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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi menampakkan wajah bangsa 

yang emosional. Sebenarnya dalam kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil 

pun, pengoperasionalan tugas-tugas kepolisian tetap akan menghadapi dilemma. 

Harapannya polisi seharusnya senantiasa siap siaga untuk menghindari dan 

mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam 

upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat, penanganan kerusuhan 

dilakukan dengan cara lebih banyak berjaga-jaga, mengisolasi massa, dan 

menggiring ke berbagai tempat agar bubar (Kunarto, 1999).  

Namun pada kenyataannya polisi yang berniat melakukan pengayoman 

terhadap unjuk rasa, seringkali tergelincir kepada tindakan-tindakan penindasan 

karena beberapa orang terpaksa luka-luka dan babak belur akibat tindakan 

anggota polisi tersebut. Setiap anggota polisi dituntut untuk memiliki sifat-sifat 

agresif sekaligus penyabar, yang akan menuntun pertimbangannya dalam setiap 

situasi yang ia hadapi. Kerusuhan dapat diredam dengan penggunaan kekuatan 

kepolisian dengan perkuatan kompi-kompi pengendali massa, Kritik tajam 

pengunjuk rasa, teriakan-teriakan dianggap penghujatan, karenanya dalam 

menghadapi kerusuhan seringkali yang menonjol adalah justru balas dendam 

melalui penggunaan kekerasan yang berlebihan (Ismail, 2001).  
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 Polisi memang menghadapi dilematis, di satu sisi polisi terobsesi untuk 

secepatnya menyelesaikan masalah sedangkan di sisi lain polisi dituntut untuk 

bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku (Tabah, 1996). Dalam menunaikan 

tugas-tugas itu, polisi melakukan tindakan-tindakan pengayoman dan 

perlindungan. Pengayoman dilakukan mulai dari cara-cara yang halus hingga 

penerapan paksaan dan kekerasan. Untuk itu polisi diperlengkapi alat-alat guna 

memungkinkan polisi melakukan tugas-tugas dengan selamat. Misalnya : pentung, 

borgol, tameng, helm, baju-baju rompi PHH, rompi anti peluru, mantel anti 

ledakan dan lain-lain. Dalam menangani huru-hara ada kendaraan taktis dengan 

penyemprot air, gas air mata bahkan senjata api. Peralatan itu diniatkan untuk 

melumpuhkan, dan bukan mematikan atau memusnahkan. Dalam menangani 

unjuk rasa dan huru-hara, jika ada massa yang beraksi secara brutal, memaksakan 

kehendak, tentu saja akan dicegah dan diblokir oleh polisi. Jika mereka 

menyerang polisi atau merusak rumah orang lain, membakar, polisi tentu saja 

terpaksa berupaya membubarkan atau menangkapnya. Kebrutalan itu harus 

diredam untuk melindungi warga masyarakat lain. demonstran yang bandel, tidak 

tertib akan diblokir oleh petugas, bahkan dibubarkan dengan semprotan air atau 

gas air mata. Petugas polisi juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga 

memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. Setiap 

menghadapi massa, polisi laksana menghadapi musuh, sehingga sangat mudah 

terjadi bentrokan yang membawa korban. Polisi berusaha sabar saat kerusuhan 

terjadi, terkadang polisi harus hati-hati menangani kerusuhan karena melibatkan 

warga masyarakat, polisi mempertimbangkan dan memikirkan cara-cara agar 
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kerusuhan bisa dibubarkan tanpa adanya korban jiwa. Anggota polisi anti huru-

hara sudah terbiasa menangani kasus kerusuhan sehingga polisi belajar dari 

pengalaman, polisi sudah merencanakan beberapa tindakan preventif saat 

menangani kerusuhan seperti mendatangkan  kendaraan taktis dengan penyemprot 

air, gas air mata bahkan siap dengan senjata api. Sesungguhnya tidak ada cara 

yang paling tepat dalam menangani kerusuhan massa, selain melakukan tindakan 

represif yang menggunakan kekuatan besar (Ismail, 2001).  

Kerusuhan adalah tindakan yang tidak terkendali atau mengamuk yang 

dilakukan oleh banyak orang yang disebut massa. Ekspresinya lebih ditujukan 

oleh rasa marah atau benci yang terpendam kemudian meluap menjadi tindakan 

destruktif, dalam aksi kerusuhan karena tindakan dan perilakunya bersifat 

destruktif, massa bergerak melakukan pelampiasan tanpa arah, seperti merusak 

dan membakar harta benda milik orang lain, serta melakukan penganiayaan atau 

pengeroyokan terhadap orang-orang yang tak bersalah hingga jatuh korban. 

kerusuhan sebagai bagian dari adanya proses demonstrasi yang tidak terkendali, 

yang berakibat pada perilaku massa yang cenderung anarkhis dan merugikan 

orang lain.  Kerusuhan massa ibarat sebuah pesta pelampiasan kemarahan 

(Kunarto, 1999).  

Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, terlibat 

bentrokan dengan aparat kepolisian saat melakukan unjuk rasa di depan kampus, 

Selasa 27 Mei 2008, mahasiswa dan polisi saling lempar batu karena demonstran 

yang memblokir jalan dibubarkan oleh polisi. Mahasiswa menolak kenaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai akan semakin menyengsarakan 
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masyarakat miskin. Mahasiswa menutup jalan Perintis Kemerdekaan di depan 

kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) sehingga memacetkan arus lalu lintas. 

Polisi coba menggiring demonstran kembali ke kampus supaya tidak mengganggu 

kepentingan umum. Awalnya, mahasiswa bisa digiring masuk ke kampus, namun 

demonstran kembali memblokir jalan. Polisi kembali membubarkan demonstran 

dan berujung pada bentrokan. Mahasiswa melempar polisi dengan batu dan 

pecahan bata. Polisi mengejar para mahasiswa yang lari masuk ke dalam kampus. 

Mahasiswa menutup pagar kampus supaya polisi tidak masuk lingkungan 

akademis, polisi tidak akan menangkap mahasiswa, tetapi yang bukan mahasiswa 

yang akan ditangkap (www.yahoo.com). 

Pada tanggal 8 Mei 1998 tersebut Yogyakarta dilanda demonstrasi dan 

kerusuhan massa menuntut turunnya Soeharto dan turunnya harga, pukul 09.00 

pagi terjadi demonstrasi di kampus institut Sains dan Teknologi Akprind serta di 

Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) Yogyakarta, pukul 13.00 terjadi 

demonstrasi di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan di 

kampus IKIP Negeri Yogyakarta dan Universitas Sanata Dharma (USD) 

Yogyakarta, pukul 17.00 mahasiswa UGM bergabung di USD yang kampusnya 

saling berhadapan dengan IKIP Negeri. 

Pada saat itu aparat yang berjaga melakukan pembubaran secara paksa 

dengan melakukan penyerbuan yang dibuka oleh panser penyemprot air dan 

tembakan gas air mata. Demonstran membalas dengan lemparan batu yang 

akhirnya menjadi kerusuhan massa sampai dengan pagi harinya. Aparat secara 

membabi buta memukul setiap orang yang ada di lokasi kerusuhan, termasuk 
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pedagang kaki lima dan penduduk setempat. Aparat juga sempat memukuli 

pasangan suami istri di depan anaknya yang berusia 2 tahun yang mengakibatkan 

anak tersebut trauma berat atas perlakuan aparat kepada orang tuanya.  

Warga setempat yang pintu rumahnya terbuka langsung diserbu aparat, dan 

setiap anak lelaki yang ditemui dirumah itu dipukuli dan dibawa ke POLDA DIY. 

Korban kebrutalan aparat, 1 tewas di Yogyakarta. Seorang mahasiswa fakultas 

MIPA Universitas Sanata Dharma Yogyakarta semester 6, Mozes Gatutkaca 

ditemukan tewas jumat malam 8 Mei 1998 menyusul demonstrasi beruntun dari 

berbagai Universitas di Yogyakarta. Mozes ditemukan tewas setelah terjadi 

pembubaran paksa massa yang berdemonstrasi sampai malam hari, pada 

demonstrasi yang berpusat di kampus IKIP Negeri Yogyakarta dan Universitas 

Sanata Dharma. Petugas meninggalkan mayat Mozes setelah sebelumnya terjadi 

pengejaran oleh aparat yang dilanjutkan dengan penganiayaan terhadap setiap 

orang yang ditemui di daerah itu (www.kompas.com).  

 Di dalam kehidupan sehari-hari seseorang mempunyai keinginan-keinginan 

baik yang bersifat fisik maupun psikis yang tentunya membutuhkan sesuatu 

pemenuhan. Usaha individu untuk memenuhi kebutuhannya tidak selamanya 

berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tergantung dari ketrampilan individu 

dalam mengelola keinginan-keinginan pada dirinya. Dalam psikologi kemampuan 

mengelola tersebut dikenal dengan proses koping. Menurut Lazarus (Smet, 1994) 

koping mempunyai dua konotasi, yaitu menunjukkan suatu cara menghadapi 

tekanan dan menunjukkan suatu cara untuk mengatasi kondisi yang menyakitkan, 

mengancam atau menantang ketika respon yang otomatis. Koping menunjukkan 
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usaha dan perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut. Usaha untuk mengatur 

tuntutan tersebut meliputi usaha untuk menurunkan, meminimalisasi dan juga 

menahan. Perilaku koping juga melibatkan kemampuan khas manusia seperti 

pikiran, perasaan, pemrosesan  informasi, belajar dan mengingat. Implikasi proses 

koping tidak terjadi begitu saja, tetapi juga melibatkan pengalaman atau proses 

berpikir seseorang.   

