
INSANITY AND COMPETENCY



Salah satu tugas penting psikolog forensik adalah membantu 

pengadilan dalam menentukan kegilaan tersangka, dan tugas ini 

salah satu tugas tersulit bahkan kadang-kadang tidak masuk akal.

Why is determining insanity difficult ?

1. Konsep Hukum

Gila ditentukan oleh fakta-fakta pengadilan bukan berdasarkan 

evaluasi psikiatri atau psikolog

2. Definisi2. Definisi

Definisi gila berbeda jauh dari satu juridiksi dengan juridiksi lainnya

3. Psikiatrik forensik atau psikolog yang berhadapan dengan tugas 

menilai kegilaan harus membuat asesmen resrospektif mental 

tersangka beberapa bulan atau tahun sebelumnya.  Seringnya 

tugas ini dapat dilakukan berdasarkan status individu saat ini

Differences Between Insanity and Psychosis

Definisi Kegilaan



Bagian dari moral barat dan tradisi hukum mengatakan bahwa 

individu yang tidak menyadari arti dari tindakannya tidak 

seharusnya mempertanggungjawabkan tindakan kriminalnya.

Dalam sistem hukum, “a guilty mind” diklasifikasikan pada 

tindakan ilegal.  Penentuan bersalah dan hukuman seharusnya 

terjadi hanya jika ada kemauan bebas dan bermaksud 

melakukan pengrusakan.

The Mc.Naughton Rule ( + 1/2 negara bagian USThe Mc.Naughton Rule ( + 1/2 negara bagian US

Definisi kegilaan terdiri tiga elemen :

1. Terdakwa menderita dari “alasan cacat dari penyakit pikiran”.

2. Akibatnya, terdakwa tidak ‘mengetahui” tindakan alami dan 

kualitas yang telah ia lakukan

3. Penyelidikan diarahkan pada menentukan apakah terdakwa 

mengetahui “yang dilakukannya adalah salah”

Tes ini disebut dengan a cognitive test of insanity karena menekan

kan kualitas proses berfikir individu dan persepsi realitas kejahatan 



The Irresistible Impulse Standard 

Mengkritik McNaughton karena terlalu fokus pada pengetahuan 

kognisi terdakwa.  Jika terdakwa menunjukkan pengetahuan 

kognisi benar atau salah, ia tetap tidak bersalah karena alasan 

Kegilaan.  

The Durham Test

Mengkritik McNaughton karena fokus pada standar kognitif.  

Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan kriminalitasnya jika Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan kriminalitasnya jika 

tindakan pelanggarannya adalah hasil dari penyakit mental atau 

cacat berdasarkan kesaksian saksi ahli (psikiatri).  Hanya dipakai 

negara baggian New Hampshire.

The ALI Standard or Brawner Rule

Individu itidak bertanggungjawab terhadap perilaku kriminal jika 

saat beraksi adalah hasil dari penyakit mental atau cacat.  Penyakit 

mental  adalah  kejahatan berulang atau perilaku anti-sosial.



The Guilty but Mentaly Ill Verdict

Gabungan dari penykit mental terdakwa tetapi tetap menganggap 

mereka bersalah

PSYCHOLOGISTS’ ROLES IN INSANITY CASES

1. Assesment of Criminal Responsibility

2. Testifying as an Expert Witness

3. Ultimate-Isu Testimony

ASSESING COMPETENCYASSESING COMPETENCY

Psikolog forensik membantu menilai kompetensi terdakwa sebelum 

ke persidangan.  

Kompetensi berarti kemampuan terdakwa untuk memahami sifat 

dasar dan tujuan laporan pengadilan.

Competency to Plead Guilty

Competency to Stand Trial



- The Competency Screening Test (CST)

- The Competency Assesment Instrument (CAI)

- The Fitness Interview Test-Revised (FIT-R0

- Georgia Court Competency Test (GCCT)

- The MacArthur Competence Assesment Tool-Criminal Adjudication 
(Mac CAT-CA)

Competency of Juveniles

RISK ASSESMENT

Predicting Suicide

Predicting Danger to Others

MALINGERING




