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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terorisme adalah ancaman bersama, yang saat ini sedang 

dihadapi oleh negara-negara yang ada di dunia. Terorisme sangat 

berdampak pada stabilitas dan kedaulatan suatu negara, karena 

dampak dari terorisme dapat terasa pada setiap segi kehidupan suatu 

bangsa (Indiarto Wiwien, & Abdullah, 2009; Agustianto, 2011; BNPT, 

2013; Widajatun Nugraha, & Ichsani, 2019). Menurut Manullang 

(2006) terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari 

kelompok lain, dipicu oleh adanya pertentangan agama, ideologi dan 

etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi 

rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme 

dan ideologi fanatisme. 

Angka kejadian terorisme di Indonesia sejak tahun 2010-2016 

telah tercatat sebanyak 118 kasus, tahun 2017 tercatat 12 kasus, 

tahun 2018 tercatat 19 kasus, tahun 2019 tercatat 9 kasus terorisme 

(Santoso, 2018; Septianto, 2018; Arnaz, 2019), dan lebih dari 70% 

aksi terorisme tersebut menyasar anggota Polri dan kantor-kantor 

polisi (Ruqoyah, 2019). Sejak 2010 strategi kelompok terorisme di 

Indonesia telah mengalami perubahan target, dari sebelumnya aksi 

teror bom yang menargetkan warga asing seperti di kedutaan besar, 

hotel, dan tujuan wisata, berubah menjadi warga domestik, terutama 
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petugas polisi (Fenton, Firmansyah, & Price, 2014). Hal ini terjadi 

karena berkembangnya doktrin polisi adalah thaghut (melampaui 

batas, segala sesuatu yang disembah selain Allah) sehingga pantas 

untuk diperangi (Hariyanto, 2019). Doktrin inilah yang memengaruhi 

para pelaku aksi terorisme untuk melakukan penyerangan terhadap 

anggota Polri dan markas kepolisian. Seperti aksi terorisme yang 

terjadi pada tahun 2019, yaitu penusukan terhadap anggota polisi di 

Polsek Wonokromo Surabaya dengan modus melapor dan peledakan 

bom bunuh diri di 2 Markas Kepolisian, yaitu Pos Polisi Karatsura dan 

Polrestabes Medan (Halim, 2019). Berikut beberapa daftar aksi 

terorisme di Indonesia sepanjang Tahun 2019. 

Tabel 1.1. 

Daftar Aksi Terorisme di Indonesia Tahun 2019 

No. Aksi Terorisme 

1. Bom Sibolga, (Sibolga, Sumatera Utara Tanggal 12 Maret 

2019) 

2. Aksi 21-22 Mei (Depan Gedung Bawaslu, 21-22 Mei 2019) 

3. Pos Polisi Kartasura (Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo, Jawa 
Tengah, 3 Juni 2019) 

4. Penyerangan dengan Modus Melapor (Polsek Wonokromo 
Surabaya, 17 Agustus 2019) 

5. Penusukan Wiranto (Alun-alun Menes, Kabupaten 
Pandeglang, 10 Oktober 2019) 

6. Polrestabes Medan (Markas Polrestabes Medan, Sumatera 
Utara, pada 13 November 2019) 

 

Dengan demikian tantangan yang dihadapi kepolisian semakin 

kompleks. Tidak hanya kejahatan konvensional seperti tindak pidana 

pencurian atau penipuan, namun kepolisian juga tengah menghadapi 

kejahatan terorisme.  



3 
 

 
 

Salah satu tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan, dan 

salah satu bentuk memelihara keamanan adalah melaksanakan 

pengamanan baik di objek vital pemerintahan maupun di markas 

kepolisian, yang saat ini sering menjadi objek atau sasaran aksi 

terorisme. Aksi-aksi terorisme ini tentu dapat menimbulkan perasaan 

cemas pada diri anggota Polri saat bertugas melaksanakan 

pengamanan markas. Selain karena aksi terorisme yang terjadi 

datang secara mendadak, bentuk dari aksi terorisme yang akan 

dilakukanpun juga tidak dapat diprediksi oleh anggota Polri yang 

sedang bertugas mengamankan markas.  

