
 
 

77 
 

 

 

 

LAMPIRAN 



78 
 

 
 

LAMPIRAN A 

PEDOMAN WAWANCARA 
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Pedoman Wawancara 

 

A. Identitas Subjek 

1. Nama 

2. Usia 

3. Alamat 

4. Pangkat 

5. Riwayat penugasan 

6. Lama penugasan 

B. Latar Belakang Subjek 

1. Apa pikiran yang pertama kali muncul saat mengetahui akan bertugas 

di wilayah konflik? 

2. Bagaimana perasaan Bapak ketika tahu akan bertugas di wilayah 

konflik? 

3. Bagaimana respon/dukungan yang diberikan oleh keluarga atau orang 

terdekat? 

C. Kehidupan selama berada di tempat tugas 

1. Bagaimana pengalaman selama bertugas di wilayah konflik? 

2. Apa saja yang dilakukan selama penugasan? 

3. Apa kendala yang dialami selama di tempat tugas? 

4. Adakah kasus yang dialami terkait dengan konflik? Jika ada, kasus 

yang seperti apa? 

5. Apa upaya yang dilakukan untuk membantu peredaman konflik yang 

terjadi? 

D. Coping stress 

1. Apa yang Bapak rasakan selama berada di tempat penugasan? 

2. Tekanan seperti apa yang Bapak rasakan saat berada di tempat tugas? 

3. Adakah pikiran yang mengganggu selama penugasan? Jika ada, 

pikiran seperti apakah itu? 

4. Sikap atau perilaku seperti apa yang muncul pada saat ada tekanan? 

5. Bagaimana cara Bapak mengatasi tekanan yang ada? 
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LAMPIRAN B 

HASIL PENELITIAN 
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Lampiran B.1. Verbatim Subjek I 

VERBATIM SUBJEK I 

No. Pertanyaan Jawaban Coding Tema Intensitas Keterangan 

1. Selamat pagi 
pak, namanya 
siapa pak? 

PSS     

2. Tempat tanggal 
lahirnya pak? 

11 April 1992     

3. Alamatnya 
dimana? 

Alamat di 
Asmil Yonif 
410/Alugoro, 
Blora 

    

4. Saat ini berat 
badan dan tinggi 
badannya 
berapa pak? 

Tinggi badan 
170, berat 
badan 73 

    

5. Sebelum 
penugasan 
berat badannya 
sama pak? 
Mungkin naik 
atau turun? 

Ada banyak, 
sebelum 
satgas 65 

    

6. Wahh.. 
Lumayan ya pak 
naiknya.. Hehe.. 
Kalau hobinya 
apa pak? 

Hobinya.. E 
nganu.. 
Hobinya sepak 
bola sama voli 

    

7. Bagaimana 
mengenai 
riwayat 
pendidikan 
bapak? 

(berbisik, 
apa?) 

    

8. Maksudnya 
riwayat 
pendidikan 
sampai jadi TNI 

E.. Dulu TK di 
Magelang 
sampai SMA 
terus daftar 
tentara 3 kali, 
terus lolos, 
terus 
pendidikan di 
Gombong 

    

9. Berarti aslinya 
Magelang ya 
pak? 

Asli Magelang     

10. Kok sampai 3 
kali kenapa ya 
pak? 

Karena larinya 
jelek dulu. 
Terus berlatih 
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11. 3 kali itu berarti 
tiap tahun daftar 
gitu pak? 

Iya, selama 3 
gelombang 
daftar, selama 
3 kali 

    

12. Nah.. kalau 
riwayat 
penugasannya 
pak? 

Penugasan 1 
kali, kemarin di 
Jayapura 

    

13. Baru 
pengalaman 
pertama? 

Iya, pertama     

14. Kemarin 
penugasannya 
berapa bulan 
pak? 

10 bulan, sama 
perjalanan 
hampir 1 
tahun, 12 
bulan sama 
perjalanan 

    

15. Itu kesananya 
pakai apa pak? 

Kapal, 
pulangnya 
kesini kapal 
lagi 

    

16. Kalau sekarang 
jabatannya apa 
pak? 

Taban SO     

17. Itu di bagian apa 
pak? 

Yaa pembantu 
Taban SO 

    

18. Tugasnya 
ngapain pak? 

Tugasnya 
membawa 
amunisi 
senjata 
otomatis 

    

19. Kalau dalam 
keluarga, punya 
saudara berapa 
pak? 

Saudara saya 
ada 4, 
perempuan 
semua. Saya 
ragil, terakhir 

    

20. Sudah menikah 
pak? 

Sudah baru 
Juli kemarin 

    

21. Oh baru.. berarti 
belum punya 
anak ya pak ya? 
hehe 

Ini istri baru ini 
mengandung 
muda 

    

22. Berarti waktu 
penugasan 
kemarin belum 
menikah ya 
pak? 

Belum     

23. Nah, tapi kan 
sudah punya 
pacar 

Iyaa.. (sambil 
senyum-
senyum) 
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24. Lalu dukungan 
dari pacar 
gimana pak? 

Yaa sabar.. 
kan sekarang 
jamannya ada 
hp ya, 
komunikasi 
lancar terus. 
Kebetulan pos 
saya kan dekat 
kota, jadi 
komunikasi 
lancar 

    

25. Ada sinyal terus 
ya pak? 

Ada, 
alhamdullilah 

    

26. Gimana sih pak 
ceritamya kok 
bisa terpilih dan 
tergabung 
dalam satgas di 
Papua kemarin? 

Karena 
personil yang 
dibutuhkan 
banyak, 
kebetulan saya 
belum pernah 
satgas baru 
pertama kali, 
sehat, 
alhamdullilah 
diberangkatkan 

TSK Satgas di 
Wilayah 
Konflik 

++ Subjek dalam 
keadaan sehat 
dan belum 
pernah satgas 

27. Pemilihannya 
dari siapa pak? 

Dari batalyon 
melewati 
rekes-rekes 
juga itu, 
kesehatan 

TSK Satgas di 
Wilayah 
Konflik 

+++ Subjek dipilih 
oleh batalyon 

28. Ada tesnya dulu 
pak? 

Gak ada, 
Cuma rekes itu 
aja. Cek 
kesehatan, 
garjas ada 
garjas 

TSK Satgas di 
Wilayah 
Konflik 

+++ Subjek melewati 
cek kesehatan 
dan pelatihan 
sebelum satgas 

29. Waktu 
diberitahu 
penugasan 
sampai 
berangkat, 
jaraknya berapa 
lama pak? 

(tanya, diskusi 
ke teman) 
3 bulan 

    

30. Selama 3 bulan 
itu diberi latihan 
apa aja pak? 

Latihannya 
banyak materi, 
ada latihan 
diluar di hutan 
juga ada, 
latihan praktek 
di hutan, 
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perang-
perangan 

31. Di hutan mana 
pak? 

Cabak     

32. Lalu apalagi 
pak? 

Terus teori 
dalam asrama 
tentang nganu 
pembinaan 
teritorial paling 
utama 

    

33. Adanya latihan-
latihan dan teori-
teori yang 
diberikan 
sebelum 
berangkat gitu 
sempat 
membuat bapak 
kepikiran atau 
terbayang-
bayang 
mengenai 
tempat tugasnya 
nanti gimana, 
begitu pak? 

Oo yaiya.. 
Jelas ada itu 
pikiran, kan 
soalnya kan ini 
sana beda 
sama sini, 
takutnya 
disana masih 
banyak, apa 
ini, ini, 
musuhnya 
beneran 
disana 

CM Kecemasan +++ Subjek merasa 
cemas sebelum 
berangkat satgas 

34. Kepikirannya 
gimana pak? 

Ya pikirane 
wah ini disana 
gimana, 
tempate 
kepiye, 
maksudnya 
belum pernah 
kesana, nanti 
rawan gak 

CM Kecemasan +++ Subjek merasa 
cemas karena 
belum 
mengetahui 
kondisi tempat 
satgas 

35. Setelah sampai 
sana gimana 
pak? 

Sampe sana 
ya 
alhamdullilah, 
masih deket 
kota tapi ya 
tetep waspada 

    

36. Waspada 
terhadap apa 
pak? 

Ya waspada 
terhadap 
musuh, OPM 
sama penyakit, 
waspada 

    

37. Kemarin sempat 
menemui OPM 
pak? 

Enggak, gak 
ada. OPM 
kayak orang 
biasa jadi ini, 
kalau gak pake 
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senjata gak 
bisa menilai itu 
seorang OPM 
to 

38. Nah kalau untuk 
logistik itu 
bagaimana pak? 

Logistik setiap 
sebulan sekali 
pasti ada 
dorongan 
logistik, 
dukungan 

    

39. Pernah 
terlambat 
datang pak? 

Enggak 
pernah, mesti 
sebelum abis 
udah diantar, 
lancar lah 

    

40. Kalau untuk air 
semua tercukupi 
pak? 

Air tercukupi 
kan, air kita 
pake ini, kalau 
yang buat 
mandi pakai 
sungai, kalau 
yang minum 
pake galon 

    

41. Posnya deket 
sama sungai 
pak? 

Deket, tapi 
sungainya gak 
bersih. Tapi 
kan disaring 
jadi ya bening 

    

42. Posnya sudah 
pernah dipakai 
sebelumnya 
pak? 

Iya sudah 
pernah dipake 
dari dulu-dulu 

    

43. Oiya, pak. Kalau 
pikiran yang 
pertama kali 
muncul sejak 
diberitahu akan 
tugas itu 
bagaimana pak? 

Pikiran 
pertama kali 
kalau di Papua 
ya mungkin ya 
senior-senior 
udah banyak 
ya ada satu 
penyakit yang 
ini yang 
disebut malaria 
kan jadi 
pikiran, agak 
buat kita 
kepikiran 

CM Kecemasan ++ Subjek cemas 
terhadap 
penyakit malaria 

44. Kepikiran yang 
bagaimana pak? 

Yaa takut 
kalau kena 
malaria 

KT Ketakutan +++ Subjek takut jika 
terkena malaria 
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45. Selain itu 
kepikiran apa 
lagi pak? 
Tempat 
tugasnya gitu? 

Oo ya ya.. 
Kepikiran, saya 
pikir di hutan-
hutan, kan 
terkenal hutan 

CM Kecemasan ++ Subjek 
memikirkan 
tempat tugasnya 
di hutan 

46. Nah kalau 
perasaan yang 
pertama kali 
muncul apa 
pak? 

Yaa seneng. 
Seneng 
campur takut 
penyakitnya 
itu. Tapi 
senang karena 
baru pertama 
kali 

RS 
 
 
 

KT 

Rasa senang 
 
 
 
Ketakutan 

++ 
 
 
 

+++ 

Subjek senang 
karena bisa 
satgas 
 
Subjek takut 
terkena malaria 

47. Waktu disana 
bisa diceritakan 
tempat tugasnya 
gimana pak? 

Tempat tugas 
yang pos saya 
itu, ya ini 
banyak orang 
Jawa juga 
banyak, orang 
asli penduduk 
sana banyak 
orangnya baik-
baik 

    

48. Pernah 
menemui orang 
Papua 
berkonflik? 

Oh ada, 
pernah. Ini jadi 
orang, apa, e.. 
suku Waris 
bentrok 
dengan suku, 
e.. pos 
kampung Arso. 
Ya itu orang 
Arso bakar 
rumah orang 
Waris, lah 
terjadilah, ini, 
pertempuran 
adat. Perang 
adat antara 
pos, apa, 
kampung 
Waris sama 
kampung Arso 
kota. 

FT Konflik yang 
terjadi 

+++ Subjek 
menceritakan 
konflik yang 
terjadi di sekitar 
pos 

49. Masalahnya apa 
pak? 

Masalahnya 
itu, ini.. dulu 
ada lomba voli, 
yang Arso itu 
menang bikin 
pesta. Bikin 

FT Konflik yang 
terjadi 

+++ Subjek 
menceritakan 
konflik yang 
terjadi di sekitar 
pos 
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pesta malam, 
orang Waris 
ada yang 
kesitu bunuh, 
ini, orang Arso, 
korban 1 mati. 

50. Kok sampai 
terjadi 
pembunuhan 
pak? Apa tidak 
ada yang 
membela? 

Mungkin 
karena kalah 
personil 
mungkin ya, 
tapi ini orang 
Warisnya juga 
gak terima 

FT Konflik yang 
terjadi 

+++ Subjek 
menceritakan 
konflik yang 
terjadi di sekitar 
pos 

51. Waktu ada 
konflik, bapak 
sempat 
membantu? 

Wah malam 
itu. Saya 
taunya pagi. 
Gak terlalu 
deket juga dari 
pos, lumayan 
jauh 

    

52. Setelah tau ada 
kejadian itu 
responnya 
gimana pak? 

Ya taunya kan 
pagi, kalau 
malam ya ini 
mungkin kita 
bisa bantu. 
Pagi ya kita 
cuma 
mengamankan 
ada serangan 
balik dari 
Waris, kan ada 
yang, apa ini, 
orang 
kampung sana 
kan ada yang 
lihat jadi 
mungkin ada 
mau balas 
dendam, sini 
ngepam sambil 
3 hari kita 
ngepam di 
Arso itu 

TPN Tugas 
Pengamanan 

+++ Subjek 
membantu 
mengamankan 
daerah pasca 
konflik 

53. Buat 
pengamanannya 
ya pak? 

Iya 
pengamanan, 
itu gabung 
sama polisi 

    

54. Sempat merasa 
takut gak pak? 

Enggak.. Ya 
takut ada tapi 
kan gak terlalu 
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55. Takutnya karna 
apa pak? 

