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RINGKASAN 

Pilot secara umum merupakan suatu profesi yang bertugas untuk menerbangkan 

pesawat dengan memiliki kualifikasi dan sebuah lisensi khusus untuk menerbangkan 

pesawat tersebut. Pilot menentukan segala hal dalam sebuah misi penerbangan baik 

sebelum lepas landas (take off), selama diudara dan ketika mendaratkan pesawat 

(landing).  Pemberian sertifikat kompetensi dan lisensi kepada pilot pesawat harus 

memenuhi persyaratan tertentu dan diberikan oleh pihak tertentu. Secara hukum, 

sertifikat kompetensi dan lisensi ini diatur dalam beberapa instrumen hukum udara 

nasional dan hukum udara Internasional. Ada dua jenis pilot berdasarkan penerbangan 

yaitu pilot penumpang sipil dan pilot militer. Untuk penerbang militer terutama TNI 

Angkatan Udara, penerbang militer memiliki kemungkinan kecil mengalami gejala 

psikopatologi karena karakter mereka yang kuat dalam menghadapi stres. Pilot perannya 

menjadi sangat penting mengingat pilot bertanggung jawab atas keselamatan penumpang 

dalam pesawat yang dikemudikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala psikopatologi pada pilot militer TNI AU di 

Lakespra Saryanto. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada penanggung jawab klinik kesehatan jiwa 

Lakespra Saryanto dr. Djarot Sudjatmoko Sp.KJ (30 April 2020), gejala psikopatologi 

yang terjadi pada penerbang militer TNI AU jarang terjadi. Terdapat beberapa kasus 

gejala psikopatologi yang terjadi diantaranya adalah paranoid, depresi, dan anxietas. 5 

dari 504 (0.99%) penerbang militer TNI AU menurut buku laporan tahun 2020. Dengan 

ditemukannya kasus tersebut diatas diharapkan kejadian kecelakaan pesawat militer bisa 

di minimalisir dengan cara meng grounded pilot untuk sementara waktu. Luaran 

penelitian ini diharapkan mampu mengenali factor penyebab gejala psikopatologi pada 

penerbang TNI AU, dan mengetahui secara dini gejala gejala psikiatri pada penerbang 

TNI AU. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini berupa artikel yang siap di 

publikasikan di tingkat nasional maupun internasional. 

Kata Kunci : gejala psikopatologi, stres dan penerbang militer 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Sebagai seorang individu manusia juga mempunyai berbagai permasalahan, termasuk 

diantaranya adalah masalah gangguan mental emosional (GME) pada pilot. GME 

merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan 

mental dan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis jika terus 

berlanjut dan berpotensi adanya suatu gangguan jiwa apabila diperiksa lebih lanjut oleh 

psikiater. Gangguan meningkat seiring dengan semakin tinggi jam terbang total yang 

dimiliki oleh pilot. Diperlukan pendekatan khusus agar resiko GME pada pilot bisa 

diminimalisir sehingga tidak mengganggu kinerjanya untuk menjaga keselamatan 

penerbangan. Gangguan kesehatan mental emosional merupakan salah satu 

permasalahan yang mungkin saja dialami oleh personel penerbangan, khususnya pilot 

yang sering terpapar dengan sumber stress yang tinggi, kajian mengenai kesehatan 

mental emosional ini dapat membantu para operator penerbangan dalam menentukan 

program untuk mengurangi gangguan kesehatan mental emosional para pilotnya (Balai 

Kesehatan Penerbangan, 2013). 

Menurut Meriem (2012), pilot secara umum merupakan suatu profesi yang 

bertugas untuk menerbangkan pesawat dengan memiliki kualifikasi dan sebuah lisensi 

khusus untuk menerbangkan pesawat tersebut. Pilot menentukan segala hal dalam 

sebuah misi penerbangan baik sebelum lepas landas (take off), selama diudara dan ketika 

mendaratkan pesawat (landing). Pilot dituntut untuk selalu disiplin, bermental kuat, 

memiliki endurance jangka panjang, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk terbang 

(Crag 1992 dalam Foo 2012). Pilot perannya menjadi sangat penting mengingat pilot 

bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dalam pesawat yang dikemudikan, 

apalagi di masa sekarang di mana penumpang pesawat semakin bertambah. 

