elit, termasuk ya, pasukan elit 

terbaik nomor tiga di dunia, 

itu menurut apa si, dari apa si 

dari ya pokoknya saya pernah 

baca lah, pernah tau. Mungkin 

mbaknya yang lebih tau lah 

kalo itu 

Emm kalo 

Kopassus itu ada 

lambangnya 

sendiri nggak? 

Lambangnya 

terus mottonya 

apa artinya apa, 

ada? 

Ada, pasti ada, semua Satuan 

itu pasti ada  

  

O beda ya tiap 

Satuan? 

Beda-beda, kalo kita itu 

Kopassus itu lambangnya 

terdiri dari tiga matra tadi ya, 

jadi kita itu Kopassus itu 

memiliki kemampuan baik 

darat, laut, udara, kita semua 

sudah dibekali, jadi 

lambangnya itu yang pertama 

itu, ada lambang pisau, kedua 

ada lambang jangkar, kalau 

pisau itu melambangkan umm 

kekuatan kita pada saat di 
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darat kita menggunakan pisau 

gitu, terus jangkar itu 

menandakan laut, atau kita 

punya kemampuan di laut, 

seperti penyelaman umm 

banyak juga dari kita itu 

mengikuti latian-latian Paska 

atau Pasukan Katak di Marinir 

sana, jadi kita dibekali 

kemampuan laut, terus 

kemudian sayap burung, itu 

menandakan kemampuan di 

udara, ya kita dilatih juga 

dalam penerjunan jadi kita 

dibekali umm infiltrasi 

menggunakan terjun paying 

gitu loh di udara, jadi 

lambang kita itu terdiri dari 

pisau, jangkar, dan sayap, 

dijadiin satu, itulah lambang 

dari Kopassus yang 

menandakan kita mengusai 

tiga bidang, atau matra tadi, 

darat, laut, dan udara. Kalo 

untuk mottonya si emm 

Kopassus tu mottonya ya 

berani, benar, berhasil, udah 

gitu aja mottonya 

Kalo pelajaran 

tertulis itu umm 

jadwalnya tu 

rutin nggak umm 

maksudnya tiap 

hari? 

Ya enggak, kalo tiap hari 

kegiatan itu tergantung 

jadwalnya satu minggu ada 

latihan apa nih misalnya, 

misalnya pembekalan itu 

pengenalan ilmu kesehatan 

umm satu minggu, berarti 

sebelum masuk ke praktek 

kita ada pelajarannya di kelas 

dulu dong itu seperti itu, 

pengenalan dulu sifatnya, 

setelah dikenalkan baru kita 

praktek, seperti itu, jadi nggak 

ada jadwal rutin tu nggak 
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tergantung kegiatannya apa 

Berarti nggak 

tiap hari ya? 

Enggak, biasanya kalo 

kegiatan gitu sekali doang 

teorinya, abis itu masuk 

langsung praktek 

  

Emm aku juga 

mau nanya nih, 

aku pernah baca 

dari peraturan 

pemerintah terus 

ada tertulis tu, 

prajurit 

diberhentikan 

dengan hormat 

dari dinas 

keprajuritan 

karena ada satu 

dan lain hal, tapi 

ada yang 

diberhentikan 

karena telah 

berakhirnya masa 

ikatan dinas itu 

maksudnya 

gimana kalo 

menurut 

abangnya nih? 

Ehem diberentikan secara 

hormat ya setau saya itu 

pernah sih di satuan itu, 

mengalami itu biasanya itu 

apabila prajurit tersebut sudah 

tidak aktif, atau mungkin 

karna dulu dia pernah 

kecelakaan terus dia cacat 

gitu, dan otomatis kan dia 

tidak bisa melaksanakan 

tugasnya secara maksimal, 

jadi dia dikasih pilihan kalo 

misalnya cacat total nggak 

bisa jalan ya pasti umm 

dipensiun dinikan atau 

istilahnya diberhentikan 

secara hormat, gitu atau 

mungkin ada prajurit yang 

setelah melaksanakan ikatan 

dinas, misalnya dia berhak dia 

ada kerjaan yang lebih mapan 

dibandingkan dengan dia 

menjadi seorang TNI, di luar, 

itu mungkin ada emm 

panggilan khusus, dia berhak 

mengajukan keluar dari TNI, 

dan itu termasuk 

diberhentikan secara hormat, 

tapi atas apa namanya ijin dari 

satuan juga, apabila 

pengajuannya di acc dia 

berhak tapi sesudah masa 

ikatan dinas habis ya, dan 

kalau diberhentikan secara 

umm apa tadi sih 

pertanyaannya? 

  

Diberhentikan Oo masa berakhirnya masa   
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karena telah 

berakhirnya masa 

ikatan dinas 

ikatan dinas itu maksudnya ya 

dia udah masuk masa pensiun, 

gitu ikatan dinas misalnya 

umur lima puluh tiga tahun 

bagi seorang Bintara, 

Tamtama, kalo sudah masuki 

masa umur 53 tahun berarti 

udah di, udah layak dipensiun, 

nah itu apa namanya, 

termasuk diberhentikan secara 

hormat, gitu loh 

Terus aku juga 

mau nanya nih, 

kan dari 

interview 

sebelumnya 

pernah bilang ada 

ikatan dinas 

untuk syarat 

menikah, nah itu 

maksudnya 

gimana? Emang 

ikatan dinas tu 

beda-beda? 

Kalau syarat menikah sih, 

dulu saya pernah bilang, 

mungkin saya apa sih ini saya 

ulangin lagi ya sepengetahuan 

saya, ikatan dinas itu bukan 

untuk, apa aturan nikah, 

enggak, kalo nikah itu sih 

tergantung satuan ya, 

misalnya satuan itu 

memberlakukan aturan, syarat 

atau nikah itu apabila sudah 

melaksanakan dinas selama 2 

tahun, nah prajurit diberikan 

kesempatan apabila mau 

mengajukan nikah, 

dipersilahkan tapi kalo 

misalnya masih setahun, atau 

belum 2 tahun genap ya 

mungkin belum diijinkan, gitu 

loh, kecuali ada keperluan 

mendesak atau mungkin 

sudah kejadian di luar nikah 

gitu ya, atau mungkin ada 

kejanggalan apa gitu, nah itu 

bisa dimajukan atau diberikan 

ijin, tapi ya termasuk 

itungannya pelanggaran, tapi 

kalo normalnya sih kalo sudah 

melaksanakan dinas 2 tahun 

disatuan boleh mengajukan 

nikah, tergantung prajuritnya 
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siap atau enggak gitu loh, kalo 

ikatan dinas buat nikah sih 

enggak ya, enggak ada ikatan 

dinas, dan semua aturan 

satuan tuh beda-beda, ada 

yang bahkan lima tahun dinas 

atau mungkin itungannya per 

pangkat, misalnya naik satu 

tingkat pangkat baru boleh 

nikah, itu kebijakan masing-

masing 

Kalo di tentara 

itu cutinya 

gimana? 

Prosedurnya 

maksudnya, ada 

nggak sih 

cutinya? Susah 

nggak? 

Cutinya ada, pasti ada dong, 

karna setiap instansi 

pemerintahan itu pasti ada hak 

untuk mendapatkan cuti, kalo 

di tempat saya di Satuan saya 

cutinya itu umm biasanya nih 

baru masuk dinas minimal 

satu tahun dulu nah kalo kita 

udah dinas satu tahun baru 

kita diberikan hak cuti dan itu 

cutinya diatur oleh seksi 

personilnya biasanya 

pertengahan tahun, jadi satu 

tahun itu Cuma dapat satu kali 

kesempatan cuti, ya pastinya 

ya itungannya, pasti kan satu 

tahun ada 12 bulan berarti kita 

dapetnya 1 bulan 1 hari jadi 

cuman 12 hari dapet cuti, gitu, 

sama kaya instansi-instansi 

lain sih biasanya begitu. Kalo 

susahnya sih enggak, kalo 

udah jadwalnya cuti ya pasti 

kita diberikan cuti karna itu 

udah menjadi hak kita, jadi 

nggak, susahnya itu kalo 

misalnya kita ada kegiatan 

luar umm latihan luar atau 

mungkin kita dapet tugas ya 

pasti kan menunggu, ditunda 

cutinya gitu, tapi tetap kita 
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akan dikasih cuti karna itu 

itungannya itu hak kita, gitu 

loh mbak 

Terus kalo nggak 

dikasih cuti, 

minta cuti gitu 

bisa nggak? 

Kalo nggak dikasih itu enggak 

ya, pasti dikasih, cuman dia 

bertahap, kita tuh dibagi 

berapa gelombang cuti, jadi 

kita nggak semuanya prajurit 

dicutikan, ntar kosong dong 

satuannya kalo asramanya 

kalo semuanya cuti, jadi 

dibagi misalnya umm bulan 

ini ada berapa orang gitu, kalo 

udah waktunya nanti seksi 

personilnya tu 

mengumumkan, “yak cuti 

tahun 2017 sudah dibuka, 

yang mau daftarkan cuti ada 

keperluan khusus silahkan 

mendaftar”, nanti diatur 

waktunya, gitu loh 

  

Terus kalo 

semisal ada 

keperluan yang 

penting banget 

misalnya ada 

saudara yang mau 

menikah itu 

gimana? Bisa 

langsung dikasih 

cuti, apa harus 

minta cuti? 

Nah kalo yang begitu kan 

pastnya dapet dong tapi 

sebelumnya kita tanya dulu, 

keluarga itu kapan acaranya 

gitu, jadi kita dari jauh-jauh 

hari sudah diberitau, “nanti 

tanggal sekian acara” jadi kita 

bisa mengajukan permohonan 

untuk cuti, misalnya adik 

nikah atau kakak nikah kan 

kita laporan, “ijin umm sodara 

saya ada yang umm acara 

pernikahan” kita langsung 

ajukan jauh hari sebelumnya, 

jadi kita bisa diatur dan kita 

bisa dikasih cuti, itupun 

cutinya cuman ya paling 

minimal tu tiga hari ya, kalo 

daerahnya jauh ya bisa satu 

minggu ya bisa, ya bersyukur 

banget dapat, ya pastinya kita 
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dikasi lah, karna itu kan masih 

keluarga kandung kita. 

