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Pertanyaan Refleksi 

▪ Apakah hukum sama dengan keadilan, atau dengan kata lain, apakah hukum pasti            

memberikan keadilan? Dapatkah kita memberikan contoh-contoh konkrit? 

▪ Bagaimana kita mendefinisikan dan memastikan objektivitas? Apakah objektivitas murni         

dapat dicapai? Bagaimana dengan berbagai situasi dimana ada posisi tawar yang tidak setara             

dari pihak-pihak yang berperkara? Bagaimana pula dengan bias-bias dan kepentingan dari           

penegak hukum, sejauh mana berperan dan apakah dapat sepenuhnya dihilangkan? 

▪ Mengapa orang enggan terlibat kasus hukum, juga enggan melibatkan diri sebagai           

saksi? Bagaimana dampaknya terhadap keputusan hukum yang diambil dalam pengadilan? 

▪ Peran-peran apa saja yang dapat dijalankan oleh psikologi dalam memastikan          

pencapaian hukum yang sungguh-sungguh berkeadilan? 

 

Pengantar  

Dalam sebuah persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seorang hakim           

bertanya, “Anda masih berhubungan seks dengan suami setelah peristiwa itu?” Pertanyaan ini            

diajukannya kepada korban yang ditembak pahanya oleh suaminya dengan menggunakan air           

soft gun. Tergagap korban menjawab pertanyaan hakim dengan jawaban iya. Hakim kemudian            

mengajukan pertanyaan lain yang senada, ”Apakah Anda masih sekamar dengan suami           

setelah peristiwa penembakan itu?” Pertanyaan yang terkesan umum dan wajar ditanyakan,           

tetapi bila mengacu pada situasi khusus yang dihadapi korban, pertanyaan tersebut dapat            

menimbulkan ketidaknyamanan, seolah dinilai bodoh atau tidak dapat dipercaya, sudah          

ditembak tapi masih mau berhubungan seksual dengan si penembak.  

 

Mungkin saja kamar itu merupakan tempat satu-satunya korban dapat tidur dengan alas yang             

nyaman, atau memang tidak ada kamar lain dalam rumah mereka. Sangat mungkin pula korban              

takut dengan pelaku yang adalah suaminya, yang secara normatif harus dipatuhinya, apalagi            

 

 



suami ini baru saja menembaknya. Bila suaminya memintanya berhubungan seksual, ia harus            

siap, daripada ia mengalami bentuk-bentuk kekerasan lain. Hukum, dalam hal ini diwakili hakim,             

sepertinya tidak memikirkan perasaan korban yang terluka dengan penembakan itu tetapi harus            

tetap tidur bersama dalam suatu kamar. Hukum juga mungkin tidak menyadari bahwa sekian             

lama seksualitas perempuan ditabukan. Mengangkatnya ke dalam sebuah persidangan yang          

disaksikan umum – tanpa memahami posisi tawar perempuan yang lemah – dapat            

menempatkan perempuan dalam posisi tersudut bahkan meragukan untuk pembuktian         

pelaporannya.  

 

Simak juga petikan percakapan berikut ini antara hakim dengan seorang saksi dalam sebuah             

kasus perceraian, dimana terhadap istri juga terjadi berbagai bentuk kekerasan termasuk           

penggundulan rambut yang dilakukan oleh suaminya: 

Hakim : Terus apa lagi yang saksi liat? Yang masalah gundul-gundul kepala tau ndak? 

Saksi   : (lama menjawabnya) Tau 

Hakim :Ya iya kenapa engga ngomong? Kenapa, apa, kapan peristiwanya? 

Saksi : Bulan Mei juga, pak. 

Hakim : Bulan Mei?  

Saksi : Iya 

Hakim : Siapa yang dicukur kepalanya? 

Saksi : Ini, adik saya (menengok ke arah korban atau saksi pelapor). 

Hakim :Sampe habis rambutnya atau masih sisa? 

Saksi : Masih ada engga ya (berpikir sejenak) 

Hakim : Liat atau engga liat? Saudara engga liat?  

Saksi : Saya engga liat secara pasti 

Hakim : Sebentar, saudara tidak liat? 

Saksi : Iya…begitu deh pokoknya digundulin.  

Hakim : Saudara ndak liat?  

Saksi : Ya… 

Hakim : Bukan, aduh, gimana sih saudara udah disumpah nih puasa-puasa! 

Saksi : Ya, saya kan engga begitu memperhatikan gitu, Pak.  

Hakim : Kita tidak tahu saudara tidak liat proses digundulkan atau tidak tau. Tapi yang jelas dia                

sudah digundulin gitu?  

 

 



Saksi : Iya, begitu 

Hakim : Saudara tanya sama Ima nya? 

Saksi : Engga. 

Hakim : Engga tanya? Lho, masa ada perempuan gundul? 

 

Kami mengamati hakim berbicara dengan nada yang tegas dari awal hingga akhir persidangan.             