Lazarus dan Folkman (Smet,1994) membagi koping menjadi dua macam, 

yaitu : Problem focused coping, yaitu perilaku koping yang digunakan untuk 

mengurangi stressor, individu akan mengatasi dengan mempelajari cara-cara atau 

keterampilan yang baru. Individu akan cenderung menggunakan strategi ini bila 

dirinya yakin akan dapat mengubah situasi.  

Atkinson (dalam Dewi, 2005) mengemukakan bahwa individu bisa disebut 

melakukan strategi koping yang berpusat pada masalah atau problem focused 

coping apabila individu tersebut melakukan tindakan antara lain: menentukan 

masalah, menciptakan pemecahan alternatif, menimbang-nimbang alternatif 

berkaitan dengan biaya dan manfaat, memilih salah satu dari alternatif pilihan 

mengimplementasikan alternatif yang dipilih.  

Problem focused coping juga dapat diarahkan ke dalam, yaitu orang dapat 

mengubah sesuatu pada dirinya sendiri dan bukan mengubah lingkungannya. 

Tindakan lain adalah mengubah tingkat aspirasi, menemukan pemuasan alternatif 

dan mempelajari keterampilan baru. Emotion focused coping, yaitu perilaku 

koping yang digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stress bila 

individu tidak mampu mengubah kondisi yang stressful, individu akan cenderung 
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untuk mengatur emosinya. Moss (dalam Dewi, 2005) menambahkan bahwa orang 

yang menggunakan koping ini biasanya mencegah emosi negatif yang menguasai 

dirinya. 

Adwin dan Revenson (Hapsari dkk., 2002) mengungkapkan bahwa tingkah 

laku koping yang berorientasi pada masalah (problem focused coping) meliputi: 

Kehati-hatian, yaitu individu memikirkan dan mempertimbangkan secara matang 

beberapa alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan, meminta 

pendapat dan pandangan dari orang lain tentang masalah yang dihadapinya. 

Tindakan instrumental, yaitu tindakan yang ditujukan untuk menyelesaikan 

masalah secara langsung serta menyusun rencana-rencana apa yang akan 

dilakukan. Negosiasi, yaitu usaha yang ditujukan kepada orang lain yang terlibat 

atau yang menjadi penyebab masalah yang sedang dihadapinya untuk serta 

memikirkan atau menyelesaikan masalah. 

Tingkah laku koping yang berorientasi pada emosi (emotion focused 

coping), meliputi: Pelarian dari masalah, yaitu individu menghindari masalah 

dengan cara berkhayal atau membayangkan seandainya dia berada pada situasi 

yang menyenangkan. Pengurangan beban masalah, yaitu usaha untuk menolak, 

merenungkan suatu masalah dan bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. 

Menyalahkan diri sendiri, yaitu suatu tindakan pasif yang berlangsung dalam 

batin, individu cenderung untuk menyalahkan dan menghukum diri sendiri serta 

menyesal dengan apa yang telah terjadi. Pencarian arti, yaitu usaha untuk 

menemukan kepercayaan baru atau sesuatu yang penting dari kehidupan. 
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 Samapta adalah satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari 

dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam 

upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Perumusan dan 

pengembangan fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, 

penjagaan, pengawalan, pengendalian massa (demonstrasi dan kerusuhan massa), 

pengayoman dan pelayanan, pertolongan dan penertiban masyarakat (Anonim, 

2006). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk lebih mengetahui 

jenis perilaku koping apa yang digunakan anggota Samapta Polri ketika 

menghadapi kerusuhan massa dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku 

koping anggota Samapta Polri ketika menghadapi kerusuhan massa?  

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini berjudul 

PERILAKU KOPING ANGGOTA SAMAPTA POLRI KETIKA 

MENGHADAPI  KERUSUHAN MASSA. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji 

lebih dalam:  Jenis perilaku koping yang digunakan anggota Samapta Polri ketika 

menghadapi kerusuhan massa dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

koping anggota Samapta Polri ketika menghadapi kerusuhan massa. 
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C. Manfaat penelitian 

 
Melalui hasil penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat antara lain: 

a. Bagi anggota Samapta Polri 

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh  anggota 

Samapta Polri untuk memberikan gambaran mengenai perilaku koping, 

sehingga anggota Samapta Polri dapat mengantisipasi dan termotivasi 

sehingga dapat melakukan perbaikan. 

b. Bagi psikologi  

 Semoga hasil penelitian ini menambah jumlah penelitian di bidang 

psikologi, terutama psikologi sosial. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau referensi melakukan 

analisa dalam penelitian yang akan datang agar menambah wacana yang sudah 

ada sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