Kecuali sodara, kalo sodara 

ada acara apapun kita nggak 

dapet, hanya keluarga 

kandung saja kita dapat ijin. 

Apabila ada keperluan 

mendadak atau mungkin ada 

misalnya kemalangan, duka 

cita pasti kita diijinkan, gitu 

loh mbak 

Umm dapet cuti 

satu minggu itu 

maksimal? 

Maksimal itu, itu dah paling 

maksimal, kalo udah diatas 

satu minggu itungannya cuti 

tahunan dong kalo itu kan 

hanya cuti ijin gitu loh, bukan 

cuti sih sebenarnya, ijin aja 

ijin gitu 

  

Kalo misalnya 

umm pernah 

nggak karna itu 

tadi, kepentingan 

yang mendesak 

gitu 

Ya pernah   

Bikin ini nggak, 

pernah kesel, bête 

gimana? 

Ya pernah, saya udah 

mengalamin satu kali emm 2 

kali bahkan saya nggak dapet 

cuti ya, pertama saya 

harusnya dapat cuti 2015 eh 

taunya saya dapat tugas 

kehormatan menjadi seorang 

apa umm ikut jadi atlit 

beladiri TaeKwonDo, itu tc-

nya di luar, dan jadi mau 

nggak mau kita nggak dapet 

cuti di dalm asrama gitu di 

dalam satuan dianggap 

hangus, tau, taunya setahun, 

begitu juga 2016 dapet 

kehormatan juga menjadi 

seorang ajudan Komandan 

satu tahun juga, hangus gitu 
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ya kesel sih kesel tapi udah 

resiko lah, jadi masing-

masing itu dah ada tugasnya 

masing-masing, kalo misalnya 

ada di asrama stand by pasti 

dapet cuti, kalo yang kita 

dapet tugas kehormatan di 

luar mau nggak mau kita 

jalanin kita nggak dapat cuti, 

gitu 

Kalo, kalo dah 

nggak dapet cuti 

gimana tuh, umm 

reaksinya 

gimana? 

Ya reaksinya   

Marah-marah 

sendiri 

Ya marah-marah sih   

Atau gimana? Enggak, cuman ya kesel sih 

juga, tergantung sih, kecuali 

kita nggak dikasi cuti karna 

kita apa namanya, kita di 

dalam asrama tapi kita nggak 

dikasih cuti pasti kita marah-

marah dong, karna itu hak. 

Tapi kalo kita nggak dikasih 

cuti karna ada tugas diluar, 

kepentingan diluar, ya udah 

resiko, udah lumrah aja gitu 

loh. “o”, karna kita udah siap 

aja kan, pasti kita kalo berat 

tugas kehormatan di luar pasti 

nggak dapat ya udah resiko. 

Mungkin nanti disananya 

pada saat, apa tugas disananya 

itu mungkin dapat kebijakan 

dari umm tempat kita latihan 

itu, “o ini dapat libur nih” 

paling dapat-dapat libur gitu 

aja sih, kalo cuti nggak dapet 
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Tempat              : Jalan Bukit Cassiavera Raya nomor 10 Bogor, Jawa Barat  

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Abang pernah 

nggak ngalamin 

stres, jenuh gitu 

apa tekanan gitu, 

pernah nggak 

ngalamin? 

Pernah dong pastinya, karna 

kan setiap pekerjaan itu kan 

nggak selalu menyenangkan, 

apalagi kalo udah dapet 

perintah dadakan, pada saat 

kita lagi di luar tiba-tiba ada 

panggilan dan kita harus 

segera karna sifatnya 

emergency  seperti itu, dan 

juga kita sering melaksanakan 

siaga baik itu di luar 

pengamanan maupun siaga di 

dalam, dan itu rasanya jenuh 

banget pada saat kita 

melaksanakan siaga karna 

menunggu kan, jadi nyari 

kesibukan sendiri biar nggak 

bosan, seperti itu mbak 

  

Perintah dadakan 

gitu contohnya 

apa misalnya? 

Ya misalnya kita tadinya libur 

tiba-tiba ada umm siaga satu 

di luar gitu kan, ada umm 

misalnya ada keributan atau 

emergency  di luar dan kita 

dibutuhkan untuk 

melaksanakan pengamanan, 

otomatis semua yang ada di 

luar dipanggil dong 

dikumpulin, jadi kita harus 

stand by apabila sewaktu-

waktu ada keadaan genting 

dan kita siap diturunkan, 

seperti itu mbak 

  

Tapi kan pastinya 

banyak kan 

anggotanya, terus 

kenapa yang libur 

Nah itu dia, karena jumlah 

personil dalam satu Batalyon 

itu kan nggak semuanya ada 

dalam basis, pastinya ada 
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itu nggak dibiarin 

libur? 

yang sedang melaksanakan 

sekolah atau dinas di luar atau 

ada yang melaksanakan tugas, 

jadi otomatis jumlah personil 

itu kurang, dan mau nggak 

mau ya yang terlibat di 

dalamnya yang masih 

statusnya di dalam asrama 

walaupun dalam kegiatan 

libur tetap dipanggil untuk 

melengkapi jumlah personil 

yang dibutuhkan, dan apabila 

sudah lengkap yang bagi tidak 

terlibat ya bebas mau 

melakukan apa aja apabila 

dalam keadaan libur, jadi kita 

ikutin surat perintah saja, 

seperti itu   

Emm pernah 

nggak ngerasain 

mager gitu? 

Misalnya lagi 

males, jenuh, trus 

tiba-tiba ada 

panggilan 

dadakan gitu? 

Atau pernah ini 

umm apa ya 

menyangkal gitu? 

Umm ya jenuh pasti lah, 

orang kan setiap kerjaan itu 

umm nggak selamanya 

menyenangkan, ada titik 

jenuhnya juga kita merasakan 

bosan, kegiatannya begitu-

begitu saja latihannya juga, 

apalagi kalo misalnya kita lagi 

di luar nih, misalnya kita lagi 

jalan sama seseorang kan, 

terus ada panggilan tugas dan 

status kita lagi nonton nih 

misalnya kan tiba-tiba ada 

panggilan mau nggak mau 

kita harus ngasi alasan gitu 

kan supaya tidak dipanggil 

lagi, jadi ya pernah sih 

melakukan kebohongan-

kebohongan kecil untuk ya 

biar nggak dipaksa untuk 

pulang gitu kan, tapi mau 

nggak mau harus alasan yang 

masuk akal juga, kadang sih 

walau perintahnya dadakan ya 
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kita dipaksa harus pulang, ya 

itulah resikonya. Kalo 

misalnya nggak emergency 

banget sih masih dimaklumin 

kalaupun kita kasih alasan-

alasan untuk menyangkal gitu. 

Seperti itu mbak 

Umm ya tadi kan 

bilang ya kalo 

nunggu 

kesibukan itu 

umm apa, 

ngapain gitu 

misalnya kaya 

main game apa-

apa gitu? 

Ya itu dia, kalo misalnya 

kesibukan, kan lagi sibuk, 

paling dengerin musik, setel 

musik, paling main game atau 

mungkin kegiatannya bersih-

bersih gitu kan, ya kesibukan 

lah biar nggak bosan, jenuh, 

apalagi kalo kita jaga sendiri 

kan otomatis nggak ada teman 

bicara ya, paling ya dengerin 

musik sama main game aja 

sih, kalo ada temennya sih 

asik kita bisa ngobrol, seperti 

itu tapi tidak melupakan tugas 

pokoknya siaga tetap siaga 

dilaksanakan, seperti itu mbak 
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Keaktifan 

diri 

 

 

 

Pelepasan 

secara 

mental 

 

 

Keaktifan 

diri 

Pernah nggak 

kalo udah ngerasa 

stres itu bisa 

sampe marah-

marah? Marah-

marah banget 

yang marah terus 

bawaannya 

Kalo marah-marah sih kalo 

nggak ada alasan sih nggak 

sih ya, apalagi kalo keadaan 

siaga terus kita jenuh atau 

bosan ya, kalo tanpa alasan 

yang buat kita marah, buat 

apa kita marah gitu, marah-

marah gitu sih apabila kita ada 

perintah double-double 

apabila kita ada perintah ini 

sedangkan kita sedang 

melaksanakan kegiatan ini 

terus ditambah lagi emm kita 

kadang marah-marah sendiri, 

dongkol ya, ya macem-

macem sih alasannya, 

tergantung alasannya, kalo 

cuman siaga terus kalo kita 

jenuh atau bosan ya nggak 
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sih, ya pernah marah-marah 

nggak jelas gitu kan, ntar 

dikira orang stres lagi haha 

Aku juga mau 

emm minta lebih 

jelasnya nih, kan 

dari interview 

sebelumnya juga 

pernah bilang 

kan, pernah 

mengalami 

situasi yang 

tertekan karena 

adanya tuntutan 

sama adanya 

perintah dadakan, 

itu situasi 

tertekan tu yang 

gimana tu? 

Maksudnya kan 

ada kerjaan ini, 

itu terus bisa 

bikin bingung, 

terus lupa ini 

yang satu belum 

dikerjaain, tiba-

tiba ada ini, itu 

gimana 

maksudnya? 

Tertekannya 

gimana? 