Saksi tampak gentar mendengarnya dan menjadi ragu-ragu dalam menjawab. Melihat          

keragu-raguan saksi, hakim semakin marah dan menegur saksi cukup keras. Berikutnya           

seorang saksi lain maju dan semakin menimbulkan kebingungan hakim. Saksi ini semula begitu             

bersemangat menceritakan kepada kami mengenai tindakan pelaku terhadap korban di ruang           

tunggu sebelum sidang dimulai. Namun setelah menyaksikan adegan antara hakim dengan           

saksi sebelumnya, ia kehilangan kata-kata. Hanya dua kalimat singkat yang diucapkannya,           

“Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak melihat apapun.” Lantas mengapa saksi ini dipanggil,             

demikian hakim bertanya. Seandainya hakim menyadari bahwa caranya bertanya telah          

mengecilkan hati saksi ini. Belum lagi para saksi khawatir akan pelaku – atau dalam bahasa               

hukum dalam proses persidangan perceraian itu – pihak terlapor, yang mengancam pihak-pihak            

yang diketahuinya membela sang istri. 

 

Psikologi dan Realisme Hukum 

Hukum berlandaskan objektivitas dan oleh karenanya, hukum senantiasa berusaha untuk          

objektif. Aparat penegak hukum terdidik untuk menerapkan prinsip-prinsip objektivitas ini. Hakim           

meyakini pertanyaannya wajar saja karena ia ingin mengukur tingkat keparahan pelaku. Jadi            

pertanyaan-pertanyaannya dirasakan tepat untuk memenuhi logika berpikir hakim, jika A maka           

B, dan bukan C. Jika korban masih sekamar dengan pelaku berarti hubungan korban dengan              

pelaku belumlah sangat buruk. Jika korban masih berhubungan seks dengan pelaku, maka            

setidaknya dampak penembakan itu tidak parah sehingga kekerasannya cukup digolongkan          

sebagai kekerasan ringan. Sayang, jadinya hakim tidak memikirkan perasaan korban. Hakim           

tidak melihat dari logika berpikir yang lain bahwa ada konstruksi gender yang kuat dalam              

kasus-kasus semacam ini. Seandainya hakim peka terhadap isu ini, hakim mungkin akan            

berusaha memikirkan pertanyaan lain untuk mengukur tingkat keparahan luka korban. Atau           

bahkan tidak perlu lagi bertanya karena kebetulan dalam kasus ini sudah ada visum medis.  

 

 

 



Tuntutan objektivitas juga membuat hakim cenderung mengharapkan jawaban dikotomis antara          

ya dan tidak. Hakim tidak suka dengan jawaban yang menggantung, jawaban panjang, ataupun             

jawaban yang kontradiktif. Jawaban seperti itu dipandang sebagai jawaban yang subjektif dan            

bahkan mengandung kebohongan karena tidak memberikan kepastian mengenai kondisi         

sebenarnya. Saat hakim menuntut jawaban yang tegas, hakim pun cenderung menanyakannya           

dengan nada yang tegas. Sementara di sisi lain, saksi atau apalagi korban yang bersaksi,              

memasuki ruang sidang dengan berbagai perasaan yang berkecamuk: menghitung jam yang           

hilang untuk mencari nafkah, khawatir dengan ancaman pihak-pihak tertentu, takut salah bicara,            

khawatir dampak lebih lanjut dari keterlibatannya sebagai saksi, dan sebagainya. Pada           

akhirnya, yang didefinisikan sebagai ‘objektivitas’ dan ‘netral’ dapat kita pertanyakan, apakah           

memang sungguh-sungguh objektif, bila berdampak lebih menguntungkan dan memberi suara          

kebenaran pada salah satu pihak saja, seringkali pada pihak yang memiliki kekuasaan. 

 

Pengadilan merupakan tempat menakutkan bagi orang awam. Sosok hakim dengan jubah           

hitamnya, tempat duduk hakim yang terpisah, membentuk kesan tersendiri yang seolah begitu            

tinggi dan tidak terjangkau (Missingham, Heywood, & Brawn, 2002). Ketegasan hakim semakin            

memperkuat atmosfer ini. Dalam hal ini, tepat bila disebutkan istilah paralanguage yang            

mengacu kepada bagaimana sebuah kalimat diucapkan, yang terkait dengan aspek ketinggian           

dan intonasi nada, ekspresi wajah ketika mengucapkannya, dan aspek-aspek nonverbal lainnya           

(Deaux, Dane, & Wrightsman, 1993). Tampak bahwa sikap hakim yang tegas membuat saksi             

menjadi tegang, apalagi saat hakim terus memotong jawaban. Sementara bagi saksi, tidak            

mudah untuk menjawab setiap pertanyaan hanya antara iya dan tidak. Siapapun pernah            

mengalaminya saat sebuah pertanyaan tidak cukup hanya dijawab antara iya dan tidak, karena             

sesungguhnya ada cerita yang panjang dan mungkin sangat kompleks di balik pereduksian            

fenomena ke dalam pilihan jawaban ‘ya’ dan ‘tidak’.  

 

Untuk mencapai objektivitas, hukum sengaja memisahkan diri untuk menunjukkan bahwa          

hukum memiliki logika internal dan validitas otonom (Kelly, dikutip oleh Lianawati, 2009), tidak             

ingin dipengaruhi oleh pandangan atau berbagai kepentingan lain yang mungkin mengganggu.           

