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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses Peradilan dalam suatu tindak pidana yang mengakibatkan 

matinya orang misalkan pembunuhan, aparat kepolisian sebagai penyidik yang 

berwenang melakukan penyelidikan memiliki kemampuan yang terbatas.       

Aparat kepolisian di tuntut untuk mencari kebenaran matriil, yang dimana 

kebenaran-kebenaran tersebut akan mengantarkan pertanggungjawaban pelaku 

atas pristiwa tindak pidana yang terjadi.dengan diketemukan suatu kebenaran 

materiil yang akan digunakan sebagai  barang bukti, yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan oleh hakim di persidangan. 

Dalam memperoleh suatu hasil penyidikan yang mengemukakan fakta-

fakta yang belum terungkap, dibutuhkan seorang saksi ahli yang dapat 

berperan sebagai  membantu kepolisian dalam mengungkap kassus tersebut 

namun apabila seorang saksi ahli tersebut menolak maka di dalam pasal 179 

KUHAP menyebutkan “bahwa setiap orang yang dimintai pendapatnya 

sebagai ahli Kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib 

memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Dokter tidak diperkenankan 

untuk menolak permintaan penyidik tersebut karena dapat diancam, sebab 

karena dianggap melakukan upaya menghalang-halangi pemeriksaan mayat 

untuk pengadilan pasal 222 KUHP atau menolak menjadi saksi ahli pasal 224 
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KUHP dengan ancaman penjara 9 bulan pada perkara pidana serta 6 bulan 

pada perkara lain. 

Dalam hal initerdapat peran salah satu saksi ahli dalam memecahkan 

kassus tindak pidana yang dimaksud saksi ahli tersebut yang penulis angkat 

ialah saksi ahli Psikologi forensik/Psikiatri forensik, Psikologi Forensik itu 

ialah aplikasi psikologi ke sistem peradilan kriminal atau tindak pidana, orang 

yang mendalami tentang psikiatri adalah seorang psikiater, salah satu 

kewajiban seorang psikiater Indonesia yang cukup berat ialah bertindak 

sebagai saksi ahli di depan pengadilan,suatu tugas yang dalam ilmu 

kedokteran umum dilakukan oleh seorang ahli ilmu kedokteran Kehakiman.1 

Seorang saksi ahli harus membantu hakim supaya dapat memberikan 

keputusan yang adil. Seorang Psikiaterakan mengemukakan fakta-fakta, 

membuat diagnosa tentang keadaan seseorang tertuduh yang telah melanggar 

hukum,kemudian mengambil kesimpulandan menyatakan pendiriannya 

apakah tertuduh dapat mempertanggungjawabkan atau tidak perbuatannnya 

tersebut. Peran psikolog forensik dalam peradilan pidana di pengadilan, dapat 

sebagai saksi ahli, bagi korban misal kasus, (KDRT, kasus dengan korban 

anak-anakseperti perkosaan, dan penculikan anak), dan bagi pelaku dengan 

permasalahan psikologis misal (Mental retarded, pedophilia, dan psikopat). 

Untuk kepentingan suatu proses penyelidikan dimana ada ketentuan yang 

menyangkut aspek psikis keluarga korban pembunuhan maka di dalam pasal 

134 KUHAP telah dijelaskan,  

                                                        
1Hasan Basri Saanin Dt.Tan Pariaman.1983.Psikiater dan Pengdilan Psikiatri Forensik Indonesia. 
Jakarta timur.Hal 1. 
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1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian 

bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib 

memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. 

2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan dengan 

sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukan pembedahan 

tersebut. 

3)  Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari 

keluarga atau pihak yang perlu diberi tahu tidak ditemukan, penyidik 

segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

133 ayat (3)Kitab undang-undang hukum acara pidana. 