Takutnya ya 
kalau kena 
sasaran itu, 
kan kalau 
orang sana 
kan pikiran 
pendek 
mungkin ya. 
Mungkin karna 
kita mau ikut 
ngaman, 
ngamankan 
tapi malah 
nanti takut 
kena sasaran, 
tapi enggak 
terlalu takut, 
maksudnya 
banyak rekan 

KT Ketakutan ++ Subjek merasa 
takut kena 
sasaran 

56. Selain 
membantu 
pengamanan itu, 
yang dilakukan 
selama 
penugasan apa 
aja pak? 

Ya kita 
dekatkan 
masyarakat, 
masyarakat 
pribumi 
maupun 
transmigran 

    

57. Maksudnya 
dekat itu gimana 
ya pak? 

Dekat, kita ya 
apa ya, main 
ke rumahnya, 
kalau kita 
punya apa kita 
kasih. Nanti 
begitu juga 
mereka kalau 
punya acara 
ngundang kita 

    

58. Selain 
melakukan 
pendekatan ke 
masyarakat, ada 
tugas pokok apa 
pak? 

Tugas pokok 
ya ini, 
pembinaan 
teritorial sama 
menjaga NKRI 

TSG Tugas 
Satgas 

+ Subjek memiliki 
2 tugas pokok 
selama satgas 

59. Cara atau yang 
dilakukan untuk 
itu apa pak? 

Kita patroli 
patok, 
mengecek 
patok yang ada 
di pedalaman-
pedalaman 
dalam hutan, 
menjaga patok 

TSG Tugas 
Satgas 

++ Subjek 
melakukan 
patroli patok 
sebanyak 2 kali 
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batas wilayah. 
Patroli 3 bulan 
sekali kita, 
kalau pos atas 
ya ini tapi 
kalau ini ya.. 
Kalau waktu di 
pos saya 2 kali 
patroli 

60. Kalau patroli 
patok, 1 tim 
berapa orang 
pak? 

1 tim tu hampir 
20 orangan  
pleton 

    

61. 20 orang 
berangkat 
semua pak? 

Iya berangkat 
semua 

    

62. Untuk 
logistiknya 
bagaimana pak? 

Logistiknya kita 
bawa bekal di 
ransel, sarimi. 
Kalau gak ada 
ini, opo 
namane, T2. 
T2 tu kayak 
nasi sama 
daging udah 
di.. instan 

    

63. Masaknya 
gimana pak? 

Masaknya kan 
udah ada 
korek, ada.. 
opo jenenge, 
paravin, 
kompor 
lapangan 

    

64. Kalau 
medannya 
gimana pak? 

Walah kalau 
medannya naik 
turun, belah 
gunung, wahh.. 
naik turun wes 
pokoknya 2 
hari bisa 3 hari 
di hutan 

KLK Kondisi 
Lingkungan 

+++ Saat melakukan 
patroli patok, 
subjek melewati 
medan yang 
berat 

65. Kalau kendala 
selain melewati 
gunung apa 
pak? 

Ya ada sungai, 
karna kan ini, 
sungainya 
besar-besar 
mungkin ya 
jadi ya pelan-
pelan lah. 
Terus jalannya 

KLK Kondisi 
Lingkungan 

+++ Saat melakukan 
patroli patok, 
subjek melewati 
medan yang 
berat 
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tanahnya juga 
lengket 

66. Pernah gak pak 
disana kepikiran 
keluarga gitu? 

Woo iya jelas. 
Kepikiran 
orang yang di 
rumah. 

GS Kegelisahan +++ Subjek sering 
memikirkan 
keluarganya 

67. Apa yang 
dilakukan 
sewaktu 
kepikiran itu 
pak? 

Ya telfon. 
Kalau di pos, 
kan bisa video 
call ya 
sekarang. 
Kalau pas 
nggak di pos 
ya sabar kita 
hehe.. gimana, 
saling 
mendoakan 

SCP 
 
 
 
 
 
 

AP 

Seeking 
Social 
Support 
 
 
 
 
Apati 

+++ 
 
 
 
 
 
 

++ 

Subjek berupaya 
untuk 
berkomunikasi 
ketika sedang 
memikirkan 
keluarga 
 
Subjek tetap 
melaksanakan 
tugas 

68. Ada gak sih pak 
perubahan pola 
hidup dari disini 
kesana gitu? 

Wahh, ada. 
Disana jadi ini 
ya, apa, kita 
tau jadi 
kehidupan di 
luar sana. Jadi 
bisa berubah, 
dulunya gak 
bisa masak 
sekarang ya 
dikit-dikit bisa 
lah, ngaji 
disana lebih 
banyak waktu 

PRA 
 
 
 

SDM 

Positive 
Reappraisal 
 
 
Symptom 
Directed 
Modes 

+++ 
 
 
 

+++ 

Subjek memiliki 
banyak waktu 
untuk mengaji 
 
Subjek 
mengembangkan 
diri dengan 
belajar memasak 

69. Kalau untuk pola 
makan gimana 
pak? 

Makannya ya 
tambah banyak 
itu 

PMK Pola Makan ++ Porsi makan 
subjek menjadi 
bertambah 

70. Pernah merasa 
cemas tentang 
keadaan 
lingkungannya 
pak? 

Ya ini, cemas 
karna 
penyakitnya itu 
kali ya. Saya 
pernah 4 kali 
saya kena 
malaria 

CM Kecemasan +++ Subjek cemas 
karena malaria 

71. Kalau kepikiran 
cemas gitu kan 
jadi beban ya 
pak. Beban 
yang seperti apa 
yang dirasakan 
pak? 

Iya beban. 
Emm.. gimana 
ya, rasanya ya 
kayak mau 
pulang itu, tapi 
ya gak bisa. 
Nunggu 

SC Self-Control +++ Subjek memiliki 
keinginan untuk 
pulang saat 
terkena malaria 
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72. Apa sih yang 
membuat bapak 
pengen pulang? 

Ya kangen to 
suasanane, 
hehe.. Apalagi 
kalau pas 
disana kena 
malaria, mau 
pulang tok 
rasanya. Ini 
pas kena 
malaria 

SC Self-Control +++ Subjek memiliki 
keinginan untuk 
pulang saat 
terkena malaria 

73. Lalu 
penanganannya 
kalau kena 
malaria itu 
gimana pak? 

Disana 
langsung infus 

    

74. Taunya kalau 
kena pak? 

Ada tesnya itu, 
kayak orang 
hamil tu lho. Di 
cek darah. 
Kalau kita ada 
gejala pusing-
pusing ya 
langsung cek 
itu, jelas 
malaria itu 
(senyum) 

    

75. Selain kena 
malaria, pernah 
sakit apa pak 
disana? 

Gak ada, 
malaria aja 

    

76. Kalau pengen 
pulang gitu kan 
pasti 
mengganggu 
pikiran pak, jadi 
kurang fokus 
gitu 

Iya itu, gak 
fokus. Jadi 
sakit itu, sakit 
itu karna 
banyak pikiran 
disana 

TFK Tingkat 
Kefokusan 
dalam 
Bekerja 

+++ Subjek 
memikirkan 
banyak hal 
sehingga tidak 
fokus dalam 
bekerja 

77. Ketika banyak 
pikiran jadi tiba-
tiba merasa 
pusing, atau 
tensi naik atau 
gampang capek 
atau merasa 
apa gitu pak? 

Enggak sih, 
kalau tensi gak 
pernah tensi e, 
kalau sakit tok 
tensi kadang-
kadang. Kalau 
kayak males 
gitu? Iya, 
males 

RM Rasa Malas ++ Muncul rasa 
malas saat 
subjek 
memikirkan 
banyak hal 

78. Malesnya kayak 
gimana pak? 

Ya males 
ngapa-
ngapain, 
pengennya 

RM 
 
 
 

Rasa Malas 
 
 
 

+++ 
 
 
 

Muncul rasa 
malas saat 
subjek 
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pulang. Tapi 
kalau ada 
tugas ya tetep 
dilaksanakan 

 
 

RP 

 
 
Represi 

 
 

++ 

memikirkan 
banyak hal 
 
Subjek tetap 
melaksanakan 
tugas 

79. Waktu sakit jadi 
sensitive gak sih 
pak? 

Enggak sih     

80. Pernah gelisah 
atau mengalami 
gangguan tidur 
pak? 

Kalau 
gangguan tidur 
ya enggak lah, 
kan siang 
sudah capek 
mungkin, 
malam tidur 
aja. Kalau 
gelisah mau 
sakit itu gak 
bisa tidur 

GS Kegelisahan ++ Subjek gelisah 
saat merasa 
akan sakit 

81. Kalau lagi 
banyak pikiran 
yang dirasakan 
apa pak? 

Kalau kangen 
orangtua 
mungkin ya 
sedih, pengen 
pulang, 
pengen ziarah 
rasanya. 
Haduhh.. 
(sedih) 

PS Perasaan 
Sedih 

+++ Subjek merasa 
sedih saat 
teringat orangtua 

82. Kalau ingat 
orangtua jadi 
melamun pak? 

Iya melamun, 
sambil-sambil 
mata merah 
mau nangis 

PS Perasaan 
Sedih 

+++ Subjek merasa 
sedih saat 
teringat orangtua 

83. Nah saya mau 
tanya, menurut 
bapak, bapak itu 
orangnya 
gimana sih? 

Kalau saya? 
Saya itu 
humoris, 
orangnya 
humoris, 
santai, baik 
gak sombong, 
suka 
menabung 

    

84. Kalau ada 
masalah 
menyikapinya 
gimana pak? 

Sering berdiam 
diri mungkin. 
Emm, pie yo.. 
Yaa kadang 
kalau aku yo 
kadang curhat 
sama temen 
lah, kadang 

SC Seeking 
Social 
Support 

++ Subjek mencari 
dukungan 
dengan 
menceritakan 
masalah ke 
teman dekat 
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mengurung, 
pemalu juga 
sih saya 
orangnya 

85. Bapak kalau 
inget orangtua 
kan murung, 
pernah gak itu 
diungkapkan ke 
teman? 

Iya pernah.     

86. Sering curhat 
atau diem pak? 

Saya? Sering 
diem, sering 
curhat (ragu-
ragu) 

    

87. Curhatnya ke 
siapa pak? 

Curhatnya ke 1 
orang to, ke 
kating saya 
**** 

    

88. Respon pak **** 
gimana pak? 

Yaa 
membantu. Di 
yem yemi, 
dihibur 

    

89. Oiya pak. 
Sempet merasa 
jenuh gak sih 
pak disana? 

Iya, jenuh     

90. Jenuhnya karna 
apa pak? 

Jenuhnya 
karna, apa ya, 
yang diliat ya 
itu-itu aja. 1 
pos itu terus. 
Semuanya 
jarang main 
kan, itu, 
kegiatannya 
itu-itu terus 

JH Kejenuhan +++ Subjek merasa 
jenuh karena 
teman dan 
kegiatan yang 
sama 

91. Pernah dikasih 
waktu untuk ke 
kota pak? 

Dikasih waktu 
untuk jalan-
jalan ke kota. 
Itu kok pas 
acara tertentu 
tok. Kalau gak 
ada acara 
dikasih waktu 
tapi gak keluar 
malah pada 
tidur 

    

92. Kan sudah 
dikasih 

Iya dikasih 
kesempatan, 
tapi pas pie yo, 

SL Sublimasi +++ Subjek 
melakukan 
kegiatan untuk 
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kesempatan, 
pak 

dikasih waktu 
tapi malah 
pada ini, neng 
kono hiburane 
nyetrum, 
malah do 
wegah neng 
kota (ketawa). 
Kalau yang ke 
kota itu 1 2 
orang aja, gak 
barengan, 
kalau ada perlu 
kesana 
sekalian, gitu 

mengatasi 
kejenuhan 

93. Nah kan bapak 
sempat merasa 
jenuh, titik 
jenuhnya itu 
terjadi waktu 
kapan pak? 

Disana malah, 
titik jenuh lak 
akhir-akhir yo 
(tanya teman), 
lah yo malah 
seneng ya. 
Titik jenuh ya 
pertengahan 
itu, 3-4 bulan 
itu walah, 
jenuh-jenuh e 

JH Kejenuhan +++ Subjek 
merasakan 
kejenuhan 
setelah 3 bulan 
berada di tempat 
tugas 

94. Kalau jenuh, 
apa yang 
dilakukan pak? 

Yaa cari 
kegiatan, 
ngeter, 
nyetrum, main 
ke ini, ke orang 
sana, orang-
orang Jawa 

SL Sublimasi +++ Subjek 
melakukan 
kegiatan untuk 
mengatasi 
kejenuhan 

95. Selain itu apa 
lagi pak? 

Olahraga ada, 
bulu tangkis 
sama voli. 
Nyanyi-nyanyi 
kayak orang 
gila itu 
(menunjukkan 
video) 

SL Sublimasi +++ Subjek 
melakukan 
kegiatan untuk 
mengatasi 
kejenuhan 

96. Nah kayak gitu 
kok masih jenuh 
pak? hehe 

Ya pie yo 
mbak, disana 
tu itu terus 

    

97. Waktu disana 
posnya di situ 
terus apa 
sempat 
dipindah-pindah 
pak? 

Saya disitu 
terus e 9 bulan 
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98. Tapi sempat ada 
yang dipindah-
pindah pak? 

Ada, di itu lho, 
dilukir-lukir, 
yang sini 
pindah sana, 
yang sana 
pindah sana 

    

99. Itu kan berarti 
punya temen 
baru pak 

Iya temen 
baru, 
maksudnya 
gak vakum itu 
terus. 
Kebetulan 
saya kok gak 
dipindah, disitu 
terus 

    

100. Kok gak minta 
dipindah pak? 
hehe 

Saya terakhir-
terakhir tu 
masak e, jadi 
gak bisa ini, 
yang masak ya 
masak terus, 
yang bikin 
bosen juga itu, 
masak terus 

RB Rasa Bosan +++ Subjek merasa 
bosan karena 
mendapat tugas 
memasak 

101. Masaknya apa 
pak? 

Saya 
kebetulan nasi 
sama goreng 
telur 

    

102. Disana 
makannya 
kayak disini atau 
hanya seadanya 
pak? 

Ya kalau 
disana kan gak 
jauh dari pasar 
jadi makannya 
sama sih 

    

103. Enak disana apa 
disini pak? 

Ya disini to. 
Disini temene 
wong Jowo, 
disana maksud 
e bosen ya 
sana orang 
Jawa tapi kan 
ini, kalau disini 
kan deket 
saudara. 
Lingkungannya 
juga enak sini 

    

104. Bedanya 
lingkungan sana 
sama sini apa 
pak? 

Bedanya 
orangnya, 
disana 
orangnya pilih-
pilih semua 
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105. Maksudnya 
pak? 