Ya tertekannya ya karna 

banyaknya perintah tersebut, 

sedangkan kita sudah 

diberikan satu tugas dan kita 

belum menyelesaikannya dan 

kita sudah datang perintah 

satunya, biasanya kan prajurit 

tu kan bingung kalo yang 

begitu, ibaratnya umm kerjaan 

satu aja belum selesai eh 

sudah masuk kerjaan baru, 

dan itu dituntut cepat ya, mau 

nggak mau pasti prajurit tu ya 

kesel ya bingung ya, 

sedangkan itu dituntut, 

biasanya sih umm kita itu, apa 

ya, kesel sih kesel tapi ya mau 

nggak mau harus dijalanin 

juga, karena itu tugas dan 

tanggung jawab, tapi tetap 

kita itu pasti umm ditekan ya, 

karna itu sifatnya tuntutan 

dari atasan harus diselesaikan, 

udah gitu 
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Keaktifan 

diri 

Berarti 

tertekannya itu 

bisa pernah 

sampai merasa 

stres gitu nggak? 

Ya pernah sampe stres sih 

pernah, karna belum tentu 

yang kita, apa yang dikasih 

perintah tuh kita sanggup 

menyelesaikannya, 

mengerjakannya, apalagi 

sudah ditambah lagi kerjaan 

baru, ya pastinya kita bingung 

dong, stres dong gitu loh, 

kecuali kita sanggup, atau 

mungkin masih umm apa 
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namanya masih di dalam 

kemampuan kita lah, tapi 

kalau sudah di luar batas 

kemampuan ya, ya siap-siap 

aja, kita siap terima resiko 

kalo kita tidak bisa 

menyelesaikannya, gitu 

 

 

 

 

E3  

 

 

 

 

Penerimaan 

Umm terus 

saking banyaknya 

tuntutan itu 

pernah nggak 

sampe pusing 

terus sakit terus 

atau merasa mual 

gitu, pernah 

nggak? 

Emm nggak pernah sih kalo 

yang kaya gitu ya, tergantung 

kerjaan apa dulu nih yang 

dikasih, kalo kerjaannya di 

depan layar, atau mungkin 

mencari-mencari informasi ya 

pasti itu kita mumet lah, 

pusing kan, kalo kerjaannya 

hanya apa sifatnya tugas umm 

lapangan masih di, apa 

namanya masih di dalam, 

dalam apa namanya, koridor 

kita ya pasti kita bisa 

menyelesikannya, pasti 

perintah itu juga nggak ngasi 

perintah yang nggak di luar 

lah, nggak, masih konteksnya 

kita masih bisa 

melaksanakannya atau 

mungkin mengerjakannya, 

tapi ya karna tugas yang 

terlalu banyak diberikan ya 

pasti mumet, pusing, kesel, ya 

begitu, belum lagi ditambah 

tuntutan harus selesai 

sekarang atau mungkin nanti 

ditunggu pasti tekanan itu 

pasti ada yang begitu, kalo 

sampe mual sakit ya nggak, 

karna kita sudah dilatih siap 

mental lah kita, begitu aja 

mbak 

  

Pernah nggak 

umm saking 

banyaknya juga 

Enggak lah kalo kaya gitu 

mah, kalo tentara tugasnya 

apa sih, gitu loh, kebanyakan 
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itu bisa jadi 

sering lupa, terus 

mikirnya lama 

itu, pernah 

nggak? 

di lapangan doang, kecuali 

orang staf di kantor, dikasih 

kerjaan, ngetik ini lah, nyari 

ini lah, apa namanya yang 

buat laporan, nah itu pasti dia 

mumet yang begitu tuh, kalo 

kaya saya ini kalo di lapangan 

doang ya kerjanya latian, 

latian, dan latian aja, kalo 

saya sih apa sih, nggak ada 

dikasih tugas-tugas berat kalo 

di lapangan itu hanya kita 

tuntutannya latian yang 

semangat, serius, udah yang 

penting kita tugasnya umm 

ehem lancar, baik, yaudah 

dianggap berhasil, gitu doang 
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Keaktifan 

diri 

Emm udah sih 

gitu doang 

wawancaranya, 

udah  

Oh iya mbak, makasi mbak   
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Verbatim Subjek 2  

Wawancara 1 

Tanggal, waktu : Selasa, 7 November 2017, 20.10 WIB 

Tempat              : Kediaman subjek, Ungaran, Kabupaten Semarang 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Mas namanya 

siapa? 

AN   

Panggilannya? A   

A, usianya berapa 

mas? 

23 taun   

Aslinya orang 

mana? 

Semarang    

Orang Semarang, 

sekarang 

pangkatnya apa? 

Masih PRADA    

PRADA itu apa? PRADA tu Prajurit Dua   

Prajurit Dua ya E’em   

Sekarang dinesnya 

dimana? 

Di KODAM IV 

DIPONEGORO  

  

Umm ya. Kalo 

boleh tau kenapa 

pengen jadi Tentara 

ik mas? 

Ya karna pekerjaan    

Umm Dan karna orang tua juga 

Tentara, jadi meneruskan 

to 

  

Emm maksudnya 

kayak cita-cita gitu 

E’em   

Gitu apa? Emm cita-cita ya juga, 

keluarga saya kan banyak 

  

Kalok boleh tau lagi 

ni, Tentara tu 

menurut masnya tu 

apa si? 

Ya Tentara ya Tentara 

Nasional Indonesia to 

mbak hehehe 

  

Emm gitu ya hehe, 

trus Tentara tu ada 

apa aja? Tentara 

yang TNI AD lho? 

Maksudnya korpnya gitu?   

Kan kayak, ya Iya, ada Perbekalan    
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mungkin kayak gitu 

ya 

He’em Ada Penerangan kayak 

fotografer-fotografer 

  

Ha’a Kesehatan juga ada, 

bagian masak juga ada, 

bagian kendaraan juga 

ada, minyak juga ada, 

udara juga ada 

  

Umm Udaranya darat itu juga 

ada, bagian tank juga ada, 

bagian meriam juga ada, 

ya banyak multifungsi 

semua ada 

  

Oo terus kan apa 

kayak misalnya 

infanteri, trus zipur 

itu tu masuknya  tu 

apa namanya?  

Infanteri itu dia pasukan 

ya infanteri itu berarti dia 

satpur, satuan tempur, 

kalo kayak zipur, kayak 

kavaleri itu banpur, 

bantuan tempur, karna kan 

mereka pake kendaraan, 

mereka pake apa namanya 

mereka pake senjata, kalo 

yang infanteri itu kan dia 

jalan, dia memang 

ditugaskan ber-berjalan 

kaki waktu di perbatasan-

perbatasan gitu lho. Kalo 

yang lainnya itu kayak 

zipur, kayak kavaleri itu 

banpur. Bamin juga ada, 

Banmin. Banmin itu 

  

Apa itu? Administrasi ya kayak 

saya itu di staff itu ya 

administrasi, banmin 

  

Banmin E’em   

Itu ee kan masnya 

di KODAM to 

dinesnya 

E’em   

It-apa banmin tadi 

itu masuknya itu di 

kantornya yang ikut 

Saya tu jajaran bawahnya 

KODAM. Jadi KODAM 

itu aslinya sendiri, saya di 

  



i 
 

di KODAM apa 

kayak batalyon 

sendiri gitu?  

bawahnya KODAM lagi 

yang namanya Bek’ang 

gitu lho. Kalo di daerah 

lain itu semisal KODAM 

III gitu ya 

Masnya tadi di apa? 

Banmin ya? 

He’em   

Banmin tu ada 

kegiatan rutinnya 

nggak? 

Ya ada   

Apa misalnya? Ya kegiatan rutinnya 

sama kayak KODAM  

  

Oo ikut gitu Ikut   

Oo Tetep ikut. Jadi ya kalo di 

daerah lain pun kalo 

semisal kayak hari Selasa 

apel bersama, olahraga ya 

ke KODAM semua, gitu 

lho. Kalo di daerah lain 

kan tempatnya pisah-pisah 

ya pada ke KODAM, kalo 

di sini kan jadi satu  

  

Emm Yang pisah-pisah aja jadi 

satu, apalagi yang satu 

  

Satu Satu lingkup, gitu lho. 

Tetep sama. 

  

Terus kalo per-per, 

apa tadi namanya 

yang kayak 

Bek’ang, terus apa 

tadi tu, itu tu ada 

ininya lagi nggak, 

kayak 

Bawahnya apa gitu?   

Kayak harus emm 

harus ikut wajib 

kayak latian apa 

gitu?  

Ya ada   

Ada? Ada   

Apa kayak apa itu? Ya kayak pengenalan 

kemarin LCR itu, LCR itu 

apa namanya kapal itu 

lho, kapal air, kan 
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Bek’ang itu ada sendiri 

emm markas air gitu lho, 

dad, jadi dia apa namane 

kui Denjasa Ang Air-ang, 

Angkutan Air, jadi dia 

harus ikut pelatihan itu 

sendiri khusus orang 

Bek’ang aja itu. Ya yang 

lain mungkin ada, cuma 

kan saya nggak tau. Jadi 

setiap Satuan itu punya 

apa namanya, kelebihan 

sendiri-sendiri. Tapi 

kadang ada yang nanti 

harus semua satu 

KODAM apa 

Lha kalo yang satu 

KODAM itu 

misalnya apa 

latiannya apa? 

Ya kayak apa ya kayak 

nembak gitu apa, semua 

kan harus ikut itu  

  

Terus tadi kan 

masnya bilang 

“bawah, ada 

bawahnya Bek’ang” 

nah itu apa? 

Kayak Tepbek. Tepbek, 

Denjasaang, Angair, ada 

Dan apa Denhar. Sekalian 

nggak Denhar itu apa-apa 

  

Ya nggak pa-pa Den-Denhar itu 

Peliharaan jasa Indenhar, 

jasa In, jasa Intendan itu 

kayak masak, ya masak-

masak dapur itu-itu dari 

dapur, dari tenda, terus 

apa namanya, kayak 

bencana-bencana gitu kan 

pasti ikut itu, kalo 

Tepbek, Tepbek itu dia 

mengurusi perbekalan, 

Kaporlap- Kaporlap itu 

baju-baju, sepatu, dan 

lain-lain se satu KODAM 

ini 

  

Umm Yang ngurus Tepbek itu, 

minyak, gitu. Kalo 
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Denjasaang, kendaraan 

sama kapal. Kalo yang 

kapal itu Ang air itu 

Satuannya ada di Jepara 

sekarang, baru kantornya 

Terus masnya tu 

mulai jadi Tentara 

tu taun berapa 

berarti? 