Menurut data investigasi kecelakaan penerbangan Komite Nasional Keselamatan 

Transportasi (KNKT) 25 November 2016, di Indonesia telah terjadi kecelakaan pesawat 

dari tahun 2010-2016 sebesar 212 kecelakaan pesawat sipil dan memakan korban 

sebanyak 519 jiwa, yang meliputi 375 korban meninggal dan 144 mengalami luka-luka 

atau cedera. Untuk kecelakaan pesawat militer di Indonesia terakhir terjadi Juni 2020 

mengalami kecelakaan pesawat tempur TNI AU Jenis Hawk 200, di Riau. Pilot selamat 



dengan menggunakan kursi lontar sementara pesawat jatuh menimpa dua rumah warga, 

beruntung dalam insiden itu tak ada korban jiwa.  

Menurut Tara Aseana (2015), penerbang militer memiliki kemungkinan kecil 

mengalami gejala psikopatologi karena karakter mereka yang kuat dalam menghadapi 

stres. Meskipun penerbang militer memiliki karakter yang kuat, tidak ada satu orangpun 

yang kebal terhadap masalah kesehatan jiwa. Subyek penelitian yang mengalami gejala 

psikopatologi sebesar 7.8%. Apabila seorang penerbang mengalami stres dan 

menunjukkan gejala psikopatologi, maka harus dievaluasi secara keseluruhan apakah 

penerbang tersebut layak terbang atau tidak. Gejala psikopatologi yang dialami oleh 

seorang penerbang dapat berhubungan dengan sumber stres baik dari lingkungan 

penerbangan itu sendiri, masalah di luar pekerjaan penerbang seperti masalah rumah 

tangga, kematian, hubungan kerja juga persepsi penerbang terhadap masalah yang 

dihadapinya. 

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan penelitian ini untuk mengidentifikasi 

gejala psikopatologi pada penerbang militer TNI AU, dan mengetahui factor apakah 

yang menyebabkan gejala psikopatologi pada penerbang militer TNI AU. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat membantu Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang 

Angkasa (LAKESPRA) Saryanto dalam mengidentifikasi penerbang atau pilot yang 

mengalami gejala psikopatologi.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sadock, B.J.,A.Virginia (2010) mendefinisikan psikopatologi adalah ilmu yang 

mempelajari kelainan atau gangguan dari berbagai aspek kepribadian yang meliputi: 

aspek kesadaran, aspek tingkah laku atau perbuatan, kehidupan afektif dan proses pikir. 

Menurut Tara Aseana (2015), gejala psikopatologi adalah gejala psikiatri yang dirasakan 

oleh seseorang. Gejala psikiatri bisa berupa gangguan psikiatri yang bersifat ringan, 

tetapi bisa berubah menjadi gangguan psikiatri yang berat. Gejala ini diantaranya adalah 

Depresi : satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan 

yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu 

makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta bunuh 

diri (Kaplan, 2010). Ansietas adalah : suatu perasaan takut yang tidak menyenangkan 

dan tidak dapat dibenarkan yang sering disertai gejala fisiologis, sedangkan pada 



gangguan ansietas terkandung unsur penderitaan yang bermakna dan gangguan fungsi 

yang disebabkan oleh kecemasan tersebut (Riyadi Purwanto, 2010). Obsesif konfulsif 

disorder (COD) : gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus 

melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD 

akan diliputi kecemasan atau ketakutan (Davidson, 2016). Phobia: rasa ketakutan yang 

berlebihan pada sesuatu hal atau fenomena. Somatisasi : kecenderungan untuk 

mengalami dan kesulitan untuk berkomunikasi somatik dalam respon terhadap stres 

psikososial dan mencari bantuan medis untuk itu". Ini bisa, tetapi tidak selalu, terkait 