Pilih-pilih tu 
hitam-hitam 

    

106. Oohhhh hahaaa 
Ya kan gak 
ngaruh pak 

Beda ini sih, 
misalnya 
disana 
sekarang 
orangnya suka 
mabuk e 

    

107. Kalau ada orang 
mabuk gitu, 
pernah sampe 
buat bapaknya 
emosi? 

Pernah, karna 
kan mabuk 
lepas kontrol 
ya jadinya ya 
gimana, kita 
mau ini ya 
paling dikasih 
tau tok 

EMS Emosi yang 
muncul 

++ Subjek pernah 
terpancing emosi 
saat menghadapi 
warga yang 
mabuk 

108. Emosi karna 
apa pak? 

Karna susah 
diatur, kadang 
ini ngrampasi 
orang jualan 

    

109. Waktu bapaknya 
emosi bisa 
bilangi secara 
halus? 

Ya dibilangi 
halus dulu to, 
kalau gak 
manut ya baru 
di kasari 

    

110. Contohnya 
dikasari tu 
gimana? 

Di.. (berpikir) 
dibilangi kasar, 
yo enggak 
deng, yo 
dikerasi lah 

EMS Emosi yang 
muncul 

++ Respon subjek 
saat menanggapi 
warga yang 
mabuk 

111. Emm,, lalu yang 
dirasakan 
selama di 
tempat 
penugasan apa 
pak? 

Yang 
dirasakan ya 
seneng, 
campur aduk 
(tertawa) 
Yo seneng yo 
opo kui, 
seneng, 
kangen orang 
rumah, gelisah 

RS Rasa 
Senang 

++ Subjek merasa 
senang saat 
satgas 

112. Gelisah kenapa 
pak? 

Gelisah karna 
lama gak 
pulang-pulang, 
wes mbak, yo 
sedih jengkel 
jenuh, semua 
ada disitu 

GS 
PS 

 
JH 

Kegelisahan 
Perasaan 
Sedih 
Kejenuhan 

+++ Subjek juga 
merasakan 
gelisah, sedih, 
dan jenuh 

113. Beban apa yang 
dirasakan 

Keuangan, 
ntek terus duite 
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selama disana 
pak? 

114. Keuangannya 
dapet dari mana 
pak? 

Gaji, disana 
dapet tapi kan 
ditabung. Ulp 
ada buat 
makan 

    

115. Lah kok bisa 
uangnya habis 
terus pak? 

Lha boros 
pulsa e disana 
e, mahal. Aku 
sesasi sampe 
500 600 pulsa 
og. Boros 
youtube an, ya 
itu kalau bosen 
youtube an. 
Kalau jenuh, 
youtube 

SL Sublimasi +++ Subjek 
menonton 
youtube untuk 

mengatasi 
kejenuhan 

116. Mending ada 
sinyal tapi boros 
apa gak ada 
sinyal pak? 
haha 

Yo mending 
ada sinyal, 
kalau di 
gunung-
gunung itu, 
kalau ini kan 
gak ada sinyal 
gak ada apa-
apa ini 
(menunjuk 
teman) irit dia, 
dia paling 
kalau telfon 
keluarga kalau 
pas ke kota 
aja, kalau ada 
acara tertentu 
baru telfon, 
kalau gak ada 
ya hp nya 
kayak remot, 
paling 
permainan tok. 
Kalau saya 
kan, walah, 
boros 

    

117. Sikap atau 
perilaku kalau 
ada beban 
berubah gak 
pak? 

Enggak     
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118. Suka dukanya 
penugasan apa 
pak? 

Sukanya 
bangga, 
dukanya jauh 
dari keluarga 

    

119. Kalau suka duka 
kehidupan 
disana apa pak? 

Disana, 
sukanya 
pengalaman 
to, banyak 
pengalaman. 
Dukanya ya itu 
jauh dari orang 
tua, keadaan 
disana, omah-
omahe 

    

120. Pernah sebel 
sama temen 1 
pos pak? 

Gak ada, 
seseorang 1 
pos itu 1 
keluarga kok 

    

121. Kalau 
perubahan yang 
dialami setelah 
pulang tugas itu 
apa pak? 

Fisik jadi 
gemuk 
sekarang, 
dulunya 65 
sekarang 73 
Sikap menjadi 
tambah 
dewasa 
Perilakunya ya 
ini lah, baik-
baik lah 
pokoke 

    

122. Baik-baiknya 
apa aja pak? 

Baik-baiknya 
(mikir) 
Sabar, jadi 
tambah 
mengerti 
kehidupan 

    

123. Cara 
menyesuaikan 
diri setelah 
pulang tugas itu 
gimana pak? 

Ya biasa wae 
koyone, biasa, 
menyesuaikan 
aja. Udah 
sama-sama 
orang Jawa 
semua. 
Pulang tugas 
mesti jalan-
jalan, 
refreshing 
kemana-mana, 
ke pantai, 

SL Sublimasi +++ Subjek 
melakukan 
kegiatan untuk 
mengatasi 
kejenuhan 



99 
 

 
 

pulang 
kampung jelas 

 

Triangulasi Subjek I 

No. Pertanyaan Jawaban Coding Tema Intensitas Keterangan 

1. Selamat pagi pak. 
Bapak kemarin 1 
pos dengan pak 
PSS? 

Iya     

2. Bapak dekat 
dengan pak PSS? 

Ya 1 kamar e mbak     

3. Berarti sering 
ngobrol, sharing-
sharing gitu ya 
pak? 

Wah ya sering to 
mbak, kan namanya 
1 kamar ya 
Ps : kalau laki-laki, 
masih bujangan to 
yang diobrol pasti 
cewek 
Udah pasti itu ps, 
hahaa 

    

4. Nah kan bapak 
dengan pak PSS 
sudah dekat ya pak 
bahkan 1 kamar. 
Menurut bapak, 
pak PSS itu orang 
yang seperti apa? 

Baik, humoris, 
pokoknya sering 
melawak lah 

    

5. Kalau kelemahan 
pak PSS menurut 
bapak itu apa? 

Apa ya mbak? 
Ps : bingungan dek e 
tu, iya dulu anggota 
saya kok, kadang-
kadang bingung 

    

6. Emang iya pak 
bingungan? 

Iya itu     

7. Biasanya bingung 
karna apa pak? 

Gimana ya mbak? 
Susah jelasinnya e, 
tak mikir sek ya 
mbak 

    

8. Iya gimana pak? Susah e jawab e 
mbak 

    

9. Nah kan pak PSS 
sering sharing-
sharing, biasanya 
yang diobrolin itu 
tentang apa pak? 

Ya keluarga, cewek     

10. Kalau cerita 
keluarga itu 
tentang apa pak? 

Ya bang PSS itu 
orangtuanya udah 
meninggal semua, 
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jadi kalau lagi diam 
ini ingat orangtua 

11. Lebih banyak cerita 
atau diam pak? 

Cerita, sering 
ngobrol saya 

    

12. Kemarin waktu 
penugasan pak 
PSS itu mau 
menikah ya pak? 
Pernah cerita 
tentang pribadinya 
pak? 

Belum, iya mau 
menikah 
Ya cerita kalau 
pulang penugasan 
mau nikah 

    

13. Apa sih pak yang 
dilakukan pak PSS 
kalau lagi ada 
masalah? 

Biasa aja mbak, ya 
ngobrol-ngobrol. 
Maksudnya kan gak 
ada tindakan lainnya, 
bengong atau apa 
gitu kan enggak 

    

14. Selama 
penugasan, 
adakah sikap yang 
berubah dari pak 
PSS? 

Enggak ada     

15. Kalau setelah 
pulang tugas pak? 

Setelah pulang 
tugas? Sama aja 
mbak, gak ada yang 
berubah 
Ya mungkin berpikir 
lebih dewasa lah 
mbak, soalnya kan 
mau nikah juga jadi 
berpikirnya lebih 

    

16. Selain itu apa pak? 
Mungkin dari 
fisiknya atau 
emosinya 

Rajin menabung 
soalnya mau 
persiapan buat nikah 

    

17. Kemarin pak PSS 
bilangnya disana 
boros ya pak? 

Iya disana boros 
orangnya tapi dia 
tetep menyisihkan 
buat persiapan 

    

18. Apa yang bapak 
bisa pelajari dari 
kehidupan pak 
PSS? 

Ya lebih, apa ya, sek 
tak mikir sek 
Opo mbak yo? 

    

19. Apa pak? Yang bisa dicontoh 
ya mbak? 

    

20. Iya pak Kedewasaan, terus 
(berpikir) kalau sama 
keluarga sayang, 
maksudnya akrab 
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21. Boleh diceritakan 
sedikit tentang 
kehidupan sewaktu 
tugas pak? 

Kalau disana 
lebihnya pendekatan 
ke masyarakat 
mbak, kita ke 
masyarakat yang 
disana lah 

    

22. Selain itu ada apa 
lagi pak? 

pengobatan     

23. Nah kalau disana 
kan kegiatannya 
Cuma itu-itu aja ya 
pak, pasti ngrasa 
bosan kan? 

Iya, jenuh mbak, gak 
kemana-mana 

    

24. Kalau merasa 
jenuh, apa yang 
dilakukan pak? 

Ya kita kumpul-
kumpul aja mbak, 
main skak atau 
main-main apa yang 
bisa buat rame-rame 
kita kumpul, voli, 
badminton. 
Badminton tiap 
malam, voli tiap sore, 
pagi sore. Ya itu-itu 
aja mbak 

    

25. Malah sehat disana 
ya pak 

Ya hiburannya cuma 
itu-itu aja mbak, 
olahraga, voli, 
badminton 

    

26. Enggak jalan-jalan 
ke kota pak? 

Ke pasar mbak 
biasanya, beli sayur 
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Lampiran B.2 Verbatim Subjek II 

VERBATIM SUBJEK II 

No. Pertanyaan Jawaban Coding Tema Intensitas Keterangan 

1. Selamat pagi 
pak, namanya 
siapa pak? 

**** ******* 
    

2. Tempat tanggal 
lahirnya pak? 

Grobogan, 19 
Oktober 88 

    

3. Aslinya 
Grobogan pak? 

Gubug saya 
    

4. Gubugnya 
sebelah mana? 

Kuwaron 
    

5. Saya kemarin 
KKN juga di 
Gubug pak tapi 
di Penadaran 

Ohh, masih 
masuk ke 
dalam. Saya di 
melewati rumah 
sakit PKU itu lo 
mbak 

    

6. Alamatnya 
sekarang tinggal 
dimana pak? 

Ya di ini to, 
Asmil 410 Blora     

7. Saat ini berat 
badan dan tinggi 
badannya 
berapa pak? 

Berat badan 74, 
tinggi 170 

    

8. Naik apa turun 
dari sebelum 
penugasan pak? 

Naik, dari 
awalnya 70     

9. Naik sedikit ya 
pak 

Gak papa, yang 
penting naik to 

    

10. Kalau naik 
berarti bahagia 
dong pak hehee 

Ya bahagia, 
wong sudah 
tugas kok. Mau 
bahagia atau 
gak bahagia ya 
dibuat bahagia 
(sambil 
tersenyum) 

    

11. Hobinya apa 
pak? 

Hobi? Gak 
punya hobi to 
mbak hehee 

    

12. Tidak punya 
hobi pak? 

(tersenyum 
lebar) hobinya 
voli 

    

13. Kalau mengenai 
riwayat 
pendidikannya 
bagaimana pak? 

SD, TK gak 
usah mbak yo. 
SD, SMP, SMA, 
terus daftar jadi 
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tentara. 
Pendidikan di 
Gombong 

14. Daftar 1 kali 
langsung masuk 
pak? 

1 kali 
    

15. Berarti sampai 
sekarang sudah 
berapa tahun 
pak jadi tentara? 

9 tahun 

    

16. Pendidikannya 
berapa lama 
pak? 

Pendidikan di 
Gombong 5 
bulan, terus di 
lanjut di Klaten, 
kecabangan 3 
bulan. 8 bulan 

    

17. Riwayat 
penugasan pak? 

2 kali di Papua 
semua. 
Pertama di 
Merauke tahun 
2013, yang 
kemarin 
2017/2018 di 
Jayapura 

    

18. Kalau yang di 
Merauke berapa 
bulan pak? 

6 bulan, kalau 
sama 
perjalanan ya 
hampir 8 bulan 

    

19. Berarti lama 
yang kemarin ya 
pak 

Iya, soalnya 
kan 
programnya 
berbeda sama 
yang tahun 
2013 

    

20. Yang 2013 tidak 
pamtas ya pak? 

Sama, pam 
perbatasan, 
cuma 
programnya 
kan tidak sama. 
Jadi kan kita 
ikut program 
dari atas to 

    

21. Oh gitu ya pak. 
Nah selama jadi 
tentara disini 
terus pak? 

Iya, 9 tahun 

    

22. Kalau sekarang 
jabatannya 
sebagai apa 
pak? 

Taban SO 

    



104 
 

 
 

23. Itu tugasnya 
ngapain pak? 

Membantu 
penembak 
minimi, 
membawakan 
amunisi, intinya 
melayani 
penembak 
minimi 

    

24. Ohh yaa 
(mengangguk-
angguk). Lalu 
kalau dalam 
keluarga ada 
berapa saudara 
pak? 

3 bersaudara, 
saya terakhir 

    

24. Kakaknya 
cewek? 

Cewek semua 
    

25. Sudah menikah 
pak? 

Sudah 
    

26. Sudah berapa 
tahun? 

Saya menikah 
tahun 2014 

    

27. Sudah punya 
anak berapa 
pak? 

Sudah 1, umur 
2 tahun, cewek     

28. Bisa diceritakan 
pak bagaimana 
bisa terpilih dan 
tergabung dalam 
satgas di Papua 
lagi? 

Ya itu kan 
melalui, melaui 
seleksi dari 
kesehatan. 
Kesehatan, 
kesegaran 
jasmani, kesjas 
lari dan lain-
lain. Kalau 
dinilai 
kesehatannya 
tidak memenuhi 
syarat ya tidak 
diberangkatkan. 
Berarti yang 
diberangkatkan 
ya jelas yang 
sehat-sehat. 
Gitu 

TSK Satgas di 
Wilayah 
Konflik 

+++ Subjek 
melewati 
seleksi 
kesehatan 
sebelum 
terpilih satgas 

29. Itu kan berarti 
ada seleksi-
seleksi gitu ya 
pak. Itu yang 
diseleksi semua 
anggota? 

Ya semua, 
kecuali kalau 
udah ada 
riwayat sakit, 
mungkin 
sakitnya parah 
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to, itu tidak 
diikutkan 