2014    

2014, berarti ini tiga 

taun ya? 

Tik-ya tiga taun   

Ha, ikatan dinasnya 

berapa taun 

masnya? 

Satu taun setengah, dua 

taun lah 

  

Dua taun? E’emm   

Kalo kayak di 

KODAM gitu, 

setauku kan kalo di 

batalyon tu ada 

Tau dari mana?   

Hehehe ya 

sebelumnya 

wawancara  

Hahaha   

Ada yang lima ada 

yang tiga, nah kalo 

di KODAM tu bisa 

sampe lima gitu 

nggak? Lima apa 

kan yang maksimal 

sepuluh 

Itu   

Sepuluh taun tu Tergantung kayak 

Kepalanya atau 

Komendannya ya, kalo ya 

tergantung itunya sih. 

Kadang juga ada yang 

baru masuk juga suruh 

apa cari istri apa-apa ya 

ada, satu taun dinas, ya 

ada   

  

Lha ini masnya 

berarti udah berapa 

taun? Dah dua taun 

ini? 

Ya udah dua taun ini   



i 
 

Lha terus menurut 

masnya tu ikatan 

dinas tu buat apa?  

Ya buat itu berkeluarga to   

Ha? Buat berkeluarga, buat 

apa namanya. jadi dia tu 

kayak mau hidup di luar 

gitu lho, mau hidup di 

luar, kalo batalyon itu 

kan, setau saya lho, kalo 

batalyon itu ya dua taun 

ya dua taun, tapi nanti 

kalo mau mengajukan 

menikah apa-apa ya 

tergantung Komendannya 

lagi gitu lho.  Jadi 

menurut saya itu sama aja   

  

Terus kalo 

tergantung 

Komendannya, itu 

ndak ya di KODAM 

punya aturannya 

sendiri gitu buat 

ikatan dinasnya? 

Beda-beda itu   

Beda-beda? Beda-beda, kan setiap 

Satuan punya Kepala, 

punya Komandan sendiri, 

kayak saya Bek’ang 

  

Kalo masih ada 

ikatan dinas tu 

tugasnya apa sih 

mas? 

Menurut saya sama aja ya   

Sama aja gimana? Apalagi kalo masih muda 

itu sama aja 

  

Emm lha ini mas’e 

tugasnya apa ini? 

sekarang  

Kalo saya kan sekarang 

Ajudan ya kemana 

Komandan pergi ya saya 

ikut, gitu 

  

Emm jadi Ajudan 

berapa lama? 

Jadi Ajudan satu taun 

setengah 

  

Satu taun setengah, 

terus kalo masih 

ikatan dinas tu 

Tergantung lagi sama 

Komandannya kalo itu, 

saya nggak pernah cuti  
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dapet cuti nggak? 

Apa dapet libur 

gitu? 

Hah? Sama sekali nggak pernah   

Ngajuin cuti? Nggak pernah juga   

Dikasih cuti? Nggak pernah juga   

Teru nek meh cuti 

piye? 

Lha cuti mau kemana, 

mbak? Hehehe  

  

Hehe ya maksudnya 

cuti kalo ada hal 

yang mendesak 

banget? 

Izin, nggak cuti, beda lho   

Oo lha kalo cuti 

biasanya berapa 

2 hari   

Berapa hari minimal 

maksimal? 

2 hari paling lama paling   

Maksimal? Maksimal, minimal ya 

nggak dikasih itu minimal 

hehehe 

  

Kalo misal nggak 

dikasih cuti? 

Ya mau apa, kita nggak 

bisa apa-apa semua 

tergantung Pimpinan, ya 

nggrundel  

  

Nggrundel. Terus 

kalo ikatan dinasnya 

udah selesai ada 

tugas baru lagi 

nggak? Apa tetap 

lanjut sebelumnya? 

Sama aja, itu paling 

gimana ya menurut saya 

itu setiap Pimpinan itu 

kan beda-beda, kadang 

ada yang, Pimpinan yang 

liat itu ya umur apa-apa 

gitu lho, jadi “halah masih 

muda, halah masih muda, 

masih muda itu”, kalo pun 

tua, tua tapi junior, ya 

sama aja, wong paling 

junior di’nyek, ya tetep 

aja di suruh ini-itu, ini-itu 

lah  

  

Masnya kan tadi 

pangkatnya Prajurit 

Dua ya? Lha 

menurut masnya tu 

berat nggak 

Kalo orang sipil tau lihat, 

pasti berat, tapi kalo 

dijalani, dinikmati, nggak 

ada beratnya 

 

 

E3  

 

 

Penerimaan 
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tugasnya Prajurit 

Dua tu sebagai 

Prajurit Dua? 

Beratnya gimana? Ya kalo saya menurut 

saya nggak ada yang 

berat, kalo, kalo apa 

namanya, mungkin dia 

nggak menikmati atau dia 

banyak ngeluh ya bisa aja 

itu jadi berat, kalo saya 

sih selama ini menikmati 

saya 

  

Umm terus ada 

resikonya nggak 

kalo masih ikatan 

dinas gitu? 

Ya pasti ada   

Apa? Resikonya ya karna kita 

kan masih ikatan dinas itu 

kan masih istilahnya itu 

kan masih baru kan masih 

banyak juga senior-senior 

kan, uhuk, ya resikonya 

ya ini ya masih rahasia sih 

hehehe. Ya ada lah mbak 

pokoknya 

  

Ya ya ya, oke Semua tu enteng kok 

mbak kalo dinikmati hehe  

E3 Penerimaan 

Awal-awal jalanin 

tugas gitu, berat 

nggak? 

Enggak    

Kenapa nggak? Ya karna saya kan 

menikmati banyak 

temennya gitu lho, saya 

mikir kan nggak saya aja 

yang sakit gitu lho, semua 

kan, kan apa namanya, 

kebetulan saya tu 7 orang 

masuk bareng itu ke sini 

itu, kayak setiap apa 

setiap masuk Satuan baru 

tu kan mesti orientasi, ya 

kayak, kayak mbak’e lah 
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i 
 

kalo orientasi kalo masuk 

apa namanya baru masuk 

kuliah, maba atau gimana 

itu kan kayak dikerjain-

kerjain itu kan wajar, kalo 

saya ya menikmati aja, 

orang temennya banyak, 

orang nggak cuma saya. 

Kadang ya waktu waktu 

apa kejadian itu tegang, 

tapi waktu sesudah itu ya 

ketawa-ketawa, sesudah 

itu   
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Penerimaan 

Umm  Malah saling ejek 

biasanya itu, biar apa ya, 

biar nggak stres lah, 

ketawa-ketawa malah ya 

sharing-sharing emm 

ejek-ejekan biasa lah biar 

nggak stres 

 

 

 

 

E7  

 

 

 

 

 

Pelepasan 

secara 

mental 

Terus selama 3 taun 

ini 

He’em   

Pernah stres nggak 

sama kerjaannya? 

Kalo stres sama kerjaan 

sih ya pasti pernah ya, 

mbak, karna saya kan 

pernah sebelumnya kan 

saya pernah pegang 

Administrasi Minyak itu 

kan harus rekap data 

rekap data itu stres biasa 

sih kerjaan, yang lain 

nggak ada  

  

Nggak ada ya, ee 

stresnya tu kayak 

apa sih mas, kayak 

pusing apa  pengen 

marah terus 

bawaannya apa 

gimana? 

Ya stresnya ya karna kan 

jarang tidur, apalagi 

waktu rekap data bulanan 

apa TW 1, TW 2, TW 3, 

semesteran gitu kan 

banyak itu kerjaannya. Ya 

hawanya ya pengen marah 

tapi marah sama siapa, 

masa marahin orang ya 

nggak, ya paling sharing 
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sama temen, apa keluar, 

apa gimana lah gitu. Masa 

saya yang stres, mbak’e 

sing tak marahin, kan yo 

ndak 

dukungan 

emosional 

dari orang 

lain 

Terus pernah nggak 

tiba-tiba dapet tugas 

apa kerjaan 

Dadak’an   

Dadak’an gitu? Ya itu nggak pernah lagi, 

mbak. Sering hehe 

  

Sering  Sering   

Terus gimana 

caranya biar bisa 

selesai gitu lho? 

Ya sebisa mungkin cepet, 

mbak, karna kan kita tu 

awal tu dah didoktrin apa-

apa tu cepet. Kayak 

semisal masih tidur, kayak 

steling lah itu kan 

pengenalan kita pertama 

alarm steling itu lho 

  

Steling tu apa? Jadi kita tidur, tau-tau kita 

di alarm terus kita harus 

pakaian lengkap gitu lho, 

dalam waktu berapa detik 

itu 

  

He’em he’em he’em Dari makan dari itu kita 

kan dah didoktrin, gimana 

caranya biar kalo ada 

perintah itu harus cepat, 

cepat nggak berarti kesusu 

lho ya 
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Keaktifan 

diri 

Terus pernah nggak, 

pernah ngerasa 

kayak apa ya 

Uhuk   

Males apa bosen 

sama kerjaannya? 

Kalo bosen Alhamdulillah 

belom ya, mbak, ya saya 

kan masih baru jadi belom 

pernah ngerasaian, ga 

ngerasa bosen atau apa 

  

Males, pernah 

males nggak? 

Males, ya males-males 

yang wajar lah,  

  

Oo Kadang kan masih 

ngantuk gitu lho, males  
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Ha tadi kan di awal 

aku nanya pengen 

jadi Tentara karna 

cita-cita lah ya 

katakanlah, terus 

sebelumnya tu 

masnya udah tau 

belom resikonya 

jadi Tentara tu apa? 

