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TUGAS – 1
ANALISIS KASUS
Psikologi Forensik
9 Februari 2021
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Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok dengan cara
diundi. Tiap kelompok beranggotakan 4 orang.
Total 27 kelompok; ada 2 kelompok yang
beranggotakan 3 orang
Topik:
1. Kasus Setya Novanto (klp 1-4)
2. Kasus penyelidikan di kepolisian (klp 5-8)
3. Kejaksaan stop penuntutan kasus pencurian
(klp 9-12)
4. Saksi suatu peristiwa (klp 13-16)
5. Pembunuhan Wayan Mirna Salihin (klp 17-20)
6. Kasus diversi (klp 21-24)
7. Percobaan bunuh diri di Rutan (klp 25-27)
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Tugas
1. Jelaskan kata-kata yang merupakan

bagian dari sistem hukum di Indonesia.
2. Psikologi dapat berperan dalam kasus
tersebut sebagai apa? Jelaskan
sumbernya.
3. Tuliskan peraturan hukum yang wajib
dipahami oleh tim psikologi.
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Pelaporan dan presentasi
• Laporan dalam bentuk PPT (max. 5 slide)
• Hasil diskusi kelompok dikumpulkan ke
asisten tgl 12 Februari 2021 maksimal jam
16.00.
• Presentasi tugas masing-masing kelompok
@ 10 menit dilakukan pada minggu ke-2
perkuliahan (16 Februari 2021).
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TUGAS - 2
RESUME JURNAL
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Resume Jurnal
Tugas mencari jurnal dengan kriteria:
- berbahasa Inggris
- jurnal penelitian (bukan artikel atau
review penelitian)
- minimal diterbitkan tahun 2014
Kata kunci: forensic psychology
Pembagian kelompok sama dengan
Tugas-1.
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Topik penelitian:
1. child abuse (2 kelompok: 1-2)
2. women abuse (2 kelompok: 3-4)
3. witness/eyewitness (2 kelompok: 5-6)
4. expert witness (2 kelompok: 7-8)
5. youth/juvenile diversion (3 kelompok: 9-11)
6. prison/rehabilitation/correction/incarceration
(3 kelompok: 12-14)
7. criminal profiling (3 kelompok: 15-17)
8. psychological autopsy (3 kelompok: 18-20)
9. psychological assessment:
a. malingering (2 kelompok: 21-22)
b. stand trial (2 kelompok: 23-24)
c. insanity (3 kelompok: 25-27)
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Ketentuan
• Jurnal dikirim via email kepada asisten untuk
dikonsultasikan ke dosen maks tgl 12 februari
2021, tgl 16 Februari 2021 sudah fix.
Setelah OK → buat resume dalam bentuk PPT
(max 5 slide), isi: masalah (latar belakang),
metode penelitian, hasil dan bahasan.
• PPT + jurnal dikirim paling lambat hari Minggu,
21 Februari 2021 ke asisten.
• Presentasi pada minggu ke-3 (23/02/2021), ke4 (02/03/2021), minggu ke-5 (09/03/2021),
minggu ke-6 (16/03/2021) dan minggu ke-7
(23/03/2021).
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UTS

RESUME LESSON LEARNED
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Setiap mahasiswa mengirimkan resume lesson
learned terkait dengan semua penelitian dari
jurnal yang telah dipresentasikan minggu ke 3-7.
Isi:
- Definisi sesuai dengan topik penelitian
- Tema penelitian
- Metode penelitian
- Hasil penelitian
Setiap hari Jumat dimulai sejak minggu ke 3
perkuliahan, setiap mahasiswa diminta
mengirimkan lesson learned dari semua
penelitian yang telah dipresentasikan (total 27
penelitian) ke asisten.
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