30. Setelah dikasih 
tau bakal 
tergabung 
satgas di Papua 
lagi, pikiran yang 
pertama kali 
muncul apa 
pak? 

Ya senang to RS Rasa 
Senang 

++ Subjek merasa 
senang bisa 
ditugaskan 
kembali 

31. Ada ketakutan 
tersendiri gak 
pak? 

Gak ada 
    

32. Kalau dengan 
malaria itu pak, 
sempat cemas 
kalau kena gitu 
pak? 

Ya, sempat 
(penegasan), 
tapi akhirnya 
juga kena kok 

CM Kecemasan ++ Subjek sempat 
merasa cemas 
dengan 
malaria 

33. Cemasnya 
waktu sebelum 
berangkat apa 
waktu sudah 
disana pak? 

Ya bayangan 
kita dari sini 
kan sudah 
dikasih tau to 
bahwa disana 
endemik 
malaria ya 
sudah 
antisipasi dulu 
dari sini, 
persediaan 
obat-obatan 

    

34. Nah kalau 
perasaan yang 
pertama kali 
muncul apa 
pak? 

Ya kebanggaan 
dari seorang 
prajurit kan 
kalau berangkat 
tugas mbak 

BG Rasa 
Bangga 

+++ Subjek merasa 
bangga saat 
diberangkatkan 
satgas 

35. Kepikiran 
keluarga disini 
gak pak? 

Kan udah tau to 
resikonya, 
seperti saya ya 
udah sering 
ditinggal to, 
jadinya ya udah 
dijalani saja 

AP Apati +++ Subjek 
menerima apa 
yang menjadi 
konsekuensi 
tugas 

36. Nah kan punya 
anak kecil nih 
pak, berat gak 
pak 
meninggalkan 
anak? 

Iya punya 
kemarin yang 
waktu tugas di 
Jayapura itu. 
Ya berat ya 
berat, yo udah 
ditinggal yo 
udah tugas kok 

AP Apati +++ Subjek 
menerima apa 
yang menjadi 
konsekuensi 
tugas 
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heem (ketawa 
kecil) gimana 
lagi 

37. Kalau respon 
dari istri gimana 
pak? 

Yaa 
mendukung     

38. Dukungannya 
dalam bentuk? 

Ya moril, doa, 
dan lain-lain 

    

39. Istrinya pernah 
curhat gak pak 
nanti ditinggal 
tugas bakal 
sendirian atau 
gimana? 

Ya pernah 
namanya 
ditinggal 
suaminya kan 
tetap cemas to 
(tertawa) 

    

40. Lalu perasaan 
bapak gimana 
waktu itu? 

Ya saya cuma 
kasih semangat 
saja supaya di 
rumah ya tetap 
mendoakan 
semoga gak 
ada apa-apa, 
diberikan 
kesehatan, 
keselamatan 
sampai akhir 
penugasan. 
Udah itu aja 

SCP Seeking 
Social 
Support 

+++ Subjek 
berupaya 
untuk 
berkomunikasi 
ketika sedang 
memikirkan 
keluarga 

41. Itu gak membuat 
jadi kepikiran 
istri? 

Ya tetap ada 
mbak, wong 
namanya istri 
kok gak 
kepikiran 
(tertawa). Tapi 
kan bisa telfon 
mbak, yang 
penting bisa 
komunikasi, 
udah 

SCP Seeking 
Social 
Support 

+++ Subjek 
berupaya 
untuk 
berkomunikasi 
ketika sedang 
memikirkan 
keluarga 

42. Kalau dukungan 
dari keluarga 
gimana pak? 

Yaa kadang 
telfon, tanya 
kabar gimana 
sehat gak, gitu 

    

43. Selama 
penugasan yang 
dilakukan apa 
aja pak? 

Pertama kan 
tugas pokoknya 
pam 
perbatasan, 
tapi di dalam itu 
kan masih 
banyak lagi ada 
pam RPU dan 

TSG Tugas 
Satgas 

+++ Subjek 
memiliki tugas 
pokok dan 
kegiatan yang 
mengikutinya 
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lain-lain. 
Pokoknya kan 
mencakupnya 
banyak 

44. Lain-lainnya itu 
apa pak? 

Ya termasuk 
antisipasi 
tentang OPM, 
pam RPU, pam 
jalan bila ada 
yang lewat. 
Dari pejabat-
pejabat apa 
pemerintahan 
sana kan kita 
juga 
mengamankan. 
Tapi fokus 
utamanya itu 
pam 
perbatasan 

TSG Tugas 
Satgas 

++ Subjek 
memiliki tugas 
pokok dan 
kegiatan yang 
mengikutinya 

45. Tugas utamanya 
berarti patroli 
patok itu ya 
pak? 

Iya, patroli 
patok ada 
sweeping yang 
dari negara 
sebelah masuk 
to. Ya kita 
sweeping kalau 
ada sweeping 
ya kita 
sweeping 

TSG Tugas 
Satgas 

++ Subjek 
memiliki tugas 
pokok dan 
kegiatan yang 
mengikutinya 

46. Pernah 
mengalami 
kasus konflik 
gitu gak pak? 

Ya 
alhamdullilah 
yang saya 
tempati ya 
aman-aman 
saja itu mbak 

    

47. Tidak ada 
kerusuhan, 
OPM, atau apa 
gitu pak? 

Kebetulan 
kemarin gak 
ada itu di 
tempat saya itu 

    

48. Kalau kondisi 
lingkungan sana 
bagaimana pak? 

Kondisi disana 
ya belum ada 
listrik, masih 
membawa 
diesel. Kalau 
gak ada 
solarnya ya gak 
bisa nyala, 
gelap gulita 
hehe 

KLK Kondisi 
Lingkungan 

++ Pos subjek 
masih belum 
ada listrik yang 
masuk 
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49. Kendala yang 
dialami selama 
penugasan itu 
apa pak? 

Kalau yang 
saya alami 
disana 
kendalanya air. 
Soalnya kalau 
gak ujan saya 
gak bisa mandi 
(tersenyum). 
Soalnya gak 
ada air disana 
mbak. 
Tempatnya di 
ketinggian, 
kalau gak ujan 
gak bisa mandi, 
mandinya pun 
itu kalau ujan 
dibuatkan 
lobang buat 
nampung air. 
Kalau habis 
yaudah gak 
mandi 

KLK Kondisi 
Lingkungan 

+++ Subjek 
mengalami 
kesulitan air 

50. Kalau musim 
kemarau gimana 
pak? 

Tapi kan kalau 
disana gak 
kayak di Jawa. 
Disana kan 
musim bisa 
hujan bisa 
panas, hujan 
sama panas 
bisa 
berbarengan 
musimnya 
disana. Jadi 
gak nentu 

KLK Kondisi 
Lingkungan 

++ Kondisi cuaca 
daerah pos 
subjek tidak 
dapat 
diprediksi 

51. Ohh.. Nah kalau 
respon 
masyarakat 
disana gimana 
pak? 

Ya 
alhamdullilah 
yang saya 
tempati ya 
responnya 
sangat bagus. 
Jadi ya kan ya 
disana juga ada 
kayak kalau 
disini lurah 
kalau disana 
ondo ape 
namanya to, itu 
sama orang 
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pos juga baik, 
sering main ke 
pos, sering 
membawakan 
apa ke pos 

52. Membawakan 
makanan sana 
pak? 

Yaa kalau 
disana kan 
sayur, cabe, itu 
a bawa ke pos, 
main ke pos 

    

53. Sudah pernah 
nyoba papeda 
pak? 

Belum pernah 
    

54. Waktu datang 
tidak disambut 
upacara adat 
pak? 

Ya disambut 
tapi kan di 
pelabuhan 
upacaranya. 
Habis itu ya 
langsung kita 
bergeser ke 
pos masing-
masing to. Kan 
posnya kan 
banyak 

    

55. Penugasan itu 
kan lama pak, 
ada kecemasan 
atau ketakutan 
gitu pak? 

Yang jelas 
kalau lama itu 
jenuh biasanya. 

JH Kejenuhan + Subjek merasa 
jenuh apabila 
rentang waktu 
penugasan 
lama 

56. Jenuh karna apa 
pak? 

Ya jenuhnya 
kan karena 
kegiatannya itu-
itu aja. Kita di 
penugasan kan 
jenuh, ya 
menghilangi 
kejenuhan ya 
kita buat 
olahraga, entah 
apa biar gak 
jenuh 

JH 
 
 
 
 

SL 

Kejenuhan 
 
 
 
 
Sublimasi 

+++ 
 
 
 
 

+++ 

Subjek merasa 
jenuh karena 
kegiatan yang 
sama 
 
Subjek 
melakukan 
kegiatan untuk 
mengatasi 
kejenuhan 

57. Selain olahraga, 
ngapain pak? 

Ya paling 
patroli, 
penggalangan 
ke masyarakat 
itu, 
mengadakan 
apa, 
penyuluhan 
kesehatan. Ya 

SL Sublimasi +++ Subjek 
melakukan 
kegiatan untuk 
mengatasi 
kejenuhan 
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intinya ya 
bergaul sama 
masyarakat 

58. Kalau kehidupan 
masyarakat 
disana itu 
gimana pak? 

Ya kalau 
kebanyakan 
masyarakat 
disana kan 
masih SDMnya 
masih rendah, 
masih dibawah 
kita yang ada di 
Jawa to. Jadi 
ya 
kehidupannya 
ya masih 
memprihatinkan 

    

59. Kalau SDM 
rendah biasanya 
suka emosi ya 
pak? 

Kalau orang 
sana paling 
kalau marah ya 
pas lagi mabuk 
itu, biasanya 
kan sering 
marah. Kan 
disana kan 
intinya suka 
minum semua 
orangnya 

    

60. Nah waktu 
mereka mabuk 
sempet ada 
pertengkaran 
gitu gak pak? 

Ya paling kalau 
pertengkaran 
ya sama-sama 
orang-orang 
yang lewat itu, 
sama 
pendatang-
pendatang. 
Disana kan 
banyak 
pendatang to, 
ada orang 
jualan, orang 
apa. Paling ya 
seperti itu. 
Minta uang dan 
lain-lain gitu. 
Itu nanti orang 
yang kayak gitu 
laporan ke pos 
terus nanti 
orang pos 

FT Konflik yang 
terjadi 

++ Subjek 
menceritakan 
konflik yang 
terjadi di 
sekitar pos 
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datang terus 
diselesaikan. 

61. Cara 
penyelesaiannya 
gimana pak? 

Ya kita kasih 
tau to, kita 
bilang gini gini 
gini. Kita dekati, 
kasih tau 

TPN Tugas 
Pengamanan 

++ Subjek 
membantu 
menyelesaikan 
konflik 

62. Untuk ngasih tau 
orang mabuk 
kan biasanya 
susah pak 

Tapi kalau 
orang sana kan 
kalau sama 
anggota TNI 
kan takut. Jadi 
kita gak usah 
main tangan 
udah dikasih 
tau aja udah 
takut dia. Diem, 
jadi mudah 
menanganinya 

TPN Tugas 
Pengamanan 

++ Subjek 
membantu 
menyelesaikan 
konflik 

63. Emm.. Saya 
mau tanya pak, 
menurut bapak, 
bapak itu 
orangnya 
gimana sih? 

Maksudnya 
mbak? 
Gimana? 

    

64. Bapak itu sifat-
sifatnya 
gimana? 

Saya itu 
orangnya 
simpel, gak 
suka repot-
repot hehe 
(tertawa kecil) 

    

65. Kalau cara 
mengatasi kalau 
ada masalah 
pak? 

Ya kita dekati, 
ajak ngomong 
baik-baik. Yang 
penting jangan 
menggunakan 
kekerasan. Kita 
dekati secara 
hati ke hati, 
pasti kan sudah 
bisa 

    

66. Nah kalau 
ketemu orang 
yang buat kita 
marah itu kan 
susah pak, lalu 
sikap bapak 
gimana? 

Ya kita ya 
berusaha 
menahan diri to 
mbak, soalnya 
kan kita 
takutnya nanti 
kalau kita salah 
melangkah kita 
sendiri yang 
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repot. Soalnya 
disana kan 
masih kental 
dengan HAM 
dan lain-lain. 
Daripada nanti 
kita yang kena 
kan mending 
kita dekati baik-
baik 

67. Pernah dapat 
kasus yang 
berkaitan 
dengan konflik 
gak pak? 

Alhamdullilah 
gak ada. Ya 
kalau orang 
sana berkonflik 
ada cuma tidak 
di pos saya itu, 
tapi kan kita 
kan yang di pos 
juga monitor to, 
kita juga bisa 
denger. Antar 
kampung 
biasanya itu 

    

68. Yang dirasakan 
selama di 
tempat 
penugasan apa 
pak? 

Ya banyak 
hehe (senyum 
dan tertawa) 
Ya campur jadi 
1, susah 
senang jenuh 
ya jadi 1 
(tertawa) 

PS 
 

RS 
 

JH 

Perasaan 
Sedih 
Rasa 
Senang 
Kejenuhan 

++ Subjek 
merasakan 
susah, senang 
dan jenuh 
selama 
penugasan 

69. Susah karna 
apa pak? 

Susah kalau 
gak ada air gak 
bisa mandi 

PS Perasaan 
Sedih 

+++ Subjek sedih 
akibat 
kesulitan air 

70. Sempat sering 
terpikir keluarga 
yang disini pak? 

Kalau kepikiran 
ya tetep 
kepikiran to 
mbak. Kita kan 
kalau personil 
kan kita tetep 
kalau disana 
yang penting 
tiap hari bisa 
telpon  

SCP Seeking 
Social 
Support 

+++ Subjek 
berupaya 
untuk 
berkomunikasi 
ketika sedang 
memikirkan 
keluarga 

71. Kalau istri 
curhat, 
perasaannya 
gimana pak? 

Ya ada 
kasihan, 
namanya istri 
sama anak 
ditinggal ya 
tetep ada. Tapi 
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yang namanya 
udah tugasnya 
seperti ini ya 
yang di rumah 
bisa 
memaklumi to. 
Kalau suaminya 
kerjanya seperti 
itu jadi ya bisa 
menerima 

72. Paling berat 
meninggalkan 
siapa pak? 

Ninggalin anak, 
karena waktu 
kan saya kan 
waktu itu anak 
saya masih 
kecil to, masih 
kecil masih 
lucu-lucunya itu 

    

73. Sempet istrinya 
cerita kalau 
anak nanyain 
gitu gak pak? 

Ya waktu itu 
kan anak saya 
masih belum 
mudeng e 
mbak, belum 
ndolor 
istilahnya, 
masih terlalu 
kecil to, masih 
umur 6 bulan 
kan belum, 
masih terlalu 
kecil 

    

74. Berarti 
perkembangan 6 
bulan keatas 
gak mengikuti ya 
pak? 

Ya gak tau 
(senyum) 
Pulang-pulang 
yo gak kenal 

    

75. Ada perubahan 
dari awalnya 
disini kesana 
gitu gak pak? 

Yang saya 
alami ya gak 
ada mbak, 
biasa-biasa aja 

    

76. Pola makan atau 
merokok pak? 

Sama saja itu, 
wong disana ya 
bisa merokok 
(tertawa) disini 
ya bisa 
merokok hahaa 

    

77. Sempat 
mengalami 
susah tidur pak? 

Enggak, 
soalnya udah 
pernah tugas 
to, jadi ya udah 
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biasa haha 
(tertawa) 

78. Kalau ada 
masalah lebih 
dipendam 
sendiri apa 
curhat ke temen 
pak? 

Saya? Ya kalau 
ada teman 
dekat ya saya 
curhatnya ke 
teman dekat 

    

79. Selama disana 
punya teman 
dekat buat 
curhat pak? 

Selama disana 
ya ada, senior 
saya P**** 
******* 
Udah kayak 
kakak saya 
sendiri 

    

80. Kemarin 
bapaknya 
sempat bilang 
kalau 
kendalanya itu 
air. Lalu untuk 
logistiknya 
bagaimana pak? 

Logistik ya 
bulanan, 
sebulan sekali 
kan dapat 
logistik to, tapi 
kalau 
kebutuhan 
kayak sabun itu 
ya beli sendiri 

    

81. Belinya dimana 
pak? 

Ya kan ada 
yang jualan to, 
lewat. Tapi gak 
setiap hari 

    

82. Nah kalau 
disana kan 
kegiatannya itu-
itu saja pak, 
kegiatannya 
sama lalu 
muncul 
kejenuhan. Titik 
jenuh yang 
bapak rasakan 
itu waktu kapan 
pak? 