Namun proses hukum setidaknya sebagaimana tergambar dalam dua contoh di atas           

berinteraksi dengan konstruksi gender dan berbagai dimensi psikologi. Di sini tampak bahwa            

hukum sesungguhnya tidak dapat terkungkung dalam dunianya sendiri. Hukum sangat          

 

 



meninggikan objektivitas, tetapi dalam proses pembuatannya, hukum telah mengabaikan         

aspek-aspek lain yang penting untuk dipertimbangkan untuk dapat mencapai objektivitas.          

Sementara itu, yang disebut sebagai ‘objektif’ pun sebenarnya masih perlu dipertanyakan           

batasan-batasannya, bahkan keberadaannya, apakah dapat sungguh-sungguh dijangkau,       

dengan cara apa dan bagaimana memastikannya secara sebenar-benarnya.  

 

Hal di ataslah yang disadari Oliver Wendell Holmes, seorang hakim yang menggagas realisme             

hukum (legal realism) di Amerika Serikat pada pertengahan abad 20 (dalam Gordon, 1992). Ia              

menyarankan agar hukum seharusnya melihat kenyataan (realita; itulah sebabnya aliran ini           

dinamakan sebagai realisme hukum) bahwa hukum tidak dapat melepaskan diri dari berbagai            

aspek lain di luar hukum itu sendiri (dalam Gordon, 1992).  

 

Saat itu Holmes memang tidak bicara mengenai psikologi sebagai salah satu aspek lain yang              

penting bagi hukum. Baru setelah Jerome Frank, hakim yang juga berperan penting dalam             

gerakan realisme hukum ini mengatakan bahwa keputusan-keputusan hakim bahkan dapat          

dipengaruhi oleh apa yang ia santap saat sarapan. Ucapan Frank yang banyak dikutip ini              

memperjelas bahwa proses hukum sarat dengan nuansa psikologis. Tidak heran jika setelah            

kemunculan realisme hukum ini, keterlibatan psikologi dalam dunia hukum di Amerika           

berkembang dengan pesatnya (Kapardis, 2003).  

 

Sejarah Psikologi Hukum 

Sebenarnya sejarah keterlibatan psikologi dalam bidang hukum bukannya baru dimulai setelah           

kemunculan realisme hukum. Lama sebelum itu, psikologi sudah berusaha memasuki dunia           

hukum sejak James McKeen Cattel melakukan penelitian pertama mengenai keakuratan          

testimoni saksi pada tahun 1893. Binet mereplikasi penelitian ini di Perancis pada tahun 1900.              

Selanjutnya, sejak tahun 1903, Louis William Stern rutin melakukan penelitian mengenai           

testimoni saksi yang hasilnya diterbitkan secara berkala dalam jurnal yang ia namakan Betrage             

zur Psychologie der Aussage (Contributions to the Psychology of Testimony). Menyusul           

kemudian pada tahun 1904 sejumlah psikolog di Jerman, Austria, dan Switzerland berusaha            

mengembangkan alat tes kebohongan meskipun hasilnya dianggap tidak memuaskan (dalam          

Canter & Žukauskienė, 2008).  

 

 

 



Pada tahun 1908 Hugo Münsterberg menulis mengenai faktor-faktor psikologis yang dapat           

mempengaruhi hasil persidangan dalam bukunya yang berjudul On the Witness Stand.           

Münsterberg sangat berjasa dalam keterlibatan psikologi di bidang hukum. Ia meyakini bahwa            

sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, psikologi dapat diterapkan pada semua           

bidang. Psikologi menurutnya dapat bergerak di bidang apapun yang melibatkan perilaku           

manusia di dalamnya. Tidak terkecuali dalam bidang hukum, yang berusaha mengatur perilaku            

manusia (dalam Hale, 1980). Dengan gigih, Münsterberg memperjuangkan keterlbatan         

psikologi di bidang hukum selama hampir 24 tahun sejak ia meninggalkan Jerman untuk             

bergabung dengan Harvard University pada tahun 1892 (dalam Bartol & Bartol, 1987).  

 

Sedangkan psikolog Jerman, Albert von Schrenck-Notzing, pada tahun 1896, menjadi psikolog           

pertama yang dimintai keterangannya sebagai saksi ahli di sebuah persidangan di Munich.            

Kasusnya saat itu mengenai laki-laki yang membunuh tiga perempuan mendapatkan banyak           

perhatian dari media. Ia tidak hanya memberi keterangan ahli di pengadilan terkait dengan             

kasus pembunuhan tersebut. Ia juga menyumbang dalam kajian psikologi di bidang hukum            

dengan menemukan retroactive memory falsification, yaitu bahwa saksi dapat membentuk          

ingatan yang salah sebagai dampak dari pemberitaan kasus di media (dalam Colman, 1995).  

 

Setelah von Schrenck-Notzing, Bartol dan Bartol (1987) mencatat J. Varendonck memberikan           

keterangannya sebagai saksi ahli psikologi di persidangan di Belgia pada tahun 1911.            

