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Pendahuluan

� Salah satu faktor pendukung keberhasilan 

polisi menyelesaikan suatu kasus adalah 

kehadiran saksi mata.

Tugas saksi mata belum selesai walau � Tugas saksi mata belum selesai walau 

pelaku kejahatan sudah tertangkap, tetapi 

harus berperan juga di persidangan



Cont…

� Pemberian kesaksian berkaitan dengan 

recall memory saat peristiwa berlangsung

� Error yang terjadi saat pengumpulan 

informasi dari saksi mata � kesalahan informasi dari saksi mata � kesalahan 

penarikan kesimpulan � mengarah pada 

pelaku kejahatan yang salah



Peran Psikolog Forensik

Mengurangi tingkat error yang terjadi selama proses 
pemberian kesaksian.

Tujuan: identifikasi produk dari memori dan bukan produk 
dari prosedur identifikasi polisi.dari prosedur identifikasi polisi.

�Fokus pada peningkatan keakuratan memory 
para saksi mata. 

Pemberian kesaksian dipengaruhi oleh:

reasoning process, suggestibility dan social influence, 
self confidence, authoritarian submission dan conformity



� Memory testimony dan Memory ??

MT: pernyataan saksi mata yang direcall dari 

pengalaman sebelumnya. Pernyataan ini 

tidak semata-mata dipengaruhi oleh proses 

memory saja.memory saja.



System Variables VS Estimator Variables

SV: prosedru yang digunakan polisi dan 

penegak hukum lainnya dalam sistem 

peradilan (ex; tipe pertanyaan yang 

digunakan polisi, susunan foto2 yang 

disajikan, ada/tidak rekaman video disajikan, ada/tidak rekaman video 

prosedur tsb)

EV: variabel yang tidak dapat dikontrol oleh 

sistem peradilan (ex; lingkungan, within 

the person variable.



Improper Police Procedures

� Konstruksi pertanyaan yang diajukan kurang 

baik

� Memperbolehkan seorang saksi mendengarkan 

kesaksian yang lainnyakesaksian yang lainnya

� Membuat catatan yang salah serta tidak 

merekam kesaksian

� Tidak mampu menggunakan teknik memory 

interview sesuai dengan teorinya

� Penyidik kurang terlatih



Faktor lainnya

� Kondisi saksi mata (fisik dan mental)

� Motivasi penegak hukum



Gambaran teknik interview yang biasa 
digunakan polisi

� Kurang mampu memberi instruksi interview 

yang tepat � kurang terlatih

� Interview content 

Error yang umum terjadi

- Menginterupsi uraian saksi mata

- Terlalu banyak pertanyaan yang short-answer

- Pertanyaan yang tidak relevan



Cont…

� Gagal mengenali dinamika interview

- tidak sensitif terhadap situasi yang 

dirasakan saksi mata

- tidak sensitif terhadap error pada 

interview tsb.



Cara meningkatkan akurasi yang 
diberikan saksi mata

� Memberi jarak waktu pada tiap pertanyaan

� Re-create situasi terjadinya peristiwa 

� Ajukan pertanyaan khusus� Ajukan pertanyaan khusus

� Sifat interview: witness center

� Be Sensitif