dengan kondisi psikologis: Gangguan afektif (kecemasan dan depresi) Gangguan 

somatoform. Sensitif interpersonal: kemampuan seseorang dalam merasakan dan 

mengamati berbagai macam reaksi pada individu yang kemudian ditunjukkan baik dalam 

bentuk verbal ataupun nonverbal. Paranoid : jenis gangguan kepribadian eksentrik di 

mana pengidapnya memiliki rasa curiga dan tidak percaya yang tak ada hentinya 

terhadap orang lain. Psikotik : Psikosis dapat terjadi sebagai akibat dari penyakit jiwa 

seperti skizofrenia. Dalam kasus lain, kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi 

kesehatan, obat-obatan, atau penggunaan narkoba. Gejala yang mungkin terjadi meliputi 

delusi, halusinasi, bicara tak jelas, dan agitasi. Orang dengan kondisi ini biasanya tidak 

menyadari perilakunya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala psikopatologi penerbang antara lain 

umur, jam terbang total, lama masa kerja, stresor rumah tangga dan lainnya (Balai 

Kesehatan Penerbangan, 2017), adapun faktor -faktor psikopatologi yang mempengaruhi 

penerbang (Widura Imam Mustopo, 2011) adalah sebagai berikut: Faktor individual 

yaitu Faktor-faktor individual seperti stres, fatigue, dan motivasi yang buruk sering 

penyebabnya berasal dari lingkungan kerjanya itu sendiri. Faktor lingkungan adalah 

Faktor-faktor lingkungan seperti kejadian yang tidak biasa, beban kerja berlebihan, dan 

situasi stressful akan menekan individu dan meningkatkan kemungkinan terjadinya 

kesalahan. 

Gejala psikopatologi (Tara Arsena. 2015) dapat diukur dengan menggunakan 

kuesioner Symptom Check List 90 (SCL 90) yang bersifat self rating questioner yang 

terdiri dari 90 pertanyaan dan terbagi dalam sembilan skala dimensi gejala dan satu 

gejala tambahan yaitu ansietas, phobia, obsesif, depresi, somatisasi, paranoid, sensisifitas 

personal, dan psikotik.  

Menurut Juliana (2013), pilot atau penerbang secara umum adalah seseorang 

yang mengoperasikan atau memiliki keahlian dan lisensi untuk mengoperasikan pesawat 



terbang. Pilot harus menempuh ujian resmi yang diadakan oleh sekolah penerbangan dan 

otoritas penerbangan. Jika dinyatakan lulus dalam ujian, seorang pilot akan mendapat 

sertifikasi terbang atau ijazah penerbang (pilot license), yaitu suatu surat pengakuan 

kemampuan sang pilot (kompetensi) untuk menerbangkan pesawat dengan tipe/ ukuran 

tertentu (Sławek Borewicz.2015). 

Penerbang militer Indonesi bisa terdiri dari tiga angkatan yaitu Darat, Laut, dan 

Udara. Penerbang militer dari Angkatan Udara memiliki tugas menegakkan kedaulatan 

negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia   yang 

diwujudkan   dalam   kegiatan   operasi   militer perang (operasi pertahanan, 

penyerangan, dan dukungan udara) serta operasi militer selain perang mengamankan 

wilayah perbatasan, Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, membantu 

bencana alam dan pengungsian, dan lain-lain). Operasi militer ini dilaksanakan dengan 

menggunakan alat utama sistem pertahanan berupa pesawat terbang, dengan jenis 

pesawat tempur, pesawat latih, pesawat transportasi, pesawat intai, dan helikopter. 

Pesawat–pesawat ini terdapat di 17 Skadron Udara yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia (Hailuki, 2011). 

 

METODE 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mencari ada tidaknya hubungan antara variabel independen yaitu 

factor-faktor (Umur, Lama Masa Kerja, Jam terbang Total, Stress) dengan gejala 

psikopatologi pada penerbang militer TNI AU sebagai varibel dependen. 

