
 

 

ABSTRAK 

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 

KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA  

DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih) 

 

Oleh : 

MARIA ULFA 

Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja merupakan salah satu hal 

yang sangat meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya tindak 

pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Lampung Tengah 

yang berhasil dihimpun untuk Tahun 2013 kurang lebih (±) 34 hal ini tentunya 

membutuhkan peran aparat penegak hukum dalam hal penanggulangan terjadinya 

tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peran kejaksaan dalam penanggulangan 

tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di kabupaten lampung 

tengah. 2) Apakah yang menyebabkan maraknya tindak pidana kesusilaan yang 

dilakukan oleh remaja di Kabupaten Lampung Tengah.  

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Narasumber atau informan penelitian ini terdiri dari dua orang Jaksa, satu 

tokoh masyarakat. Data selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif 

sedangkan penarikan kesimpulan dengan cara induktif.   

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah 1) Peran kejaksaan dalam 

penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di 

Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan mengunakan upaya preventif 

dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi dengan cara seperti mengadakan 

penyuluhan hukum terhadap masyarakat, melakukan pemberantasan film yang 

mengandung pornografi, dan kedua secara represif dengan cara melakukan 

penindakan terhadap para pelaku dengan melakukan kerjasama dengan polri untuk 

dilakukan penangkapan, penyidikan, penahanan, serta jaksa melakukan tuntutan 

kepada pelaku di persidangan sesuai dengan perbuatannya, 2) Penyebab maraknya 

tindak pidana kesusilaan terhadap remaja yang terjadi di Kabupaten Lampung 

Tengah adalah Pertama, Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi seseorang 

Kedua, Faktor Bebasnya Peredaran Film-Film Porno, Ketiga, Faktor Lingkungan 

atau Tempat Tinggal yang buruk, Keempat, gaya pacaran anak yang tidak sehat.  

Saran: 1) Diharapkan penegakan hukum dalam hal ini kejaksaan agar lebih 

melakukan pemaksimalan dalam melakukan pendekatan dan kerja-kerja 

penyuluhan hukum kepada warga dan 2) Masyarakat diharapkan dapat 

meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan.  
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