Titik jenuhnya 
itu waktu 
pertengahan, 
misalkan 9 
bulan ya 
diantara 5 
bulan, 4 bulan 
sampai 5 bulan 
itu, bulan ke 4 
bulan ke 5 

JH Kejenuhan +++ Subjek 
merasakan 
kejenuhan 
setelah 4 bulan 
berada di 
tempat tugas 

83. Apa yang 
dilakukan untuk 
mengatasi 
kejenuhan pak? 

Ya cari 
kesibukan to, 
main voli, main 
ke tokoh 
masyarakat situ 

SL Sublimasi +++ Subjek 
melakukan 
kegiatan untuk 
mengatasi 
kejenuhan 

84. Kala gitu kan 
ujung-ujungnya 
kegiatannya itu-
itu lagi pak 

Iya. Ya mau 
apa lagi wong 
adanya itu 
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85. Tidak ada 
kegiatan atau 
waktu untuk 
pergi pak? 

Ya kadang 
dikasih pesiar 
ke posko, terus 
melaksanakan 
patroli atau 
apa, biasanya 
dikasih gitu, 
posko 
perbatasan 

    

86. Ada pikiran yang 
mengganggu 
selama satgas 
pak? 

Ya pikiran ya 
paling itu a 
malaria 

CM Kecemasan +++ Subjek 
memiliki 
kecemasan 
terhadap 
penyakit 
malaria 

87. Malaria saja 
pak? Tidak ada 
kepikiran 
keluarga? 

Enggak, ya 
paling ya 
kepikiran anak 
istri terus 
disana 
malarianya kan 
lumayan 
bahaya, itu aja 

CM Kecemasan +++ Subjek 
memiliki 
kecemasan 
terhadap 
penyakit 
malaria 

88. Kalau kepikiran 
seperti itu, apa 
yang bapak 
rasakan? 

Ya yang 
dirasakan ya 
gelisah to 

GS Kegelisahan ++ Subjek merasa 
gelisah saat 
sedang banyak 
pikiran 

89. Suka dukanya 
penugasan 
disana apa pak? 

Suka dukanya 
ya, sukanya 
disana kan jadi 
tambah banyak 
teman to, 
dukanya itu 
waktu kita 
pulang kan 
merasa 
kehilangan to 

    

90. Kalau dari bapak 
pribadi? 

Ya cuma itu, 
soalnya tempat 
saya jauh dari 
kota, di ujung 
ketinggian 
hutan belantara 

    

91. Berarti kalau 
sama kampung 
jauh pak? 

Lumayan sih 
    

92. Lebih enak disini 
apa disana pak? 

Ya enak disini, 
disini sama 
keluarga disana 
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gak og 
(senyum) 

93. Selama disana 
ada perubahan 
yang dialami 
pak? 

Gak ada 

    

94. Kalau 
perubahan yang 
dialami setelah 
pulang tugas 
pak? 

Tambah hitam 
sama tambah 
penyakit, 
malaria 

    

95. Untuk 
perilakunya 
pak? 

Gak ada, wong 
sama kok, disini 
disana kan 
sama 

    

96. Kalau disana 
kan harus 
berjuang dulu 
pak. Mau mandi 
aja harus 
berjuang hehee 

Ya kalau gak 
ada hujan ya 
gak usah mandi 

    

97. Cara bapak 
menyesuaikan 
diri dengan 
lingkungan 
setelah pulang 
tugas itu 
bagaimana? 

Saya 
menyesuaikan 
diri yo, kalau 
disana kan 
kitakan 
berbaurnya 
dengan 
masyarakat 
sana, orangnya 
kan tidak sama 
dengan orang 
sini, sana kan 
orangnya kan.. 
Kalau orang 
Jawa kan 
punya unggah 
ungguh, kalau 
orang sana kan 
gak punya. 
Saya pulang 
dari sana kesini 
perasaan saya 
ya 
menyesuaikan 
aja, biasa aja 

    

 

Triangulasi Subjek II 
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No. Pertanyaan Jawaban Coding Tema Intensitas Keterangan 

1. Selamat pagi pak. 
Kemarin bapak 1 
pos dengan pak 
JN? 

Pertama saya beda 
pos, mungkin sekitar 
selang 6 bulan baru 
saya pindah pos, 
baru bareng sama 
JN 

    

2. Akrab pak kalau 
sama pak JN? 

Yoo akrab, hampir 
semua yang disitu 
pasti akrab, wong 
mau kemana-mana 
itu kok 

    

3. Berarti kemarin 3 
bulan bareng ya 
pak? 

Yaa sekitar 3 bulan 4 
bulan lah 

    

4. Nah pasti sudah 
mengenal pak JN. 
Nah menurut 
bapak, pak JN itu 
orangnya seperti 
apa? 

Yoo baik, jelas, yang 
pertama baik. Dia 
kalau disana to yo, 
ya bukan cuma 
disana, disini to 
mungkin kan ada 
kegiatan apa 
kegiatan apa kan 
paling, contoh 
mengambil kayu 
bakar, disana kan 
motong habis itu 
dibelah belah belah 
belah 

    

5. Kemarin waktu 
tugas di Papua, 
pak JN sering 
cerita-cerita pak? 

Ya cerita cuman kan 
apa, cuma sebagian 
aja yang mungkin, 
kalau pribadi sama 
enggak kan gak 
semuanya harus 
diceritakan to. 
Biasanya masalah 
uang hehe, gak 
punya uang, 
makanan kurang 
enak, paling itu-itu  

    

6. Kalau sewaktu 
mengalami 
kesulitan disana, 
pak JN 
menceritakannya 
pak? 

Kalau masalah 
kesulitan, apa ya, 
kesulitan apa ya? 
Ya kayak contoh 
patroli, itu kan 
mencari to, itu baru 
agak susah soalnya 
harus ngompas 
kesana, agak miring 
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lah, salah lah, gitu. 
Paling gitu. Kalau di 
sekitaran pos ya gak. 

7. Berarti selama 
disana gak pernah 
mengalami 
kesulitan pak? 

Masalah kesulitan yo 
pasti ada 

    

8. Kesulitan apa pak? Contoh ya mau beli 
sembako ya 
mungkin, mau beli 
tambahan makanan 
itu lho, mau beli mie, 
beli telur, kan disana 
susah kendaraan. 
Nunggu paling ya 
lama, apa, nunggu 
truk itu lho, truk lewat 
baru dianterksn bsru 
ikut. Paling ya gitu. 
Mandi, kadang 
disana kan susah air 
juga. Itu pernah ya, 
tapi pos dulu ni ya. 
Pos dulu itu pernah 
itu kekeringan air itu 
mungkin sekitaran 1 
minggu. Jadi 1 
minggu itu ada yang 
mandi tapi kan yang 
males mungkin ya 
mandi 1 kali, kan 
carinya itu sumber 
ke bawah jauh kalau 
buat mandi, apalagi 
kalau buat masak 

    

9. Berarti bapaknya di 
2 pos ya, yang 
lama sama baru. 
Itu lebih enak yang 
mana pak? 

Yoo lebih enak yang 
pertama soale yang 
pertama kan deket 
kota, hampir deket 
kota, kendaraan 
kalau mau numpang 
truk, numpang apa 
itu kan banyak, deket 
kota mau cari bahan 
makanan, sembako 
itu deket. Kalau yang 
kedua kan jauh di 
gunung sana, sinyal 
aja susah 
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10. Emm.. Lalu kalau 
pak JN itu lebih 
suka cerita atau 
diam pak ketika 
ada masalah? 

Kalau menurut saya, 
ini bukan cerita tapi 
ngobrol. Nahh cerita 
sama ngobrol itu 
beda, cerita kan 
kayak dulu saya 
pernah gini gini gini, 
itu cerita tapi ini 
kebanyakan ngobrol 
bukan cerita 

    

11. Iya maksudnya 
lebih di sharingkan 
diungkapkan atau 
dipendam sendiri 
pak? 

Tergantung 
masalahnya juga sih, 
kalau masalah 
pribadi mungkin dia 
pendem sendiri kan 
saya juga gak tau 

    

12. Tapi sering ngobrol 
juga pak? 

Iya sering juga, 
ngobrol tapi bukan 
cerita lho ya 

    

13. Nah selama 
disana, bapaknya 
lihat ada 
perubahan sikap 
dari pak JN? 

Kalau perubahan 
sikap ya mungkin 
ada, tapi kan kadang 
setiap orang kan 
bisa memendam 
ininya masing-
masing to, sikapnya 
pas mungkin 
masalah keluarga, 
masalah dia atau 
gimana-gimana, 
sama temen ya 
biasa, gak disitu 
harus diungkapkan 

    

14. Mungkin kalau 
sama temen biasa, 
tapi kalau sewaktu 
sendirian mungkin 
terlihat ada yang 
berbeda begitu 
pak. Bapaknya 
pernah lihat pak JN 
seperti itu? 

Kalau JN mungkin 
enggak, yang lain 
mungkin ada 

    

15. Boleh diceritakan 
sedikit pak selama 
tugas disana, 
sewaktu 1 pos 
dengan pak JN 

Yang disana 
kegiatannya yang 
jelas yo kadang 
bareng cari 
makanan, mungkin 
ya kayak mie, kayak 
telor, bali rokok 
paling bareng. Kalau 
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patroli itu kan dah 
ditunjuk dari danpos 
kalau gak danpos 
kan dari pasi ops nya 
langsung 

16. Kalau selain 
kegiatan itu pak? 

Kalau bermain yo 
kadang main voli 
bareng, kalau sepak 
bola kan sana 
lapangannya gak 
ada, paling bisanya 
main voli terus main 
ke kampung, ke 
camp-camp 

    

17. Kalau kendala 
yang dialami 
selama tugas apa 
pak? 

Kendala? Kendala 
yo mungkin 
menurutku yang 
pertama yo 
kendaraan, 
kendaraan kan 
Cuma kadang kalau 
di stop dari komando 
kendaraan yang 
sifatnya emergency 
misalnya patroli terus 
ada acara di kotis, 
kout baru ada 
kendaraan. Tapi 
kalau hal yang agak 
menyangkut pos 
Cuma buat makanan 
atau apa kan kadang  
cari kendaraan 
sendiri 

    

18. Selain kendaraan 
pak? 

Yoo sinyal, yo 
mungkin kan yo 
butuh ngabari 
keluarga to, 
orangtua, sinyal 
disana susah. 
Kecuali pos bawah, 
pos bawah sinyal 
telpon, sinyal internet 
bisa 

    

19. Berarti jarang-
jarang ngabari 
keluarga pak? 

Ya hampir setiap hari 
cuma kan disana 
semuanya sinyal 
telpon, kadang 
mungkin kalau kayak 
apa ya, kayak hujan, 
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hujan initnya itu kan 
sinyal hilang bisa 2 
hari 3 hari gak ada 
sinyal 
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Lampiran B.3. Verbatim Subjek III 

VERBATIM SUBJEK III 

No. Pertanyaan Jawaban Coding Tema Intensitas Keterangan 

1. Selamat siang 
pak. Namanya 
siapa pak? 

***** 
    

2. Tempat tanggal 
lahirnya pak? 

2 Mei 1994, 
tempatnya 
Sulawesi Selatan 

    

3. Alamatnya 
dimana pak? 

Alamat ya disini, 
Asmil 

    

4. Tinggi badan 
dan berat 
badannya 
berapa pak? 

1 6, tinggi badan 
167,8 bb 66 

    

5. Ada perubahan 
dari sebelum 
tugas dan 
sesudah tugas 
pak? 

Ya saya rasa 
sama-sama aja. 
Gak ada 
perubahan 
Maksudnya 
perubahan dalam 
bentuk apa? 

    

6. Maksudnya ini 
berat badannya 
pak hehe 

Oh berat badan 
(tertawa) 
Yaa, sama aja. 
Segitu gitu aja 

    

7. Oh ya, yang lain 
pada nambah 
gemuk lho pak 
(tertawa) 

Masa sih? Hahaa 
(tertawa) 

    

8. Kalau hobinya 
apa pak? 

Hah? Gak punya 
hobi 

    

9. Hal yang paling 
disukai mungkin 
pak? 

Apa, kayaknya 
semuanya suka     

10. Emm ya.. Kalau 
mengenai 
riwayat 
penugasan pak? 

Riwayat 
penugasan sih 
baru pertama kali 

    

11. Nah kalau 
riwayat 
pendidikannya 
bagaimana pak? 

Pendidikan 
maksudnya? 

