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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGHENTIAN 
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGALAMI 

GANGGUAN JIWA DALAM KUHAP 

LALU HARI PURNAMA WIRAWAN 

D1A013202 

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui proses  atau mekanisme  penanganan 
perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dan untuk 
mengetahui siapakah yang berwenang untuk memberhentikan perkara pidana terhadap pelaku 
yang mengalami gangguan jiwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil 
penelitian ini disimpulkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak jauh berbeda 
proses penanganan perkara pidananya  dengan orang pada umumnya  tetapi ada pengecualian 
terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa yang disertai dengan keterangan dari 
psikiatri untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses tuntutan 

Kata kunci : Gangguan jiwa, Pemeriksaan perkara pidana  

A JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL SUSPENSION OF CRIMINAL OF 
PROSECUTION OF PERPETRATORS WHO SUFFERED MENTAL DISODERS IN 

KUHAP 

ABSTRACT 

This study aims to determine the process or mechanism of criminal cases handling 
done by people who have mental disorders and to know who is authorized to dismiss criminal 
cases against perpetrators who experience mental disorders. The type of this research is 
normative legal research with the approach of legislation and conceptual approach. From the 
results of this study concluded that people who experience mental disorders are not much 
different process of handling criminal cases with people in general but there are exceptions to 
the perpetrators who have mental disorders accompanied by information from psychiatry to 
obtain legal certainty in the process of demands. 
 
Keywords: mental disorder, criminal case investigation
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I. PENDAHULUAN 

Penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana juga merupakan 

upaya untuk memberantas kejahatan. Kejahatan atau kekerasan terhadap orang-orang lemah 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan tehadap martabat kemanusiaan serta 

bentuk diskriminasi yang harus dihapus, terlebih terhadap orang yang mengalami gangguan 

jiwa atau memiliki keterbatasan baik dari segi fisik maupun mental. 

Bagi penderita cacat mental, diatur hak-haknya dalam Pasal 42 UU HAM yang 

berbunyi:1 

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak 
memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya 
negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat 
kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 

Dari Pasal 42 UU HAM sudah jelas bahwa orang yang mengalami usia lanjut, cacat 

fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan.Akantetapi pada kenyataanya 

masih banyak kita temukan seseorang yang mengalami gangguan jiwa berada 

dijalanan.Kitatidak bisa menyimpulkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut 

benar-benar mengalami ganguan jiwa dengan kasat mata saja tanpa didukung oleh ahli 

dibidangnya yaitu dokter.  

 Pada kasus pertama pada saat dia melakukan tindak pidana pada saat itu dia 

mengalami gangguan jiwa, pada kasus yang kedua ketika ada seseorang yang sudah jelas 

melakukan suatu tindak pidana dan pada saat itu dia melakukannya dalam keadaan sadar atau 

normal seperti biasanya sehingga orang tersebut dapat diperiksa dan diproses sesuai dengan 

aturan hukum yang sudah berlaku akan tetapi pada saat diperiksa dia mengalami gangguan 

                                                        
1http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52c808d73d54f/hak-asasi-penderita-gangguan-

jiwa.Diakses pada hari  selasa tanggal 17 januari 2017 jam 21.30 WITA. 
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jiwa. Pada kasus yang ketiga tidak jauh berbeda dengan kasus yang kedua, ketika pada saat 

itu ada seseorang secara sadar melakukan suatu tindak pidana dan perbuatannya tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan sehingga kasusnya tetap diproses sesuai aturan hukum yang 

berlaku akan tetapi pada saat menjelang putusan hakim seseorang tersebut mengalami 

gangguan jiwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)bagaimana  proses  atau  

mekanisme  penanganan dan  penghentian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

yang mengalami gangguan jiwa?, dan (2)siapakah yang  berwenang untuk memberhentikan  

perkara pidana terhadap  pelaku yang  mengalami  gangguan jiwa?. Tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini yaitu: (a).Untuk mengetahui proses  atau mekanisme  penanganan perkara 

tindak pidana yang dilakukan oleh orang yangmengalami gangguan jiwa dan untuk 

mengetahui siapakah yang berwenang untuk memberhentikan perkara pidana terhadap pelaku 

yang mengalami jiwa.(b).Manfaat yang diharapkan yaitu untuk dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambilan 

kebijakan khusunya dalam menangani masalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang 

mengalami gangguan jiwa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 

norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas,sebagai bahan 

hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana atas penjualan barang bajakan yang di 

lakukan oleh penyewa pusat perbelanjaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: a.Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan 

b.Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : (a).Sumber Bahan Hukumkepustakaan yaitu bahan 

yang diperoleh dari berbagai sumber berupa bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-

dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini, (b).Jenis bahan hukum yang 
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digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)Bahan Hukum Primer, 

(2).Bahan Hukum Sekunder, (3). Bahan Hukum Tersier. Tehnik/cara memperoleh bahan 

hukum dilakukan melalui, studi dokumen. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini 

menggunakan metode penafsiran.  
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II. PEMBAHASAN 

Proses Atau Mekanisme Penanganan Dan Penghentian Perkara Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa 

Penyidikan 

Pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan (kepolisian), ada dua rangkaian 

kegiatan pihak kepolisian, yaitu penyelidikan dan penyidikan.Mengenai pengertian 

penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi :2 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 
suatu pristiwa yang diduga sebagai  tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.  
 