Sedangkan di Amerika Serikat, baru pada tahun 1921, seorang psikolog untuk pertama kalinya             

bersaksi di pengadilan untuk kasus percobaan pemerkosaan. Namun tidak ada informasi           

mengenai nama psikolog ini. Pada tahun 1922, masih dalam catatan Bartol & Bartol, Karl Marbe               

menyusul menjadi salah satu psikolog yang memberikan keterangan ahli di sebuah pengadilan            

di Jerman. Dalam dunia kepolisian, Louis Terman menjadi psikolog pertama yang           

menggunakan tes psikologis untuk seleksi calon penegak hukum di Amerika Serikat pada tahun             

1917. Namun baru setengah abad kemudian, tepatnya tahun 1968, kepolisian mempekerjakan           

psikolog penuh waktu, dengan Martin Reiser menjadi yang pertama (Bartol & Bartol, 2005).  

 

Meski sudah dimulai sejak akhir abad 18, keterlibatan psikologi dalam hukum baru berkembang             

pesat pada tahun 1970-an setelah kemunculan realisme hukum (Kapardis, 2003). Paham ini            

muncul pertama kali di Amerika (Gordon, 1992). Tidak heran jika perpaduan psikologi dan             

 

 



hukum di Eropa bergerak lebih lambat dibandingkan Amerika dan Australia. American           

Psychology-Law Society (APLS) sudah didirikan pada tahun 1968. British Psychology Society           

menyusul kemudian pada tahun 1977 dengan membentuk Division of Criminological and Legal            

Psychology. Di Australia meski tidak berdiri sendiri, pada tahun 1978 sudah terbentuk            

Australian and New Zealand Association of Psychiatry, Psychology, and Law. Sedangkan           

European Association of Psychology and Law baru terbentuk pada tahun 1992.  

 

Bentuk-bentuk Psikologi Hukum 

Setelah pesatnya perkembangan psikologi dalam hukum, tampak bahwa begitu banyak yang           

dapat dilakukan psikologi dalam dunia hukum sehingga sulit untuk menemukan istilah ataupun            

definisi yang tepat untuk perpaduan bidang ini. Blackburn (1996) pernah berupaya untuk            

mendefinisikannya ke dalam tiga bentuk, yaitu psikologi dalam hukum (psychology in law),            

psikologi dan hukum (psychology and law), dan psikologi dari hukum (psychology of law).             

Menurutnya, psychology in law mengacu kepada penerapan psikologi dalam hukum, seperti           

reliabilitas saksi mata, kondisi mental pelaku, atau kelayakan orang tua untuk mengasuh anak             

jika ada perebutan hak asuh. Psychology and law mengacu kepada penelitian-penelitian           

psikologi mengenai pengambilan keputusan aparat penegak hukum, perilaku pengacara, atau          

penanganan yang tepat untuk pelaku. Sedangkan psychology of law mempelajari bagaimana           

hukum memengaruhi masyarakat dan sebaliknya masyarakat memengaruhi hukum. Bidang         

kajiannya antara lain: mengapa seseorang patuh atau tidak patuh terhadap hukum,           

pengaruh/efektivitas hukum, dan persepsi publik terhadap hukuman mati dsb.  

 

Mengenai psikologi forensik sendiri, Blackburn (1996) mengartikannya terbatas hanya pada          

peran psikologi di persidangan. Definisi Blackburn mengenai psikologi forensik tidak salah bila            

mengacu kepada asal kata forensik dari bahasa Latin yang bermakna publik atau forum.             

Namun memisahkannya sendiri, sementara ia memasukkan keterangan psikolog mengenai         

kondisi mental pelaku dan kelayakan orang tua dalam psychology in law, membuat            

pendefinisian ini menjadi tumpang tindih. Karena kesaksian psikolog mengenai kedua hal itu            

umumnya dilakukan di pengadilan dan berarti menjadi wilayah dari psikologi forensik.           

Akibatnya, pendefinisian Blackburn ini tidak dianggap cukup memuaskan. 

 

 

 



Namun sebenarnya pendefinisian Blackburn ini cukup memadai. Kita akan berterima kasih           

pada penyederhanaan yang dibuatnya bila mengetahui banyaknya istilah yang muncul sejak           

psikologi memasuki wilayah hukum. Ada psikologi forensik (forensic psychology), psikologi          

hukum (legal psychology), psikologi penegakan hukum (law enforcement psychology), psikologi          

kepolisian (police psychology), psikologi penyelidikan (investigative psychology), psikologi        

proses pengadilan (psychology of litigation), psikologi penanganan narapidana (correctional         

psychology), dan psikologi korban (psychology of victim). Di antara istilah-istilah ini, psikologi            

forensik dan legal psychology sering digunakan sebagai istilah tunggal untuk semua cakupan            

psikologi dalam hukum. Padahal keduanya memiliki wilayah yang berbeda, dan masing-masing           

hanyalah bagian dari psikologi dalam hukum.  

 

Mungkin akan jauh lebih baik bila kita memahami terlebih dahulu masing-masing istilah ini.             

