
BAB I 

PENDAHULUAN 

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang 

.Hukum pidana (KUHP) pada dasamya merupakan upaya pcmbentukan undang

undang untuk membedakan antarajenis tindak pidana yang satu deogan yang lain. 

Penggolongan jenis tindak pidana tersebut tcrasa sangat urgant. mengingat begitu 

banyaknya tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana). 

Secara prinsip pcnggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP (Kitab 

Undang-Uodang Hukwn Pidana) berdasarkan pada kepeotingan hukum yang 

dilindungi.1 Atas dasar kepentingan hukum yang ingin dilindungi tersebut dikenal 

berbagai golongan tindak. pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang 1 lukum 

Pidana) yaitu, tindak pidana terhadap harta benda atau hart:i kekayaan, tindak 

pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap kehonnatan, dan tindak pidana 

terhadap badan atau tubuh. 

Salah satu perbuatan pidana terhadap harta benda atau harta kckayaan, 

pidana lerhadap nyawa, pidana terhadap kchormatan dan pidana terhadap badan 

atau tubuh adalah perbuatan pidana pcnganiayaan yang langsung menyerang 

tubuh orang atau langsung berhubungan langsung keorang yang ditujinya yaitu 
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tubuh orang. Dimana "Penganiayaan adalah : Sengaja menyebabkan pemsaan 

tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau Iuka terbadap orang la in". 2 

Perbuatan pidana penganiayaan pada umumnya mengakibatklln rasa sakit 

hati, Iuka , pennusuhan dan balas dendam dan yang memungkinkan terjadinya 
> 

suatu kebiasaan untuk bertindak sendiri, di mana hal ini adalah merupakan salah 

satu faktor yang menimbulkan perbuatan pidana penganiayaan. 

Di samping faktor balas deodam, masih banyak lagi faktor-faktor lain 

yang menimbulkan perbuatan pidana peoganiayaan yang mengakibatkan matinya 

orang atau hilangnya jiwa orang, maka deogan sendirinya banyak juga timbul 

perbuatan pidana pcnganiayaan didalam masyarakat. Perbuatan pidana 

pcoganiayaao tersebut memerlukan peoyelesaian dari pihak penguasa melalui 

Kep0lisai an, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. 

Penulis dalam ha! ini mencoba memberikan penjelasan meogenai tindak 

pidana tcrhadap badan atau tubuh yaitu. tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian dan bagaimaoa proses berjalannya hukum dalam 

menyelesaikan perkara tindak pidaoa penganiayaan yang mengakibatkan 

kematian, dan apa peoyebab terjadioya pengaoiayaan terscbut. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyelesaiao kasus perkara 

penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bahwa tidak lari pada ilrnu 

pengctahuan tentang tujuan umum dari hukwn acara pidana yang rnana 

merupakan mcocari dan mencmukan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran 
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