    

12. Riwayat 
pendidikan dari 
awal sekolah 

SD, SMP, SMA di 
Sulawesi sampai 
jadi tentara 
pendidikannya 
juga di Sulawesi 
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tapi dapet 
tugasnya disini 

13. Pendidikan di 
Sulawesi berapa 
lama pak? 

Pendidikan di 
Sulawesi tu.. 
(berpikir) 
pendidikan 
pertama 5 bulan, 
pendidikan kedua 
3 bulan 

    

14. Setelah itu 
langsung 
ditempatkan 
disini pak? 

Perinya disini, itu 
nama peri. Ya 
namanya tentara 
ya segala-galanya 
atas perintah. Kita 
juga berangkat 
tugas ke Papua ya 
itu 

    

15. Kalau sekarang 
jabatannya apa 
pak? 

Tamtama untuk 
sementara, 
temtama amunisi 

    

16. Tugasnya 
ngapain pak? 

Ha? Tugasnya ya 
amunisi 
Kan di jabatan ada 
yang apa Taban, 
Tamunisi 

    

17. Kalau dalam 
keluarga ada 
berapa saudara 
pak? 

Kalau saya 
saudara saya 5 
orang, kakak saya 
2 adek saya 2, 
saya yang ke 3 

    

18. Anak tengah.. 
biasanya paling 
beda hahaa 

Iyaa hehe 
(tertawa) 
Paling hitam 
sendiri, katanya 
sih saya yang 
paling nakal 

    

19. Hahaa.. Gak 
papa pak asal 
nakalnya masih 
batas wajar 

Hahaa iya masih 
terkontrol, 
maksudnya bukan 
nakal-nakal yang... 

    

20. Sudah menikah 
pak? 

Untuk sementara 
sih belum 
(tersenyum) 
Hahaa.. Kenapa, 
gak tanya calon? 

    

21. Iyaa.. Calonnya 
mungkin pak? 
(senyum) 

Belum ada 
    

22. Pacar? Belum     
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23. Belum ada ya 
pak? Masih 
jomblo dong? 
hehee 

Iya 

    

24. Kok gak cari 
pak? 

Ngapain dicari, 
biasanya kan yang 
hilang aja yang 
dicari (senyum 
lebar) 
Kalau gak ilang 
gak dicari 

    

25. Ya hilang sih 
pak, kan belum 
dapet hahaa 

Hilang kemana? 
Gak nyasar kok     

26. Nah tadi kan 
diawal bilang 
tugas itu atas 
perintah ya pak, 
nah pasti ada 
prosedurnya. 
Prosedurnya itu 
gimana pak? 
Sampai bisa 
ditugaskan 

Yaa gimana yaa, 
yang namanya 
satuan tugas, apa, 
satuan tugas ya 
kayak gitu. Setiap 
satuan tentu itu 
memiliki tugas 
semacam tugas ke 
perbatasan, tapi 
gitu kan semuanya 
sudah diatur sama 
komando atas. 
Yang 
mengeluarkan 
perintah kan 
komando atas. 
Perintahnya turun 
untuk berangkat 
tugas ya kita 
laksanakan. 
Semua itu 
tergantung dari 
komando atas  

TSK Satgas di 
Wilayah 
Konflik 

+++ Subjek 
diperintahkan 
komando atas 
untuk tugas 

27. Misalnya sudah 
terpilih, ada 
penawaran untuk 
menolak pak? 

Kalau kami ya gak 
bisa nolak, yang 
namanya tentara 
kan perintah atas 
segalanya, kecuali 
kemungkinan 
besar ada alasan 
mungkin bisa, ada 
riwayat sakit baru 
bisa digantikan, 
dengan alasan 
tertentu. Kalau 
selama masih bisa 

TSK Satgas di 
Wilayah 
Konflik 

+++ Subjek 
diperintahkan 
komando atas 
untuk tugas 
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ya tidak ada 
halangan sesuatu 
ya berangkat. Kek 
yang namanya 
tentara kan 
perintah adalah 
segalanya 

28. Setelah dikasih 
tau bakal tugas, 
pikiran yang 
pertama kali 
muncul apa pak? 

Pikiran yang 
pertama kali itu, 
karena apa itu 
suatu kebanggaan 
berangkat tugas 
itu suatu 
kebanggaan. 
Berarti pimpinan 
atas itu 
memberikan suatu 
amanat kepada 
kita. Jadi kita 
harus bangga, itu 
sih 
(sambil melihat 
dan memainkan 
gadget) 

BG Rasa 
Bangga 

+++ Subjek 
merasa 
bangga saat 
akan 
ditugaskan 

29. Itu kan perasaan 
pak, kalau 
pikiran? 

Pikiran sih gak 
ada, kalau saya 
pribadi sih gak ada 

    

30. Atau mungkin 
kepikiran kondisi 
disana gimana 
gitu? 

Ya itu lah tentara. 
Tentara kan, apa 
ya, dia itu cepat 
menyesuaikan, dia 
berorientasi 
dengan suatu 
tempat itu cepat 

    

31. Nah itu kan 
waktu disana 
pak, kalau 
sebelum 
berangkat pak? 
Atau mungkin 
takut kena 
malaria gitu pak? 

Ya kalau itu sih 
tetep kepikiran, 
kecemasan kena 
malaria itu, 
kondisinya disana 
karna kita kan 
belum pernah 
kesana. 
Kecemasannya ya 
disitu aja, takut 
kena malaria. 
Disana kan 
mayoritas kena 
juga. Jadi 
kecemasannya 
disitu 

CM Kecemasan +++ Subjek 
memiliki 
kecemasan 
terhadap 
penyakit 
malaria 
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32. Sempat kena 
juga pak? 

Alhamdullilah 
kalau saya sih 3 
kali. Waktu disini 
pun 2 kali, udah 
disini 

    

33. Kok bisa pak? Karna kan kalau 
malaria ya 
kambuh 

    

34. Jadi 5 kali kena 
ya? Gimana pak 
rasanya? 

5 kali. Kemarin 
juga di kapal, 
diatas kapal kena 
1 kali. Jadi 6 kali 
Ya rasanya sih, 
kek mana 
(senyum), panas 
dingin, lemas, 
kayak tidak 
berdaya gitu hehe 
(senyum lebar) 

    

35. Nah kalau sakit 
gitu, sampai 
dibawa ke rumah 
sakit pak? 

Kemarin sih 
enggak, kemarin 
cuma ditangani di 
pos karena tiap-
tiap pos kan harus 
ada kesehatan, 
orang kesehatan 
makanya kalau 
ada yang sakit 
ditangani di pos. 
Kalau memang 
tidak bisa 
ditangani di pos 
baru dibawa 

    

36. 1 kali kena bisa 
sampai berapa 
hari pak? 

Rata-rata itu 1 kali 
kena 3 hari, karna 
obatnya juga kan 
3 kali baru bisa 

    

37. Berarti selama 3 
hari istirahat 
terus pak? 

Istirahat, yaa... 
    

38. Kalau istirahat 
terus tanpa 
aktivitas gak 
jenuh pak? 

Heee (tertawa) 
yang namanya 
sakit kan tidur aja, 
tidur cape juga. Ya 
mau gimana lagi 
kan 

    

39. Nah kalau sakit 
kan gak boleh 
beraktivitas pak, 

Ya baringan aja 
gitu, mau ngapain 
lagi. Badan sudah 
lemas, mau 
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lalu yang 
dilakukan apa? 

berbuat apa-apa 
juga gak bisa 

40. Tidur terus juga 
capek ya pak 
hehe 

Iyaa, mau gimana, 
lari-lari? Hehe 
(ketawa) Padahal 
ini pasang infus, 
kalau gak pasang 
infus ya gak 
bakalan sembuh 

    

41. Pertama kali 
dikasih tau aka 
tugas kan 
menghubungi 
keluarga pasti. 
Responnya 
gimana pak? 

Kalau keluarga sih 
dukung, dia juga 
tau kan, apa, 
resiko tentara 
gimana. Yang 
namanya perintah 
ya tetep 
dilaksanakan. Ya 
mendukung aja sih 
kalau keluarga 
mendukung 

    

42. Dari orang tua 
apa yang 
dikatakan pak? 

Yaa.. kalau orang 
tua sih, gimana 
ya.. (memikirkan) 
Ya hati-hati aja, 
jangan lupa sholat, 
jaga kesehatan, ya 
itu aja (suara 
pelan) 

    

43. Disini kan di 
asrama ya pak? 
Sudah berapa 
tahun? 

Hemm 
(mengangguk) 
Kalau saya sudah, 
baru 2 tahun ini 

    

44. 2 tahun gak 
pernah pulang 
ke Sulawesi? 

Alhamdullilah 
tahun ini sudah 2 
kali. Kemarin kan 
pulang tugas ada 
cuti kalau pulang 
tugas. Kemarin 
juga pulang 
kemarin juga cuti. 
Sudah bisa 
mengobati rasa 
rindu lah sama 
orang tua 
(senyum) 

    

45. Sering dihubungi 
keluarga pak? 

Alhamdullilah 
sekarang sih 
sering karna itu 
kan, apa ya, 
gimana ya, kayak 
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kebutuhan lah 
begitu. Karna kita 
berhasil juga kan 
berkat dia, masa 
kita mau lupa 

46. Iya memang kita 
tidak boleh 
melupakan 
orang tua 
(senyum) 
Nah kalau 
pengalaman di 
tempat tugas itu 
seperti apa pak? 

Kalau pengalaman 
sih banyak, kita 
bisa mengetahui 
masyarakat 
disananya itu 
karakternya apa, 
penduduknya 
gimana, cuacanya 
juga disana 
bagaimana, 
kondisinya juga 
bagaimana, ya itu 
lah. Bisa tau lah, 
maksudnya bisa 
tau orangnya 
gimana 

    

47. Ya orangnya 
disana gimana 
pak? 

Orangnya sih yaa, 
yang namanya 
orang sana kayak 
mayoritas itu 
berteman lah 

    

48. Pernah ikut 
aktivitas orang-
orang sana pak? 

Yaa, aktivitas 
orang sana? Yaa 
pernah sih. 
Namanya kan kita 
kesana juga, apa 
sih, rata-rata tugas 
kita itu sosialisasi 
dengan 
masyarakat, 
berbaur dengan 
masyarakat. Jadi 
kita tu supaya kita 
mengetahui 
karakter 
masyarakat apa, 
dengan 
kebutuhannya, 
kekurangannya 
apa. Bagaimana 
kita bisa 
mengetahui 
kekurangan 
masyarakat kalau 
kita tidak dekat. 

TSG Tugas 
Satgas 

+++ Subjek 
menghabiskan 
banyak waktu 
untuk 
bersosialisasi 
dengan 
masyarakat 
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Jadi kita tu 
mayoritas tugas 
kita disana 
bersosialisasi 

49. Kalau respon 
dari masyarakat 
sana pak? 

Responnya tu 
sangat 
mendukung 
sebenarnya karna 
rata-rata disana tu 
alhamdullilah suka 
sekali ya dengan 
kedatangan kita. 
Bahkan sampai 
pas perpisahan, 
pas kita 
perpisahan tu ada 
juga yang 
menangis, karna 
mungkin mereka 
senang karna 
adanya kita 

    

50. Tugas selama 
penugasan itu 
apa aja pak? 

Tugasnya kita ya 
yang pertama itu 
patroli patok. 
Maksudnya tugas 
bagaimana? 

TSG Tugas 
Satgas 

++ Subjek 
memiliki tugas 
utama untuk 
patroli patok 

51. Tugas sebagai 
anggota 

Tugas kita kesana 
itu, apa, patroli 
patok, mengecek 
patok perbatsan 
itu kayak gimana. 
Jangan sampai 
patok itu tergeser, 
itu tanggung jawab 
kita juga. Jangan 
sampai ada orang 
yang menggeser 
patok. Yang kedua 
itu, ya tugas kita 
ya bersosialisasi 
dengan 
masyarakat itu 

TSG Tugas 
Satgas 

+++ Subjek 
memiliki tugas 
untuk patroli 
patok dan 
bersosialisasi 
dengan 
masyarakat 

52. Bersosialisasinya 
dengan cara apa 
pak? 

Bersosialisasinya 
itu, yang pertama 
itu kayak kita kan 
datang ke sekolah, 
kepala kampung, 
kita tanya-tanya 
kegiatannya apa, 
rangkaian 

TSG Tugas 
Satgas 

+++ Salah satu 
bagian satgas 
adalah 
bersosialisasi 
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kegiatan apa, 
terus kita harus 
bergabung. 
Apabila dia 
melaksanakan 
suatu kegiatan, 
kita akan turun 
tangan kesitu 
supaya kita bisa 
membantu mereka 

53. Bagaimana 
dengan kondisi 
posnya pak? 

Kondisi posnya tu 
hampir sama 
dengan ini, disana 
juga tu posnya 
juga sudah 
permanen, jadi 
sudah layak, rata-
rata semua itu 
sudah permanen, 
beda katanya 
dengan yang di 
Merauke. Jadi 
kalau kondisinya 
ya sudah bagus 
lah 

KLK Kondisi 
Lingkungan 

+ Kondisi pos 
subjek sudah 
permanen 

54. 1 pos berapa 
orang pak? 