Pertama-tama, mengenai psikologi forensik. Menurut Nietzel, Bernstein, dan Milich (1998),          

psikologi forensik melakukan enam analisis berikut: (a) kompetensi seseorang untuk mengikuti           

persidangan dan bertanggung jawab atas tindakan kejahatannya (criminal competence and          

responsibility); (b) dampak psikologis yang dialami seseorang akibat peristiwa tertentu yang           

bisa menimbulkan trauma; (c) kompetensi mental seseorang pada situasi nonkriminal          

(mengatur keuangan, keputusan untuk menerima perawatan medis/psikiatris); (d) otopsi         

psikologis pada seseorang yang sudah meninggal dunia untuk melihat kemungkinan ia bunuh            

diri, kecelakaan, atau dibunuh; (e)criminal profiling, atau pembuatan profil mengenai ciri-ciri           

psikologis si pelaku kejahatan sehingga polisi atau detektif dapat menelusuri orang-orang yang            

mungkin melakukan kejahatan tersebut; dan (f) analisis kelayakan seseorang sebagai orang tua            

untuk penentuan hak asuh anak. Bila melihat penjelasan Nietzel et al ini maka psikologi              

penyelidikan dan psikologi korban masuk pula ke dalam lingkup psikologi forensik.  

 

Sementara itu, Myers (2008) menyebut legal psychology (kami tetap menggunakan istilah           

dalam bahasa asing untuk menghindari kesalahpahaman dengan psikologi hukum secara          

keseluruhan) untuk mengacu kepada bidang kajian psikologi terhadap aspek-aspek yang          

memengaruhi keputusan hakim, juri, atau jaksa, keakuratan testimoni saksi, keakuratan alat           

pendeteksi kebohongan, cara-cara aparat penegak hukum bertanya yang secara psikologis          

dapat memengaruhi tiap pihak yang terlibat dalam proses hukum, dan hal-hal lain yang terkait              

dengan sistem peradilan pidana (Myers, 2008). Dari penelitian-penelitian legal psychology inilah           

 

 



muncul subkajian baru seperti psychology of litigation yang mengkhususkan kajiannya pada           

aspek-aspek yang memengaruhi keputusan hakim ataupun juri (Nietzel, et al, 1998).  

 

Psikologi forensik adalah turunan dari psikologi klinis sehingga lebih berorientasi pada aplikasi            

pengetahuan dan keterampilan klinis terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum. Jadi            

penekanannya adalah aspek klinis dan berfokus pada masing-masing individu sebagai pribadi.           

Sedangkan legal psychology lebih mengacu kepada penerapan prinsip-prinsip psikologi sosial          

dalam proses hukum. Berbeda dengan psikologi klinis yang mengacu kepada masing-masing           

individu, psikologi sosial mempelajari perilaku individu dalam interaksinya dengan orang lain           

ataupun individu sebagai kelompok, jadi teori-teorinya bersifat lebih umum (Myers, 2008).  

 

Sementara itu, psikologi penegakan hukum memfokuskan penelitiannya pada aktivitas badan          

penegakan hukum dan menyediakan layanan psikologis untuk badan tersebut. Misalnya tes           

psikologis untuk calon polisi, promosi jabatan, pemecatan hubungan kerja, dan intervensi untuk            

polisi yang terlibat masalah (Nietzel, et al, 1998). Tidak heran jika ada pula istilah psikologi               

polisi (police psychology) yang muncul dari hasil-hasil penelitian psikologi penegakan hukum ini.            

Sedangkan correctional psychology atau psikologi narapidana berfokus pada penanganan         

narapidana. Layanan yang diberikan misalnya mengajarkan strategi penanggulangan masalah,         

manajemen kemarahan, dan sebagainya (Bartol & Bartol, 2006).  

 

Peran psikologi dalam hukum sebenarnya mencakup semua istilah di atas. Kapardis (2003)            

sempat menyebutkan sebuah istilah bernama psikolegal (psycholegal) dalam tulisannya         

Psychology and Law: Critical Introduction. Meski ia tidak bermaksud untuk menyebut kajian            

psikologi dalam hukum dengan nama ini, kami kira ini merupakan istilah yang tepat untuk              

menggambarkan perpaduan psikologi dengan hukum. Selain itu, jika harus mendefinisikan          

psikolegal, pandangan Ogloff (2000) kami kira juga dapat mewakili keluasan cakupan bidang            

meski saat ia mendefinisikannya, ia tidak menggunakan istilah psikolegal. Dengan demikian,           

dalam tulisan ini izinkan kami untuk memperkenalkan sebuah bidang bernama psikolegal. Kami            

memaknai bidang ini sebagai kajian psikologis mengenai dampak hukum terhadap perilaku           

manusia dan sebaliknya, serta meliputi kajian dan penerapan psikologi dalam institusi           

peradilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam atau bersentuhan dengan proses hukum (Ogloff,            

2000).  

 

 



 

Mengapa Butuh Waktu Lama untuk Memadukan Psikologi dan Hukum? 