Ya saya kan udah di 

lingkup Tentara kan dari 

kecil, jadi 

  

Udah tau semua Emm udah tau lah, kalo 

yang ini itu ini nggak 

perlu diomongin lah, dah 

tau 

  

Terus kalo lagi 

stres, lagi stres terus 

kayak marah-marah 

gitu ya 

He’em   

Lha biasanya 

ngapain? 

Main    

Main? He’e ngajak main letting 

atau temen, ngajak 

nongkrong, kalo nggak ya 

main game apa tidur aja 

lah hehe 

E7  Pelepasan 

secara 

mental 

Ndak ya masnya tu 

ini ada kan biasanya 

di kantor-kantor 

gitu kan ada tugas 

siaga apa, apa 

namanya piket itu  

He’em   

Pernah juga? Nggak pernah lagi, sering 

hehe. Nggak piket jadi 

piket sering juga  

  

Dulu sebelum jadi 

Tentara tuh awal 

pendidikannya 

berapa lama, mas? 

Pendidikan pertama 5 

bulan, pendidikan tahap 2, 

3 bulan  

  

3 bulan? He’em jadinya 8 bulan   

Oo setaku 9 bulan 

lho? 

9 bulan yang Bintara   

Oo beda-beda to? He’e    

Tiap pangkatan? He’e Bintara itu   
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Kecabangannya 4 bulan,  

He’e Dia masuk dulu sebulan 

baru Tamtamanya masuk 

  

Oo lha kalo 

Perwira, berapa 

bulan? 

Kalo Perwira malah saya 

nggak tau 

  

Nggak tau? Kayaknya 10 bulan   

Oo kirain sama Enggak, beda semua, 

mbak 

  

Itu tiap 5 bulannya 

ngapain, tiga 

bulannya ngapain? 

Lima 5 itu dasar militer 

semua dipelajari 

  

He’em  Kalo kecabangan itu kan 

kita udah di cabangan ke 

Satuan-Satuan, Satuan 

masing-masing, kayak 

infanteri, satpur, banpur, 

banmin 

  

He’em Jadi kalo yang udah dapet 

banpur ya dia mendalami 

banpur itu aja selama 3 

bulan  

  

Emm berarti sisa 

yang 3 bulan tu 

khusus buat nanti 

kayak mau kemana 

gitu ya? 

Iya, ya kayak arahnya dia 

mau kemana lah, dia mau 

ke itu ya semua dibekali 

pelajaran yang Satuannya 

itu 

  

Emm lha setelah 

yang 5 bulan itu, 

kan udah semua nih 

rata gitu to, terus 

tiga bulan, itu nanti 

dibagi per 

kelompok nggak? 

Ini ke sini, ini ke 

sini 

Iya, kadang juga kayak 

semisal ya 

  

He’em  Zeni nggak ambil personil 

ya kadang juga kosong, 

Zipur itu lho, Zeni, itu 

aslinya Zeni namanya, 

Zeni, Zipur itu Zeni 

Tempur, Zipur, Zidam itu 
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dah beda. Jadi kadang 

juga nggak ambil orang 

juga ada 

Maksudnya? Ya kadang cuma infanteri 

aja juga bisa, in, abis 5 

bulan itu lho 

  

He’em Langsung kan 

kecabangan, itu nggak 

semua Satuan itu ngambil, 

kadang juga kosong, gitu 

lho 

  

Emm  Kalo infanteri pasti 

ngambil, karna kan 

batalyon kan banyak, 

Yonif 

  

 

Wawancara 2 

Tanggal, waktu : Jumat, 17 November 2017, 19.22 WIB 

Tempat              : Kediaman subjek, Ungaran, Kabupaten Semarang 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Mas waktu itu kan 

nyebutin apa emm 

dua ri emm 

mulainya itu 2014 

udah 3 taun, lha 

2014 itu ndaftar apa 

dilantik, gitu? 

2014 ndaftar, dilantiknya 

2015 

  

Oo jadi sekitar 2 

taun ya? 

Iya   

Berarti ndak nggak 

3 taun to? Waktu itu 

aku bilang 3 taun 

Enggak   
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Verbatim Subjek 3 

Tanggal, waktu : Jumat, 22 Desember 2017, 09.40 WIB 

Tempat             : Batalyon 4/11 PANDAWA Salatiga, Kabupaten Semarang 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Bang namanya 

siapa? 

Nama saya Letnan Dua 

Infanteri RA 

  

Usianya berapa 

bang? 

Usia mau 24 masih 23 

sekarang 

  

Umm  Bentar lagi 24   

Asalnya dari mana 

bang? 

Asal, saya lahir besar di 

Bali tapi orang tua asli 

Magetan, jadi ya masih 

sukunya suku Jawa, 

Magetan ikutnya bapak 

  

Umm pangkatnya 

apa tadi maaf 

Letnan Dua   

Letnan Dua Iya   

Berarti dari 

AKMIL ya? 

Iya dari AKMIL, saya 

Biturat 2016 

  

Oo lulusnya itu? Iya lulusnya, saya lulus 

TNT 26 Juli 2016 

  

Sekarang dinasnya 

di? 

Di YONIF MEKANIS 

4/11 PANDAWA, di 

Kostrad 

  

Umm terus kalo 

boleh tau kenapa 

sih pengen jadi 

Tentara? 

Oh umm alasan pertama 

jadi Tentara tuh, yang 

aslinya ya, yang aslinya 

tuh tentu kita nyari kerja 

ya sebagai umm apa 

sebagai manusia normal 

kita kan nyari kerja, nah 

setelah lulus SMA tuh 

saya mikir kalo saya 

ngelanjutin kuliah saya 

membebanin orang tua 

saya, karena orang tua 

saya jujur bukan orang tua 

yang umm mampu juga, 

makanya saya milih 

“yaudah masuk Tentara 
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aja”, karena latar belakang 

orang tua saya juga 

Tentara. Ya kalo dibilang 

kan Tentara tuh apa untuk 

berbakti kepada Negara 

dan Bangsa begitu, tapi ya 

itu lah. Dari sisi 

psikologinya 

manusiawinya pasti kan 

kita pengen nyari kerja, 

pengen nyari kerja jadi 

Tentara, yaudah jadi 

Tentara kita abdikan kita 

sebagai umm apa 

pengabdi kepada Nusa 

dan Bangsa 

Umm kalo di 

AKMIL itu 

sekolahnya berapa 

taun? 

Oh AKMIL itu dari taun 

2011, ulangi, dari taun 

2009 sampe sekarang 

2017 itu 4 tahun, 4 tahun.  

Dulu sempet dari tahun 9, 

9 berapa saya lupa itu, itu 

dia hanya 3,5 tahun, 

karena tidak mengambil 

umm vokasinya, D4nya. 

Nah dari tahun 2009 itu 

lulus 2011, 2012 sampe 

2017 itu dia mengambil 

vokasi umm vokasinya 

tuh kalo dibilang Sarjana 

pun kurang SKSnya tapi 

dari AKMIL umm 

namanya Sarjana Terapan 

Pertahanan, 4 tahun 

  

4 tahun itu kalo 

misalnya kan kalo 

kuliah nih D3, D4, 

S1, nah itu tuh kaya 

S1 apa gimana? 

Umm ngambilnya gitu? 

Ngambil S1nya? 

  

E’em kaya Oh jadi gini, umm jadi 

kan dari taun pertama 

sampe taun ke 4 itu, itu 
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kita di masukkan materi 

umm yang berhubungan 

dengan SKS Kemiliteran, 

jadi yang ada di AKMIL 

itu umm staff 

pendidikannya itu dia 

membuat SKSnya itu 

tergabung antara materi 

Militer dengan materi 

umum, Sosial seperti 

contohnya kalo saya kan 

ngambil Manajemen umm 

Pertahanan ya 

Manajemen, itu ada materi 

seperti apa sih kalo di 

materi Ekonomi tuh, ya 

itu lah yang pada 

umumnya ada di umm apa 

di kelas luar itu digabung 

di masukkan ke pelajaran 

saya, jadi selama 4 tahun 

itu kalo dihitung jumlah 

SKSnya itu mendekati 

umm D4, ulangi, 

mendekati S1 tapi tidak 

mencukupi ke S1 

makanya namanya 

Vokasi, Sarjana, jadi tetep 

apa masih D4 pas di luar. 

Soalnya kalo mengambil 

S1 itu kan harus 

melanjutkan ke 

Universitas luar untuk 

ngelengkapin SKS baru 

menjadi S1 

Berarti lulusannya 

apa nih? Gelarnya 

gitu? 

Sarjana    

Sarjana  Dari AKMIL itu namanya 

Sarjana Terapan 

Pertahanan. Karena saya 

menyelesaikan skripsi. 
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Tapi kalo di luar, ikut saya 

kembali lagi di luar, 

SKSnya itu kurang 

Dulu sebelum di 

AKMIL, itu 

pendidikannya 

berapa lama? 

Maksudnya?   

Umm kan kalo 

Bintara tuh delap eh 

8 bulan  

Iya itu di AKMIL itu 4 

tahun 

  

Oo  Di AKMIL itu 4 tahun   

He’e Setelah lulus 4 tahun itu 

baru dapet umm lulus 

dengan pangkat Letnan 

Dua dengan gelar Sarjana 

Terapan Pertahanan lanjut 

ke Kecabangan selama 5 

bulan, nah itu saya 

menghabiskan hampir 

waktu setaun lah, dari 

2016 pertengahan sampe 

2016 akhir terus dari 2017 

awal sampe 2017 

pertengahan kemarin saya 

itu ada ngambil spes apa 

ngambil spesialisasi gitu 

loh lah, pelatih, kaya 

Titel, kaya apa ngambil 

umm apa kualifikasi 

kemampuan gitu, ya 

setaun lah 

  

Setaun  E’em jadi total saya 

menghabiskan kehidupan 

di yang namanya 

pendidikan tu 5 taun, baru 

masuk sini  

  

Kalo TNI itu menu 

menurut abang tuh 

apa sih? 