Di Indonesia terdapat banyak kasus tindak pidana yang melibatkan 

seorang ahli psikiatri forensik dalam proses penyidikan.seperti contoh pada 

kasus dua Pasutri tewas di Bungurasih yang melibatkan Ahli Psikiatri Polri 

cabang Surabaya berikut ini kronologi yang terjadi : 

Seperti halnya kasus yang ditangani oleh ahli psikiater forensik yang 

menangani kasusu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang 

yang mengalami gangguan kejiwaan. Sebagai perbandingan seperti dalam 

kasus pembunuhan tanpa ahli psikologi maka penyelesaian kasus tersebut 

kurang efektif disebabkan berbagai hal mulai dari masalah kondisi psikis 

pelaku dan aspek kejiwaan yang pelaku rasakan, untuk mendalami tersebut di 

butuhkan yang namannnya saksi ahli yang dapat memperoleh jawaban yang 

sebaik-baiknya. Selain faktor-faktor diatas yang disebutkan tadi  yang terjadi 

di Indonesia yang disebabkan pada salah satu hal kejiwaan yang terjadi dalam 



 4

diri setiap manusia, pada kasus diatas mengambarkan bahwa aparat kepolisian 

dalam proses penyidikan masih melibatkan tim ahli forensik untuk mencari 

suatu kebenaran materiil. Dalam hal ini aparat Kepolisian masih kurang 

memadai dalam bidang psikologi forensik dimana hal ini dapat di ungkapkan 

langsung oleh seoarang hukum yang lain yaitu ahli hukum kedokteran 

forensik. 

Ada kasus dari pura-pura sakit atau jawaban yang berbelit-belit sehingga 

psikolog harus tahu bagaimana mengenali gejala-gejala nyata serta 

mengevaluasi konsistensi informasi di sumber yang berbeda. Sebagian besar 

jawaban untuk memahami apa itu psikologi forensik berarti mampu 

menjelaskan atau merumuskan istilah psikologis atau prinsip-prinsip dalam 

kerangka hukum.Untuk mengatasi berbagai problem yang menimpa 

khususnya dalam hal kekerasan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan 

masalah dengan hal kejiwaan peran ahli yang disini adalah ahli psikologi 

forensik atau psikiatri forensik sangat dibutuhkan untuk memecah kasus yang 

di alami oleh keluarga tersebut. 

Seorang saksi ahli harus membantu hakim supaya dapat memberikan 

keputusan yang adil. Psikiater akan mengemukakan fakta-fakta, membuat 

diagnose tentang keadaan seseorang tertuduh yang telah melanggar hukum, 

kemudian mengambil kesimpulandan menyatakan pendiriannya apakah 

tertuduh dapat mempertanggung jawabkan atau tidak perbuatannnya tersebut. 

Peran psikolog forensik dalam peradilan pidana di pengadilan, dapat sebagai 

saksi ahli bagi korban, (misal kasus KDRT, Pembunuhan, kasus dengan 



 5

korban anak-anakseperti perkosaan, dan penculikan anak), dan bagi pelaku 

dengan permasalahan psikologis (misal mental retarded, pedophilia, dan 

psikopat). 

Dari latar belakang penulisan tersebut,penulis mengangkat permasalahan 

dalam skripsi ini dengan judul  ANALISIS AHLI PSIKIATRI FORENSIK 

DALAM MEMBANTU PENYIDIK MENGUNGKAP KASUS 

PEMBUNUHAN (Studi di labfor Polri daerah Surabaya) 

 
B. Rumusan Maasalah  

1. Bagaimana peran Ahli Psikiatri Forensik dalam membantu penyidik 

mengungkap kasus tindak pidana Pembunuhan?  

2. Apa hambatan yang di alami Ahli Psikiatri Forensik dalam mengungkap 

kasus dalam pembunuhan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji peran Ahli Psikiatri forensik 

dalam membantu penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana 

pembunuhan. 

2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji hambatan atau kesulitan apa 

yang biasa terjadi dalam mengidentifikasi yang dilakukan oleh ahli 

Psikiatri forensik dalam membantu penyidik mengungkap kasus tindak 

pidana pembunuhan. 
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D. Manfaat dan Kegunaan penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan 

dan pemahaman dan gambaran mengenai penerapan hubungan ilmu 

hukum khususnya ilmu hukum pidana,hukum acara pidana dengan 

ilmu lainnya yaitu ilmu kedokteran.Kepentigan penyidik untuk 

mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang di tanganinya 

merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana,sedangkan 

pembuktian yang dilakukan oleh ahli Psikologi forensik merupakan 

implementasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu 

penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil tersebut. 

b) Pemamaparan hasil penelitian ini di maksudkan agar dapat 

memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai peran ahli Psikiatri forensik dalam membantu 

penyidik mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan dan 

menemukan kebenaran materiil secarah sah. 