Jika melihat sejarah perkembangan psikolegal tampak bahwa butuh waktu hampir seabad           

sebelum psikologi benar-benar memasuki dunia hukum. Mengapa demikian? Ada beberapa          

permasalahan yang menghambat perkembangan psikolegal saat itu. Pertama, adalah dalam          

tubuh psikologi itu sendiri. Sekian tahun lamanya Wilhem Wundt mengajarkan anak didiknya            

untuk tidak membawa ke luar hasil temuan mereka dalam penelitian di laboratoriumnya di             

Universitas Leipzig. Ajaran Wundt ini didukung oleh Titchener (dalam Kapardis, 2003) yang            

menyatakan bahwa psikolog tidak seharusnya menerapkan temuan mereka, sebaiknya         

melakukan riset ilmiah yang murni di laboratorium. Banyak murid Wundt yang patuh untuk tidak              

menghubungkan penelitian eksperimental dengan dunia nyata di luar laboratorium. Hanya          

Cattel dan terutama Munsterberg yang mengabaikan ajaran Wundt ini. Itupun dengan risiko            

dicerca habis-habisan, apalagi Munsterberg banyak menulis mengenai psikolegal bukan di          

jurnal ilmiah tetapi di tabloid dan majalah (dalam Bartol & Bartol, 1987).  

 

Kedua, kurang dihargainya profesi psikolog dibandingkan psikiater di mata hukum (Canter &            

Žukauskienė, 2008). Hal ini berdampak pada peran psikolog sebagai saksi ahli. Dalam banyak             

kasus, pengadilan mengharapkan saksi ahli berlatar belakang medis karena dianggap lebih           

meyakinkan dalam mendiagnosis kejiwaan seseorang. Sekian tahun lamanya psikologi forensik          

didominasi para psikiater, baru pada tahun 1970-an para pengacara mulai mengakui dan            

menghargai kontribusi psikolog dalam bidang hukum (Kapardis, 2003). Dalam hal ini, upaya            

para psikolog memperkenalkan psikolegal kepada publik melalui tulisan-tulisannya patut         

dihargai. Menurut Bartol & Bartol (2005), sebelumnya buku-buku psikolegal justru ditulis oleh            

pengacara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia. Buku mengenai psikolegal berjudul            

Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan yang terbit pada           

tahun 1986 ditulis oleh Djoko Prakoso, seorang pengacara.  

 

Ketiga, adanya anggapan bahwa psikologi dan hukum merupakan dua bidang yang bertolak            

belakang karena ada sejumlah perbedaan antara keduanya (Kapardis, 2003; Canter &           

Žukauskienė, 2008). Namun benarkah demikian? Berikut akan kami paparkan mengenai          

beberapa perbedaan yang sering dipersoalkan sekaligus kami hendak menjelaskan pula bahwa           

perbedaan itu sesungguhnya tidak sedemikian besar.  

 

 



 

Psikologi dan Hukum: Sejauh Mana Berbeda? 

Perbedaan yang sering dipersoalkan antara psikologi dan hukum adalah bahwa hukum bersifat            

preskriptif atau mengatur seseorang dalam berperilaku sedangkan psikologi justru berusaha          

menjelaskan perilaku. Namun hal ini ditentang oleh Yarmey (dalam Kapardis, 2003) yang            

menyatakan bahwa baik psikologi maupun hukum sama-sama menjadikan perilaku manusia          

sebagai dasar kajiannya. Kedua bidang ini sama-sama peduli pada upaya memprediksikan,           

menjelaskan, dan mengendalikan perilaku. Di samping itu, menurut Saks & Hastle (dikutip oleh             

Kapardis, 2003), mencapai keadilan adalah perhatian utama hukum dan pencarian akan           

kebenaran ilmiah juga menjadi perhatian utama psikologi. Kebenaran tentu merupakan dasar           

keadilan. 

 

Hukum juga sering disebut-sebut bersifat ideographic atau berusaha menjelaskan satu individu           

saja sedangkan psikologi cenderung berfokus pada kesamaan manusia sebagai sebuah          

kelompok (nomothetic). Pandangan ini tampaknya didasarkan pada penelitian-penelitian        

psikologi yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik yang mencari nilai           

rata-rata. Namun perlu diperhatikan bahwa psikologi tidak hanya menggunakan pendekatan          

kuantitatif melainkan juga kualitatif. Selain itu psikologi tidak hanya mempelajari kesamaan           

antar manusia melainkan juga perbedaan antar individu. Allport, salah satu pakar psikologi            

kepribadian menyebutkan bahwa tiap orang memiliki central trait yang membedakannya dari           

individu-individu (dalam Feist & Feist, 2006). Lagipula pada praktiknya di lapangan,           

perbedaannya tidak sekaku yang diperkirakan. Misalnya saat menghadapi kasus sekelompok          

massa yang melakukan unjuk rasa yang anarkis, hukum akan terbantu dengan penjelasan            

psikologi mengenai dinamika kelompok. Di samping itu, dinamika kelompok itu sendiri juga            

mewarnai pengambilan keputusan yang dilakukan hakim ketua bersama hakim anggota.          

