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Abstrak 

Penganiayaan adalah is1ilah yang digunakan KUHP untu� tindak pidana 
tcrhadap tubuh. Namun KUI IP sen<l1ri tidak memuat arti penganiayaan ter<cbuL Dalam 
kamus besar Bahasa Indonesia arti pcnganiayun adalah: "perlakuan yang scwenang
wenang�. Pengenian )-atlg dimuat dalam kamus besar Bahru.a Indonesia adalah 
pengertian dalam ani h.tas, yakni )-at1g menyangkut tennasuJ.. �perasaan� atau 
"bathiniab � Sedangkan yang dima}.sud pcnganiayaan dalaJn hukum pidana adaJah 
menyangkut tubuh manusia. Me:.kipun pcngertian penganiayun tidak ada dimuai dalam 
KUHP. namun kita dape1 melihat pcngertian peoganiayaan mcnurut peOO.pat saijanah. 
doktrin. dan penjelasan mentcri kchaldman. 

Menuntl Mr. MH Tirraamidjaja, pengertian penganiayaan �ebagai berikut: 
.. Menganiaya adalah dengan scngaja meoyebabkan sakit atau Iuka pada orang la in. Akan 
tetapi perbuatan yang menycbabkun sakit atau Iuka pada orang lain, tidak dapat dianggap 
sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan unruk menambah kcsclamatan 
badan. Menurut ilmu pengetahuan (doktrio) pengertian penganiayaan adalah "Setlap 
perbuatan yang dllokukan dengan .ftngaja untuk ml!nimbulkon rosa so/Ill atau Iuka 
pada orong lain." 

Berdasarl<an doklrin diataS bahwa setiap perbualllll dengan sengaja menimbulkan 
rasa sakit ataU lub pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakwiya 
diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hsri culrup banyal perbuatan yang 
dengao seogaja menimbulkan rasa sakit atau Iuka pada tubuh yang ierhadap pelakWl)11 
tidal semestinya diancam dengan pidana. Sedangkan mcnlD'Ut penjclasan menteri 
kehakiman pada w'lll.'lll pembentul.an pasal 351 KUHP dirumuskan. antaB lain: 

Setiap perbuat.'\Jl yang dilakukan dengan sengaja untul.. mcmberikan penderitaan 
badan kepada orang lain. 
Setiap perbuaian yang dilakukaa dengan sengaja untu� merugikan ke:.ehatan 
pada orang lain. 

Berbeda dengan RUU·KUI IP 1993 yang memberlkan penafsiran kepada hakim. 
Penjelasan resmi RUU-KUllP 1993 yang dimuat dalam penjelasan rcsmi pasal 451 
(20.0 I) d imuat antara lain bahwa .. rumusan penganiayaan tldak perlu d/UntuJ.an 
secaro pasti menglngat kt!mungklnan /Hrubahon niloJ..nilal sol·/al dan budaya Yrta 
perkembangan dalam dun/a kedoAtuan don sosiologt•. 

Kurang dapat dimengc:ni. apa sebaboya RUU-KUHP tcrsebut tentang pengenian 
pcnganiayaan. men)-angk-utkan pada perkembangan dunia kedolteran sebab mcnurut 
pcndapat umum bahwa pcnganiayaan tidak mempunyai lmcrlaitan secara langsung 
dengan ilmu kcdok-iernn. llmu kedoktcran bcnenaan dengan kesehatan manusi.a,bukao 
dikaitkan dengan pcngania)aan. 
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