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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Peneliti perlu memahami kancah penelitian sebelum melaksanakan 

penelitian agar proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini 

ditunjukkan untuk melihat coping stress pada anggota Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) setelah bertugas di wilayah konflik. Penelitian ini dilakukan di Batalyon 

Infanteri 410/Alugoro yang terletak di Kecamatan Bangkle, Kabupaten Blora, Jawa 

Tengah. Batalyon Infanteri 410/Alugoro bagian dari satuan tempur yang 

merupakan pasukan pemukul Korem 073/Makutarama dimana tugas yang harus 

dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan untuk meningkatkan mutu tempur dan 

kesiapsiagaan satuan. Yonif 410/Alugoro berada dalam struktur komando Korem 

073/Makutarama dan Kodam IV/Diponegoro. 

Peneliti memilih Yonif 410/Alugoro sebagai tempat penelitian karena Yonif 

410/Alugoro baru saja menyelesaikan satgas pamtas Indonesia – Papua Nugini 

tepatnya di daerah Jayapura, Papua pada tahun 2018. Setelah pulang bertugas, 

para prajurit diberikan waktu cuti selama dua minggu dan tiga minggu bagi mereka 

yang berasal dari luar pulau Jawa. Umumnya waktu cuti yang diberikan digunakan 

untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Kegiatan serta latihan yang 

sudah menanti menuntut mereka untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan 

lingkungan yang baru. 

 

 

 



38 

 

 

 

4.02. Persiapan Penelitian 

Salah satu hal yang terpenting sebelum melakukan penelitian adalah 

melakukan persiapan penelitian. Persiapan penelitian bertujuan untuk 

mempersiapkan perolehan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.  

Langkah awal sebelum melakukan penelitian ini adalah meminta surat ijin 

penelitian kepada TU Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata. Surat ijin penelitian 

dengan nomor 3309/B.7.3/FP/VIII/2018 diberikan kepada Pasi 2/Operasi beserta 

proposal penelitian. Pasi 2/Operasi akan mengajukan kepada komandan, setelah 

komandan memberikan persetujuan barulah Pasi 2/Operasi akan menghubungi 

peneliti untuk menentukan waktu penelitian. Setelah mendapat persetujuan, 

peneliti membatasi kriteria subjek yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Kriteria subjek yang ditetapkan merupakan anggota tentara Batalyon 

Infanteri 410/Alugoro, Blora yang tergabung dalam satgas pamtas di Papua tahun 

2017 dan berusia 20 sampai 30 tahun. 

Selanjutnya, peneliti berkoordinasi dengan Pasi 2/Operasi guna mencari 

subjek sesuai dengan kriteria dan menjelaskan maksud serta tujuan penelitian. 

Subjek yang bersedia menjadi responden penelitian akan menandatangani surat 

persetujuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian peneliti 

mempersiapkan pedoman wawancara yang telah disusun sesuai dengan tema 

yang akan diungkap dalam penelitian. Tahap terakhir, peneliti menyiapkan sarana 

yang dibutuhkan dalam proses pengambilan data seperti alat perekam 

(handphone) dan alat tulis untuk mencatat. 
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4.03. Pelaksanaan Penelitian 

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara dan observasi. Kedua teknik tersebut digunakan peneliti pada masing-

masing subjek. Pertemuan pertama dengan subjek diawali peneliti dengan 

membangun rapot atau melakukan pendekatan dengan subjek dan kemudian 

dilakukan wawancara. Subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang. Peneliti 

bertemu dengan masing-masing subjek selama dua sampai tiga kali dengan waktu 

sesuai kesepakatan yang ditentukan Pasi 2/Operasi, subjek dan peneliti. 

Penelitian dilaksanakan tanggal 17 September 2018 hingga tanggal 9 

Oktober 2018. Subjek bersedia meluangkan waktu untuk wawancara di sela-sela 

bertugas. Pengambilan data disesuaikan dengan waktu yang telah disepakati oleh 

Pasi 2/Operasi, subjek dan peneliti namun tidak semua dilakukan di hari yang 

sama karena subjek memiliki kesibukan masing-masing. Jumlah pertemuan yang 

dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang dimiliki subjek. 

 

Tabel 4.01. Agenda Pelaksanaan Penelitian 
Subjek Tanggal Keterangan 

 
I 

17 September 2018 Observasi dan wawancara 
awal 

25 September 2018 Wawancara lanjutan 

9 Oktober 2018 Wawancara lanjutan 
 
II 

17 September 2018 Observasi dan wawancara 
awal 

9 Oktober 2018 Wawancara lanjutan 
 

III 
17 September 2018 Observasi dan wawancara 

awal 

25 September 2018 Wawancara lanjutan 
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4.04. Hasil Pengumpulan Data 

4.04.01. Subjek I 

4.04.01.1. Identitas 

Nama    : PSS 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 11 April 1992 

Usia    : 26 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Tentara 

Anak ke   : 4 dari 4 bersaudara 

Lama bekerja   : 5 tahun 

Riwayat Penugasan  : Satgas Pamtas Jayapura, Papua (2017) 

4.04.01.2. Hasil Observasi 

Pada tanggal 17 September 2018 pukul sembilan pagi, peneliti melakukan 

wawancara awal dengan subjek di kantor Yonif 410/Alugoro, Blora. Subjek datang 

dengan menggunakan seragam dinas lengkap dengan lengan digulung 7/8 dan 

sepatu dinas. Subjek memiliki postur tubuh yang tinggi, tidak terlalu kurus dan 

cukup ideal, juga berpotongan rambut cepak. Subjek menyempatkan waktu untuk 

wawancara dengan peneliti atas perintah Pasi 2/Operasi di sela-sela kegiatan 

subjek. 