Wewenang penyidik dari pejabat kepolisian terdapat dalam Pasal 7 KUHAP 

diterangkan bahwa :3 

1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf a karena 
kewajibannya mempunyai wewenang: 

(a) Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana; 
(b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditemukan kejadian; 
(c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 
(d) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan; 
(e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
(f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
(g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
(h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan 

pemeriksaan perkara; 
(i) Mengadakan penghentian penyidikan;   
(j) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bentanggungjawab.  

 
Penyidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh penyidik pembantu. 

Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi 

                                                        
2 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Psl 1 butir 5 
3Ibid. Psl 7 
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wewenang tertentu dapat melakukan  tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang 

ini.4 

Dalam tahap pemeriksaan tersangka berkaitan dengan penanganan tersangka yang 

jiwanya normal tidak jauh berbeda dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa 

atau tersangka yang berkelakuan abnormal. Menghadapi tersangka yang memiliki gangguan 

jiwa, Penyidik meminta bantuan dokter jiwa pada Rumah Sakit Jiwa setempat, untuk 

melakukan pemeriksaan (observasi) kejiwaan tersangka. 

Dilakukannya observasi sekurang-kurangnya 14 hari dan ternyata tersangka terbukti 

mengalami gangguan jiwa, maka di keluarkan surat keterangan oleh dokter jiwa yang 

menyatakan bahwa tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa. Surat keterangan tersebut 

di atas digunakan untuk merekomendasi penyidik untuk menerbitkan SP3 dalam gelar 

perkara. Hal ini sesuai dengan pendapat Moeljatno sebagai berikut :5 

“bahwa orang gila tanpa disangka-sangka menyerang seorang lain dan memukulinya 

hingga babak belur. Di sinipun orang gila tadi tidak diajukan ke muka hakim pidana, 

tetapi dikirim ke Rumah Sakit Jiwa.” 

Di samping itu, penyidik juga berhak mendatangkan seorang ahli atau psikiater dalam 

proses gelar perkara dengan tujuan menentukan apakah pada saat melakukan tindak pidana 

keadaan jiwa tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak. 

Terdapat kemungkinan pada setiap penyidikan perkara pidana penyidik menemukan 

jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi demikian, 

penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. Kewenangan tentang 

penghentian penyidikan diatur di dalam Pasal 7 huruf i KUHAP dan merujuk kepada Pasal 

109 Ayat 2 KUHAP tentang alasan-alasan dilakukanya penghentian penyidikan, namun 

KUHAP tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan 

                                                        
4Ibid. Psl 10 
5Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 168 
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melainkan hanya memberikan perumusan tentang penyidikan saja. Selain itu, pengaturan 

tentang tata cara  penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas 

sedangkanmengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap. 

Menurut pendapat penyusun dari uraian di atas, soal penghentian penyidikan dapat 

diketahuisecara teoritis bahwa orang gila yang melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan 

ke muka hakim atau dengan kata lain penyidik harus menghentikan penyidikan atas diri 

tersangka, sedangkan secara yuridis formal yaitu KUHAP Pasal 109 Ayat 2 di atas tidak 

termasuk alasan untuk penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang 

mengalami gangguan kejiwaan, dengan demikian hal tersebut semakin menegaskan bahwa 

penyidik kepolisian tidak berwenang melepaskan pelaku tindak pidana yang diduga 

mengalami gangguan kejiwaan, walaupun sudah nyata-nyata atas permintaan penyidik 

kepada dokter jiwa bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan. 

Tahap penuntutan 

Berdasarkan Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

hal-hal yang dapat menghapus hak menuntut dan menjalankan pidana adalah sebagai berikut: 

1) Karena nebis in idem, 2) Karena tersangka meninggal dunia, atau 3) Karena perkara 

pidana telah daluwarsa. 