 
E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, tugas 

penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), 

tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, 
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namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika 

sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat2. 

2. Sumber Data 

Penulis akan menggunakan 3 (tiga) jenis sumber data yaitu: 

a) Data  Primer 

Data yang bersifat utama yakni data yang di peroleh melalui 

wawancara dengan responden yang berkompeten yaitu bapak Dr.Roni 

Subagya Sp.Kj, hasil wawancara tersebut di analisis dan disusun 

dengan sistematis. 

b) Data  Sekunder 

 Bahan-bahan penunjang bahan data primer yaitu Buku, Jurnal, 

informan, ataupun komentar-komentar para ahli hukum psikiatrik  

forensik. 

c) Data  Tersier  

yaitu bahan yang menjadi penunjang bahan hukum primer dan 

sekunder seperti Kamus Hukum, Ensklopedia, dsb.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau 

lapangan teknik tersebut adalah wawancara dan observasi. Penulis disini 

menekankan pada tekhnik pengumpulan data melalui wawancara dan 

dokumentasi adapun pengertian wawancara yaitu : 

 

                                                        
2Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar 
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a) Wawancara 

Dalam penulisan ini penulis ini melakukan serangkaian tanya 

jawab kepada saksi Ahli Psikiatri forensik yaitu Dr. Roni Subagyo. Sp. 

Kj. untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna mencari tahu dan 

mengakaji penelitian hukum terutama penelitian hukum yuridis 

sosiologis. 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data-data atau 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peranan dan fungsi 

Ahli psikiatri dalam perkara pembunuhan.Seperti panduan yang 

digunakan oleh ahli psikiatri dalam melakukan olah investigasi. 

 

F. Analisis Data 

Analisa Data adalah satu bentuk kegiatan dalam hal penelitian yang 

merupakan kajian atau menelaah terhadap hasil pengolaan data yang dibantu 

dengan teori - teoriyang telah didapatkan sebelumnya, dalam analisis ini 

mempunyai tiga sifat3 yaitu: 

1. Deskriptif, yang maksudnya adalah penulis memberikan gambaran atau 

pemaparan atas subjek dan objek penelitian. 

2. Evaluatif, yang maksudnya penulis memberikan penilaian atas hasil 

penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau 

ditolak. 

                                                        
3Ibid 
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3. Persepektif, yang maksudnya penulis memberikan argumentasi atas hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk 

memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut 

hukum terhadap fakta atau pristiwa hukum dari hasil penelitian. 

Penulis akan meneliti dan menganalisa menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu penulis akan mengunakan gambaran umum tentang 

permasalahan yang diteliti yang tidak berdasarkan bilagan kuantitatif tetapi 

lebih pada analisa berupa  data dari hasil wawancara, dokumentasi atau 

penelitian guna melengkapi hasil wawancara, dalam menunjang objek yang 

diteliti dalam menyusun argumentasi penulis, penulis menggunakan Undang-

undang (KUHP dan KUHAP) sebagai data primer dan ditunjang bahan 

pustaka maupun doktrin-doktrin para ahli yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti oleh penulis. 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam hal ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian,kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang Tinjauan Pustaka yang berisi tentang deskripsi 

atau teori-teori, doktrin atau pendapat ahli/sarajna yang berkaitan dengan 

objek penelitian yakni tinjauan umum tentang tindak pidana, Unsur-unsur 
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tindak pidana, Saksi Ahli, Visum at Repertum, Psikiatri forensik, 

Pembunuhan, Pengertian Penyidikan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

.Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran ahli 

psikiatri forensik dalam membantupenyidik mengungkap kassus tindak pidana 

pembunuhan dan hambatan yang dialami ahli psikiatri forensik dalam kasus 

tindak pidana pembunuhan 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang penutup yang dalam hal ini terdapat 2 sub bab yang 

di masukkan dalam penelitian ini yaitu , kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang merupakan masukan dan rekomendasi penulis terhadap subjek 

hukumterkait dengan permasalahna yang diteliti. 


