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PENDAHULUAN 

Sebagaimana diketahui bahwa pcristiwa pidana itu adalah identik dcngan 

adanya kecentuan hukum yang dilanggar, yang mana juga kita kctahui hahwa pcristiwa 

pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut : 

I. Oengan cara menggunakan atau mcmakai unsur-unsur dari pcristiwa pidana itu 

s.:ndiri. 

2. Ocngan menyebutkan suatu lnialifikasi juridis tanpa menycbutkan unsur-unsur dari 

pcristiwa pidana. 

3. Merupakan gabungan ant.am unsur-unsur dcngan k"V>'lllifikasi juridis. 

Dimana dikctahui selanjutnya bahwa adapun W\Sur-unsur dari suatu peristiwa 

pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di Juar dari si 

pcmbuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si 

pcmbuat itu sendiri. 

Di sisi lainnya pcrputaran r.aman dari masa ke masa membawa kehidupan 

mayarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleb 

karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam pcrbuatan dalam kchidupan 

masyarakat. Sehingga dapat timbul suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan 

pidana dilarang karcna dianggap telab mclanggar ketentuan yang berlaku. 
' 

Didukung olch berbagai adanya kcbutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu 

saja mcnimbulkan suaru problem untuk mcnanggulangioya apabila kebutuhan tcrscbut 
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sangat sulit untuk dipenuhi. maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja 

membutuhkan suatu usaha. Dimana us:iha yang dilakukan dapat i.aja dengan melav.•Ji! 

hukum. 

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk rncmbuk:tikan kesalahan 

seseorang haruslah disclesaikan dcngan bukum yang berlaku. Demikian juga 

halnya meagenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak 

pidana penganiayaaa dengan cara kekerasan, telah diatur secara tegas dalam 

undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pcmcriksaan terscbut mulai dari 

tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya serta putusan pengadilan. 

Perkembangan ilmu pcngetahuan clan teknologi yang sangat pcsat pada 

saat sekarang mernbawa pcngaruh terhadap pola kehidupan dan pcrgaulan sosial 

yang dirasakaa oleh maausia semakin canggih clan kompleks, ha! ini rnemerlu.kan 

tatanan hu.kum yang dibarapkan dapat berperan penting dalam rnembcrikan 

petunjuk-petunju.k hidup mengenai apa yang boleh clan apa yang Lidak boleh 

dilakukan, dan disertai sanksi bagi yang melanggar tatanan hukum atau norma 

tersebut. Karena tidak jarang perkernbangaa clan pcrubahan yang terjadi 

memberikan akibat acgatif dan juga positif, yakni timbulnya kejahatan serta 

perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada aacaman yang membahayakaa 

serta mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal llli 
sering disebut oleh berl>agai pihak sebagai "crime is a shadow of civilization". 
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