TNI?   

Iya  Ya, TNI tu ya TNI   

Udah gitu aja? Ya nggak bisa, gimana ya 

di liatnya ya? Ya orang 
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melihat TNI dari dari dulu 

sampe sekarang ya itu 

tetep TNI ngerti nggak 

maksudnya? Nggak ada 

yang berubah TNI itu, 

karna kan Panglima TNI 

selalu bilang, “TNI itu 

satu-satunya organisasi 

yang nggak akan bisa 

dibeli”, jadi sampe kapan 

pun TNI itu ya akan tetep 

diKomando-in sama 

Panglima TNI tapi tetep 

sesuai perintah Panglima 

tertinggi yaitu Presiden, 

jadi ya jati dirinya TNI 

tetep TNI, nggak bisa 

syarat oh TNI nih akan 

berubah sesuai dengan 

jaman oh nggak bisa, TNI 

tuh nggak akan berubah 

dengan jaman, tapi akan 

umm mengikuti jaman, 

maksudnya gini, jaman 

dulu kita bertempur untuk 

make ada yang, pernah 

baca sejarah kan ya? Kita 

make apa 

Kalo TNI AD tuh 

ada apa aja sih 

bang? 

Maksudnya? Ada apanya?   

Ada Infanteri E’emm    

Kavaleri gitu Oo gitu   

Ada apa aja sih? Umm Angkatan Darat itu 

ada berapa Kecabangan 

ya? Sorry-sorry lupa, saya 

cari dulu 

  

Iya he’em TNI AD itu ada beberapa 

Kecabangan, hampir umm 

11an ya. Yang pertama itu 

pasti Infanteri, Infanteri 

itu Pasukan intinya 
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Angkatan Darat, kita umm 

pelopornya Infanteri itu, 

kita yang maju paling 

depan, itu Infanteri itu 

masuknya ke Satpur, 

Satpur itu hanya ada 1 

Infanteri, umm di Satpur 

itu dibantu dengan 

Banpur, Satbanpur 

namanya, ada Kavaleri, 

Zenmin, Arhanud, Artileri 

Medan, Penerbad, 

kemudian, yak itu, itu 

Satbanpur. Nah Satbanpur 

itu dibantu dengan umm 

Sat umm Satadministrasi, 

Satuan Administrasi. Ada 

Ajen, ada Hukum, ada 

Keuangan, ada Topografi, 

ada Perbekalan, ada umm, 

Hukum tadi udah ya? 

Hukum, Hukum, ada 

umm, emm, Polisi Militer, 

yang tadi dateng itu, Polisi 

Militer itu aa Kecabangan 

juga. Itu mereka 

menjalankan Tupoksinya, 

tugas pokoknya itu sesuai 

dengan Kecabangan 

masing-masing misalkan, 

Infanteri kita apa tugas 

pokoknya, Kavaleri tugas 

pokoknya apa, Hukum 

tugas pokoknya apa, Polisi 

Militer tugas pokoknya 

apa, itu punya masing-

masing jadi punya udah 

punya bagian masing-

masing, bukan artian kita 

Infanteri ini meng-cover 

semua pekerjaan nggak 

juga, kaya Ajen ni kan 
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ada, Ajen sini kan adanya, 

Bekang ada, udah punya 

tugas pokoknya masing-

masing. Punya 

keahliannya masing-

masing lah gitu 

Terus kalo 

abangnya ni 

tugasnya di sini 

apa? 

Umm saya?   

He’em Saya jabatan sebagai 

Danton 2, Danton 2 

Kompi Mekanis A, itu 

kantor Kompinya di sana. 

Nah di Kompi saya itu ada 

132 prajurit yang nyata, 

umm saya berada di 

bawah Komandan Kompi 

saya, terus ada umm di 

atas saya lagi ada Danton 

1, jadi urut-urutannya 

Danki, Danton 1, Danton 

2. Tapi berhubung Dankin 

saya ke luar negri, Danton 

saya itu merangkap Besad 

jadi saya sekarang di 

tertua di Kompi, jadi 

kerjaannya bukan ini 

bukan nge-bos sih  

  

He’em he’em Jadi kerjanya kita ya 

sesuai jadwal aja, ada 

jadwal masuk kita 

laksanakan umm kerjakan 

sama anggota di Kompi, 

Kompi tu kan unsur 

pelaksana. Ya kadang kita 

bisa sebagai bapak, 

kadang bisa sebagai 

Komandan, kadang bisa 

sebagai umm kakak, 

kadang bisa sebagai 

temen, ya nggak kaku-
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kaku juga sih, tugasnya 

seperti apa, ya kalo di 

Batalyon ada tugas yang 

saya umm apa yang di 

kasihkan ke saya ya saya 

kerjakan gitu loh. Kalo 

nggak ada tugas, berarti di 

situ salah. Kalo nggak ada 

tugas yang di kasih ke 

saya berarti di situ yang 

salah, gitu 

Kalo umm tadi kan 

bilang tertua itu 

maksudnya sesuai 

usia  

Emm    

Apa pangkat gitu? Kalo Tentara itu   

He’e  Dihitung per umm ma, 

melalui kepangkatan, 

dilihat dulu 

kepangkatannya apa, umm 

lama dia menjabat 

pangkatnya itu, kalo 

sama-sama pangkat, 

TNTnya kapan, 

maksudnya TNT tu kapan, 

kapan dia naik pangkatnya 

duluan, itu yang lebih 

tertua, dan kita kan Lettu, 

Danton, Danton 1 saya 

kan Lettu, saya masih 

Letda, jadi saya 

rujukannya ya di bawah 

Danki sama Danton 1, tapi 

karna Danki saya nggak 

ada, Danton 1 saya nggak 

ada jadi saya ada apa-apa 

pasti saya yang dipanggil 

dari umm apa, dari 

Kompi. Jadi ya ba apa ya 

dijadikan tertuanya gitu 

lah, menggantikan posisi 

Danki, ada anggota 
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kepentingan apa saya 

yang dipanggil, ada umm 

Danyon mau manggil 

Danki karna nggak ada 

bosnya saya yang 

dipanggil, bukan 

maksudnya jadi bos loh ya 

He’em he’em Maksudnya kalo di, di 

Tentara semakin tinggi 

pangkat kita semakin 

banyak tanggung 

jawabnya, jadi kalo orang 

bilang semakin tinggi 

pangkat Tentara semakin 

enak itu salah umm bener 

salah besar, jadi kalo 

dibilang Danyon ini dia 

kan pangkat paling tinggi 

di sini dibilang orang 

paling enak itu sebenarnya 

enggak, gitu, tanggung 

jawabnya dia besar, 

tanggung jawabnya dia 

besar umm apa namanya, 

tugasnya dia besar, 

diberikan job Danyon itu 

susah, gitu. Karna saya 

nyadar diberikan tanggung 

jawab sebagai Danton pun 

susah, apa lagi jadi 

Danyon, gitu sih 

  

Terus kalo 

abangnya tadi 

Letda ya? 

He’em    

Berat nggak? Letda itu yang penting 

kita menjalankan tugas, 

jadi kalo dibilang orang 

berat ya berat, kalo 

dibilang orang ringan ya 

ringan, gimana caranya 

kita menyikapi gitu aja, 

umm gimana biar tugas 
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yang dikasih ke kita itu 

jalan, intinya itu sih kalo 

Letda tuh. Tugas yang 

dikasih jalan, anggota 

tidak pelanggaran, itu 

udah 100 Letnan Dua itu, 

itu aja, umm tugasnya 

dikasih rett oke selesai. 

Anggota tidak pelangga, 

pelanggaran aman, itu aja, 

itu udah bagus. Apa lagi 

saya nge-cover 1 Kompi 

kan, gimana caranya 132 

orang itu ada pelanggaran, 

ada masalah itu nggak 

naik sampe Mayor, 

Danyon nggak tau, orang 

tua nggak tau itu udah 

bagus. Ya umm lebih 

banyak ke moralnya sih 

kalo jadi Danton itu, kalo 

tugas Militer itu kan udah 

umum, semua bisa, semua 

itu bisa, orang 

menjalankan tugas 

Militer, lebih ke 

moralnya, moral dan 

tanggung jawabnya udah 

itu aja 
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Keaktifan 

diri 

Terus kalo di sini 

tuh ada kegiatan 

rutinnya nggak tiap 

hari ngapain gitu 

maksudnya? 

Oh oke. Di Batalyon itu 

kita berpatokan sama 

namanya Progasi, Progasi 

itu program latihan 

standarisasi, itu udah 

disusun dari Suwad sana 

di Jakarta, nah Suwad itu 

tinggal menurunkan dia 

menurunkan ini namanya 

pengeluaran dana selama 

setaun ke, kalo kita di 

Kostrad ya, kita di bawah 

Mako, di bawah Mako, 
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kalo di bawahnya Mako 

itu ada Divisi lagi, di 

bawahnya Divisi ada 

Brigade, di bawahnya 

Brigade ada Batalyon ini, 

jadi kita tuh menerima 

jadwal setaun itu dari 

Brigade. Misalkan, taun 

ini umm 4/11 dapet jatah 

latian Ancap atau Lathab 

Lathab Raider, nah itu kan 

itu salah satu kegiatan ya, 

nah jadwal yang 1 taun itu 

dilempar lagi ke Sub 2 

Batalyon, Sub 2 Batalyon 

itu dia bikin rakep 

kegiatan dari tanggal 1 

sampe tanggal 31, 1 taun 

itu ya, nah dia pas 

kegiatan jadwal dalam 1 

hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 

taun. Jadi jadwalnya itu 

kemudian dilempar lagi ke 

Kompi, kita melaksanakan 

kegiatan yang itu, ya umm 

apa namanya, kegiatan 

dari Sub 2. Mulai dari 

kegiatan Latpor Latian 

perorangan, latian regu, 

latian pleton, latian 

Kompi, sampe latian 

tingkat Batalyon gitu. Jadi 

kalo dibilang anggota 

bosen ya bosen, karena se 

apa, bertahun-tahun 

mengulangi itu terus, ep 

umm anggota itu hapal 

dia, “ah, bulan ini nih 

kegiatannya ini, latian 

yang dilakukan ini, uji 

yang dilakukan ini”, udah 

tau anggota itu, nanti 
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bulan segini kegiatannya 

ini udah tau, itu udah, 

udah, karena siklusnya itu 

bergulir terus selama 

setaun penuh itu, gitu 

Terus kalo boleh 

tau nih bang, dulu 

di AKMIL itu, tadi 

kan masuknya 

Manajemen 

Pertahanan  

He’em   

Itu kan, apakah 

setiap hari harus 

belajar apa ada 

umm  

Oh, ya   

Ada latihan apa 

gitu? 

