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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut kodratnya, manusia dimana saja dan kapan saja sejak 

dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama.
1
 Untuk itu 

diperlukan hubungan atau kontrak antara masyarakat yang satu dengan yang 

lain guna mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya. Sebab itulah 

manusia membutuhkan suatu aturan dan tatanan yang dapat mengatur 

hubungan di antara manusia.
2
 Untuk menciptakan perubahan dalam 

masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap 

masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, 

menurut Roeslan Saleh, adalah “Hukum Pidana”.
3
 

Van Hamel menyebutkan, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan 

dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk 

menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan 

hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang 

melanggar larangan tersebut. Bertitik tolak pada definisi ini, dapat ditarik tiga 

masalah pokok dalam hukum pidana, yakni (1) masalah perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, atauyang lazim disebut tindak pidana; 

(2) masalah pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukanperbuatan 
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yang dilarang dan diancam pidana itu, atau disebut kesalahan; dan (3) masalah 

sanksi atau pidana.
4
 

Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) ini adalah 

perihal seseorang yang dapat dibebani tanggung jawab atas sikap tindakannya. 

syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab sendiri menurut Van Hamel, 

yakni: (1) Keadaan psikologisnya adalah sehat, sehingga dapat mengerti 

akan:(a) Niat perbuatan, (b) Akibat perbuatan; (2) Haruslah dalam keadaan 

bebas untuk menentukan kehendaknya; (3) Sadar bahwa perbuatannya adalah 

larangan (jadi subjektif).
5
 

Dalam KUHP, Pasal 44 yang berbunyi: 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan 

atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana. 

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapatdipertanggungkan kepada 

pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu 

penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu 

memasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai 

waktu percobaan. 

(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 

Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 

 

Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, di 

mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan 

atas perbuatan yang dilakukan itu. Kesalahan sebagai dasar pertanggung-

jawaban pidana harus diartikan sebagai adanya keadaan psikis dari seorang 

pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari 
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tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka 

hal itu dapat dipersalahkan kepadanya.
6
 

Patut diingat, bahwa pengetahuan atas kondisi kejiwaan seseorang 

amat terkait dengan dunia kesehatan diluar ilmu pengetahuan hukum. Artinya, 

yang berhak untuk menetukan apakah seseorang dalam kondisi sebagaimana 

digambarkan dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) tersebut adalah seorang 

dokter.
7
 Pada kasus yang kemungkinan terdapatnya ganguan kesehatan jiwa 

dalam diri pelaku tindak pidana, para aparat penegak hukum sangat 

memungkinkan hanya akan menduga-duga mengenai keadaan jiwa seseorang. 

Inilah yang menjadi permasalahan dari tujuan peradilan pidana, karena jika hal 

tersebut hanya menggunakan dugaan yang disangkakan terhadap pelaku, maka 

kebenaran materil yang menjadi tujuan peradilan pidana tidak tercapai. 

Berdasarkan uraikan diatas, begitu pentingnya peranan dokter ilmu 

jiwa untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku tindak 

pidana dalam proses peradilan pidana, yang disebabkan oleh terganggunya 

kesehatan kejiwaannya, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti 

skripsi dengan judul “PERANAN DOKTER AHLI JIWA DALAM PROSES 

PERADILAN UNTUK MENENTUKAN KETIDAK MAMPUAN 

BERTANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta)”. 
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah 

satu hal yang sangat penting guna menghindari terjadinya kekaburan dan 

penyimpangan terhadap pokok permasalahan. Oleh sebab itu, penulis 

membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu peranan Dokter Ahli 

Jiwa dalam proses peradilan khusunya dalam menentukan 

ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apa peranan Dokter Ahli Jiwa dalam proses peradilan dalam 

menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak 

pidana? 

b. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Dokter Ahli Jiwa sebagai 

Keterangan Ahli/Ahli dalam proses persidangan pidana? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang 

hendak dicapai peniliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui peranan Dokter Ahli Jiwa dalam proses peradilan khususnya 

dalam menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku tindak 

pidana. 
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2. Mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum Dokter Ahli Jiwa sebagai 