Pada awal wawancara, ekspresi wajah subjek terlihat tegang dan tidak 

nyaman. Terbukti saat wawancara berlangsung, subjek sering melihat ke arah luar 

ruangan melalui jendela. Ketika diberikan pertanyaan, subjek menjawab dengan 

singkat dan sering kali berdiskusi dan bertanya kepada teman yang berada dalam 

satu ruangan. Kecemasan juga terlihat dari sikap subjek yang bertanya dengan 

berbisik “sudah?” kepada peneliti di tengah-tengah wawancara. Subjek merasa 
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tertarik dan mulai nyaman saat peneliti menanyakan mengenai pengalaman 

penugasan yang dilakukan karena subjek dapat menceritakan pengalaman satgas 

di Papua secara rinci bahkan subjek menceritakan mengenai konflik yang terjadi 

dengan meninggikan nada suaranya. Seiring dengan kelanjutan interaksi antara 

subjek dan peneliti, subjek semakin lama dapat bercerita mengenai dirinya dengan 

rileks. 

Menurut pengamatan peneliti saat wawancara, subjek merupakan orang 

yang tertutup. Subjek masih sering berpikir dan tidak bisa spontan dalam 

menjawab pertanyaan. Subjek juga terlihat bingung ketika peneliti mengajukan 

pertanyaan dalam wawancara. Subjek memberikan penekanan nada suara untuk 

meyakinkan dan menegaskan jawaban yang diberikan. Hal ini terjadi pada awal 

wawancara tetapi subjek dapat bercerita ketika sudah merasa nyaman. 

4.04.01.3. Hasil Wawancara 

4.04.01.03.01. Latar Belakang Subjek 

Satgas Pamtas di Papua merupakan pengalaman penugasan pertama kali 

subjek. Subjek dipilih dan diperintahkan oleh komando atas batalyon sebagai 

salah satu personil satgas pamtas. Subjek melewati pengecekan dalam hal 

kesehatan, kesegaran jasmani dan tes psikologi sebelum akhirnya diputuskan 

untuk bertugas. Setelah dinyatakan sehat, subjek diberikan pelatihan baik berupa 

materi maupun praktek langsung di hutan. 

Adanya pelatihan yang diberikan sempat menimbulkan kecemasan 

sehingga subjek memikirkan tentang kondisi tempat penugasan. Apalagi sudah 

diberitahukan sebelumnya bahwa Papua endemik dengan penyakit malaria, hal ini 

memunculkan kekhawatiran dalam diri subjek sebelum berangkat penugasan. Di 

satu sisi subjek merasa senang karena dapat tergabung dalam satgas pamtas di 
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Papua namun di sisi lain subjek juga merasa cemas mengenai kondisi tempat 

penugasan dan takut jika terkena penyakit malaria. 

Kebetulan subjek sudah tidak memiliki orangtua, hanya ada tiga kakak 

perempuan dan semuanya mendukung subjek untuk berangkat tugas. Dukungan 

juga didapatkan subjek dari calon istri karena pada waktu berangkat satgas, subjek 

belum menikah. Dukungan penuh dari keluarga dan orang terdekat dapat 

mengurangi beban subjek saat berangkat menjalankan tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

4.04.01.03.02. Kehidupan selama Berada di Tempat Tugas 

Subjek menempati pos yang tidak jauh dari kota sehingga sinyal telpon dan 

internet bisa masuk dan dapat digunakan dengan lancar. Pos tersebut sudah 

digunakan dari sebelum-sebelumnya sehingga dapat dikatakan layak untuk 

ditempati. Dekat dengan kota tidak menjamin keamanan untuk para personil 

karena mereka harus tetap waspada terhadap serangan-serangan yang mungkin 

terjadi. Keuntungan menempati pos dekat kota yaitu pengiriman logistik tidak 

pernah mengalami keterlambatan setiap bulannya. Selain itu, kebutuhan air di pos 

subjek terpenuhi karena pos dekat dengan sungai walaupun air sungai harus 

melalui penyaringan terlebih dahulu sebelum bisa digunakan sedangkan air untuk 

minum menggunakan air galon. 

Tugas pokok satgas yaitu pembinaan teritorial dan menjaga NKRI yang 

dilakukan dengan cara patroli patok perbatasan. Subjek mengatakan bahwa 

patroli patok dilakukan setiap tiga bulan sekali dan selama penugasan subjek 

melakukan patroli sebanyak dua kali. Setiap patroli dibutuhkan waktu dua hingga 

tiga hari perjalanan di hutan karena beratnya medan yang harus dilalui. Usaha dan 

perjuangan yang besar untuk mencari jalan agar dapat menemukan patok 
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perbatasan dengan melewati gunung dan sungai, tanah yang lengket, serta cuaca 

yang tidak dapat ditentukan. 