Anggota Polri memang dituntut untuk senantiasa siap dalam 

menghadapi setiap keadaan darurat, namun penanganan kejahatan 

terorisme membutuhkan keahlian tertentu. Di kepolisian sendiri, upaya 

pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan melalui Detasemen 

Khusus (Densus) 88 anti teror. Anggota Densus 88 ini merupakan 

orang-orang yang dipilih melalui seleksi yang ketat dan telah diberikan 

pelatihan-pelatihan khusus mengenai terorisme.  

Keadaan ini tentu sangat berbeda dengan kondisi anggota Polri 

yang bertugas untuk menjalankan tugas kepolisian secara umum, 

mereka mungkin melaksanakan tugas pengamanan markas tanpa 

memiliki kemampuan khusus dan kesiapan mental yang cukup dalam 

menghadapi aksi terorisme yang terjadi. Hal tersebut tentu dapat 

mempengaruhi kesehatan mental dari anggota Polri yang bertugas. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang yang dilakukan oleh Purba & 
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Demou (2019), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stressor-

stressor yang diterima anggota polisi di Inggris selama bertugas dapat 

memengaruhi kesehatan mentalnya. Pada penelitian ini kesehatan 

mental yang diukur adalah kecemasan, stres kerja, depresi, tekanan 

psikologis, psikiatri gejala, kelelahan (ukuran gabungan dari 

depersonalisas), prestasi pribadi, dan emosional kelelahan, dan 

keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, perasaan-perasaan negatif 

seperti rasa takut, cemas, khawatir, hingga stres, dapat berakibat 

buruk bagi kesehatan fisik dan kinerja anggota Polri saat 

melaksanakan tugas (Sari, Murni, & Edison, 2017; Pertiwi, 2017; 

Masdar, Saputri, Rosdiana, Chandra, & Darmawi, 2016; Hidayaah & 

Alif, 2016; Wijayanti, 2017; & Aiman, 2016).  

Akademi Kepolisian merupakan salah satu Markas Kepolisian 

yang menjadi tempat mendidik calon pemimpin Polri di masa depan. 

Saat ini kurang lebih 500 anggota Kepolisian Republik Indonesia 

ditempatkan untuk bertugas di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. 

Dari jumlah tersebut sekitar 45 personel memiliki tugas pokok untuk 

melakukan pengamanan di 3 pos pintu gerbang keluar masuk Akpol 

selama 24 jam. Selain 3 pos tersebut, Akpol memiliki objek-objek vital 

yang oleh Surat Perintah Gubernur Akpol diwajibkan untuk dilakukan 

pengamanan di tempat-tempat tersebut. Objek vital ini terdiri dari 5 

buah gedung (kantor Gubernur, kantor Administrasi, gedung Kelas 

Taruna, gedung Senjata, dan gedung Bhayangkara) yang dijaga 

secara bergiliran (piket gedung) oleh 2 orang personel polisi yang 
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bekerja sebagai staf di gedung tersebut dan objek lainnya adalah 

Asrama Taruna yang dijaga oleh 5 orang personel polisi. 

Kepangkatan anggota polisi yang melakukan tugas pengamanan 

ini juga merata dari pangkat bintara hingga perwira. Pengamanan ini 

merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap aksi terorisme 

yang menimbulkan kecemasan pada diri anggota Polri, saat 

menjalankan tugasnya untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan 

penegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Menurut Nevid, Rathus, & Greene (2014) kecemasan merupakan 

keadaan emosi seseorang, yang memiliki ciri-ciri seperti perasaan 

tegang dan tidak menyenangkan karena merasa bahwa sesuatu hal 

yang buruk akan terjadi kepadanya. Gejala kecemasan dapat bersifat 

fisik, perilaku, dan mental, seperti jemari tangan terasa dingin, jantung 

berdebar, berkeringat dingin, ketakutan, sulit konsentrasi, tegang, 

gelisah, terguncang, dan berperilaku menghindar (Rumini & Sundari, 

2004; & Nevid dkk, 2014). 