Keterangan Ahli dalam proses peradilan pidana. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang ingin 

diperoleh dari penelitian hukum ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

penjelasan bagi masyarakat mengenai peranan Dokter Ahli Jiwa dalam 

proses peradilan khususnya dalam menentukan ketidakmampuan 

bertanggungjawab pelaku tindak pidana. 

b. Memberi gambaran mengenai peranan Dokter Ahli Jiwa dalam proses 

peradilan khususnya dalam menentukan ketidakmampuan 

bertanggungjawab pelaku tindak pidana. 

c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan 

sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang 

Ilmu Hukum yang kaitannya dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 

b. Mengembangakan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan 

dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Soedarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek 

pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat 
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beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) adannya suatu tindak pidana 

yang dilakukan oleh pembuat; (2) adannya unsur kesalahan berupa 

kesenjangan atau kealpaan; (3) adanya pembuat yang mempu 

bertanggungjawab; (4) tidak ada alasan pemaaf.
8
 Menurut Simons, 

kemampuan bertangung jawab (toerekeningvatbaarheid)-nya seseorang 

adalah kemampuan (bevoegdheid) untuk berpikir dan bertindak, jadi psychis 

dan physis (rohani dan jasmani) menurut ukuran umum (jadi objektif).
9
 

Van Hamel menyatakan adanya tiga macam kemampuan dari ukuran 

kedewasaan tersebut, yaitu:
10

 

a. Kemampuan untuk mengerti dan memahami maksud dari tindakan yang 

dilakukan; 

b. Menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat atau tidak dapat 

dibenarkan oleh masyarakat; 

c. Mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang 

diinginkannya dengan sadar. 

Peranan dokter ahli jiwa pada dasarnya ialah pernyataan dokter yang 

diposisikan sebagai keterangan ahli dalam konteks hukum acara pidana untuk 

menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab seseorang pelaku tindak 

pidana dalam menghadapi proses peradilan pidana. Akan tetapi yang 

menentukan apakah keterangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam 

mempertimbangkan pertanggungjawaban pidanannya menjadi tugas hakim 

untuk menentukannya. 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya.
11

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis 

menggunakan penelitian deskriptif,yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai penelitian ini. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penuliasan skripsi ini 

yaitu pendekatan yuridis empiris atau penelitian yang bersifat kualitatif 

yang menggunakan sumber data primer atau diperoleh dari observasi 

lapangan dan wawancara. 

3. Lokasi Penelitan 

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta (RSJD Surakarta) sesuai dengan penelitian 

yang penulis susun sehingga memudahkan penilis dalam pencarian data. 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer 

atau sumber pertama di lapangan.
12

 Dengan mengadakan interview 

atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi 

penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder.
13

Ini terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalampembuatan 

undang-undang dan putusan-putusan hakim.
14

 Ada kaitannya 

dengan permasalahan yang dibahas tersebut terdiri dari: (a) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (b) 

KUHP;(c) KUHAP;(d) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Jiwa; (d) Undang-Undang Nomer 36 tahun 2009 

tentang kesehatan. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-

buku teks termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-

jurnal hukum(termasuk on-line),dan kamus-kamus hukum.
15

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview). 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara.
16

Adapun yang menjadi narasumber yang akan penulis 

wawancarai yaitu dr. Adriesti Herdaetha, Sp, Kj. MH. selaku dokter 

ahli jiwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, 

mengumpulkan, menganalisis bahan-bahan yang berupa buku-buku, 

dokumen, maupun makalah-makalah yang kerkaitan dengan objek 

penelitian yang dikaji. 

 

 

                                                           
15

Ibid.hal. 196. 
16

 Burhan Bungin, Op.Cit., hal. 133. 



10 

 

6. Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif, menurut Banister,et.al. penelitian 

kualitatif,yaitu sebagai suatu metode untuk menangkap dan memberikan 

gambaran terhadap suatu fenomena.
17

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Guna mendapat gambaran jelas mengenai penelitian ini, maka penulis 

menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya berisikan mengenai uraian 

dasar teori dari skripsi ini, tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban 

Pidana, Tinjauan Umum tentang Gangguan Jiwa, dan Tinjauan Umum tentang 

Dokter Ahli Jiwa. 

Bab III Pembahasan dan Hasil Penelitian, yang diperoleh penulis serta 

pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah. 

Bab IV Penutup, yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran 

dari akhir penelitian.  
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