Disamping itu, subjek juga membantu polisi mengamankan wilayah pasca 

terjadinya kerusuhan antar kampung. Subjek bertugas melakukan pengamanan di 

salah satu kampung yang terlibat perselisihan selama tiga hari. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari apabila terjadi serangan balik dari kampung yang lain. 

Perasaan takut jika terkena sasaran sempat menghinggapi subjek namun dapat 

ditepiskan karena banyak rekan yang bersama subjek saat itu. 

Kegiatan lain yang menjadi salah satu tugas personil satgas yaitu 

melakukan anjangsana dengan warga sekitar. Sebagian besar waktu subjek 

digunakan untuk bersosialisasi dan melakukan pendekatan ke masyarakat. Selain 

penduduk asli Papua, banyak orang Jawa yang menjadi transmigran di kampung 

dekat pos subjek. Pendekatan bertujuan agar masyarakat dengan anggota TNI 

makin dekat dan bisa memahami karakter masyarakat. 

4.04.01.03.03. Coping Stress 

Subjek mengaku memikirkan banyak hal ketika berada di tempat 

penugasan. Mulai dari memikirkan keluarga dan orang terdekat di rumah, merasa 

rindu dengan orangtua yang sudah meninggal, juga kecemasan terhadap penyakit 

malaria. Pemikiran-pemikiran yang disertai kecemasan tersebut memunculkan 

stress dalam diri subjek. Kondisi stress membuat subjek merasa malas, menjadi 

tidak fokus dan sakit. Meski subjek tetap melaksanakan tugas pada kondisi stress 

namun hal diatas mempengaruhi kinerja yang dilakukan subjek. 

Subjek mengurangi pikiran tersebut dengan cara berkomunikasi dengan 

keluarga saat sedang memikirkan keluarga maupun calon istri yang ditinggalkan. 

Berbeda dengan ketika subjek rindu orangtua, keinginan untuk segera pulang dan 
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berziarah ke makam orangtua sangat mempengaruhi kehidupan subjek di tempat 

tugas. Subjek menjadi diam dan sering mencuri waktu untuk melamun bahkan 

sampai subjek merasa ingin menangis dengan mata merah berkaca-kaca. 

Kegelisahan dirasakan saat subjek merasakan bahwa dirinya akan terkena 

malaria. Subjek terkena malaria sebanyak empat kali sampai membuat subjek 

berkeinginan untuk pulang. 

Beban lain yang dialami subjek yaitu mengenai masalah keuangan. 

Sementara gaji yang diterima juga harus ditabung untuk pernikahan subjek setelah 

pulang tugas. Subjek mengatakan dirinya boros karena harga pulsa disana lebih 

mahal sedangkan salah satu cara subjek menghilangkan kejenuhan adalah 

dengan menonton youtube. 

Subjek merasakan kejenuhan pada pertengahan setelah tiga sampai 

empat bulan pertama masa penugasan. Munculnya kejenuhan diakibatkan oleh 

kegiatan yang sama dan bertemu teman satu pos yang sama selama 24 jam setiap 

harinya. Kebetulan subjek selama sembilan bulan di pos yang sama dan mendapat 

tugas memasak, hal ini juga yang membuat subjek merasa bosan. Subjek 

mengatasi kejenuhan dengan mencari kegiatan seperti mencari ikan, main ke 

rumah warga, olahraga, membuat video bernyanyi dengan menggunakan alat 

yang ada, atau menonton youtube. 

Selain kegiatan dalam pos, terdapat juga acara tertentu yang dilakukan di 

luar pos. Subjek juga sudah diberikan kesempatan untuk mencari suasana baru 

misalnya dengan jalan-jalan ke kota namun subjek lebih memilih menggunakan 

waktu tersebut untuk tidur. Hanya jika ada urusan tertentu saja subjek 

meninggalkan pos dan pergi ke kota atau ke pasar untuk membeli bahan 

makanan. 
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Sepulang dari penugasan, subjek tidak merasa kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Subjek menggunakan waktu dengan 

refreshing seperti jalan-jalan, pergi ke pantai, dan tempat-tempat lain. Subjek juga 

diberikan waktu cuti selama dua minggu yang digunakan subjek untuk pulang 

kampung dan berziarah ke makam orangtua. 

4.04.01.04. Analisa Kasus 

Subjek pertama penelitian ini yaitu PSS yang menjadi anggota Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, Blora. PSS menjadi 

anggota TNI sejak tahun 2013 dan tidak pernah dipindah tugaskan ke daerah lain. 

Setelah empat tahun bertugas, pada tahun 2017 PSS pertama kalinya terpilih dan 

tergabung menjadi anggota satgas pamtas di Jayapura, Papua. Hal ini disambut 

gembira yang disertai kecemasan oleh PSS. PSS sempat merasa cemas terhadap 

kondisi tempat penugasan dan penyakit malaria sebelum berangkat tugas. 

PSS terkena malaria sebanyak empat kali selama masa penugasan. Disaat 

itulah timbul semakin kuat kerinduan PSS terhadap orangtuanya yang sudah 

meninggal hingga PSS ingin segera pulang untuk berziarah ke makam 

orangtuanya. Selain itu juga mengenai masalah keuangan, terutama yang 

digunakan untuk membeli pulsa setiap bulannya hingga menghabiskan lebih dari 

lima ratus ribu. Sementara dengan gaji yang didapat PSS ditabung untuk biaya 

pernikahan setelah pulang tugas. 

