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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi militer sebagai alat 

pertahanan negara yang menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan 

pertahanan dan keputusan politik Negara Indonesia. Tertulis dalam Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Pasal 7 Ayat 

1 dan 2), TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta 

melindungi bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok 

tersebut dilakukan dengan cara menjalankan operasi militer untuk perang maupun 

operasi militer dalam pemeliharaan negara. 

Misi dalam menjalankan tugasnya tersebut, anggota TNI diberikan 

pendidikan kemiliteran yang keras dengan harapan mereka memiliki sikap disiplin 

dan ketangguhan. Selain tempaan fisik, anggota TNI juga mendapatkan 

pembekalan dalam hal kesehatan mental. Hal ini diperhatikan karena kondisi 

psikis akan memengaruhi kualitas kerja, terutama dalam hal pengambilan 

keputusan (Syifani, 2013). 

Pada kondisi tertentu, anggota TNI berpotensi mengalami tingkat stress 

yang tinggi saat melaksanakan peran dan tugasnya seperti yang tertulis dalam 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat 1 : 

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 
bangsa dan negara.”  
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Tingginya tingkat stress anggota TNI menjadi tidak terhindarkan apabila 

melaksanakan tugas di wilayah konflik atau yang membutuhkan tingkat 

pengamanan ekstra seperti di wilayah perbatasan. Ketegangan dan tingkat stress 

tinggi itu akan memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anggota. Stress 

vulnerability theory (Setiaji, 2014) menjelaskan bahwa kerentanan adanya tekanan 

jiwa seseorang yang bersamaan adanya stress dapat mengakibatkan seseorang 

mengalami gangguan kejiwaan. 

Papua merupakan daerah yang identik dengan adanya konflik. Konflik yang 

terjadi disebabkan oleh tingkat sumber daya manusia yang masih rendah sehingga 

banyak dari mereka yang lebih mengedepankan emosi tanpa berpikir sebelumnya. 

Selain itu, pengetahuan yang kurang menjadikan masyarakat lebih mudah untuk 

dipengaruhi. Munculnya gerakan OPM yang mengancam anggota TNI apabila 

ditugaskan di Papua. Tidak hanya itu, penyakit malaria juga mengancam nyawa 

anggota TNI ketika berada di tempat tugas. Satu anggota Yonif 410/Alugoro gugur 

saat melaksanakan tugas di Papua karena penyakit malaria. 

Wilayah perbatasan seperti Papua memiliki tingkat kerawanan yang tinggi 

seperti adanya pelintas batas illegal, penyelundupan barang dan orang, pencurian 

sumber daya alam, penyelundupan miras dan narkoba serta munculnya kelompok 

kriminal bersenjata atau OPM. Hal ini menuntut prajurit untuk selalu waspada saat 

melakukan tugas yang diperintahkan seperti saat melakukan patroli keamanan 

maupun pemeriksaan patok perbatasan (Wilpret, 2017). Pernyataan tersebut 

diperkuat dengan adanya kasus yang baru-baru ini terjadi yang melibatkan 

anggota TNI, Polri serta kelompok bersenjata. 

Kasus yang terjadi seperti penyerangan yang dilakukan kelompok 

bersenjata terhadap pos TNI di Distrik Mbua yang memakan korban satu anggota 
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TNI dan satu anggota lainnya luka-luka (Purba, 2018). Selain itu juga terjadi kontak 

tembak antara kelompok bersenjata dengan anggota TNI yang sedang berpatroli 

di Mapenduma yang membuat satu anggota TNI terluka. Dijelaskan pula bahwa 

keompok bersenjata tersebut sebelumnya telah menyerang anggota TNI yang 

bertugas mengamankan lapangan terbang sehingga menewaskan satu anggota 

TNI (Merdeka, 2019). Kontak senjata juga terjadi di Distrik Yambi yang melibatkan 

aparat TNI dengan kelompok bersenjata hingga seorang anggota TNI tewas dalam 

kejadian itu (Prasetya, 2019). Beberapa contoh peristiwa diatas membuktikan 

bahwa eksistensi gerakan separatis di Papua masih ada sampai saat ini. 

Beberapa anggota Yonif 410/Alugoro menceritakan pengalamannya 

selama bertugas sebagai pasukan Satgas Pamtas di Papua pada tahun 2017 lalu. 

Tugas pokok pasukan Satgas Pamtas yaitu menjaga perbatasan Indonesia 

dengan cara patroli patok perbatasan. Medan yang cukup berat dan tidak dapat 

ditempuh dengan kendaraan menjadi kecemasan bagi F untuk mencapai patok 

perbatasan. Selain itu, sinyal yang jarang sampai ke pos membuat F kesulitan 

berkomunikasi dengan keluarganya. Faktor keluarga menjadi tekanan terbesar F 

saat menjalankan tugas di Papua. Tekanan yang dialami F lebih banyak 

diungkapkan ke teman-temannya. Selain itu, kejenuhan yang muncul diatasi F 

dengan olahraga, memancing, ataupun beribadah. 

