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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandasan hukum. Oleh karena 

itu setiap warga Negara Indonesia dengan adanya UUD 1945 pasal 27 ayat 1 

dimana dalam pasal tersebut menekankan hawa setiap warga negara memiliki hak 

yang sama di mata hukum baik itu untuk menjunjung tinggi hukum maupun 

mendapat perlakuan yang sama dari hukum itu sendiri. Dari situlah menerangkan 

bahwa Hukum merupakan hal yang terpenting dalam sebuah tatanan kehidupan 

bermasyarakat di indonesia sebagai wujud pengaturan kehidupan bermasyarakat 

yang baik sehingga hukum dituntut mampu mengikuti dan mensejahterakan proses 

modernisasi kehidupan bermasyarakat dan laju pertumbuhan fenomena kehidupan. 

Banyaknya fenomena kehidupan yang terjadi di Indonesia, yang merupakan 

bagian dari proses modernisasi kehidupan sekarang ini menuntut masyarakat 

indonesia harus siap dan mampu untuk menghadapinya. Namun dalam kenyataanya 

masyarakat indonesia kurangsiap dan mampu untuk menghadapi perubahan tatanan 

kehidupan yang lebih modern dan munculnya fenomena-fenomena kehidupan 

sebagai akibat dari perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Ketidak 

mampuan dan kesiapan masyarakat indonesia dalam menghadapi proses 

modernisasi dapat dilihat dari tingginya angka penderitaan gangguan jiwa di 

indonesia yang setiap tahunya terus meningkat. 

Fenomena kehidupan modernisasi baik itu secara sosial, ekonomi dan 

budaya membuat tekanan hidup masyarakat semakin banyak seperti contoh 
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eraglobalisasi membuat persaingan  mendapatkan pekerjaan semakin ketat apalagi 

ditambah dengan kebutuhan hidup masyarakat yang banyak. Pada umumnya  

gangguan jiwa yang kebanyakan dialami oleh masyarakat indonesia adalah jenis 

gangguan jiwa skizofrenia, jenis gangguan jiwa disebabka karena banyaknya 

tekanan hidup sehingga timbul pemikiran, emosi, gerakan atau perilaku yang aneh 

dan terganggu.1 Gangguan jiwa ini membuat produktivitas para penderita jauh lebih 

menurun dan menghambat interaksi sosial dengan masyarakat karena penderita 

cenderung sering melakukan halusinasi dan tindakan yang aneh (tidak wajar). 

 Menurut data Badan Pusat statistikik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia 

dari sensus tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa. Bedasarkan worid Health 

Organization (WHO) tahun 2006 penduduk Indonesia sebanyak 26 juta jiwa 

menderita gangguan jiwa dan itu akan terus meningkat setiap tahunya. Departemen 

kesehatan Indonesia (Depkes RI) tahun 2007, menunjukan rata-rata nasionali 

gangguan mental emosional yang di mulai dengan perasaan cemas dan depresi 

adalah 11.6 persen atau sekitar 19 juta penduduk dan itu terjadi pada penduduk 

mulai usia 15 tahun2. Mengacu pada hasil riset kesehatan dasar tersebut 

diperkirakan jumlah penduduk Indonesia penderita gangguan jiwa akan terus 

meningkat pada tahun 2010 baik itu penderita gangguan jiwa berat (psikosis) 

maupun ringan (neurosis). Hal itu di buktikan dari jumlah populasi penduduk 

Indonesia yang terkena gangguan jiwa berat mencapai 1-3 persen di antara total 250 

juta jiwa penduduk indonesia saat ini. 