Penugasan yang dilakukan PSS mengalami titik kejenuhan pada tiga 

sampai empat bulan pertama. Hal ini dikarenakan subjek melihat teman-teman 

yang sama dan telah mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap 

harinya. Selain itu, PSS merupakan tipe yang tertutup sehingga tidak semua 

beban dan perasaannya bisa diungkapkan walaupun kepada orang terdekatnya 
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sekalipun. Munculnya kejenuhan dan beban yang dirasakan PSS selama masa 

penugasan membuat subjek berusaha untuk mengatasinya yaitu dengan 

melakukan coping stress. 

Subjek lebih sering menggunakan Emotional Focused Coping daripada 

Problem Focused Coping. Emotional Focused Coping yang digunakan PSS yaitu 

sublimasi, melakukan kegiatan untuk mengatasi kejenuhan yang dirasakan 

dengan berolahraga seperti voli dan bulu tangkis, mencari ikan, membuat video 

bernyanyi bersama, mengunjungi masyarakat Jawa yang tinggal disana. 

Menonton youtube juga sering menjadi pilihannya dikala kejenuhan menghampiri, 

karena hal inilah menimbulkan permasalahan baru bagi subjek yang menjadi boros 

untuk membeli pulsa. Coping sublimasi tidak hanya digunakan PSS saat di 

lingkungan tugas tetapi juga setelah pulang penugasan, seperti yang telah 

dilakukan subjek setelah pulang dari penugasan yaitu dengan jalan-jalan sebagai 

cara subjek refreshing serta pulang ke kampung halaman. 

Subjek juga melakukan positive reappraisal yaitu dengan mengaji karena 

selama bertugas PSS lebih memiliki banyak waktu untuk mengaji dan beribadah. 

Selain itu, PSS belajar memasak sebagai bentuk dari symptom directed modes. 

Oleh karena subjek bisa memasak maka subjek tidak dipindahkan ke pos lain 

untuk mendapatkan suasana baru sehingga menimbulkan faktor penyebab 

kejenuhan baru. 

Subjek selalu merasa ingin pulang saat terkena malaria namun subjek 

berusaha melakukan self-control dalam mengelola perasaannya tersebut. 

Keadaan seperti itu membuat subjek represi karena tanggung jawabnya untuk 

tetap melaksanakan tugas. Ketika subjek memikirkan keluarga, subjek melakukan 

Problem Focused Coping yaitu seeking social support, menelepon atau video call 
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dengan keluarga untuk menanyakan kabar. Subjek juga cukup sering sharing 

mengenai keluarganya ke teman sekamarnya terutama saat subjek merasakan 

rindu kepada orangtuanya. Apabila sedang tidak berada di pos dan sulit sinyal, 

coping yang dilakukan subjek apati, subjek hanya bisa bersabar dan menahan diri. 

Pemilihan coping yang dilakukan subjek I sangat bergantung pada kondisi 

subjek saat muncul stressor. Subjek tidak mudah menceritakan masalahnya 

kepada orang lain kecuali orang tersebut sudah dekat dengan subjek dan 

dipercaya untuk mendengar cerita pribadinya. Faktor kepribadian subjek yang 

tertutup cukup mempengaruhi subjek saat melakukan coping stress. Tidak hanya 

itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi subjek ketika memilih coping 

yang akan dilakukan. Tuntutan tugas serta waktu luang yang cukup banyak 

membuat subjek harus berinisiatif melakukan kegiatan untuk mengurangi stressor 

yang muncul. 
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Bagan 4.01. Dinamika Coping Stress Subjek I 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuntutan tugas yang diperintahkan oleh komando atas 

Gejala yang dialami : 

1. Kecemasan 

2. Rasa malas 

3. Kegelisahan 

4. Kejenuhan 

Stress 

Coping Stress 

Problem Focused Coping : 

1. Seeking social 

support 

2. Apati 

 

Emotional Focused Coping : 

1. Positive reappraisal 

2. Self-control 

3. Represi 

4. Sublimasi 

 

Faktor yang mempengaruhi : 

1. Faktor pribadi/individu 

2. Faktor situasi/lingkungan 

Permasalahan yang dialami : 

1. Penyakit malaria 

2. Jauh dari keluarga 

3. Keuangan 

4. Medan patroli patok yang berat 

5. Kegiatan yang sama dan bertemu dengan orang yang sama 

Personil Satgas Pamtas di Jayapura, Papua 
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4.04.02. Subjek II 

4.04.02.01. Identitas 

Nama    : JN 

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Oktober 1988 

Usia    : 30 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Tentara 

Anak ke   : 3 dari 3 bersaudara 

Lama bekerja   : 9 tahun 

Riwayat Penugasan  : Satgas Pamtas Merauke, Papua (2013) 

      Satgas Pamtas Jayapura, Papua (2017) 

4.04.02.02. Hasil Observasi 

Wawancara dengan subjek kedua juga dilakukan pada tanggal 17 

September 2018 dengan tempat yang sama yaitu kantor Yonif 410/Alugoro, Blora. 

Wawancara dilakukan pukul sepuluh pagi setelah peneliti mewawancarai subjek I. 