Ya, he’em. Ya, kaya yang 

tadi saya bilang, itu di, 

apa, di Manajemen itu 

SKSnya tu dicampur 

antara Militer dengan 

umum, jadi di Militernya 

itu kita juga tetep ikut 

kegiatan kaya taktik kaya 

taktik apa umm misalkan 

taktik serangan, taktik 

pertahanan, taktik rolling 

terus taktik apa umm 

perkota atau permukim, 

terus kita juga 

melaksanakan kaya 

kegiatan jas seperti lari, 

renang, terus jalan jauh, 

itu masuk semua ke SKS, 

nah disela-sela kegiatan 

itu kita juga ada kelas, aa, 

jadi ada, nah gini lah 

kasarannya lah, Senin tuh 

misalkan pelajaran di 

kelas 

  

He’e iya Jadi AKMIL tu ya dari 

dulu kaya gitu, AKMIL tu 

nggak akan berubah, yang 
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berubah dari AKMIL itu 

kita bukan dirubah oleh 

jaman, tapi kita mengikuti 

dan menyaring jaman itu, 

dalam artian, ya 

perkembangannya, apa 

pendidikan itu pasti 

diserahkan ke AKMIL, 

kalo dibilang berat, ya 

berat, kalo dibilang 

ringan, ya ringan, 

bagaimana kita 

menyikapinya aja, kalo 

orang luar tu melihat 

AKMIL tu berat, dan 

gimana ya melihat 

kegiatannya tuh, wah, tapi 

nggak juga, saya 

menjalankan 4 taun itu ya 

lulus juga buktinya gitu 

loh, cuma, gimana kita 

menyikapinya, gitu loh. 

Kalo, makanya kan kita, 

dari, dari dasar 

Kemiliteran tu dibentuk 

mental kita biar kita nggak 

mudah nyerah, kalo kita 

mudah nyerah, keluar aja, 

jangan jadi Tentara, 

karena kalo Perwira itu 

mudah nyerah, nggak usah 

jadi Perwira, itu. Makanya 

kita dibentuk di AKMIL 

itu gimana caranya 

kerjaan satu belum selesai 

dikasih kerjaan satunya 

lagi, dikerjain satunya 

lagi, kerjaan terakhirnya 

disuruh selesai duluan, 

makanya kita berfikirnya 

tuh panjang, jangan sampe 

kita tuh dapet kerjaan 
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yang berat kabur, wah itu 

yang salah, hancur nanti 

Indonesia kalo kaya gitu 

ceritanya. Makanya di 

AKMIL tuh, ya itu lah, 

dari awal pembentukan 

psikologinya kita, kita 

dikosongkan bagaimana 

seorang umm sipil, 

sebagai seorang sipil itu 

dirubah mental dan 

psikologinya menjadi 

seorang mental Tentara, di 

situ titik beratnya, titik 

awal yang paling susah itu 

adalah merubah psikologi 

seseorang menjadi 

psikologi Tentara, itu 

Berarti apa ya, 

waktu masih di 

AKMIL tuh pernah 

ada tekanan gitu 

ya? 

Oh, itu nggak usah 

ditanya 

  

Haha  Ya gini lah saya kasih 

gambaran aja, jadi saya 

tingkat 1 di sana itu 

ketemu tingkat 2 saya tuh 

sejumlah 250 orang, 

tingkat 3 saya ya segitu 

juga, 200 ya 200 segitu 

lah, tingkat 4 saya 200an 

juga. Jadi umm tingkat 1 

itu ketemu sama 3 

tingkatan di atasnya, tapi 

bukan dalam, bukan 

bermaksud untuk 

menekan, tapi bagaimana 

mendidik biar dia tuh 

punya ya mental dan 

psikologi yang bagus itu. 

Mungkin, di luar sana 

banyak yang mendapat 
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umm dengan cara yang, 

dengan cara yang salah, 

tapi ya itu, cara yang salah 

itu jangan di turunkan ke 

setelah kita yang 

dapatkan. Soalnya kalo 

saya ngomongin AKMIL 

tuh, wah, tingkat jaman 

AKMIL tuh, ya males 

juga gitu sebenernya ya 

hahaha, ya tapi ya udah 

lah, udah, dan pada 

akhirnya kita kan di dunia, 

dunia nyata, kalo saya 

bilang ini sekarang dunia 

nyata ya, dunia nyata tuh 

dalam artian kita sudah 

bekerja, bukan di AKMIL 

lagi, itu kita ketemu sama 

senior-senior saya. Senior-

senior saya yang dulu 

umm ngapain saya, 

ngapain saya, itu jadi 

rekan kerja sekarang, jadi 

rekan kerja, gimana 

sekarang kita ke dia gitu, 

anggap aja “ya itu dulu, 

bang, sekarang ya 

sekarang kerja” 

bagaimana kita, yang apa 

yang dikasih dari AKMIL, 

entah itu respek, entah itu 

mental, entah itu 

keterampilan, dipake di 

kerja, dipake di dunia 

nyata ini, apa yang dikasih 

sama senior, saya pake. 

Itu sih intinya, senior-

junior itu di sana kuat, itu 

intinya. Kalo dijelaskan 

Cuma 1 hari nih, susah, 

banyak infonya 
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Nah 

menghadapinya 

gimana tuh? 

Ah menghadapinya ya? 

Menghadapinya tuh, kita 

punya temen, nah kita 

punya temen, temen itu 

dipake untuk apa sih? Ya 

itu lah untuk, kalo orang 

bilang untuk curhat kan, 

kita bi, kita sharing umm 

masalah kita “Suh, ada 

masalah ini, ini, ini” bisa, 

mungkin ada kalo, kalo 

temen yang deket sama 

kita ada ngasih saran ada 

yang bantu, terus kalo di 

AKMIL tuh kita 

mendekat, apa, kita tuh 

diberi ilmu agama tuh ya, 

bagus lah, jadi artinya kita 

kalo misalkan punya 

kesusahan ya itu cara-cara 

saya juga pribadi, ya 

sholat, itu pasti tentu akan 

ngasih jawaban juga, gitu, 

(Cakra, memanggil 

rekan). Berat sih, ya 

gimana kita menanggapi 

ke-stresannya itu, banyak 

cara, banyak cara, dibawa, 

dibawa enjoy aja. 

Mungkin kan kalo saya 

denger tuh di hidup 

menjadi seorang 

mahasiswa-mahasiswi tuh 

lebih susah daripada saya 

kalo saya pikir, kalo saya 

pikir loh ya. Ya dikasih 

tugas, kasih ini, kasih 

tugas, kasih ini, kasih itu, 

terus kasih tugas 

besoknya, besoknya, 

besoknya quiz atau 

gimana. Ya, itu lagi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpaling 

pada agama 



i 
 

gimana caranya kita bisa 

menghadapi masa sulit itu  

Kalo boleh tau nih 

abangnya ikatan 

dinasnya berapa 

taun? 

Kalo saya nggak di umm, 

nggak ada ikatan dinas ya, 

maksudnya ya pokoknya 

dikasih pangkat, dikasih 

baju, ya udah, sampe nanti 

35 taun. Jadi kalo dia bisa 

sampe Jendral itu bisa 

sampe 35 taun, sampe 

nanti umur batas umur tuh 

65 taun, pangkat, Jendral 

60 taun bisa terus 20, 22 

pas lah, ya 60 dikurangi 

22 berapa? 38, ya segitu 

masanya, sampe Jendral 

loh ya, ya 38, tapi kalo 

cuma sampe Kolonel itu 

sampe 58, ya berapa coba 

58 kurangi 22, 34, 36 taun 

  

Berarti di sini udah Ya nggak di sini juga 

lanjut, nah ini namanya itu 

kalo Perwira kita ada 

namanya pola karir, ada 

pola karir, dari pangkat 

Letnan Dua, Letnan Satu, 

Kapten, itu pasti kita 

ngabiskan waktu di 

Batalyon, kalo saya loh 

ya, Kecabangan Infanteri 

tuh pasti menyelesaikan 

itu pangkat itu di 

Batalyon, kalo tidak ada 

masalah, maksudnya 

dalam artian masalah dia 

nggak bisa naik pangkat, 

entah karna apa dia 

pindah, pindah kemana. 