Tergantung sih, 
ada yang 24. 
Kalau saya 
kemarin itu 22 

    

55. Kalau kondisi 
lingkungannya 
gimana pak? 

Kondisi di pos ya, 
kayak gimana ya, 
jenuh. Ada juga 
titik jenuh ada juga 
titik 
kesenangannya 
karna ya 
bervariasi lah 

    

56. Titik jenuhnya 
waktu apa pak? 

Titik jenuhnya itu, 
kek gimana ya 
(berpikir), tiap hari 
ketemu orangnya 
itu itu terus, 
makanya itu, titik 
jenuhnya disitu, 
ketemu orang itu 
terus, kegiatannya 
itu. Orangnya itu 
itu terus, 
ketemunya itu itu 

JH Kejenuhan +++ Subjek 
merasa jenuh 
karena teman 
dan kegiatan 
yang sama 
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terus (senyum 
lebar) 

57. Kapan 
merasakan titik 
jenuh pak? 

Titik jenuhnya itu, 
waktu kapan ya? 
(berpikir). Kalau 
awal-awal sih 
masih belum, 
pertengahan juga 
belum. Kalau titik 
jenuhya itu pas 
pertengahan, kan 
sudah lama disana 
juga. Pokoknya 
kek gimana, jenuh 
lah. Ketemunya 
orang itu saja, gak 
bisa kemana-
mana. Ya disitu 
titik jenuhnya. 
Beda kalau disini 
kan, kalau disini 
kita jenuh kadang-
kadang kita kita 
keluar, kalau 
disana kita jenuh 
gak kemana-mana 

JH Kejenuhan +++ Subjek 
merasakan 
kejenuhan 
pada 
pertengahan 
masa 
penugasan 

58. Disini kalau mau 
keluar ada 
waktu-waktu 
tertentu gitu juga 
pak? 

Kalau disini? 
Enggak juga sih. 
Libur juga kadang 
gak. Pokoknya 
intinya tu kita 
bergerak atas 
perintah 

    

59. Tapi temennya 
kan banyak pak 
hehe 

Banyak sih, coba 
tapi kan gak 
pernah refreshing. 
Banyak juga 
komando atas itu 
menyarankan 
bahwasanya tiap-
tiap anggota itu 
tetep positif, kalau 
boleh jalan-jalan 
ke kota lah, sekali-
kali refreshing. 
Titik jenuhnya itu 
juga apabila 
jaringan tidak ada, 
ah itu yang paling 
jenuh itu 

JH Kejenuhan +++ Subjek 
merasa jenuh 
apabila sinyal 
tidak sampai 
ke pos 
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60. Jaringan tidak 
ada tapi kan 
masih bisa 
beraktivitas pak 

Bisa beraktivitas 
tapi kan kita juga 
butuh komunikasi 
dengan keluarga. 
Bagaimana kita 
bisa 
berkomunikasi 
kalau tanpa 
jaringan 

AP Apati + 

Subjek 
menerima 
kondisi yang 
menjadi 
tempat tugas 

61. Berarti selama 
disana juga 
sering 
menghubungi 
keluarga pak? 

Iyaa.. harus 
memberi kabar, 
tanya-tanya     

62. Kendalanya 
selama di tempat 
tugas itu apa 
pak? 

Kalau kendala sih, 
saya rasa sih gak 
ada cuma itu aja, 
jaringan 
kendalanya 

    

63. Nah kalau waktu 
patroli patok, 
kondisi 
medannya 
seperti apa pak? 

Kalau medannya 
sih bervariasi, ada 
lewat jalan, lewat 
sungai, tanjakan, 
naik turun gunung, 
bervariasi lah. 
Karna jalan itu kan 
gak pernah 
dilewati sama 
orang, jarang 

KLK Kondisi 
Lingkungan 

+++ Saat 
melakukan 
patroli patok, 
subjek 
melewati 
medan yang 
berat 

64. Setelah 
menemukan 
patok, 
perasaannya 
gimana pak? 

Perasaannya itu 
lega, patok itu 
masih, kek gimana 
ya, kayak gembira 
gitu karna target 
yang kita tuju kan 
sudah ketemu 

RS Rasa 
Senang 

+++ Subjek 
merasa 
senang 
setelah 
menemukan 
patok 
perbatasan 

65. Setelah 
menemukan 
patok langsung 
pulang pak? 
Atau lanjut? 

Maksudnya kan 
masing-masing, 
tiap-tiap pos itu 
masing-masing 
memiliki target. 
Misalnya pos ini 
patoknya disini, 
pos ini disini, 
bukan 1 pos yang 
mengcover 
semuanya, 
enggak, cuma 
masing-masing 
memiliki patok 
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66. 1 pos berapa 
patok pak? 

1 pos itu cuma 1 
patok aja. Karna 
jarak antar pos itu 
juga jauh 

    

67. Berarti patroli 
patoknya cuma 
ke patok itu pak? 

Hea cuma 
mengontrol patok 
aja 

    

68. Pernah 
mengalami 
kasus konflik 
pak? 

Kalau yang saya 
alami gak pernah 
sih 

    

69. Misalnya warga 
sana lagi 
berkonflik gitu 
pak 

Kalau warga sana 
sih ya pernah sih, 
pernah itu antara 
warga Waris 
dengan Arso Kota. 
Itu karna kalau 
gak salah itu 
permasalahannya 
itu gara-gara 
lomba voli. Saya 
juga kurang tau 
sih kek gimana 
sampe-sampe, 
soalnya pos saya 
jauh sih jadi gak 
bisa 

FT Konflik yang 
terjadi 

+++ Subjek 
menceritakan 
konflik yang 
terjadi di 
sekitar pos 

70. Berarti gak 
pernah 
mengalami 
langsung ya 
pak? 

Enggak 

    

71. Nah kalau 
sweeping? 

Kalau sweeping 
sih saya juga 
enggak karna 
saya itu pos nya 
pelosok, jauh dari 
jalan raya. Jadi 
mau sweeping apa 
hehe 
Kalau disana sih, 
kek gimana ya, 
yang penting kita 
baik aja sama 
masyarakat 

    

72. Misalnya ladang 
ganja atau apa 
gitu pak 

Ladang ganja 
kemarin sih ada 
yang dapet itu ya 

    

73. Ada gak pak 
pikiran yang 

Kalau saya 
selama tugas itu 
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mengganggu 
selama di tempat 
tugas? 

gak ada sih, 
keluarga juga 
belum punya jadi 
gak ada, pacar 
juga gak ada. 
Yang penting 
keluarga sehat ya 
gak ada pikiran 
sudah, tinggal 
menjalankan tugas 

74. Sempet pengen 
pulang gak pak? 

Pengen pulang sih 
(berpikir) ya 
enggak sih. 
Namanya mau 
pulang itu kan 
nanti ada 
masanya, jadi 
pasti akan 
berakhir 

    

75. Berarti nyaman 
ya pak disana? 

Ya kalau dinikmati 
ya nyaman. Tapi 
disana sih 
sebenarnya enak 
kalau kita baik 
dengan warga-
warga sana juga. 
Cuma itu yang 
bikin gak betahnya 
karna malaria nya 
disana 

GS Kegelisahan +++ Subjek 
merasa 
gelisah 
dengan 
adanya 
malaria 

76. Misalnya ada 
konflik nih pak, 
itu cara 
meredam 
konfliknya 
gimana pak? 

Cara meredam 
konfliknya itu 
sebenarnya 
begini, kita kan 
tugas kita disana 
sebagai, apa ya, 
kalau masalah 
konflik itu 
tugasnya polisi 
sebenarnya itu sih. 
Jadi.. ketika ada 
konflik kita itu 
laporan ke polisi 
dulu karna yang 
berhak mengatasi 
konflik itu kan 
polisi. Apabila 
polisi minta 
bantuan baru kita 
bantu, karna kita 

TPN Tugas 
Pengamanan 

+++ Subjek 
membantu 
mengatasi 
konflik 
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tidak punya hak, 
karna itu hak 
polisi, kecuali 
polisi nya minta 
bantuan, atau 
pimpinan atas 
mengerahkan 
pasukannya baru 
kita bantu. Kita 
tidak bisa 
bergerak 

77. Pernah gak polisi 
meminta 
bantuan? 

Yaa keliatannya si 
sering sih, karna 
bagaimana ya, 
kalau polisi 
biasanya tu disana 
tu polisi gak 
dipedulikan, iya, 
memang karena, 
apabila dia konflik 
cuma polisi yang 
datang itu dia gak 
peduli, makanya 
polisi tu minta 
bantuan ke kita. 
Apabila kita sudah 
datang baru dia 
bisa 

TPN Tugas 
Pengamanan 

+++ Subjek 
membantu 
mengatasi 
konflik 

78. Jadi mereka 
takutnya sama 
tentara pak? 

Enggak takut sih 
cuma, kek gimana 
e, misalnya kayak 
bangga hidupnya 
dia bangga 
dengan tentara, 
segan maksudnya 
dia segan 

    

79. Nah kalau saya 
tanya, menurut 
bapak, bapak itu 
orangnya 
gimana? 

Kalau saya? Hehe 
Kalau saya sih 
kalau saya menilai 
diri saya pribadi 
sih gak bisa karna 
setiap orang kan 
yang menilai diri 
kita itu orang lain 
yang bisa menilai 
diri kita. Kalau 
saya sih gak bisa 
menilai diri saya 
orangnya 
bagaimana. Saya 
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mau menilai diri 
saya baik, orang 
kayak gini kayak 
gini kayak gini 
jahat, maksudnya 
begitu. Jadi pada 
intinya itu saya 
tidak bisa menilai 
diri saya pribadi 
kecuali orang lain 
yang bisa menilai 
diri saya 

80. Ada hal yang 
mengganggu 
pikiran selama 
disana pak? 

(tertawa) ya yang 
mengganggu 
pikiran ya itu pas 
malaria aja, 
gelisah sana sini 
kapan sembuhnya 
itu, tidur tidak 
tenang, badan 
gelisah panas 
dingin 

GS Kegelisahan +++ Subjek gelisah 
saat terkena 
malaria 

81. Kalau kepikiran 
keluarga? 

Alhamdullilah 
kalau kepikiran 
keluarga sih 
enggak, kan kita 
juga sering 
telfonan, kalau 
kabarnya sudah 
sehat sudah gak 
ada beban. Ya 
intinya itu kalau 
dia sudah sehat 
sudah tidak ada 
pikiran lagi 

SCP Seeking 
Social 
Support 

+++ Subjek 
berkomunikasi 
dengan 
keluarga 
untuk 
menghindari 
pikiran 

82. Kalau jenuh 
curhat ke temen 
gak pak? 

Yaa biasanya sih 
antar 1 pos itu kan 
ada beberapa 
orang, jadi barang 
siapa yang 
memiliki masalah 
kita kumpulkan 
baru cerita 
masalah kita apa, 
yang lain itu 
memberikan 
solusi, solusinya 
bagaimana 

    

83. Kalau ke pribadi 
gitu pak? 

Kalau pribadi sih 
enggak karna 
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disana kita 
mayoritas tu, apa 
ya, dari awal 
memang sudah 
diumumkan sih 
kalau ada masalah 
nanti kita kumpul 
bareng-bareng 
baru kita cari 
solusinya. Karna 
keluarga kita 
disana ya 1 pos itu 

84. Maksudnya 
untuk masalah 
pribadi pak 

Masalah pribadi 
sih, saya tu 
enggak hehe 
(tertawa) 
Kalau masalah 
pribadi sih ada 
kalau misalnya 
cerita-cerita 
masalah pribadi tu 
saya itu cerita itu 
sama leting, cari 
solusi. Begitu 
maksudnya? 

    

85. Ceritanya sama 
dia terus gitu 
pak? 

Haa kalau 
masalah pribadi     

86. Namanya siapa 
pak? 

H***** 
    

87. Kenapa milihnya 
dia pak? 

Karna kek gimana 
e, disitu kayak 
semacam saudara 
paling, kayak kita 
anggap saudara 
kandung. Apalagi 
1 daerah jadi 
watak itu karakter 
sudah menyatu 

    

88. Ceritanya karna 
1 pos apa 
sebelumnya 
sudah dekat? 

Ya karna 1 pos. 
Jadi kalau mau 
tanya kepribadian 
saya ya tanya 
bapak itu hehee 

    

89. Oke lah pak.. 
Oiya pak, kalau 
pas bosen dan 
kepikiran 
sesuatu itu yang 

Pas bosen kalau 
kayak di pos 
kemarin itu, kita 
juga biasanya 
sering jalan-jalan 
kek, apa, ke 

SL Sublimasi +++ Subjek 
melakukan 
kegiatan 
untuk 
mengatasi 
kejenuhan 
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dilakukan apa 
pak? 

kampung 
masyarakat, 
beradaptasi, 
mencari 
pendekatan lah 
biar gak jenuh 
juga di pos 

90. Selain itu apa 
pak? 

Kalau di pos kita 
jenuh kan, kita 
biasanya bertani, 
biar mengisi 
waktu, atau main 
voli lah. Itulah cara 
kita mengatasi 
apabila kita jenuh. 
Kemarin itu rata-
rata di pos itu 
cocok tanam baru 
mengisi waktu 

SL Sublimasi +++ Subjek 
melakukan 
kegiatan 
untuk 
mengatasi 
kejenuhan 

91. Cocok tanamnya 
dimana pak? 

Biasanya di depan 
pos itu kan masih 
ada lah lahan 
kosong 

    

92. Yang ditanam 
apa aja pak? 

Kemarin yang 
ditanam itu kacang 
tanah, sayur-
sayuran, cabai, 
tomat. Ya itu rata-
rata banyak 
kacang, sawi 

    

93. Bisa hidup ya 
pak? 

Hidup, bahkan 
subur 
Sampai kita itu 
hasilnya itu kita 
bisa bagikan sama 
masyarakat. 
Karna, apa, kita 
sudah kelebihan 

    

94. Nah kalau 
logistik yang 
dapat tiap bulan 
pak? 

Ohh kalau itu kan 
ini, log nya kan 
beras, kayak 
macam mie lah. 
Pokok nya itu 
yang tiap bulan itu 
beras. Kecuali 
pertama, pertama 
si kan kita baru 
mau masuk pos 
kan itu belum ada 
persiapan sama 
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sekali, makanya 
didukung sama 
mie, kayak sarden 
lah, apa lah, 
kerupuk lah. Kalau 
udah lama disitu 
kan tinggal kita 
yang belanja, 
kekurangannya 
apa, mintanya 
apa, baru kita 
yang lapor sama 
orang log. Saya 
titip ini, ini, ini 

95. Pernah sebel 
sama teman 1 
pos pak? 

Kalau jengkel si 
gak ada si, gak 
pernah sih. Mau 
jengkel sama 
siapa, gak ada sih, 
apa sih yang bikin 
jengkel. Setau 
saya gak pernah 
sih 

    

96. Kalau beban, 
tekanan, 
kesulitan yang 
dirasakan 
selama disana 
apa pak? 

Kalau kesulitan itu, 
kek gimana ya, 
kalau kesulitan 
saya rasa gak ada 
kecuali tu 
kesulitan jaringan 
aja. Kalau air 
alhamdullilah di 
pos saya itu airnya 
masih lancar 
karna sumur ada 
2. Kesulitan 
jaringan saja 

    

97. Posnya deket 
dari kota pak? 

Kalo pos saya sih 
jauh, jauh, kan tiap 
pos kan berbeda-
beda, ada yang 
dekat kota 
semakin, 
pokoknya yang 
dekat kota tu, apa, 
bagian komando 
atas tu di kota. 
Kalau jajaran kita 
kan hutan 

    

98. Kalau mengenai 
perilaku disana 

Maksudnya 
perilaku yang 
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ada perubahan 
pak? 

bagaimana? 
Perubahan tingkah 
laku habis tugas? 

