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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu…”1

1

Moh. Rifai, Alquran dan Terjemahnya, Semarang: CV. Wicaksana, 1991
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ABSTRAK
Dewasa ini pada zaman sekarang ini, pembuktian dalam hukum acara
pidana dikenal yang digunakan adalah pembuktian negatif yaitu pmbuktian yang
menggunakan beberapa alat bukti, seperti; surat, saksi, dengan kimia forensik,
biologi forensik, psikologi forensik dan sebagainya, yang menjadi topik disini
adalah hipnosis forensik. Dari hal ini muncul berbagai pendapat dari yang
melarang dan memperbolehkan, yang memprbolehkan disini dengan catatan
bahwa hipnosis forensik ini adalah sebuah ilmu keilmiahan yang tidak berbau
syirik, klenik dan lain-lain, namun hal ini sayangnya belum diatur dalam KUHAP.
Hipnotis merupakan lompatan hukum yang patut untuk diaplikasikan dalam
penyelesaian hukum di Indonesia sebagai optimalisasi ilmu bantu hukum di
bidang psikologi.
Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Hipnosis Forensik Sebagai Metode Pembuktian Dalam Tindak Pidana yang
bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai (1) Bagaimana metode
pembuktian (2) Bagaimana tanggapan Hukum Islam terhadap hipnosis forensik
sebagai metode pembuktian.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif-analitik, yaitu
penelitian yang memaparkan suatu masalah tentang tinjauan hukum Islam
terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian dalam tindak pidana yang
dianalisis memakai analisa deduktif yang diinterpretasikan dan kemudian
disimpulkan. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library
research) yang meliputi dokumentasi, membaca, menelaah buku-buku/kitab dan
kaidah-kaidah hukum normatif.
Hasil penelitian ini pertama, Metode pembuktian hipnosis forensik, pada
dasarnya dalam metode pembuktian hipnosis forensik adalah sebuah
pengaplikasian ilmu kedokteran dalam bidang ilmu psikologi yang bersifat ilmiah,
rasional dan logis, dan merupakan pengembangan dan manajemen fungsi otak
kanan dan otak kiri, hipnosis forensik tidak diterapkan bagi seseorang yang sudah
berstatus sebagai tersangka dan terdakwa. Hipnosis forensik hanyalah prosedur
bantuan dan bukan sebagai pengganti proses investigasi dalam keseluruhan proses
penyidikan. Yang kedua, Tanggapan hukum Islam terhadap hipnosis forensik
sebagai metode pembuktian, pada dasarnya hukum Islam sangat melarang adanya
praktek syirik yang ada pada hipnosis forensik dan dalam beberapa jenis hipnosis
seperti praktek perdukunan, gendam, dan sirep maupun bantuan jin. Hipnosis
modern bersifat teknik, skill, ilmiah dan bertumpu pada sugesti, sedangkan
hipnosis tradisional bersifat magis dan bertumpu pada kekuatan energi. Antara
hipnosis klasik/tradisional (magis) tidak terkait dengan hipnosis modern. Dalam
aplikasi hipnosis forensik hipnotist tidak mencari akar masalah namun berusaha
menggali data yang ada dalam pikiran bawah sadar subjek dengan menggunakan
age regression ke spesific event. Maka dari itu untuk tanggapan hukum Islam
metode hipnosis forensik disini adalah tergantung dari penggunaan dan
pemanfaatan dari pihak-pihak yang terkait untuk mengaplikasikan metode tersebut
sebagai pembuktian dalam perkara pidana.
Keyword: pembuktian, hukum Islam, forensic hypnosis
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