Subjek datang menggunakan seragam dinas tentara dengan lengan yang 

tergulung dibawah siku dan lengkap dengan sepatu dinas. Subjek memiliki 

potongan rambut cepak dan tinggi badan proporsional. Atas perintah Pasi 

2/Operasi, subjek memberikan waktunya untuk bertemu dengan peneliti dan 

melakukan wawancara di sela-sela kesibukan subjek. 

Pada saat wawancara, subjek berhadapan dengan peneliti dimana postur 

tubuh subjek duduk tegak dengan kedua tangan diletakkan diatas paha. 

Pandangannya fokus kepada peneliti namun terkadang melihat ke atas atau ke 

bawah sembari memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Subjek 

menjawab pertanyaan dengan tegas tetapi ketika diberikan pertanyaan yang 
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menyangkut dirinya saat bertugas, subjek masih terkesan tertutup dengan 

memberikan jawaban secara singkat. Ketika mulai terbiasa, subjek dapat 

menceritakan pengalamannya saat bertugas di Papua. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, subjek adalah orang yang simpel. Hal 

ini terbukti bahwa saat diajukan pertanyaan, subjek menjawab pertanyaan dengan 

tidak bertele-tele dan hanya menceritakan seputar pertanyaan yang diajukan. 

Nada suara subjek dalam menjawab pertanyaanpun seperti orang berbicara biasa. 

4.04.02.03. Hasil Wawancara 

4.04.02.03.01. Latar Belakang Subjek 

Pengalaman satgas pamtas di Jayapura, Papua merupakan pengalaman 

kedua subjek. Sebelumnya subjek tergabung dalam satgas pamtas di Merauke 

tahun 2013. Subjek melewati seleksi kesehatan, kesegaran jasmani, dan 

beberapa seleksi lain sebelum terpilih untuk gabung dalam satgas pamtas di 

Jayapura karena yang diberangkatkan hanya anggota yang dinyatakan sehat. 

Subjek merasa senang dan bangga dapat menjadi bagian personil satgas 

pamtas. Sempat ada perasaan cemas ketika membayangkan tempat tugas karena 

telah diinformasikan sebelumnya bahwa daerah yang akan menjadi tempat 

penugasan endemik dengan penyakit malaria. Oleh sebab itu, dilakukan antisipasi 

apabila terkena malaria dengan membawa persediaan obat-obatan. 

Ketika berangkat tugas, subjek memiliki anak yang baru berusia enam 

bulan. Meninggalkan anak yang sedang lucu-lucunya memang hal terberat yang 

dirasakan subjek namun demi tugas negara yang sudah menjadi tanggungjawab 

maka hal tersebut tetap dilaksanakan. Dukungan baik dalam bentuk moril maupun 

doa diberikan istri kepada subjek karena sudah resiko menjadi istri prajurit apabila 

ditinggal bertugas.  
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4.04.02.03.02. Kehidupan selama Berada di Tempat Tugas 

Subjek menempati pos yang berada di ketinggian dan belum ada aliran 

listrik yang masuk. Penerangan didukung dengan diesel yang berbahan bakar 

solar sehingga apabila solar habis maka pos menjadi gelap gulita. Kendala lain 

yang dialami subjek yaitu keterbatasan air untuk mandi. Subjek hanya 

mengandalkan air hujan yang ditampung dalam sebuah lobang karena pos subjek 

jauh dari sumber air dan sungai. Selain itu, sinyal telpon dapat masuk bergantung 

pada cuaca, ketika cuaca baik sinyal dapat digunakan dengan lancar tetapi sinyal 

hilang saat cuaca buruk. 

Tugas pokok yang dilakukan subjek adalah mengamankan perbatasan 

Indonesia dengan Papua Nugini. Tugas pengamanan perbatasan mencakup 

banyak hal di dalamnya seperti patroli patok, tugas antisipasi OPM, pam RPU, 

pam jalan, sweeping. Subjek juga kerap membantu warga yang terlibat 

perselisihan dengan orang yang mabuk di sekitar pos. Perselisihan yang terjadi 

diselesaikan dengan cara melakukan pendekatan dan memberi tahu orang mabuk 

tersebut agar tidak merugikan orang lain. 

Pendekatan ke masyarakat bertujuan agar subjek memahami kehidupan 

masyarakat daerah pos tempat subjek tinggal. Bagaimana karakter orangnya, 

kebiasaan yang dilakukan, adat istiadatnya seperti apa karena setiap kampung 

memiliki adat istiadat yang berbeda. Menurut subjek, mayoritas masyarakat 

daerah tersebut memiliki SDM rendah yang berakibat pada tingkat kehidupan 

masyarakat di bawah rata-rata bahkan dapat dikatakan memprihatinkan. 

 

4.04.02.03.03. Coping Stress 
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Berada di tempat tugas dan jauh dari keluarga membuat subjek memikirkan 

anak dan istrinya. Subjek berusaha untuk berkomunikasi agar dapat mengurangi 

pikiran yang bisa mengganggu subjek melaksanakan tugas. Subjek juga merasa 

cemas dengan penyakit malaria yang mengintai di depan mata, yang sewaktu-

waktu dapat menyerang subjek. Subjek berpendapat bahwa malaria yang ada di 

tempat penugasan tergolong berbahaya. Hal inilah yang memunculkan perasaan 

gelisah dalam diri subjek. 

