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MOTTO 

 

 

 “jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak 

mendatangkan kemudahan sedikitpun kepada kalian” 

(QS. Ali ‘Imran [3]: 120) 

 

 

 

“Apabila seorang hamba gagal mendapatkan bantuan dari sesama manusia dan 

sudah putus asa terhadap mereka, niscaya dalam hatinya timbul harapan kepada 

Tuhannya dan mengajukan permohonannya. Allah Yang Maha Esa pasti 

mengabulkan permohonannya, menghilangkan keburukan yang  

menimpanya, menyingkirkan kesedihan yang menyelimutinya,  

menggantikan kesempitannya dengan kelapangannya.  

Kedukaannya dengan kegembiraan, dan  

kesusahannya dengan kebahagian” 

( Ibnu Qayyim al-Jauziyah) 

 

 

 

“If you wanna get this, do it like usual. Don’t give a damn and just let things be” 

“Jika kamu ingin mendapatkannya, lakukan seperti biasanya.  

Jangan pedulikan dan biarkanlah segalanya” 

(Hard Carry) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dokter Ahli Jiwa dalam proses 

peradilan dalam menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak 

pidana, serta kedudukan dan kekuatan hukum Dokter Ahli Jiwa sebagai 

Keterangan Ahli/Ahli dalam proses persidangan pidana. Metode penelitian yang 

digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data 

terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data 

hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan 

observasi kemudian dianalisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peranan Dokter Ahli Jiwa sangatlah penting dalam menghindari keragu-raguan 

para penegak hukum dalam menentukan keadaan jiwa dari pelaku tindak pidana. 

Kedudukan Dokter Ahli Jiwa sebagai salah satu dari lima alat bukti yang sah 

sesuai dengan Pasal 184 ayat (1), sedangkan kekuatan hukum dari keterangan 

Dokter Ahli Jiwa ini hanya sebagai bahan pertimbangan hakim, karena yang 

menentukan pelaku tindak pidana itu di pidana atau tidak adalah hakim.  
 

Kata kunci: dokter ahli jiwa, keterangan ahli, tindak pidana  

 
 

ABSTRACT 

This study aims to determine the role of psychiatrists in the judicial process in 

determining the inability of responsible perpetrators of criminal acts and the status 

and legal force psychiatrists as Information Expert/Expert in criminal 

proceedings. The method used is empirical juridical with descriptive research. The 

data source consists of primary data is the result of interviews and secondary data 

is data of primary and secondary law. Data were collected by interview and 

observation and then analyzed qualitatively. The results showed that the role of 

psychiatrist doctor is important in the avoidance of doubt the law enforcement 

agencies in determining the mental state of the offender. Notch specialists psyche 

as one of the five legitimate evidence in accordance with Article 184 paragraph 

(1), while the legal force of a psychiatrist is just as consideration of judges, 

because that determines the perpetrators of the crime in a criminal or not is judge. 

 

Keywords: psychiatrist, expert testimonies, the criminal offense 
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