                                                             
1 Baihaki, dkk, Psikiatri Konsep Dasar Gangguan-Gangguan, Bandung Refika Aditama, 2005, hal 6. 
2 satuharapan.com/read-detail/read/gangguan-jiwa-semakin-mengancam-masyarakat-kota-
besar. Diakss 17 September 2016 
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 Peningkatan jumlah penduduk yang mengidap gangguan jiwa di Indonesia 

begitu menghawatirkan karena setiap tahunya akan terus bertambah tanpa ada 

penanggulangan yang pasti dari pemerintah Indonesia. Kekhawatiran ini semakin 

semakin masuk akal, mengingat dimana muncul fenomena yang menyimpang 

lainya yang mendukung secara empiris seperti tindak pidana kriminalitas tinggi 

baik itu secara intensitas maupun kualistik, fenomena yang mengingatkan kita pada 

kasus pembunuhan berantai yang menghebohkan pada pertengahan tahun 2008, 

yakni mutilasi terhadap 11 orang korban yang dilakukan oleh ryan di jombang. 

Kasus baru terungkap setelah ditemukan 11 mayat di sekitar halaman rumahnya. 

Pada saat di mintai keterangan oleh penyidik, riyan mengakui kebenaran atas 

perbuatan yang telah di lakukannya. Kasus tersebut sampai di meja persidangan dan 

telah mendapat vonis di meja hakim. 

 Di pertengahan tahun 2013 ini telah terjadi kasus mutilasi di daerah Jakarta 

Timur. Kepolisian daerah setempat tidak melanjutkan proses hukum terhadap 

tayana, 44 tahun, pelaku yang telah memutilasi Ibunya, Siti Aini, 80 tahun. 

Penghentian proses hukum ini di ambil setelah sigit menjalani pemeriksaan di 

rumah sakit polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasil observasi itu, sigit mengalami 

gangguan jiwa.3 

 Melihat dari dua kasus tindak pidana oleh tersangka yang di duga 

mengalami gangguan jiwa di  atas dapat di ketahui bahwa proses hukum terhadap 

tersangka memiliki 2 kemungkinan yang terjadi yaitu bebas dari hukuman dan tetap 

                                                             

3 Tempo, 2013, Polisi Hentikan Proses Hukum Kasus Mutilasi Benhil (online) 
Http://www.tempo.co/read/news. Diakses 19 September 2016 
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menerima hukuman sesuai tindak pidana yang dilakukan. Bebas atau tetap 

mendapatkan hukuman tersangka itu semua tergantung dari keputusan penafsiran 

hakim yang mengacu pada pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP tersebut menjelaskan 

bagaimana orang yang di karenakan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau tergantung 

karena penyakit tidak di pidana. Di dalam ayat berikutnya juga dijelaskan bahwa 

jika perbuatan tidak dapat di pertanggung jawabkan padanya di sebabkan karena 

jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat 

memerintahkan supaya orang itu di masukkan dalam rumah sakit jiwa, maka hakim 

dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan dalam rumah sakit jiwa, paling 

lama satu tahun sebagai waktu masa percobaan. Dan ketentuan tersebut dalam ayat 

dua (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri. 

 Namun dalam tataran implementasinya tersangka yang mengalami 

gangguan kejiwaan dapat dihentikan proses penyidikanya sebelum memasuki rana 

pengadilan sepeti contoh kasus Tayana, 44 Tahun yang telah membunuh dan 

memutilasi ibunya Siti, 80 Tahun. Penghentian kasus tayana ini di karenakan tayana 

selaku tersangka dinyatakan gangguan jiwa berat. Penghentian penyidikan 

tersangka gangguan jiwa tersebut tentu bertentangan dengan KUHP pasal 109 ayat 

(2) yang menjelaskan tentang bagaimanakah penyidik dapat menghentikan suatu 

penyidikan dikarenakan kriteria sebagai berikut, yaitu : 

a. Tidak terdapat cukup bukti atau, 

b. Peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana atau, 

c. Penyidikan di hentikan demi hukum 
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Di dalam pasal tersebut, terdapat suatu penjelasan bahwa penyidikan dapat di 

hentikan oleh penyidik dengan melihat beberapa pertimbangan yaitu, dalam 

proses penyidikan yang dilakukan tidak terdapat bukti yang cukup kuat, dan 

penyidik merasa bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk ke dalam suatu 

bentuk tindak pidana serta penyidikan di hentikan demi hukum. Dan sebagai 

penjelasan lebih lanjut, bahwa penghentian terhadap suatu penyidikan karena 

hukum adalah sebagai berikut: 

a. Adanya pencabutan pengaduan, apabila tindak pidana yang disidik 

adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHP). 