Subjek mulai merasakan titik kejenuhan pada bulan keempat sampai 

kelima periode masa tugas. Pada masa itu, subjek sudah mulai terbiasa dengan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat tugas. Kegiatan yang dilakukan sudah 

menjadi kebiasaan sehingga subjek merasa bosan dan jenuh. 

Subjek mencari kesibukan dan kegiatan lain untuk mengatasi kejenuhan 

yang dirasakannya. Patroli patok merupakan salah satu cara yang dapat 

mengurangi kejenuhan subjek. Selain itu, subjek lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk pendekatan ke masyarakat dan mengadakan kegiatan seperti 

penyuluhan kesehatan ke masyarakat sekitar pos atau hanya sekedar 

mengunjungi tokoh masyarakat. Jika berada di pos, subjek mengatasi kejenuhan 

dengan berolahraga. 

Penyesuaian diri yang dilakukan subjek setelah pulang bertugas di Papua 

yaitu subjek memposisikan diri dengan masyarakat ditemui di sekitar. Saat berada 

di Papua, subjek menyesuaikan diri dengan adat dan kebiasaan masyarakat 

Papua, begitu pula ketika di Jawa subjek melakukan penyesuaian terhadap 

masyarakat Jawa dimana mereka mempunyai unggah-ungguh dalam beretika. 

4.04.02.04. Analisa Kasus 
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Subjek kedua berinisial JN yang juga menjadi anggota Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, Blora. JN sudah menjadi bagian 

dari Yonif 410/Alugoro selama sembilan tahun sejak lulus dari pendidikan militer. 

Subjek merasakan penugasan sebanyak dua kali di Papua. Penugasan pertama 

di Merauke tahun 2013 dan pada tahun 2017 di Jayapura, Papua. JN merasa 

bangga dapat ditugaskan kembali sebagai personil satgas pamtas Indonesia. 

Di sisi lain, JN juga mencemaskan anak dan istrinya yang ditinggalkan demi 

tugas negara. Tinggal di daerah yang endemik dengan malaria membuat adanya 

perasaan was-was pada diri JN hingga akhirnya subjek terkena malaria walaupun 

sudah diantisipasi. Bulan keempat sampai kelima masa tugas, JN mulai 

merasakan titik jenuh. Kejenuhan muncul akibat dari kegiatan-kegiatan yang sama 

dan sudah menjadi kebiasaan bagi JN. 

JN lebih banyak mengatasi kejenuhannya dengan Emotional Focused 

Coping sedangkan Problem Focused Coping yang dilakukan JN yaitu apati, JN 

menjalani perintah karena sudah merupakan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, 

sebisa mungkin JN menelpon keluarganya setiap hari untuk saling memberi 

dukungan dan menanyakan kabar. Hal ini termasuk dalam metode coping seeking 

social support. Bagian dari Emotional Focused Coping yang dipilih subjek adalah 

coping sublimasi. JN melakukan sublimasi untuk mengisi waktu luang dan 

mengurangi kejenuhan dengan kegiatan yang positif seperti mengadakan 

penyuluhan kesehatan, penggalangan ke masyarakat, berkunjung ke tokoh 

masyarakat, ataupun berolahraga. 

Lingkungan tempat tinggal subjek dapat mempengaruhi kehidupan subjek 

saat melaksanakan tugas dimana terdapat keterbatasan seperti dalam hal air dan 

listrik. Perbedaan kondisi lingkungan serta tuntutan tugas yang harus tetap 
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dijalankan menjadi faktor subjek dalam melakukan coping stress guna mengatasi 

stressor yang muncul. 
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Bagan 4.02. Dinamika Coping Stress Subjek II 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuntutan tugas yang diperintahkan oleh komando atas 

Permasalahan yang dialami : 

1. Meninggalkan keluarga 

2. Kondisi pos belum ada listrik 

3. Keterbatasan air 

4. Penyakit malaria 

5. Kegiatan yang dilakukan sama 

 

Gejala yang dialami : 

1. Kecemasan 

2. Kegelisahan 

3. Kejenuhan 

Stress 

Personil Satgas Pamtas di Jayapura, Papua 

Coping Stress 

Problem Focused Coping : 

1. Seeking social support 

2. Apati 

 

Emotional Focused Coping : 

1. Sublimasi 

 

Faktor yang mempengaruhi : 

1. Faktor lingkungan 
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4.04.03. Subjek III 

4.04.03.01. Identitas 

Nama    : RN 

Tempat, Tanggal Lahir : Sulawesi Selatan, 2 Mei 1994 

Usia    : 24 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Tentara 

Anak ke   : 3 dari 5 bersaudara 

Lama bekerja   : 2 tahun 

Riwayat Penugasan  : Satgas Pamtas Jayapura, Papua (2017) 

4.04.03.02. Hasil Observasi 

Hari Senin, 17 September 2018 pukul 11.00, peneliti bertemu dengan 

subjek di salah satu ruangan kantor Yonif 410/Alugoro, Blora. Subjek datang 

menggunakan seragam tentara lengkap dengan kedua lengan dilipat diatas siku 

dan memakai sepatu dinas. Subjek diperintahkan oleh Pasi 2/Operasi untuk 

bertemu dengan peneliti guna menjadi subjek wawancara dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti. Subjek memiliki tinggi badan sedang dan terlihat sedikit gemuk. 