Kondisi yang serupa juga dialami oleh W yang merasakan adanya tekanan 

batin karena jauh dari keluarga, kecemasan terhadap ancaman penyakit malaria, 

tidak adanya sinyal yang masuk, dan masyarakat yang tidak mudah menerima 

kedatangan mereka. Pendekatan kepada masyarakat dilakukan dengan cara 

mengikuti kehidupan sehari-hari mereka. W sempat merasa gelisah ketika diminta 

untuk mencoba pinang namun melalui inilah masyarakat merasa dihargai 
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sehingga mereka dapat dengan cepat menerima para anggota TNI. Tekanan yang 

dialami W dialihkan dengan bercanda bersama teman untuk melupakan pikiran 

terhadap keluarga. 

Berbeda dengan I yang baru melaksanakan tugas pertama kali dan belum 

berkeluarga sehingga walaupun tidak ada sinyal yang masuk, I tidak merasa 

mendapat tekanan dari pihak manapun. Selain itu, pos tempat tinggal I dapat 

diakses dengan menggunakan kendaraan karena terletak tidak jauh dari desa. 

Pengalaman lain diceritakan A sebagai danpos yang tidak hanya 

memikirkan anggotanya tetapi juga memikirkan keluarga anggotanya dan 

keluarganya sendiri. Pemikiran yang bercabang menyebabkan A merasa cemas 

bahkan tidak bisa tidur. Tuntutan tugas sebagai atasan yang juga perlu dipikirkan 

A yaitu mengambil keputusan dari setiap kesulitan yang terjadi saat berada di 

tempat penugasan. Beban tugas yang banyak sebagai atasan diatasi A dengan 

melakukan olahraga bersama, ibadah bersama, sharing bersama anggotanya, 

dan membuat acara untuk mengurangi kejenuhan. 

Lain dengan pengalaman S yang bertugas di kotis. Kotis merupakan induk 

pos-pos yang bertugas mengatur perecanaan satgas, mengatur kegiatan, 

mengevakuasi anggota yang sakit untuk mendapatkan penanganan medis. S 

merasakan lebih banyak duka selama penugasan terutama dalam menangani 

penyakit malaria. Salah seorang anggota yang tidak sempat dievakuasi akhirnya 

harus meninggal karena malaria. 

Tingkat stress yang dialami kelima subjek berbeda satu dengan yang 

lainnya. Perbedaan tingkatan stress yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, 

seperti besarnya tanggungjawab yang diemban, faktor keluarga yang ditinggalkan. 
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Hal ini terlihat dengan adanya gejala stress yang menyertai subjek akan berbeda 

sesuai dengan tingkat stress yang dirasakan subjek. 

Potensi stress anggota TNI dapat dilihat dari kasus yang baru-baru ini 

terjadi di Indonesia, antara lain adanya anggota TNI berinisial WS yang melakukan 

kekerasan terhadap polisi di Pekanbaru yang dipicu masalah sepele. WS yang 

sedang mengendarai motor dihentikan oleh polisi karena tidak memakai helm 

hingga akhirnya WS menendang motor dan memukul anggota polisi tersebut. 

Kejadian ini diduga karena WS merasa tidak terima kepada polisi yang telah 

menegurnya di jalan. Penyelidikan yang dilakukan membuktikan, WS mengalami 

masalah kesehatan mental sehingga bertindak agresif (Kirnandita, 2017). Hal ini 

didukung oleh pernyataan Brigjen TNI Abdul Karim (Tanjung, 2017) yang 

mengatakan bahwa WS mengalami gangguan kejiwaan setelah bertugas di Papua 

tahun 2014 lalu. 

Selain itu, kasus lain juga terjadi ketika anggota TNI melakukan satgas di 

Kimaam, Papua. Penganiayaan yang dilakukan anggota TNI kepada seorang 

pemuda bernama Izak disebabkan karena korban diduga mabuk dan membuat 

keributan (Ha, 2017). Oleh karena itu, Izak diamankan di Pos Yonif 755/Yalet dan 

dilakukan penganiayaan oleh tiga anggota TNI. Kemudian Izak diserahkan ke 

Polsek Kimaam dalam kondisi sekarat dan meninggal di sel tahanan (Koman, 

2017). Edoardus Kaize angkat bicara terhadap kasus Izak dengan mengatakan 

bahwa tindak kekerasan yang dilakukan anggota TNI sudah berulang kali terjadi. 

Anggota TNI melakukan kekerasan terhadap masyarakat sebagai pelampiasan 

stress berada di tempat penugasan daerah pedalaman (Anonymous, 2017). Hal 

ini menimbulkan trauma bagi masyarakat Kimaam (Arjuna, 2017). 
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Sedikit contoh kasus tersebut menjadi penanda bahwa stress sangat 

berpotensi menghinggapi para anggota TNI, apalagi jika dihadapkan pada wilayah 

tugas dengan medan berat dan berada di wilayah konflik. Oleh karena itu, 

pengetahuan mengenai intervensi untuk mengetahui tingkat stress perlu diberikan 

agar anggota TNI dapat mengurangi stress ketika menghadapi tempat penugasan 

yang baru. Dengan demikian, kesehatan mental anggota TNI, khususnya yang 

baru selesai merampungkan tugas di wilayah konflik harus mendapatkan perhatian 

ekstra dari para pimpinan TNI dan pemerintah. 