b. Nebis In Idem yaitu seseorang tidak dapat di tuntut lagi pada kasus 

yang sama ketika kasus tersebut telah di putuskan oleh hakim (pasal 76 

KUHP). 

c. Tersangka tersebut telah meninggal dunia (pasal 77 KUHP). 

d. Dan karena kasus yang akan di lakukan penyidikan telah daluarsa 

(pasal 78 KUHP). 

Mengacu pada pasal 109 ayat (2) di aatas tidak terdapat bunyi pasal yang 

menerangkan tentang penghentian penyidikan dikarenakan tersangkanya 

mengalami gangguan jiwa. Dalam perspektif tersebut tidak di temukan suatu dasar 

hukum yang pasti terhadap penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku 

tindak pidana yang di duga mengalami gangguan jiwa, maka penghentian 

penyidikan kasus yang tersangkanya mengalami gangguan jiwa seperti kasus di atas 

jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan di anggap 

tidak sah di indonesia. Selain itu di dalam pasal 1 butir 10 KUHP juga di jelaskan 
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mengenai gelar perkara pada acara sidang praperadilan adalah wewenang 

pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tersangka menurut cara yang 

diatur dalam UU tentang: 

a. Sah atau tidaknya suatu hubungan di antara kita penangkapan dan 

atau penahanan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas 

permintaan atas kuasa tersangka. 

b. Sah atau tidajnya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutuan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang perkaranya tidak di 

ajukan ke pengadilan. 

Proses penghentian penyidikn oleh penyidikan oleh penyidik terhadap 

tersangka yang mengalami gangguan jiwa juga beralasan karena dalam KUHP pada 

pasal 7 ayat (1) huruf J memungkinkan penyidik mengadakan tindakan lain menurut 

hukum yang bertanggung jawab sehingga proses penyidikan terhadap tersangka 

yang mengalami gangguan jiwa dihentikan. 

Mekanisme terhadap proses penghentian penyidikan tersangka yang 

mengalami gangguan jiwa oleh penyidik ini tentu sangat rumit dalam tataran hukum 

pidana Indonesia karena di antara semua pasal dalam KUHP dan KUHAP yang 

mengatur saling tumpang tindih. Selain itu maraknya kasus tindak pidana oleh 

tersangka yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia sebagai akibat dari 

tingginya angka gangguan jiwa masyarakat Indonesia, yang berkelanjutan kasusnya 

dihentikan oleh penyidik tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

di Indonesia yaitu KUHAP pasal 109 ayat (2) karena di dalam peraturan perundang-
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undangan tersebut diatas tidak mengatur bahwa tersangka yang mengalami 

gangguan jiwa dihentikan proses penyidikanya oleh penyidik. Seharusnya proses 

penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa tetap berlangsung 

dan berjalan sebagaimana semestinya. Dalam konteks permasalahan dan latar 

belakang tersebut maka penulis ingin melakukan kajian penelitian dengan judul: 

ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN 

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIDUGA 

MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA (Studi di Polres Blitar) 

B. Rumusan Masalah 

 Dari beberapa uraian dalam latar belakang tersebut di atas menimbulkan 

beberapa permasalahan hukum, oleh karena itu pada penulisan skripsi ini penulis 

ingin mengkaji beberapa permasalahan. Permasalahan yang akan dikaji dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa 

dalam tahap penyidikan? 

2. Alasan-alasan apa yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian 

penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap  kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. 

Demikian pula kegiatan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan tersangka yang diduga 

mengalami gangguan jiwa. 
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2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik 

menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga 

mengalami gangguan jiwa. 

