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Apa Itu Psikopat Dan Ciri-cirinya 
Fujianto Chikafe, Mar 16, 2014. 
 

Akhir ini muncul sebuah berita pembunuhan sadis 
dan mengerikan yang membunuh salah satu 
mahasiswi perguruan tinggi, alasan yang paling 
kuat dan terdengar kabar adalah karena pelaku 
pembunuhan cemburu buta pada korban yang 
memang korban adalah mantan pacar nya si 
salah satu pelaku.  
 

Dan salah satu dugaan kuat bahwa Pelaku adalah 
Seorang yang PSIKOPAT, apa itu Psikopat? dan 
ciri cirinya nya bisa baca di bawah ini … 
 

Pengertian tentang Psikopat 
Psikopat secara harfiah berarti sakit jiwa. 
Psikopat tak sama dengan gila (skizofrenia/psikosis) karena seorang psikopat sadar sepenuhnya 
atas perbuatannya. 
 

Ciri Ciri Psikopat Secara UMUM  
1. Sering berbohong, fasih dan dangkal. 
2. Egosentris dan menganggap dirinya hebat. 
3. Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Meski kadang psikopat mengakui perbuatannya 

namun ia sangat meremehkan atau menyangkal akibat tindakannya dan tidak memiliki alasan 
untuk peduli. 

4. Senang melakukan pelanggaran di waktu kecil. 
5. Sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat. 
6. Kurang empati.  

Bagi psikopat, memotong kepala ayam dan memotong kepala orang tidak ada bedanya. 

7. Psikopat juga teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan perkelahian, jam tidur larut dan 
sering keluar rumah. 

8. Impulsif dan sulit mengendalikan diri.  
Tidak ada waktu bagi seorang psikopat untuk menimbang baik-buruknya tindakan yang akan 
mereka lakukan dan  

9. Mereka tidak peduli pada apa yang telah diperbuatnya atau memikirkan tentang masa depan. 
Pengidap juga mudah terpicu amarahnya akan hal-hal kecil,  

10. Mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik dan mudah menyerang orang hanya 
karena hal sepele. 

11. Tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan hal-hal demi kesenangan belaka. 
12. Manipulatif dan curang.  

Psikopat juga sering menunjukkan emosi dramatis, walaupun sebenarnya mereka tidak 
sungguh-sungguh (pandai bersandiwara).  

13. Mereka juga tidak memiliki tanggapan fisiologis yang secara normal diasosiasikan dengan 
rasa takut, seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering, tegang, ataupun 
gemetar. Pengidap psikopat tidak memiliki perasaan tersebut, karena itu psikopat seringkali 
disebut dengan istilah “dingin”. 

14. Hidup sbg parasit karena memanfaatkan orang lain utk kesenangan dan kepuasan dirinya. 
15. Biasanya sangat cerdas dan mungkin paling cerdas ketika dibandingkan dgn anak-anak yg lain. 
16. Biasanya banyak mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya dan marah jika orang lain 

menyalahkannya (merasa paling benar, dan biasanya anggapannya itu memang benar). 
17. Mengetahui sesuatu yang tidak diketahui.  

Biasanya banyak yang benar dan sangat sedikit sekali yang salah. 
18. Memiliki perkiraan dengan akurasi yang tinggi (perkiraannya jarang salah dan kebanyakan adalah 

benar atau benar semuanya). 
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