Pada wawancara awal, subjek menjawab pertanyaan dengan kalimat 

pendek dan singkat serta dengan nada suara pelan. Subjek juga sering 

memainkan gadget yang diletakkan diatas meja dengan menggunakan jari dan 

sesekali mengecek gadget tersebut sehingga fokus mata subjek tidak kepada 

peneliti namun pada gadget. Seringkali subjek melihat ke arah luar dan menyapa 

teman yang lewat untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah suasana mulai 

mencair, barulah subjek dapat menceritakan dan menjawab pertanyaan dengan 

jelas dan cukup rinci. 
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Menurut pengamatan peneliti, subjek dapat dikatakan sebagai orang yang 

tertutup karena dalam menjawab pertanyaan yang menyangkut dirinya, subjek 

sering berpikir dahulu dan tidak spontan. Sesekali subjek mengulang pertanyaan 

peneliti sebelum memberikan jawaban. Dibalik sifat tertutupnya, subjek juga orang 

yang ramah dan mudah akrab dengan orang lain. 

4.04.03.03. Hasil Wawancara 

4.04.03.03.01. Latar Belakang Subjek 

Penugasan di Papua merupakan pengalaman satgas pertama kali subjek. 

Subjek diperintahkan oleh komando atas untuk melaksanakan satgas pamtas 

Indonesia dengan Papua Nugini. Subjek mengatakan bahwa sebagai tentara, 

perintah adalah segalanya sehingga tidak dapat menolak jika sudah diperintahkan 

kecuali ada alasan yang tidak memungkinkan prajurit untuk berangkat. 

Sebelum berangkat, subjek mencemaskan tentang kondisi yang akan 

dihadapi di tempat tugas karena subjek belum memiliki pengalaman dan belum 

pernah ke Papua. Tidak hanya itu, kecemasan terhadap penyakit malaria juga 

dirasakan subjek. Kecemasan tersebut tidak menghalangi subjek untuk berangkat 

bertugas tetapi subjek tetap merasa bangga dapat ditugaskan sebagai salah satu 

personil satgas pamtas di Jayapura. 

Dukungan penuh dari keluarga diberikan kepada subjek bersama pesan 

orangtua agar subjek dapat menjaga diri selama berada di tempat penugasan. 

Subjek belum menikah sehingga dukungan hanya didapatkan dari keluarga. Meski 

sudah terbiasa jauh dari keluarga namun menurut subjek penugasan ini membuat 

dirinya semakin jauh dari keluarga.  

4.04.03.03.02. Kehidupan selama Berada di Tempat Tugas 
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Pos subjek berada di pelosok hutan dan jauh dari jalan raya tetapi sudah 

permanen dan layak huni. Pos tersebut dihuni subjek bersama 21 teman lainnya.  

Logistik tidak pernah sampai kekurangan, setiap bulannya logistik dapat masuk ke 

pos. Subjek juga tidak pernah kekurangan air karena ada dua sumur yang berada 

di sekitar pos subjek. Tinggal di pelosok hutan mengakibatkan jaringan sulit 

sampai ke pos sehingga memicu timbulnya kejenuhan. 

Tugas utama personil satgas pamtas yaitu melakukan pengecekan patok 

perbatasan. Patok perbatasan harus tepat pada tempatnya, apabila terjadi 

pergeseran maka itu menjadi tanggungjawab seorang prajurit. Perjuangan untuk 

mencapai patok perbatasan tidak semudah yang dibayangkan, subjek harus 

melewati sungai, naik dan turun gunung dengan mencari jalan menggunakan 

kompas karena jalan menuju patok perbatasan jarang dilalui orang. 

Selain itu, mayoritas tugas subjek yaitu bersosialisasi dengan masyarakat. 

Sosialisasi dilakukan dengan cara mengunjungi sekolah, kepala kampung, 

bergabung dalam kegiatan yang ada di kampung. Subjek ikut turun tangan dan 

membantu setiap kegiatan di masyarakat. Mendekatkan diri dengan masyarakat 

bertujuan agar prajurit memahami karakter masyarakat, apa yang dibutuhkan, 

serta kelebihan dan kekurangannya. 

Subjek sering membantu polisi untuk meredam konflik yang terjadi karena 

tentara lebih disegani oleh masyarakat dibandingkan dengan polisi. Hal 

sepenuhnya untuk mengatasi konflik tetap berada di tangan polisi. Kebanyakan 

konflik yang terjadi sebagai efek dari warga yang mabuk sehingga tidak dapat 

mengontrol perilakunya. 

4.04.03.03.03. Coping Stress 



59 

 

 

 

Subjek mengaku merasa tidak betah selama penugasan karena adanya 

penyakit malaria. Subjek terkena malaria sebanyak empat kali selama masa 

penugasan. Subjek menjadi gelisah jika sudah terkena malaria dan memikirkan 

kapan malarianya sembuh. Hal ini mengganggu pikiran subjek dan membuatnya 

merasa tidak nyaman. 