2. Objek Penelitian 

objek penelitian ini adalah  semua penerbang militer aktif yang melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala di Lakespra Saryanto sebanyak 155 orang. 

3. Skema Penelitian 

 

 

 

 

 

Variabel Independen 

1. Umur ( X1) 

2. Lama Masa kerja (X2) 

3. Jenis Pesawat (X3) 

4. Jam terbang total (X4) 

5. Stress (X5) 

 

 

Variabel Dependen  

Gejala Psikopatologi 
Penerbang (Y) 

 



 

4. Prosedur Kerja 

a. Tahap Perijinan 

peneliti mengajukan surat izin untuk diberikan kepada Kepala Lakespra 

Saryanto mengenai izin mengambil data dan observasi jumlah sampel yang 

akan digunakan peneliti di Lakespra Saryanto. Setelah mendapatkan izin dari 

pihak Lakespra Saryanto, peneliti mulai mengambil data melalui wawancara 

dan observasi kepada Kepala Klinik Kesehatan Jiwa. 

b. Tahap Pengambilan Sampel 

Sebelumnya terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang tujuan 

penelitian dan pemberian informed concent untuk ditandatangani sebagai 

persetujuan bagi yang bersedia menjadi responden, setelah itu mengisi 

kuesioner penelitian dengan memberikan kesempatan kepada responden untuk 

menjawab semua pertanyaan dan untuk meminta penjelasan terhadap 

pertanyaan penelitian. 

c. Analisis Data 

   Analisis penelitian ini mengunakan regresi logistik yang merupakan 

salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari hubungan variabel 

respon yang bersifat berskala nominal atau ordinal dengan dua kategori atau 

mempunyai skala nominal atau ordinal dengan lebih dari dua kategori dengan 

satu atau lebih variabel prediktor dan variabel respon yang bersifat kontinyu 

atau kategorik. Regresi logistik juga merupakan hubungan antara regresi logit 

dan regresi probit. Yang termasuk dalam regresi ini adalah regresi biner 

(dengan respon Y hanya dua kategori) (Tirta, 2009). Model dari regresi 

logistik ini, adalah: 

logit(πi) = ln(πi1−πi) = α+βix1,i+...+βkxk,i,i=1,...,n 

Menurut Yudisasanta A. dan Ratna M. (2012) regresi logistik multinomial merupakan 

regresi logistik yang digunakan saat variabel dependen mempunyai skala yang 

bersifat polichotomous atau multinomial. Skala multinomial adalah suatu pengukuran 

yang dikategorikan menjadi lebih dari dua kategori. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi logistik dengan variabel dependen berskala nominal 

dengan tiga kategori. 

 

 



d. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas 

No Nama /NIDN Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

waktu 

Uraian tugas 

1 Ns. Muhamad Idris, 

S.Kep.,M.KKK 

/0314088201 

FIKes UIA Ilmu 

Keperawatan 

10 

jam/minggu 

Membuat proposal, 

pengambilan data, 

melakukan analisis data, 

Menyusun laporan 

penelitian 

2 Ns. Kusdiah Eny, 

M.Kep.,SpKep.Kom/ 

0304047005 

FIKes UIA Ilmu 

Keperawatan 

10 

jam/minggu 

Membuat proposal, 

pengambilan data, 

melakukan analisis data, 

Menyusun laporan 

penelitian 

3 Drs. Ali Ilham 

Sofiyat, M.Pd/ 

0311116401 

FIKes UIA Statistik 10 

jam/minggu 

Membuat proposal, 

pengambilan data, 

melakukan analisis data, 

Menyusun laporan 

penelitian 

 

JADWAL PENELITIAN 

No Nama Kegiatan Bulan 

4 5 6 7 8 9 

1 Proses Perijinan       

2 Pengambilan Data       

3 Pengolahan Data       

4 Analisis Data       

5 Menyusun Laporan Penelitian       

6 Submit Jurnal As       
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