Tingginya potensi stress terhadap anggota militer, bisa dikatakan bukan 

menjadi fakta yang kasuistik semata karena anggota militer di luar negeri juga 

mengalami hal yang sama. Kementerian Pertahanan Inggris (Samosir, 2015) 

mencatat, satu dari empat atau lima tentara Inggris mengalami gangguan 

kesehatan mental. Hal itu dibuktikan dengan adanya data kenaikan jumlah tentara 

yang mengalami gangguan kesehatan mental dari 3.927 menjadi 5.076 dalam 

waktu dua tahun. Selain itu, menurut hasil penelitian GAO tahun 2011-2015, 

sebanyak 62% dari 91.764 tentara Amerika Serikat didiagnosis mengalami 

gangguan jiwa setelah bertugas di wilayah konflik (Marboen, 2017). 

Data di atas menunjukkan bahwa penugasan yang berat memicu timbulnya 

stress di kalangan anggota TNI terutama apabila melaksanakan tugas di wilayah 

konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Cesur, Sabia, dan Tekin (2011, hal. 2) 

memberikan pernyataan bahwa tentara AS yang aktif bertugas di wilayah konflik 

akan lebih berisiko mengalami masalah kesehatan mental. 

Menurut Lazarus dan Folkman, stress merupakan keadaan individu yang 

timbul akibat adanya tuntutan fisik, kondisi lingkungan, dan sosial yang dinilai 

membahayakan dan dianggap melebihi kemampuan seseorang untuk 
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mengatasinya (Safira, Prativhi, dan S, 2016). Looker dan Gregson mendefinisikan 

stress adalah kondisi individu dimana terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan 

yang diterima dengan kemampuan untuk mengatasinya (Arlotas, 2010, hal. 7). 

Menurut Robbins (Safira dkk, 2016), sumber stress dalam pekerjaan ada 3 

yaitu tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan pribadi. Kemampuan untuk 

mengendalikan tuntutan terkait tempat kerja seseorang akan berpengaruh pada 

kondisi kesehatan mental yang dialaminya (Dolan & Ender, 2008, hal. 152). 

Sumber stress disebut juga dengan stressor. Thoits (Gaol, 2016, hal. 3) 

mengkategorikan stressor menjadi tiga, yaitu life events, chronic strain, dan daily 

hassles. 

Kondisi individu yang mengalami stress akan disertai dengan ketegangan 

emosi dan ketegangan fisik sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Situasi 

yang tidak nyaman harus di atasi dengan strategi yang disebut coping. Menurut 

Handoko (Lestarianita, 2007, hal. 48), coping adalah proses yang dilakukan 

seseorang dalam mengelola konflik yang dirasakan. Folkman dan Lazarus juga 

mendefinisikan coping sebagai proses aktivitas kognif dan perilaku individu dalam 

menghadapi tekanan situasi (Saptoto, 2010, hal. 13). 

Lazarus dan Folkman (dalam Safira dkk, 2016) membedakan coping 

menjadi dua yaitu problem-focused coping dan emotional-focused coping. 

Santrock (dalam Pasudewi, 2012, hal. 15) menyatakan problem-focused coping 

adalah strategi kognitif dalam menangani stress yang dihadapi dengan usaha 

untuk menyelesaikannya, sedangkan Sarafino mengartikan emotional-focused 

coping adalah strategi menangani stress melalui pendekatan kognitif dan tingkah 

laku dalam usaha mengontrol respon emosional. 
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Seorang TNI diharapkan mampu menggunakan coping stress secara 

efektif terutama apabila ditugaskan di tempat yang membutuhkan pengamanan 

ekstra. Pada kenyataannya, masih ada anggota TNI yang tidak dapat mengontrol 

diri dan emosinya sepulang dari tempat penugasan terutama di wilayah konflik. 

Hal ini didukung dengan data di atas yang menyebutkan bahwa masih adanya 

tindak kekerasan oleh anggota TNI kepada masyarakat saat bertugas di wilayah 

konflik. Strategi coping stress yang dilakukan setiap TNI berbeda satu dengan 

yang lainnya sehingga fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk melihat 

gambaran coping stress pada anggota TNI setelah bertugas di wilayah konflik. 

 

1.02. Identifikasi Masalah 

1. Gejala stress apakah yang dialami oleh anggota TNI setelah bertugas di 

wilayah konflik? 

2. Bagaimana coping stress yang dilakukan anggota TNI untuk menekan 

tingkat stress yang dialaminya? 

 

1.03. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai 

coping stress yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah bertugas 

di wilayah konflik. 

 

1.04. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan dalam bidang 

psikologi kesehatan mental dan psikologi militer khususnya coping stress Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) setelah bertugas di wilayah konflik. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan pengetahuan pada Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) khususnya coping stress guna menjadi acuan jika bertugas di wilayah konflik. 

 