Pada Hari Jumat, Tanggal 10 Januari 2020, peneliti telah 

melakukan wawancara singkat terhadap 5 orang responden yang 

merupakan personel polisi yang melakukan tugas pengamanan 

markas di Pos Pintu Gerbang Akpol. Seluruh responden mengatakan 

bahwa mereka sebenarnya sangat cemas dengan aksi terorisme yang 

menyasar anggota polisi, terlebih mereka ditempatkan di pos 

pengamanan yang bertugas memeriksa tamu, paket, dan kendaaraan 
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yang keluar masuk kompleks Akpol. Mereka juga mengatakan 

walaupun telah terdapat CCTV, portal, dan selama berjaga mereka 

dipersenjatai mereka tetap merasa takut, namun karena telah menjadi 

tugas maka harus dilaksanakan. 

Seluruh responden juga mengatakan bahwa terkadang rasa 

cemas yang mereka rasakan ketika melaksanakan pengamanan 

markas dipicu oleh kekhawatiran anggota keluarga, seperti orang tua, 

pasangan, dan anak. Kekhawatiran ini terjadi karena ketakutan 

anggota keluarga akan kehilangan responden dalam bertugas 

mengamankan markas kepolisian karena serangan teroris. Beberapa 

dari responden juga mengaku saat malam hari mereka sering merasa 

gelisah dan khawatir, lebih-lebih pada malam hari yang keadaannya 

relatif lebih sepi. Keadaan ini terjadi misalnya saat tengah malam 

terkadang ada tamu atau paket yang dikirim. Saat memeriksa identitas 

atau paket tersebut, terkadang badan terasa tegang, jantung berdebar 

atau berkeringat pada malam hari. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat terlihat bahwa anggota Polri yang melaksanakan 

pengamanan markas mengalami masalah kecemasan saat bertugas 

yang dipicu oleh adanya ancaman terorisme yang tidak dapat 

diprediksi, bentuknya dan kapan akan datang.  

Kecemasan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

pengalaman negatif dimasa lalu, pikiran (persepsi) atau keyakinan 

seseorang yang berlebihan terhadap ancaman, kurangnya dukungan 

sosial, faktor genetis, serta lingkungan yang mengancam (Adler & 
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Rodman, 2006; Nevid dkk, 2014). Pada penelitian ini faktor sosial 

berupa dukungan sosial dan faktor kognitif berupa persepsi terhadap 

terorisme menjadi variabel bebas yang dipilih untuk diukur. Peneliti 

memilih ke dua faktor tersebut karena karena didukung oleh hasil 

wawancara awal dengan beberapa anggota Polri di Akademi 

Kepolisian.  

Persepsi sebagai salah satu faktor penyebab kecemasan 

dipahami sebagai proses menginterpretasi atau menafsirkan informasi 

yang diperoleh melalui indra manusia (Suharman, 2005). Persepsi 

pada hakekatnya merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen 

yaitu, kognisi (pikiran), afeksi (perasaan), konasi (perilaku) (Walgito, 

2010). Persepsi seseorang terhadap ancaman atau situasi yang 

tengah dialaminya dapat mengakibatkan timbulnya kecemasan 

(Muthmainah, 2008). Persepsi terhadap terorisme dapat menjadi salah 

satu faktor yang menyebabkan kecemasan pada anggota Polri saat 

menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Niaz & Asghar (2015) dan Waqar & Faize (2018) pada 

polisi di daerah Peshawar, Pakistan yang rawan terhadap aksi 

terorisme. Aksi terorisme yang saat ini menyasar anggota Polri, tidak 

hanya dapat menyebabkan trauma fisik, tetapi juga dapat 

mengakibatkan masalah kesehatan mental, seperti Post-Traumatic 

Stress Disorder (PTSD) (Abel, Dagona, Omoruyi, & Saleh, 2018). 

PTSD adalah gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah 
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mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa traumatik (Ayuningtyas, 

2017).  