Penyusun berpendapat bahwa ketika ditahap penuntutan dan pada saat itu terdakwa 

mengalami gangguan jiwa dengan mengacu pada Pasal 76 KUHP sampai dengan Pasal 78 

KUHP, maka terdakwa yang mengalami gangguan jiwa tidak mengugurkan atau 

menghapusnya penuntutan. Apabila masa daluarsanya perkara pidana yang telah diperbuat 

oleh terdakwa yang mengalami gangguan jiwa tersebut sudah masuk dalam masa daluarsanya 

maka dengan sendirinya tidak dapat dilakukannya penuntutan yang sesuai diatur dalam Pasal 

78 KUHP 
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Tahap Pemeriksaan Di Pengadilan 

Setelah selesai di tahap penyelidikan dan penyidikan maka dilanjutkan ke tahap 

penuntutan yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah seorang jaksa atau penuntut 

umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, antara lain untuk 

bertindak sebagai penuntut umum yaitu untuk melakukan penuntutan. 

Setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau dikenal dengan istilah P.21, jaksa 

yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat sebagai penuntut umum membuat 

surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 152 

KUHAP Ayat 1 yang berbunyi :6 

Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat 
bahwa perkara itu termasuk wewenangannya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang 
akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari 
sidang. 

 
Dari penjelasan Pasal 152 KUHAP di atas, maka dapat ditetapkan hari sidang dan 

penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan, sehingga pada saat proses 

pemeriksaan di persidangan hakim menanyakan keadaan baik secara jasmani dan rohani 

apakah ia siap mengikuti sidang sebagaimana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

Pada saat hakim menanyakan terdakwa apakah dalam keadaan sehat dan terdakwa 

menjawab dalam keadaaan sehat maka sidang siap dilanjutkan sebagaimana mestinya, tetapi 

ketika sebaliknya terdakwa tersebut dalam keadaan kurang sehat dan tidak bisa mengikuti 

sidang maka hakim memerintahkan agar sidang ditunda 7 (tujuh) hari kedepan dan pada saat 

sidang sudah dimulai lagi tetapi terdakwa masih dalam keadaan sakit maka akan diperiksa 

oleh dokter, dari hasil keterangan dokter tersebut bahwa terdakwa tersebut didiaknosa 

mengalami gangguan jiwa maka hakim memerintah menempakatkan dia kedalam rumah sakit 

jiwa.  
                                                        

6Ibid, Psl. 152 ayat 1 KUHAP 
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Apabila proses persidangan dilanjutkan kembali, hakim harus mempertimbangkan 

keadaan jiwa terdakwa yang diuraikan secara jelas dan lengkap oleh jaksa penuntut umum 

dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya serta fakta di persidangan. Dari hasil surat 

tuntutan jaksa dan berdasarkan fakta di persidangan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa 

mengalami gangguan jiwa, maka hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan 

hukum terhadap terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang 

berbunyi :7 

Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit 
berubah akal, tidak boleh di hukum. 

 
Dari penjelasan Pasal 44 Ayat 1 KUHP, karena kurang sempurnanya akal terdakwa 

atau karena sakit berubah akal, maka hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu 

memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan seorang ahli jiwa (dokter jiwa) 

untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya tentang keadaan jiwa terdakwa, 

jika ternyata menurut keterangan ahli jiwa (dokter jiwa) terdakwa benar-benar mengalami 

gangguan jiwa, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana. 

Hal ini sesuai dengan adigium yang tidak tertulis yaitu asas kesalahan bahwa tiada 

seorangpun yang dapat dihukum, tanpa ada kesalahan. 

Dalam hal ini terdakwa tidak dapat memahami arti yang nyata dari perbuatannya serta 

tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan terdakwa tidak 

dapat menentukan kehendaknya, sehingga terdakwa dikategorikan tidak mampu bertanggung 

jawab. 

Mengenai tidak mampu bertanggung jawab, Moeljatno menyimpulkan sebagai berikut 

:8 

                                                        
7Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Psl. 44 ayat 1KUHP 
8Moeljatno,Op.Cit, hlm.178-179 
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1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 
buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, 2. Kemampuan untuk 
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya 
perbuatan tadi, yang pertama merupakan factor akal (intellectual factor) yaitu 
dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak,  

2. yang kedua adalah factor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat 
menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan 
dan mana yang tidak.  

 
Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penyusun terdakwa termasuk orang yang 

tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruk perbuatannya 

dan oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai kesalahan sehingga tidak dapat dihukum. 

 

Kewenangan Untuk Memberhentikan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Mengalami 

Gangguan Jiwa 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa ada 3 (tiga) komponen penegak hukum 

yang melakukan proses penanganan tindak pidana, yaitu: pihak kepolisian sebagai penyidik, 

kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengadilan sebagai instansi yang mengadili. 

Apabila dilihat kewenangan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, maka 

kepolisian merupakan satu-satunya penyidik setelah berlakuknya Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu undang-undang memberi kewenangan 

kepada penyidik kepolisian untuk menghentikan penydidikan, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 huruf i KUHAP dan merujuk pada Pasal 109 Ayat 2 KUHAP. 

