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1. MASA AWAL1. MASA AWAL

J.McKeen CattelJ.McKeen Cattel percayapercaya kekuatan pengaruh sugesti terhadap kekuatan pengaruh sugesti terhadap 

sensasi dan persepsisensasi dan persepsi.  .  William SternWilliam Stern dan dan F.V.Liszt menemukan F.V.Liszt menemukan 

bahwa bertambahnya ketidakakuratan terjadi ketika kegairahan bahwa bertambahnya ketidakakuratan terjadi ketika kegairahan 

dan ketegangan dan ketegangan indivivu indivivu meningkat. Stern dan Liszt meningkat. Stern dan Liszt mmenyimenyim--

pulkan bahwa ‘emosi mengurangi keakuratan mengingat’.pulkan bahwa ‘emosi mengurangi keakuratan mengingat’.

2. MUNSTERBERG : PSIKOLOG FORENSIK AMERIKA PERTAMA2. MUNSTERBERG : PSIKOLOG FORENSIK AMERIKA PERTAMA

Munsterberg,psikolog jerman yang hijrah ke US dan dikenal Munsterberg,psikolog jerman yang hijrah ke US dan dikenal 

sebagai bapak psikologi terapan, pada tahun 1909 mencoba sebagai bapak psikologi terapan, pada tahun 1909 mencoba 

meyakinkan publik bahwa ilmu psikologi dapat dipakai meyakinkan publik bahwa ilmu psikologi dapat dipakai 

dibidang pendidikan, industri,periklanan,musik, seni, dan juga dibidang pendidikan, industri,periklanan,musik, seni, dan juga 

hukum. hukum. 



3. AWAL PSIKOLOG DALAM PERADILAN KRIMINAL3. AWAL PSIKOLOG DALAM PERADILAN KRIMINAL

Tahun 1909, psikolog klinis Grace M.Fernald bekerja dengan Tahun 1909, psikolog klinis Grace M.Fernald bekerja dengan 

psikiater William Healy membuka klinik pertama yang dirancang psikiater William Healy membuka klinik pertama yang dirancang 

untuk narapidana Anak, untuk narapidana Anak, The Juvenile Psychopatic InstituteThe Juvenile Psychopatic Institute. . 

Institut ini dibangun untuk mendiagnosa anakInstitut ini dibangun untuk mendiagnosa anak--anak bermasalah.anak bermasalah.

4. AWAL PSIKOLOG DALAM RUANG PERADILAN4. AWAL PSIKOLOG DALAM RUANG PERADILAN

Awal tahun 1920an, merupakan tahun dimana psikolog US Awal tahun 1920an, merupakan tahun dimana psikolog US Awal tahun 1920an, merupakan tahun dimana psikolog US Awal tahun 1920an, merupakan tahun dimana psikolog US 

diakui boleh berperan sebagai saksi ahli dalam ruang diakui boleh berperan sebagai saksi ahli dalam ruang 

pengadilan.  Hasil penelitian eksperimental pada persepsi visual pengadilan.  Hasil penelitian eksperimental pada persepsi visual 

mulai diterima secara rutin sebatas tidak melanggar teritori ilmu mulai diterima secara rutin sebatas tidak melanggar teritori ilmu 

kedokteran, dokter dan psikiater, yang secara rutin memberikan kedokteran, dokter dan psikiater, yang secara rutin memberikan 

kesaksian dalam kasuskesaksian dalam kasus--kasus kriminal.  kasus kriminal.  



Cont…Cont…

5. PSIKOLOG DAN SEKOLAH HUKUM5. PSIKOLOG DAN SEKOLAH HUKUM

William M.Marston, bapak psikologi forensik amerika, William M.Marston, bapak psikologi forensik amerika, 
1917 menemukan bahwa terdapat hubungan positif 1917 menemukan bahwa terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara tekanan darah dan kebohongan, yang signifikan antara tekanan darah dan kebohongan, yang signifikan antara tekanan darah dan kebohongan, yang signifikan antara tekanan darah dan kebohongan, 
yang mendasari munculnya polygraph.yang mendasari munculnya polygraph.



WHAT IS FORENSIC PSYCHOLOGY ? WHAT IS FORENSIC PSYCHOLOGY ? 

It is both (a).the research endeavor that examines aspect of  It is both (a).the research endeavor that examines aspect of  
human behavior directly related to the legal  process, and (b). human behavior directly related to the legal  process, and (b). 
the professional practice of  psychology within or in consultation the professional practice of  psychology within or in consultation 
with a legal  system that encompasses both criminal and civil with a legal  system that encompasses both criminal and civil 
law and the numerous areas where they interact.law and the numerous areas where they interact.

Forensic psychology refers broadly to the production and Forensic psychology refers broadly to the production and 
application of psychologycal knowledge to the civil and criminal application of psychologycal knowledge to the civil and criminal 
justice systems.justice systems.justice systems.justice systems.

Contoh psykolog forensik dalam kenyataan :Contoh psykolog forensik dalam kenyataan :
1. Theodore H.Blau.  Psikolog klinis praktek pribadi, juga sebagai 1. Theodore H.Blau.  Psikolog klinis praktek pribadi, juga sebagai 

konsultan di kepolisian, membantu polisi dan dokter dalam konsultan di kepolisian, membantu polisi dan dokter dalam 
menentukan penyebab kematian seseorang (bunuh diri  atau menentukan penyebab kematian seseorang (bunuh diri  atau 
dibunuh)dibunuh)



Cont…Cont…

2.2. Ericka B. Gray, psikolog dan mediator dalam memecahkan per Ericka B. Gray, psikolog dan mediator dalam memecahkan per 

soalan hukum sebelum dibawa ke pengadilan.soalan hukum sebelum dibawa ke pengadilan.