Pertengahan masa tugas menjadi awal kejenuhan subjek. Bertemu dengan 

teman yang sama setiap hari, melakukan kegiatan yang sama, tinggal di tempat 

yang sama dan tidak bisa kemana-mana menjadi alasan subjek mengalami 

kejenuhan. Puncak kejenuhan subjek terjadi apabila jaringan tidak sampai ke pos, 

subjek menjadi tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga karena yang biasa 

dilakukan subjek selalu memberi kabar kepada keluarganya. 

Subjek mengatasi rasa jenuh yang dirasakannya dengan keluar pos untuk 

sekedar jalan-jalan dan melakukan pendekatan ke masyarakat kampung, 

olahraga, atau bercocok tanam. Kebetulan di depan pos subjek masih terdapat 

lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan bercocok tanam. Subjek 

mengatakan, tanaman yang ditanam berupa sayur-sayuran seperti sawi, cabai, 

tomat, dan kacang tanah yang semuanya dapat tumbuh subur. Hasil dari bercocok 

tanam bahkan bisa sampai dibagikan kepada masyarakat. 

Setelah pulang penugasan, subjek mengaku tidak mempunyai strategi 

khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan batalyon. Subjek hanya lima 

hari berada di batalyon sepulang tugas karena diberikan waktu cuti selama tiga 

minggu. Waktu tersebut digunakan subjek untuk pulang kampung, melepas rindu 

dan refreshing bersama keluarga. 

4.04.03.04. Analisa Kasus 
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Subjek ketiga adalah RN yang sejak dua tahun lalu menjadi anggota 

Tentara Nasional Indonesia (TNI). Semenjak lulus pendidikan militer, RN langsung 

ditugaskan di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, Blora. Selang satu tahun kemudian, 

subjek mendapat perintah oleh komando atas untuk bergabung dalam personil 

satgas pamtas di Papua. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan sebagai seorang 

prajurit ketika diberikan amanat untuk dapat menjaga perbatasan negara. Apalagi 

dengan kondisi subjek yang masih single sehingga tidak muncul beban ketika 

meninggalkan keluarga. 

Beban pikiran muncul saat RN terkena malaria karena subjek harus 

bedrest selama tiga hari. Tidak adanya aktivitas menimbulkan kebosanan tetapi 

subjek tidak dapat berbuat apa-apa akibat dari malaria tersebut. Hal inilah yang 

selalu membuat subjek memikirkan kapan bisa sembuh dari malaria. Subjek 

merasakan terkena malaria sebanyak tiga kali selama di tempat penugasan. 

Kejenuhan juga dirasakan RN selama penugasan yang terjadi pada 

pertengahan masa tugas yang disebabkan karena subjek bertemu dengan orang 

yang sama setiap hari dan tidak bisa pergi keluar. Disamping itu, kegiatan yang 

sama dilakukan setiap hari sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi subjek. 

Kejenuhan yang dialami subjek diatasi dengan melakukan coping stress. 

Subjek menggunakan Problem Focused Coping dengan metode seeking 

social support dan apati. Subjek mengurangi beban pikiran tentang keluarga 

terutama orangtua dengan menanyakan keadaan melalui telepon. Subjek 

mendapatkan dukungan saat berkomunikasi dengan orangtuanya. Hal ini 

termasuk dalam metode coping stress seeking social support. Berkaitan dengan 

tugas yang dilaksanakan, subjek menggunakan apati yaitu tidak melakukan 

apapun kecuali menerima tugas yang sudah menjadi tanggungjawabnya. 
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Cara lain untuk mengatasi kejenuhannya, RN melakukan sublimasi yang 

merupakan bagian dari Emotional Focused Coping yaitu jalan-jalan ke kampung 

dan bersosialisasi dengan masyarakat. Waktu luang yang ada diisi subjek dengan 

bermain voli dengan teman satu pos dan juga bercocok tanam. Hasil cocok tanam 

yang berlimpah dapat dibagikan kepada masyarakat sehingga dapat 

memunculkan perasaan bahagia. Subjek juga melakukan coping sublimasi setelah 

pulang bertugas yang dilakukan dengan pulang ke kampung halaman dan 

refreshing bersama keluarga. 

Pemilihan coping stress subjek bergantung pada lingkungan tempat 

tinggalnya karena yang menjadi stressor dominan berasal dari lingkungan tugas 

subjek. Berada di tengah hutan dan cukup jauh dari pemukiman serta tuntutan 

yang tetap harus dilaksanakan menjadikan lingkungan menjadi faktor utama 

dalam melakukan coping. Coping terbatas dengan yang dapat dilakukan di kondisi 

lingkungan tersebut.  
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Bagan 4.03. Dinamika Coping Stress Subjek III 

 

 

Tuntutan tugas yang diperintahkan oleh komando atas 

Permasalahan yang dialami : 

1. Penyakit malaria 

2. Kegiatan yang sama dan teman yang hanya itu-itu saja 

3. Tidak bisa kemana-mana 

4. Sinyal kadang tidak sampai ke pos 

Gejala yang dialami : 

1. Kegelisahan 

2. Tidak nyaman 

3. Kejenuhan 

Stress 

Personil Satgas Pamtas di Jayapura, Papua 

Coping Stress 

Problem Focused Coping : 

1. Seeking social support 

2. Apati 

 

Emotional Focused Coping : 

1. Sublimasi 

 

Faktor yang mempengaruhi : 

1. Faktor lingkungan 