Dalam ketentuan Pasal 109 Ayat 2, tidak dicantumkan orang yang mengalami 

gangguan jiwa (gila), hanya saja mengatur sebagai alasan penghentian penyidikan, sehingga 

penyidik menghadapi dilema dalam memeriksa dan memproses orang yang sakit jiwa (gila), 

kalau pemeriksaan dilanjutkan, penyidik mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dalam 

mengajukan pertanyaan jadi proses verbal tidak bisa lengkap, sedangkan bila dihentikan 

penyidikan, tidak ada aturan undang-undang yang membolehkannya ketika terdakwa dalam 

mengalami gangguan jiwa. 
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Menurut penyusun dari semua uraian di atas, soal penghentian penyidikan dapat 

diketahui bahwa penghentian penyidikan tidak dilakukan dalam hal pelaku tindak pidana 

yang mengalami gangguan jiwa, dengan demikian hal tersebut semakin menegaskan bahwa 

penyidik kepolisian tidak berwenang melepaskan pelaku tindak pidana yang diduga 

mengalami gangguan jiwa melainkan hakimlah yang berwenang untuk menentukan apakah 

pelaku mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan bukti-bukti yang ada melalui pemeriksaan 

di pengadilan.  

Penyidik kepolisian tidak berwenang untuk melepaskan pelaku yang diduga 

mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini karena melepaskan pelaku yang diduga mengalami 

gangguan jiwa bukan merupakan alasan dilakukannya penghentian penyidikan, yang berhak 

menentukan pelaku tindak pidana itu mengalami gangguan kejiwaan tersebut tidak dapat 

dihukum adalah hakim pada persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada, salah satunya 

dengan mendengar keterangan ahli jiwa yang berdasarkan kewenangannya memberikan 

keterangan di bawah sumpah.  

Kewenangan jaksa untuk menghentikan perkara ketika dihadapkan dengan seseorang 

atau tersangka yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dilakukan, namun jaksa tetap 

melakukan proses penanganan perkara terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa 

dengan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk diproses karena hanya 

hakimlahyang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah tersangka tersebut 

mengalami gangguan jiwa atau tidak dengan melakukan proses pemeriksaan perkara di 

persidangan. 

Untuk menentukan apakah perkara tersebut dilanjutkan sampai putusan ataukah 

perkara tersebut dihentikan, maka hakim harus memerintahkan kepada jaksa penuntut umum 

untuk menghadirkan seorang ahli jiwa untuk memberi keterangan bahwa benar atau tidak 

terdakwa mengalami sakit jiwa.   
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Dari semua uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara yuridis formal atau 

menurut KUHAP baik polisi sebagai penyidik maupun jaksa sebagai penuntut umum tidak 

mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang 

mengalami gangguan jiwa (gila), sekalipun mereka terlibat langsung dalam proses 

penanganan perkaranya. Dalam hal ini, hakim yang memiliki kewenangan untuk 

menghentikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan 

jiwa. 
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III.PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas , maka simpulan sebagai berikut : (1)Ada pengecualian 

yang dilakukan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa tersebut, apabila dalam 

pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan 

pelaku terbukti mengalami gangguan jiwa yang disertai dengan keterangan dari psikiatri 

maka proses atau perkara dapat dihentikan dengan persetujuan lembaga yang terkait.(2) Yang 

berwenang menghentikan perkara pidana ketika pelakunya mengalami gangguan jiwa adalah 

lembaga yang terkait dimana dia mengalami ganguan jiwa akan tetapi kepolisian dan jaksa 

hanya dapat memberhentikan perkara pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami 

gangguan jiwa dan menyerahkan ke rumah sakit jiwa untuk diobati sampai dia sembuh 

kembali untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya, tetapi hanya hakimlah yang dapat 

memutuskan dia bersalah atau bebas dari tuntutan hukum. 

Saran 

Penyusun menyarankan : (1) Penyidik dan jaksa harus melakukan pemeriksaan 

kesehatan secara menyeluruh kepada orang yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut 

untuk menentukan apakah orang tersebut dengan benar mengalami gangguan jiwa atau hanya 

berpura-pura, hal tersebut harus disertai dengan keterangan ahli yaitu dokter ahli jiwa agar 

mendapatkan kepastian hukum. (2) Pemerintah seharusnya secepatnya mengesahkan 

RUUKUHP yang mengatur lebih jelas tentang penghentian perkara pidana baik di tingkat 

penyidikan maupun di tingkat penuntutan agar mendapatkan kepastian hukumterhadap orang 

yang mengalami gangguan jiwa. 
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