Tambahan lagi, hukum itu sendiri digunakan untuk mengatur perilaku individu di dalam            

kelompok atau masyarakat. Jadi sebenarnya membedakan psikologi dan hukum dalam aspek           

ini tidaklah tepat (Kapardis, 2003).  

 

Perbedaan lain yang juga sering dibicarakan adalah bahwa hukum menekankan kepastian           

sedangkan psikologi cenderung probabilistik. Lebih lanjut, sifat probabilistik psikologi ini          

diprediksikan dapat membawa hukum kepada subjektivitas. Orang-orang yang bergerak di          

 

 



bidang hukum pun khawatir jika psikologi dapat menghambat mereka dalam mencapai           

objektivitas. Namun dalam pandangan kami, kekhawatiran ini tidak perlu ada. Sebagaimana           

pakar realisme hukum meyakini bahwa hukum membutuhkan bidang lain. Kami juga meyakini            

bahwa psikologi termasuk dalam bidang lain yang dapat membantu hukum mencapai           

objektivitas untuk menegakkan keadilan.  

 

Psikolegal: Membantu Hukum Mencapai Objektivitas 

 

Banyak yang mengatakan bahwa hukum objektif tidak dapat memberikan keadilan. Akibatnya           

orang menyalahkan hukum yang menekankan objektivitas. Namun Lianawati (2009)         

menentangnya. Menurutnya, bukan objektivitas hukum yang perlu disalahkan. Dari         

penelitiannya terhadap proses hukum dalam kasus KDRT, ia menemukan bahwa hukum           

objektif bukannya tidak mungkin menciptakan keadilan. Hanya saja, hukum itu sendiri belum            

objektif. Ia menjelaskan hukum objektif dengan mengacu kepada makna kata objektif dalam            

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti tidak dipengaruhi pandangan pribadi. Tidak heran            

jika hukum juga menekankan ketidakberpihakan (netralitas) dan mendasarkan diri pada          

pertimbangan yang logis (rasionalitas) dalam usahanya mencapai objektivitas.  

 

Dalam kenyataannya, Lianawati (2009) menemukan seorang polisi meminta korban meminta          

maaf kepada pelaku yang disebutnya sebagai suami yang baik. Seorang jaksa menyebut            

seorang korban sebagai bukan perempuan baik-baik. Seorang hakim menjatuhkan hukuman          

lebih lama kepada korban yang menggigit pelaku untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan            

bekas berupa luka gigitan kecil. Sedangkan pelaku yang menganiayanya sampai seluruh           

wajahnya memar dan berdarah dikenai hukuman lebih ringan. Jadi ternyata hukum itu sendiri             

masih dipengaruhi pandangan pribadi, berpihak, dan belum rasional. 

 

Lebih lanjut, Lianawati (2009) menyatakan bahwa objektivitas dan rasionalitas hukum perlu           

didekonstruksi justru dengan memasukkan subjektivitas dan keberpihakan, serta yang         

terpenting adalah melibatkan kepekaan psikologis (psychological sensitivity). Istilah ini ia kutip           

dari WIlliam Brennan, hakim yang menyatakan pentingnya membawa aspek kepekaan          

psikologis dalam pengambilan keputusan (dalam Mills, 2002). Dengan kepekaan psikologis,          

maka subjektivitas dan keberpihakan tidak menjadi kebablasan seperti yang saat ini terjadi.            

 

 



Lebih dari itu, hukum pun akan dapat mencapai objektivitas, dan dengan sendirinya dapat             

mempersembahkan keadilan bagi korban.  

 

Perkembangan Psikolegal di Indonesia 

Sayangnya, penelitian mengenai proses hukum masih belum banyak dilakukan di Indonesia.           

Sejauh ini peran psikolog masih terbatas dalam melakukan tes seleksi untuk aparat kepolisian,             

memberikan layanan konseling untuk korban-korban kekerasan, dan menjadi saksi ahli di           

pengadilan. Sebagai saksi ahli pun, psikolog masih terbatas dalam bentuk memberikan           

keterangan berdasarkan pemeriksaan psikologis atas permintaan aparat penegak hukum dan          

pendamping hukum. Data yang terekam baru dalam beberapa kasus seperti kasus           

pemerkosaan yang terjadi di Binjai (2007) dan Medan (2009), kasus Ryan yang mengalami             

gangguan kepribadian antisosial (psikopat) (2009), kasus-kasus kekerasan dalam rumah         

tangga (KDRT) yang ditangani Yayasan Pulih (2007-2009), kasus Antasari (2009), dan yang            

terbaru adalah dalam kasus aliran dana Bank Century (2010). Kristi Poerwandari, doktor            

psikologi klinis dari Universitas Indonesia, dan Irwanto, profesor psikologi dari Unika Atma Jaya,             

memberi kontribusi yang sedikit berbeda dengan memberikan keterangan ahli di Mahkamah           

Konstitusi dalam sidang pengujian UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi pada bulan             

Oktober 2009.  