3. Joy Stapp,spesialisasi konsultan peradilan sebuah perusahaan 3. Joy Stapp,spesialisasi konsultan peradilan sebuah perusahaan 

(kasus perdata bukan pidana)(kasus perdata bukan pidana)(kasus perdata bukan pidana)(kasus perdata bukan pidana)

4. Margaret Coggins, sebagai kepala penelitian perilaku di agen 4. Margaret Coggins, sebagai kepala penelitian perilaku di agen 

rahasia US. Meneliti kecenderungan perilaku kriminalitas, rahasia US. Meneliti kecenderungan perilaku kriminalitas, 

mengancam atau tidak.mengancam atau tidak.

5. Richard Frederick, psikolog penjara. Mengevaluasi ompetensi 5. Richard Frederick, psikolog penjara. Mengevaluasi ompetensi 

narapidana, mengukur kepribadian dan karakteristik serta narapidana, mengukur kepribadian dan karakteristik serta 

membuat rekomendasi tritmen.membuat rekomendasi tritmen.



THE PROMISE AND THE PROBLEMS OF THE PROMISE AND THE PROBLEMS OF 
FORENSIC PSYCHOLOGYFORENSIC PSYCHOLOGY

Pelatihan dan pengalaman masa lalu berbeda Pelatihan dan pengalaman masa lalu berbeda 
bergantung pada bergantung pada 
peran psikolog. peran psikolog. 
��PPsikolog forensik yang menangani hak asuh anak sikolog forensik yang menangani hak asuh anak 

berlatar belakang psikologi klinis dan memiliki berlatar belakang psikologi klinis dan memiliki 
pelatihan psikoterapi sebelum memfokuskan pada pelatihan psikoterapi sebelum memfokuskan pada pelatihan psikoterapi sebelum memfokuskan pada pelatihan psikoterapi sebelum memfokuskan pada 
hak asuh anak.  hak asuh anak.  

��Psikolog forensik yang bekerja tetap di penjara juga Psikolog forensik yang bekerja tetap di penjara juga 
harus mendapat pelatihan psikologi klinis dengan harus mendapat pelatihan psikologi klinis dengan 
konsentrasi lebih kepada Psikopatologidan konsentrasi lebih kepada Psikopatologidan 
penggunaan tes dan asesmen lainnya  untuk penggunaan tes dan asesmen lainnya  untuk 
mengukur kompetensi dan malengering.  mengukur kompetensi dan malengering.  



Cont…Cont…

�� Kegiatan dan peran psikolog forensik lainnya : Kegiatan dan peran psikolog forensik lainnya : 

saksi ahli; profil saksi ahli; profil 

kriminal; seleksi polisi; penggunaan hipnosis kriminal; seleksi polisi; penggunaan hipnosis 

dalam investigasi dalam investigasi dalam investigasi dalam investigasi 

kriminal; evaluasi kewarasan dan kompetensi kriminal; evaluasi kewarasan dan kompetensi 

mental mental �� mengarah pada pelatihan psikologi mengarah pada pelatihan psikologi 

klinis dan konseling.  klinis dan konseling.  



Ilmu Hukum : berhubungan dengan moralitas, nilaiIlmu Hukum : berhubungan dengan moralitas, nilai--

nilai sosial, kontrol sosial, dan nilai sosial, kontrol sosial, dan 

pembenaran dari penerapan pembenaran dari penerapan 

keyakinan/nilai abstrak  ke dalam keyakinan/nilai abstrak  ke dalam 

THE CONFLICT BETWEEN PSYCHOLOGY AND THE CONFLICT BETWEEN PSYCHOLOGY AND 

THE LAWTHE LAW

keyakinan/nilai abstrak  ke dalam keyakinan/nilai abstrak  ke dalam 

dalam kasus khususdalam kasus khusus

Ilmu Sosial :  berhubungan dengan pengetahuan, Ilmu Sosial :  berhubungan dengan pengetahuan, 

kebenaran, mendapatkan kebenaran, mendapatkan 

keyakinan/nilai absrak dari kasus keyakinan/nilai absrak dari kasus 

khususkhusus



The Legal System’s Reliance on Intuition Over The Legal System’s Reliance on Intuition Over 

EmpericismEmpericism

Psikolog dilatih untuk mendapatkan jawaban ttg perilaku Psikolog dilatih untuk mendapatkan jawaban ttg perilaku 

manusia melalui pengumpulan datamanusia melalui pengumpulan data��observasi (reliability observasi (reliability 
& replicability& replicability& replicability& replicability



Psikologi Forensik di Indonesia

� Semakin banyak permasalahan di masyarakat yang 

menuntut psikologi forensik untuk memberikan 

sumbangan penyelesaian, namun pengembangan 

psikologi forensik sendiri di tanah air masih lamban. 

� Banyaknya istilah untuk menggambarkan peran 

psikolog di sistem hukum memunculan kebingungan 

sehingga pada Desember 2007, HIMPSI membuat 

kesepakatan membentuk komunitas psikologi forensik 

di Indonesia dengan nama Asosiasi Psikologi Forensik 

Indonesia (APSIFOR).  Asosiasi ini melakukan Kongres 

I di Surabaya pada tahun 2008



Peran Psikolog Forensik (HIMPSI)

1. Ilmuwan

2. Praktisi

- Wawancara pada pelaku, korban, dan saksi

- Pengadilan (saksi ahli, memberi masukan 

pada pengacara)

- Lembaga Pemasyarakatan (asesmen dan 

ntervensi narapidana)