Selain persepsi, dukungan sosial merupakan salah satu faktor 

penyebab kecemasan (Nevid dkk, 2014). Dukungan sosial merupakan 

suatu bentuk umpan balik , yang diberikan oleh orang lain kepada 

seseorang, untuk menunjukkan bahwa orang tersebut dicintai, 

diperhatikan, dihormati, dihargai, dan dilibatkan dalam jaringannya 

(King, 2012). Sumber dukungan sosial bisa didapatkan dari orang tua, 

pasangan, sanak keluarga, teman sepergaulan, rekan kerja, tenaga 

ahli atau profesional (Orford, 1992). Dukungan sosial dapat 

memengaruhi kecemasan seseorang, hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Horswill (2017) dan Cederbaum, Wilcox, Sullivan, 

Lucas, & Schuyler (2017). 

Sebelumnya terdapat penelitian-penelitian sejenis yang telah 

dilakukan di luar negeri seperti penelitian yang dilakukan oleh Niaz & 

Asghar (2015) di Pakistan, Waqar & Faize (2018) di Pakistan, dan 

Abel, dkk (2018) di Nigeria. Penelitian yang dilakukan oleh Niaz & 

Asghar (2015) mengambil kemarahan dan kecemasan akan kematian 

sebagai variabel yang diukur terhadap terorisme. Subjek dalam 

penelitian tersebut adalah personel polisi dan pemilik toko (mewakili 

masyarakat umum). Pada penelitian yang dilakukan oleh Waqar & 

Faize (2018) mengambil tingkat depresi, kecemasan, dan stres 

sebagai variabel yang diukur sebagai dampak terorisme. Subjek 

dalam penelitian tersebut adalah personel polisi. Pada penelitian yang 
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dilakukan oleh Abel, dkk (2018) mengambil personel militer sebagai 

subjek penelitian dengan variabel yang diukur adalah PTSD sebagai 

dampak dari terorisme. Hasil dari ketiga penelitian tersebut 

menunjukan bahwa terorisme berdampak pada kecemasan dan PTSD 

pada subjek penelitian. 

Di Indonesia, penelitian sebelumnya tentang dampak terorisme 

yang dilakukan Utomo (2014) mengambil warga di sekitar tempat 

terjadinya penyergapan terhadap terorisme sebagai subjek. Variabel 

yang diteliti adalah dampak psikis, ekonomi, dan sosial. Penelitian 

tentang dukungan sosial terhadap kecemasan pada anggota polisi 

telah banyak dilakukan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh 

Maran, Varetto, Zedda, & Leraci  (2015) dan Singh, Gupta, Sharma, & 

Mishra (2020). Kedua penelitian tersebut, menunjukkan bahwa 

pemberian dukungan sosial yang cukup pada anggota polisi dapat 

menurunkan kecemasan selama menjalankan tugas.  

Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan dua faktor, yakni 

dukungan sosial dan persepsi terhadap terorisme sebagai variabel 

bebas terhadap kecemasan yang merupakan variabel terikat, dengan 

anggota Polri sebagai subjek penelitian. Pada variabel dukungan 

sosial semakin tinggi dukungan sosial menunjukkan bahwa anggota 

polri mendapatkan dukungan sosial yang cukup dari jaringan 

sosialnya, begitu pula sebaliknya.  Pada variabel persepsi terhadap 

terorisme, persepsi posistif menunjukkan bahwa anggota polri 

mempersepsikan bahwa terorisme merupakan ancaman yang nyata 



10 
 

 
 

dan membahayakan mereka dalam melaksanaakan tugas, begitu pula 

sebaliknya. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka peneliti 

merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apakah 

ada hubungan antara dukungan sosial dan persepsi terhadap 

terorisme dengan kecemasan anggota Polri dalam melaksanakan 

tugas pengamanan markas Akademi Kepolisian?. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empirik hubungan 

antara dukungan sosial dan persepsi terhadap terorisme dengan 

kecemasaan anggota Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan 

Markas Akademi Kepolisian 

C. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan 

memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu psikologi. Khususnya 

psikologi sosial, yang berhubungan dengan kecemasan, dukungan 

sosial, dan persepsi terhadap terorisme. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan 

atau saran kepada berbagai pihak, khususnya pada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam hal ini Akademi Kepolisian 

mengenai hubungan dukungan sosial dan persepsi terhadap 
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terorisme dengan kecemasan dalam melaksanakan tugas pada 

anggota Polri.  