 

Tentu peran psikolog sebagai saksi ahli yang sudah dijalankan sampai sejauh ini perlu             

diapresiasi. Namun demikian perlu diketahui bahwa dalam berperan sebagai saksi ahli, psikolog            

tidak hanya dapat memberikan keterangan berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap         

seseorang atau memberikan nasihat ahli tentang isu tertentu seperti yang dilakukan Irwanto            

dan Poerwandari. Menurut Barsky & Gould (2002), psikolog juga dapat melakukan beberapa            

hal lain seperti: (a) memberikan bantuan kepada pendamping hukum atau pengacara di luar             

proses peradilan dengan tujuan untuk memahami kasus yang dialami oleh klien mereka; (b)             

memberi nasihat ahli di luar persidangan berupa opini atau hasil penelitian tersebut dapat             

diberikan kepada majelis hakim atau instansi peradilan pada umumnya (misalnya Mahkamah           

Agung), tersangka atau yang mewakilinya, demikian pula korban atau yang mewakilinya; dan            

(c) sebagai hakim ad-hoc, yakni para psikolog profesional yang karena keahliannya diminta            

bertugas sebagai hakim anggota dalam majelis hakim yang menyidangkan kasus tertentu.  

 

 

 



Penutup: Peluang Untuk Psikolegal di Indonesia 

Meski belum banyak yang dilakukan dalam pengembangan psikolegal di Indonesia, namun           

kami optimis psikologi dapat terlibat lebih jauh dalam hukum. Kami melihat psikologi sedang             

bergerak maju dalam bidang psikolegal ini. Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) telah           

dibentuk pada tahun 2007 lalu. Ini sudah menjadi suatu kemajuan. Selain itu, saat ini              

masyarakat juga semakin terbuka terhadap psikologi. Sudah banyak psikolog yang dimintai           

keterangan sebagai narasumber, baik di majalah, tabloid, koran, radio, dan bahkan televisi.            

Kondisi ini dapat membuka jalan bagi psikologi untuk semakin dikenal di masyarakat dan             

masuk ke bidang-bidang lainnya, termasuk hukum. Kalangan psikologi harus dapat          

memanfaatkan momentum ini dengan baik.  

 

Memang benar pendapat para pendamping hukum dalam sebuah diskusi kelompok terfokus           

yang dilakukan di Yayasan Pulih (2007) mengenai peran psikolog dalam dunia hukum. Mereka             

mengatakan akan lebih mudah jika pihak hukum yang berinisiatif memasukkan psikologi dalam            

hukum. Namun dengan sifat hukum yang sedapat mungkin berusaha untuk otonom, akan            

sangat sulit bagi penegak hukum untuk menyadari pentingnya melibatkan aspek lain (baca:            

psikologi) dalam hukum. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik bila psikologi sendiri yang mulai              

menggaungkan diri agar kehadirannya dapat dirasakan penting bagi hukum. 

 

Bagaimana caranya? Para psikolog Indonesia dapat belajar dari Eropa, Amerika, dan Australia,            

yang banyak mempublikasikan tulisan mengenai psikolegal. Bahkan kita dapat melakukan lebih           

dari mereka. Sejauh ini, mereka hanya mempublikasikan hasil penelitian eksperimental padahal           

penelitian lapangan juga dapat menghasilkan data yang kaya dan bahkan lebih alami. Selain             

itu, tulisan tidak hanya dapat dihasilkan dari penelitian. Melainkan juga dari pengalaman            

mendampingi dan menguatkan korban. Untuk itu psikolog perlu terjun langsung ke dalam            

proses hukum.  

 

Di samping itu, psikolog juga tidak hanya dapat melakukan penelitian atau menjadi saksi ahli di               

kepolisian atau pengadilan. Lebih dari itu psikolog perlu menyumbangkan apa yang ia pahami             

baik bagi advokasi kebijakan. Ini yang masih sedikit dilakukan oleh para psikolog di luar yang               

menekuni bidang psikolegal. Menurut Ogloff (2000), psikolegal hanya menggambarkan apa          

yang terjadi dalam hukum, tapi tidak menjelaskan mengapa terjadi dan bagaimana           

 

 



memperbaikinya. Padahal sebagaimana yang dikatakan Arrigo (2003), masuknya psikologi         

dalam hukum seharusnya dapat membawa sebuah perubahan sosial ke arah yang lebih baik.  

 

Dengan disahkannya UU P-KDRT tahun 2004 lalu, psikolog sebenarnya memiliki peluang besar            

untuk melakukan transformasi sosial dengan melibatkan diri dalam ranah hukum. Dalam UU ini             

jelas disebutkan mengenai kekerasan psikis. Lianawati (2009) melalui salah satu temuan dalam            

penelitiannya telah mengkritisi pasal-pasal kekerasan psikis ini. Poerwandari melihat celah dari           

temuan itu untuk kemudian berinisiatif melakukan penelitian mengenai operasionalisasi bentuk          

dan dampak kekerasan psikis dalam UU P-KDRT. Saat ini penelitiannya sedang berjalan.            

Melalui tulisan ini kami juga mengundang rekan-rekan psikolog untuk mulai menjejakkan kaki di             

dunia hukum agar bersama-sama psikologi dapat membantu hukum dalam mewujudkan          

keadilan bagi masyarakat.  
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