Kalo normalnya, saya 

bicara normalnya, saya 

bicara aslinya secara di 

nyata di lapangan, Letda, 
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Lettu, Kapten itu 

dihabiskan di sini, saya 

lahir di sini dan saya akan 

menyelesaikan pangkat 

Kapten di sini, begitu 

Kapten waktunya sekolah 

untuk naik pangkat ke 

Mayor itu saya akan 

sekolah, sekolah selesai 

men umm pendidikan di 

Kelapa Dua saya pasti 

akan pindah, karna nggak 

ada jabatan Mayor 2, 2 

Mayor di sini. Jabatan 

Mayor sat, itu hanya 1, 

Wadanyon, gitu jadi saya 

akan pindah. Setelah 

pindah, naik jabatan lagi, 

itu pasti akan pindah, naik 

jabatan lagi pasti akan 

pindah, naik jabatan lagi 

itu pasti akan pindah, 

seluruh Indonesia itu pasti 

akan pindah. Kecuali kalo 

anggota ini kayanya dari 

Tamtama, Bintara itu dia 

hampir menghabiskan 

waktu di sini tuh 15-16 

taun di sini, lama di sini 

tuh, karena untuk TOP 

jabatannya dia itu banyak 

misalkan Prada, ada 

jabatan di sini, Pratu, 

banyak jabatannya, Praka 

banyak, Kopral banyak, 

naik ke Bintara, Serda 

banyak di sini jabatan, 

Sertu banyak ada jabatan, 

Serka banyak, Serma, nah 

merucut ke Serma ini itu 

tidak semua jabatan, untuk 

jabatan semua pangkat 
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Serma, karena itu jabatan 

pangkat Danki, misalkan 

nih staff 3, staff 3 nih dia 

ada Danki, jabatan di atas 

Danki itu pet, Bintara itu 

nggak ada dan pasti dia 

pindah, gitu. Jabatan di 

sini mainnya, jabatan 

nggak ada, pindah, gitu. 

Kalo saya nanti ya lapan 

sembilan, 8, 9 taun lah 

pindah dari sini, gitu 

he’em pindah dari sini lah 

Emm menurut 

abang tuh ikatan 

dinas tuh apa sih? 

Ikatan dinas?   

He’em  Emm, kalo saya jujur 

nggak punya ikatan dinas 

ya 

  

Tadi kan abangnya 

bilangnya 2016 

lulus nih 

He’em, iya   

Berarti langsung 

2016 lulus langsung 

di sini? Di angkatan 

ini? 

Umm, enggak   

Gimana? Saya 2016 itu lulus bulan 

Juli, nah dari bulan Juli ke 

bulan Desember 2016 itu 

saya sekolah Infanteri, 

sekolah Kecabangan 

Infanteri saya nempuh 

Kecabangan, kan itu kan 

makanya Letda Infanteri, 

nah itu saya nempuh, 

nempuh namanya 

Infanteri, ya itu 5 bulan. 5 

bulan lulus, bulan 

Desember, di bulan 

Januari awal taun kemarin 

saya nempuh emm 

pendidikan pelatih, 
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sebulan pelatih, saya 

nyaris ke pelatih, nyaris 

ke pelatih, kemudian ke 

bulan ke 2 bulan Febuari 

sama bulan Maret itu saya 

ngambil Intel, ngambil 

Intel sebulan di Bogor 

setelah itu, karena saya 

waktu bulan Desember 

2016 itu dapet 

penempatan di Kostrad, di 

Kostrad, jadi tuh kan 

setelah lulus emm dikasih 

penempatan tuh, “ ya, 

umm mas A di Kostrad, 

mas B di KODAM mana” 

ngerti nggak kalo 

KODAM-KODAM gitu 

Ooh  Baru sekitar 6 bulan saya 

di sini he’em, ya masih 

masa apa ya kalo orang 

bilang kalo umm 

  

Adaptasi  Iya, ya itu lah adaptasi, 

tapi Tentara itu tidak perlu 

me, memakan waktu lama 

untuk beradaptasi, cukup 

1 hari 2 hari dia sudah 

harus bisa mengikuti 

kegiat, apa sudah bisa 

menjadi bunglon di 

tempat ini, gitu, kalo 

lama-lama beradaptasi 

waduh berat juga gitu 

  

Kalo di sini udah 

pernah dapet cuti 

apa libur? 

Oh belum, kalo saya kalo 

Perwira itu umm pantang 

untuk meminta libur, jadi 

etikanya kita itu kita ini 

kan Perwira ini kan 

pembantunya Komandan, 

kita yang ngebantu 

Komandan untuk 

menjalankan Satuan ini, 
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kalo kita minta libur itu 

namanya nggak ada etika, 

kecuali kita dikasih 

kebijakan sama 

Komandan, “udah kamu 

libur”, itu bisa, kaya ini 

nih kaya kegiatan ini nih 

ini kan ada libur bersama 

nih mbak dibagi 2 

gelombang, kalo saya 

nggak berani minta, saya 

disuruh libur baru saya 

libur gitu, nggak berani 

saya minta libur  

Hehe iya ya Kecuali nih, kecuali 

mengambil cuti untuk 

nikah itu bisa, mengambil 

cuti untuk keperluan, tapi 

nanti setelah setaun saya 

di sini itu saya diberikan 

hak, itu sebenernya bukan 

aturan tertulis sih itu 

antara aturan antara senior 

junior aja, ya “lu setaun 

jangan cuti dulu lah, lu 

kerja dulu di sini”, setelah 

nanti setelah setaun 2 taun 

nah diberikan hak itu, tapi 

kita bisa ngatur junior 

kita, cutinya tuh 14 hari, 

tapi kita 

  

Maksimal ya? He’e, tapi kita bisa ngatur 

saya misalkan saya dateng 

ke Sub 3 nih, kalo saya 

kan di Kompi, umm di 

kalo saya kan nggak ijin 

siapa-siapa di Kompi 

langsung aja ke Sub 3, “ 

bang saya ngambil cuti 

umm setengah dulu ya 7 

hari dulu”, “oh yaudah 

atur aja”, nanti 7 hari tuh 
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masih saya simpen, gitu, 

gitu sih, katanya 

Udah tau belum 

resikonya jadi 

Tentara itu apa? 

Tau, tau, karena apa, saya 

tadi saya bilang di awal ya 

bapak saya Tentara, ya 

saya tau udah tau, saya 

dikasih tau sama bapak 

saya resiko, resiko Tentara 

ya gini apalagi kamu 

dengan umur yang muda, 

dengan apa yang di orang 

bilang belum banyak 

pengalaman kamu dikasih 

pangkat Perwira, nah 

bapak saya bilang 

“tanggung jawabmu tuh 

beda” kaya bapak dulu, 

bapak saya dulu bapak 

dulu kerjanya hanya 

perang, kalo sekarang 

tanggung jawabmu tuh 

banyak, lebih tanggung 

jawabnya tuh ke anggota, 

anggota saya kan ada, ada 

yang umurnya 40, 

umurnya 38 ada, cuma 

bagaimana kita 

menyesuaikan sama 

mereka karena ini militer, 

militer mandangnya 

pangkat tapi tidak 

semena-mena begitu. 

Maksudnya mengetahui 

resiko milik Tentara itu 

dalam artian apa? Dalam 

sudut pandang apa? 
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Penerimaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

Ya apa ya, kaya 

harus ditugasin 

kemana 

Oh itu udah pasti, udah 

pasti, udah pasti enggak, 

enggak umm kaya 

penempatan dimana? Ya 

itu apalagi Perwira, kita 

pantang namanya minta 
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umm “pak saya minta di 

sini, tolong diurusin dong” 

wah nggak boleh, itu 

mentalnya rusak kalo kaya 

gitu, kejahatan. Makanya 

kan saya bilang ke orang 

tua saya itu dah saya ini 

Tentara, nggak usah 

ngurus-ngurusin saya, 

maksudnya dah umm 

nggak usah penempatan 

nanti dimana, dimana, 

dimana, nggak usah, 

tenang aja, ikutin arus aja, 

ikutin arus, arus sungai aja 

saya penempatan dimana. 

Mau di Papua pun kah, 

mau di Aceh pun kah, itu 

dah biasa, gitu. Karena 

kan nggak lama, kalo 

Perwira tuh ke sini 

pindah, ke sini pindah, 

nggak lama, kalo anggota 

iya dia mikir “ah ini 15 

taun di sini ngowoh juga 

kan di Papua”, makanya 

sering jadi banyak 

perdebatan 
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Penerimaan 

Kalo di sini belum 

pernah bosen ya? 

Kalo di sini umm selama 

6 bulan ini jujur saya 

jarang mbak di Batalyon, 

maksudnya? Saya lebih 

sering ke luar kota, kaya 

saya pertama kali masuk 

sini bulan Agustus ya, 

bulan Agustus itu tuh itu 

saya langsung berangkat 

ke Baturaja sana di 

Palembang 2 minggu 

latian, 2 minggu balik ke 

sini saya berangkat ke 

Malang saya ngambil tes 
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latih lagi Darlap itu 

sebulan, pulang lagi ke 

sini itu kegiatan Batalyon 

sebentar langsung 

berangkat di Solo, saya 

berangkat lagi ke 

Bandung penataran, 

penataran ambil 

Spesamburina TN, pulang 

ke sini sebentar pulang 

sebentar saya ada kegiatan 

upacara menang dapet 

hadiah saya berangkat lagi 

ke Bandung saya dapet 

peringkat apa, ikut 

penataran lagi di 

Bandung, jadi baru 

merasakan lama di 

Batalyon itu ya ini 

kesempatan ketemu mbak 

ini, ini saya kebetulan lagi 

agak lama di Batalyon ini, 

gitu, kebetulan aja. Yang 

lebih sering berkutat di 

sini tuh letting saya ada 

tapi sekarang lagi cuti, dia 

abis menang lomba, 

dikasih istirahat dari 

Komandan, dia yang lebih 

tau banyak di sini nih, 

selama 6 bulan kalo saya 

ya nggak terlalu banyak 

sih sering ketemu dengan 

senior-senior, kalo 

dibilang bosen di sini 

kembali lagi gimana kita 

menyikapinya, kalo saya 

sih nggak pernah berat 

merasa bosen mbak ya, 

karena saya tuh selalu 

dapet banyak kegiatan 

Alhamdulillah-nya, 
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kembali 
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kadang saya tuh orangnya 

mencari kerja mbak 

bukan, bukan menunggu 

kerja, kalo kita menunggu 

kerja itu pasti bosen, pasti 

bosen kalo menunggu 

kerja, kalo mencari kerja 

apa yang kita lakukan itu 

ada itu kita nggak akan 

merasakan apa pun, waktu 

itu berlalu nggak berasa, 

menurut saya loh 

secara 

positif 

Udah     
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INFORMED CONSENT 
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