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PENGGUNAAN  HIPNOSIS DALAM FORENSIK

SEJARAH

Dipakai lebih dari 100 tahun di ruang pengadilan.  Abad ke 19 terjadi 

perdebatan tentang hipnosis : hipnosis dapat mempengaruhi orang berbuat 

kejahatan vs banyak orang yang tidak dapat dihipnosis melakukan kejahatan.

Abad ini, forensik menggunakan hipnosis dengan tujuan membantu korban, 

saksi, dan kadang terdakwa untuk menambah ingatan akan kejahatannya. 

DEFINISI  

Modifikasi kompleks dalam kesadaran yang dapat dipahami sebagai 

pemusatan perhatian, yang dicirikan oleh kesejajaran, atau dissosiatif, dan 

kesadaran.



PENGALAMAN FORENSIK DENGAN HIPNOSIS

1. Penyalahgunaan dengan terdakwa

Pemaksaan untuk mendapatkan informasi dari terdakwa

2. Hipnosis dengan saksi dan korban

individu sangat emosional atau trauma fisik dengan kejahatan dan 

menekan atau menolak memberi informasi berkaitan dengan kejahatan. 

Contoh : lupa dengan kejadian.

PENELITIAN PENINGKATAN MEMORI MELALUI HIPNOSIS

Tidak ada peningkatan memori yang berarti terhadap kejadian dengan Tidak ada peningkatan memori yang berarti terhadap kejadian dengan 

memakai hipnosis

PEDOMAN

1. Kualifikasi dari profesional dalam menggunakan hipotesis

2. Hipnosis sebagai alat bantu tambahan

3. Laporan Prehipnosa

4. Pencatatan Elektronik pada sesi hipnosa.

5. Pengukuran Hipnotis



6. Penyegaran Prehipnosa

7. Pengaturan sesi Hipnosa

8. Pemakaian selektif

INTERVIU  KOGNITIF



Deteksi 
Kebohongan

Dalam 
Investigasi Investigasi 
Kejahatan



APA YANG SEHARUSNYA PSIKOLOG KETAHUI TENTANG 
DETEKSI KEBOHONGAN

1. POLYGRAPH

2. POLYGRAPHER

3. JENIS-JENIS TES

a. Investigasi Insiden khusus – The Control Question Test (CQT)a. Investigasi Insiden khusus – The Control Question Test (CQT)

b. The Employee Screening Test (EST)

c. Guilty Knowledge Test (GKT) 

VALIDITAS



Dibutuhkan penelitian lapangan yang lebih mendalam.  Semua 

penelitian menunjukkan bahwa CQT bekerja dengan baik pada level 

individu bersalah dan kurang efektif pada individu tidak bersalah.   

Demikian juga untuk EST dan GKT, terjadi bias pada individu yang 

tidak bersalah

PENERAPAN

Tes Polygraph dipakai secara luas untuk berbagai tujuan seperti

Menguji tersangka, pengaduan, saksi dalam investigasi polisi, Menguji tersangka, pengaduan, saksi dalam investigasi polisi, 

pemeriksaan atas penasehat terdakwa atas kejujuran klainnya, 

skrining majikan terhadap prospek dan masa depan pegawainya, 

klaim asuransi, kasus pengasuhan anak, kesaksian keluarga 

dipengadilan.