D.Manfaat Penelitian 

Adapun peneliti melakukan kegiatan penelitian ini agar memiliki manfaat 

sebagi berikut 

1. Manfaat Teoritis 

a) Sebagai wacana bagi masyarakat terkait dengan peranan penyidik 

terhadap penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami 

gangguan jiwa. 

b) Sebagai sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu 

pengetahuan hukum pidana.  

2. Manfaat Praktis 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

Sebagai penambah pengetahuan kepada Mahasiswa mengenai 

peranan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka 

yang diduga mengalami gangguan jiwa. 

 

b) Manfaat bagi Masyarakat 

Dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang ilmu 

hukum pidana yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tersangka 

yang diduga mengalami gangguan jiwa. 
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c) Manfaat bagi Penyidik 

Sebagai sumber pengetahuan mengenai peranan penyidikan 

terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, agar 

dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

dalam penyidikan tindak pidana pembuhunan. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui 

tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau 

penulisan4. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis (Socio Legal Research). Artinya sebagai penelitian dengan 

menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang memandang hukum dari segi 

luarnya. Penelitian ini dikaitkan dengan masalah sosial yang menitikberatkan 

perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum5. Dalam hal ini 

penulis ingin mengetahui  apa saja penyebab penyidik melakukan penghentian 

peyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada saat 

melakukan tindak pidana. 

2. Lokasi Penelitian 

                                                             
       4Abdulkadir, Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 
Hlm. 112. 
       5 Peter Mahmud Marzuki.(2005). Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 87 
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Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kabupaten 

Blitar karenaa di dalam lingkungan kabupaten sering terjadi hal-hal yang serupa 

yaitu seringkali  terjadi tindak-tindak pidana yang dilakukan. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang hendak diperoleh berupa hasil wawancara dengan IPTU Heri 

Purnomo selaku penyidik unit II Polres Blitar, dokumentasi, hasil observasi baik 

terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan 

lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam 

hal ini yang dimaksud adalah Kendala penyidik didalam melakukan penyidikan 

terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan 

tindak pidana. 

b. Data Sekunder 

Data yang hendak diperoleh berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan 

lain-lain yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini. 

c. Data Tersier 

Jenis data yang memberikan petunjuk atau keterangan data primer dan 

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, 

Ensiklopedia, Glossary dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

 Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 

langsung kepada IPTU Heri Purnomo selaku penyidik unit II Polres Blitar dengan 
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menggunakan wawancara terstruktur yang disiapkan oleh penulis. De ngan metode 

wawancara penulis menetapkan populasi dan sampel.   

 

b. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat 

maka digunakan dokumentasi  berupa catatan dokumentasi yang diperoleh 

melalui berbagai media dan kepustakaan. 

c. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki terhadap obyek yang menjadi 

permasalahan yang di hadapi oleh penyidik Kabupaten Blitar. 

5.Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu 

pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memamparkan data yang telah 

diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan 

cara reduksi data6. Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, 

keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan. Adapun langkah-

langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data, 

baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian melakukan 

reduksi data yaitu merangkum dari hasil data lapang tersebut dan melakukan seleksi 

terhadap apa yang hendak dikaji dalam permasalahan. 

 

                                                             
       6 Nasution S. 1992.  Metode Penelitian Kualitatif. Tarsito. Bandung. Hlm. 52 
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F. Sistematika Penulisan 

 Dalam sitematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat 

bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 

penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku 

panduan penulisan skripsi yang terdiri dari: 

1. Bab I Pendahuluan 

 Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalaah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

 Bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan teoritis mengenai wewenang penyidik 

di dalam penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa dalam 

Tindak Pidana. 

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini berisi tentang hasil yang diperoleh dari masalah yang telah dibahas yaitu 

mengenai Perana dan Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penghentian 

penyidikan terhadap tersangka yang di duga mengalami gangguan jiwa pada 

saat melakukan tindak pidana. 

 

4. Bab IV Penutup 

 Kesimpulan dan saran yang memuat uraian tentang kesimpulan umum dan 

saran yang berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah ada. 

 