99. Iya pak Gimana ya, 
alhamdullilah itu 
selama pulang 
tugas itu banyak 
sih perubahan sih. 
Yang pertama itu 
semakin dewasa, 
semakin mandiri, 
karna disana tu 
kita juga, 
bagaimana ya 
(berpikir) 
Semakin dewasa 
lah intinya karna 
disana kan 
kemandirian, 
bagaimana tata 
cara hidup mandiri 

    

100. Emm,, nah kalau 
perilaku yang 
muncul saat ada 
tekanan itu 
bagaimana pak? 

Perasaan sih gak 
ada tekanan, 
selama saya 
disana itu gak 
pernah ada 
tekanan dari 
dalem sih gak ada, 
istri juga gak ada, 
yang membuat 
tekanan itu kan 
biasanya keluarga 

    

101. Kalau suka 
dukanya 
penugasan apa 
pak? 

Suka dukanya sih 
banyak si, 
bagaimana e, 
sukanya si dapet 
kebanggaan bisa 
ditugaskan jadi 
kita bisa 
memahami 
karakter orang 
disana, cuacanya 
kayak gimana, 
tempatnya kayak 
gimana, itu 
sukanya. Kalau 
dukanya sih, apa 
ya, gak ada 
dukanya kayaknya 
hahaa 

BG Rasa 
Bangga 

+++ Subjek 
merasa 
bangga 
karena terpilih 
satgas 
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Dukanya itu jauh 
dari keramaian, ya 
dukanya pas gak 
ada sinyal begitu, 
susah sinyal, jauh 
dari keluarga juga 
walaupun disini 
jauh dari keluarga 
disana lebih jauh. 
Dukanya ya itu aja 
pas malaria itu. 

102. Selain kena 
malaria, disana 
pernah sakit apa 
pak? 

Gak ada lagi itu, 
cuman ya itu 

    

103. Kok bisa kena 
sampai 6 kali 
pak? hehee 

Ya mau gimana 
lagi.. 
Ada yang, bahkan 
ada yang kemarin 
itu, apa, baru 
copot infusnya 
baru copot, kena 
lagi, ada banyak 
juga si. 
Bahkan ada itu 1 
pos, baru pertama 
masuk itu, itu 
malarianya itu 
terkena dengan 
90%, semua 
malaria. Jadi 
disana itu 1 pos itu 
tinggal, paling 
tinggal 1 orang 2 
orang. Ya dukanya 
disitu sih 

    

104. Memangnya 
tidak bisa 
dicegah ya pak? 

Kek gimana ya, 
malaria itu 
walaupun kita 
minum vitamin, 
ada juga si supaya 
penyakit itu gak 
terjadi, kita terlalu 
capek juga kena, 
telat makan juga 
kena, jadi susah 
kalau malaria itu. 

    

105. Bapaknya sering 
terlalu capek 
sama telat 

Enggak juga sih, 
kemarin terlalu 
capek sampai tidur 
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makan ya? 
hehee 

siang itu bisa 
kena. Makanya 
pas kita baru 
sampai kesana itu 
dia, orang yang 
kita ganti tu dia 
sudah berpesan 
jangan tidur siang, 
apalagi tidur pagi, 
jangan telat 
makan, jangan 
terlalu capek, 
badan juga harus 
bergerak. Sama 
aja, gak tidur siang 
juga kena, gak 
kerja juga kena. 
Jadi kek gimana e, 
kemarin pas baru, 
baru-barunya ini 
disana tempat 
tidur pake 
kelambu semua, 
pakai kelambu 
ujung-ujungnya 
kena juga. Akhir-
akhirnya ya sudah 
gak ada yang 
pake kelambu lagi, 
hehe karna gak 
ada pengaruhnya, 
karena disana 
memang 
cuacanya disana, 
faktor cuaca, 
udaranya 

106. Gimana enak 
disana pak? 
Kalau misalnya 
gak ada malaria 
nih 

Gak tau lah, 
gimana rasanya 
kalau gak ada 
malaria, enak 
disini 

    

107. Kok bisa enak 
disini pak? 

Ya disini ya, apa 
ya, jaringan juga 
sudah bagus, 
masyarakatnya 
juga baik, rame 
juga. Makanya 
sekali-kali jalan-
jalan kesana biar 
tau hehee 
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108. Ada perubahan 
perilaku selama 
disana pak? Dari 
yang 
sebelumnya 
disini lalu kesana 

Saya rasa sih 
sama 

    

109. Kalau tugasnya 
lebih berat 
disana apa sini? 

Ya sama-sama 
sih, disana tugas 
negara disini juga 
tugas negara. 

    

110. Lebih berat 
mana? 

Lebih berat disana 
sih, karena disana 
kita betul-betul, 
apa, sebenernya 
si sama sih karena 
disana tuh beban 
lebih berat karna, 
kek gimana ya, 
tanggungjawabnya 
disana itu lebih 
berat karena 
sudah membawa 
nama negara sih, 
menjaga 
perbatasan itu kan 
tanggungjawab 
besar juga 

    

111. Memangnya 
kalau disini 
bagaimana pak? 

Disini sih sama 
karna disini kan, 
kek gimana ya, 
sudah lama 
kegiatannya itu-itu, 
sudah menguasai. 
Disana kan baru 
pertama kali ya 

    

112. Kalau disini kan 
kegiatannya juga 
itu-itu aja kan, 
memangnya gak 
bosen pak? 

Ya mau gimana 
lagi.. 
Itu kan sama 
dengan kuliah kan, 
kuliah pasti 
belajarnya itu itu 
itu 

    

113. Lohh kalau 
kuliah beda pak 
hahaa 

Ya sama juga 
intinya kan belajar     

114. Disini juga 
orangnya kan itu-
itu aja pak 

Iya tapi kan, bisa 
refreshing juga. 
Misalnya 
sekarang, 
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orangnya beda 
kok hahaa 

115. Oya, kemarin 
waktu pulang 
tugas langsung 
pulang kampung 
ya pak? 

Iya, cuma 5 hari 
disini, jadi mau 
penyesuaian 
bagaimana hehee 

    

116. Penyesuaian diri 
setelah pulang 
tugas 

Penyesuaian diri, 
kek gimana ya, 
namanya tentara 
itu cepat 
menyesuaikan 
dengan kondisi 
yang ada itu  

    

117. Contoh 
penyesuaiannya 
kayak gimana 
pak? 

Kek gimana ya, 
misalnya begini 
lah mbak ya kita 
itu cara 
penyesuaiannya 
pikiran yang ada di 
selama di 
penugasan itu kita 
hilangkan semua, 
fokusnya ke 
batalyon lagi, 
makanya kita 
cepat 
menyesuaikan. 
Sama dengan 
sebelum kita 
berangkat dari sini 
kesana, jadi 
selama kita disana 
itu kita fokusnya 
kegiatan yang 
disana. Jadi 
semua kegiatan 
yang di asrama itu 
kita hilangkan, 
fokusnya yang 
disana. Jadi cara 
penyesuaiannya 
kayak gitu 

    

 

Triangulasi Subjek III 

No. Pertanyaan Jawaban Coding Tema Intensitas Keterangan 

1. Selamat pagi pak. 
Bapak kemarin 

Iya pak RN     
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waktu tugas 1 pos 
dengan pak RN? 

2. Bapak akrab 
dengan pak RN? 

Akrab sekali     

3. Katanya sama-
sama dari Sulsel 
ya? 

Iya dari Sulsel     

4. Bapak kan udah 
akrab dengan pak 
RN, menurut 
bapak, pak RN itu 
orangnya kayak 
gimana? 

Ya dia orangnya 
baik, rajin ibadah, ya 
itu. Pokoknya baik 
begitu 

    

5. Kalau kelemahan 
pak RN itu apa 
pak? 

Kalau menurut saya 
kelemahannya itu 
masalah tentang 
cewek 

    

6. Hehee, karena apa 
itu pak? 

Selama saya sering 
sama-sama dia 
belom bahas tentang 
cewek, kayak grogi 
gitu, gak ada 
keberanian 

    

7. Alasannya pak? Ya mungkin, gak tau 
ya, mungkin karna 
ada sesuatu. Saya 
pernah tanya dia 
tidak terlalu 
memikirkan tentang 
pacar-pacaran 
begitu, karna itu 
saya tak tau tipenya 
apa 

    

8. Kalau tentang 
keluarganya 
pernah cerita pak? 

Suatu hari saya 
pernah ke rumahnya, 
waktu cuti 

    

9. Oohh, dekat pak? Iya dekat     

10. Asikk.. 
Nah kan kemarin 
bapaknya 1 pos, 
selama disana pak 
RN sering sharing-
sharing pak? 

Sharing berbagi 
pengalaman? 

    

11. Iya cerita lah 
tentang mungkin 

Kalau sharing 
tentang pengalaman 
biasa 

    

12. Kalau tentang 
masalah pribadi? 

Masalah pribadi 
pernah itu yang saya 
bilang tadi tentang 
cewek 
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13. Tapi sering cerita 
tentang cewek? 

Ya sering, cuma 
bahas-bahas, ya 
begitu saja. 
Bercanda-bercanda 

    

14. Sering dibahas tapi 
tidak berani 
mendekati ya pak? 

Alasannya begitu, 
kita tau dia tidak mau 
sakit hati 

    

15. Iya bilangnya sih 
gitu kemarin pak, 
hehee 
Kalau pak RN itu 
lebih sering cerita 
atau diam pak 
ketika ada 
masalah? 

Kalau ada 
permasalahan dia 
sering cerita sama 
saya dan itupun kami 
saling membantu 

    

16. Kalau pak RN 
cerita, apa 
tanggapan bapak 
tentang ceritanya 
pak RN? 

Kek gimana ya, ya 
biasa-biasa saja 

    

17. Saat ada masalah, 
yang dilakukan pak 
RN itu apa pak? 

Kalau ada masalah 
dia Cuma diam saja. 
Kalau bukan saya 
yang duluan cerita 
pasti dia tidak cerita 
sama saya. 
Ceritanya harus ada 
pancingan terlebih 
dahulu begitu 

    

18. Berarti pak RN 
orangnya tertutup 
pak? 

Ya dibilang tertutup 
ya tertutup 

    

19. Selama disana ada 
sikap yang 
berubah dari pak 
RN? 

Kalau masalah sikap 
yang tidak baik 
selama disana tidak 
ada. Sikapnya baik 
saja, kayak 
biasanya, kalau ada 
kegiatan, kegiatan. 

    

20. Nah kalau setelah 
pulang tugas pak? 
Kemarin disana 
kan bareng terus, 
katanya juga 
setelah pulang 
masih cerita-cerita, 
ada perubahan dari 
sewaktu tugas 
sampai pulang 
tugas? 

Iya, kalau masalah 
perubahan kayaknya 
tidak ada. Kecuali 
kalau dia ini, 
permasalahannya 
untuk apa dia, untuk 
tentang cewek begitu 
lah dia. Itu saja yang 
tidak pernah saya 
tanyain 
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21. Memangnya tidak 
pernah bertanya 
gitu pak? 

Soalnya itu kan 
pribadi 

    

22. Iya sih pak, tapi 
siapa tau mau 
cerita karna kan 
kalau cerita harus 
dipancing dulu 
hehee 

(tersenyum) ya suatu 
hari pernah cerita 
tentang cewek. Kita 
saling sharing saja 
lah, permasalahan 
suatu hari karna ini 
kan ada pacarnya 
orang Sulawesi juga, 
tapi yang Sulawesi 
ini selingkuh. Jadi 
kami sering 
bagaimana cara, 
saya cuma 
menanggapi kalau 
begitu lebih baik kau 
tinggalkan saja 
daripada kau dikasih 
begitu, lebih baik kau 
tinggalkan saja 

    

23. Itu sudah lama 
kejadiannya pak? 

Sudah sekitar 1 
tahun yang lalu, 
masih di Papua 

    

24. Ohh waktu masih 
di Papua 

Sekitar 3 bulan 
disana (tersenyum) 

    

25. Boleh diceritakan 
sedikit tentang 
tugas disana pak? 

Hah, tugas disana... 
Pengalaman saya 
sih pertama dateng 
kayak tegang begitu 
karna situasinya 
belum kita tau to 
bagaimana, terus 
lama kelamaan kita 
beradaptasi orang 
situ, ya akrab lah, 
ada momentnya juga 
disana kalau kita ke 
masyarakat, kita 
dilayani dengan baik, 
kadang juga mereka 
ke pos, kalau ke pos 
kayak maksudnya 
dia tidak dendam 
tapi kayak gimana 
ya, kita rasa kasihan 
lah, kita kasih makan 
atau kasih apa saja 
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yang ada di pos kita 
kasih ke mereka 

26. Mereka disana 
kekurangan begitu 
ya pak? 

Iya disana itu, kek 
gimana ya, tidak 
seperti di Jawa 
disini, kalau 
dibandingkan disana 
itu penghasilannya 
itu Cuma, misal ya 
libur, Cuma 
mengutamakan dari 
pemerintah kayak 
berbagi sembako, 
kayak ya mestinya 
dari pemerintah lah, 
tunggu ini 
sumbangan begitu 
dari pemerintah. 
Kalau masalah cari 
keuangan gitu tidak 
ada kecuali Cuma 
berkebun saja, 
biasanya kalau 
berkebun itu hasilnya 
dia jual ke pos atau 
ke pasar 
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LAMPIRAN C 

INFORMED CONSENT 
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INFORMED CONSENT 

(Surat Pernyataan) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : ________________________________________________ 

Usia  : ________________________________________________ 

Alamat  : ________________________________________________ 

Pangkat : ________________________________________________ 

 

Setelah mendapat penjelasan tentang maksud serta memahami tujuan penelitian, 

Judul : Coping Stress pada Anggota Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) setelah Bertugas di Wilayah Konflik 

Peneliti    : Fitriana Dewi 

NIM     : 14.E1.0023 

Fakultas    : Psikologi 

Perguruan Tinggi   : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

Dengan ini, Saya menyatakan kesediaan untuk menjadi responden dalam penelitian 

ini sesuai dengan data yang diperlukan. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

_______________________ 

 

Yang Menyatakan,  

 

 

____________________ 
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LAMPIRAN D 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN E 
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LAMPIRAN E 

SURAT BUKTI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


