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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Kejahatan memang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat karena pada 

hakikatnya masyarakat adalah mahluk sosial (Zoon Politicon) yang membutuhkan 

terhadap sesama, akan tetapi terkadang tidak selamanya hidup bermasyarakat 

selalu menciptakan kedamaian sejati bahwa ada juga dalam kehidupan 

bermasyarakat menimbulkan pergesekan antara norma yang satu dengan yang 

lainnya maka dari itu perlunya keseimbangan dalam menjaga nilai kebudayaan, 

keagamaan, dan kesusilaan. Untuk menciptakan kondisi dan keamanan yang 

terjamin maka diperlukan apa yang dinamakan law enforcement/ penegak hukum. 

 

Kejahatan  juga merupakan  salah  satu  kenyataan  dalam  kehidupan  yang mana 

memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan 

menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh 

karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan 

tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan 

secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula 

seiring dengan perkembangan masyarakat.
1
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Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di 

dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderuangan dari 

anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, 

dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau 

kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa 

aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota 

masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang 

pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.
2

 

 

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai 

macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi 

korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak 

pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan. 

 

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan 

melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan 

nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang 

perempuan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-

296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. 

Tindak  pidana  kesusilaan tidak  hanya  di  atur  dalam  KUHP  saja namun di 

atur pula  pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak.  
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan perbuatan kesusilaan 

seperti pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP Berdasarkan penjelasan 

tersebut mengenai tindak pidana kesusilaan yaitu suatu tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal 

yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan 

pada dirinya.  

Tindak pidana kesusilaan terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan 

tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat 

berkembang menuju kearah modern. Kejahatan merupakan bagian dari perubahan 

sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya 

berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu 

tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai  

pendorongnya. Tindak  pidana  kesusilaan tidak  hanya  terjadi di kota-kota besar, 

bahkan terjadi di desa-desa terpencil. 

Hal ini dikarenakan banyaknya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh 

remaja di Kabupaten Lampung Tengah yang berhasil dihimpun data untuk Tahun 

2011 saja kurang lebih (±) 20 kasus, 2012 kurang lebih (±) 16 kasus, dan untuk 

Tahun 2013 kurang lebih (±)34 kasus hal ini tentunya membutuhkan peran aparat 

penegak hukum dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang 

dilakukan oleh remaja berupa pencegahan.
3
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Tindak pidana kesusilaan yang melibatkan remaja sebagai pelakunya merupakan 

salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di 

cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian serius dari 

semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Pentingnya 

sosialisasi bagi masyarakat khususnya remaja sebagai tindak lanjut upaya 

penanggulangan tindak pidana dengan cara preventif  dan represif.  

 

Berbicara mengenai penanggulangan tindak pidana disinilah peran jaksa dalam 

melakukan pencegahan sangat diperlukan sebagai upaya menanggulangi tindak 

pidana khususnya tindak pidana kesusilaan sesuai dengan metode dikemukakan 

oleh G.P Hoefnagel mengenai penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 

1. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Crime Law Application); 

2. Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment); 

3. Mempengaruhi media massa (Influencing Views Of Society On Crime And 

Punishment).
4
  

 

Pengaturan mengenai peran Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam 

beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang 

hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yaitu: 

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a) Melakukan penuntutan; 

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 
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d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

 

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara 

atau pemerintah; 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman  umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c) Pengamanan peredaran barang cetakan; 

d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan Negara; 

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal. 

 

Berkaitan dengan hal yang sudah disampaikan di atas institusi kejaksaan sebagai 

institusi penegak hukum, dengan meminjam istilah Lawrence Friedmen
5
 

merupakan salah satu dari aspek dari struktur hukum disamping substansi hukum 

dan kultur hukum, dimana ketiga aspek ini sangat mempengaruhi dan menjadi 

komponen pokok dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum 

dalam rangka mengatasi persoalan hukum dalam arti secara luas dan khususnya 

masalah penanggulangan tindak pidana.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tesis dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Remaja di Kabupaten Lampung Tengah (Studi 

Pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih)”.  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana 

kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Lampung Tengah? 

b. Mengapa penyebab maraknya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh 

remaja di Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, 

khususnya yang berkaitan peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana 

kesusilaan yang dilakukan oleh remaja. Lokasi penelitian di wilayah hukum 

Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah. Adapun riset ini dilakukan 

Pada Tahun 2013. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui : 

a. Untuk menganalisis peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana 

kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Lampung Tengah (Studi 

Kasus Kejaksaan Negeri Gunung Sugih). 

 

b. Untuk mengetahui penyebab maraknya tindak pidana kesusilaan yang 

dilakukan oleh remaja di Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini terdiri dari dua kegunaan 

yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan kedua kegunaan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi 

Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, dan bagi Pemerintah dalam 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran kejaksaan dalam 

pencegahan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar 

dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki 
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untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam 

memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan 

aspek peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang 

dilakukan oleh remaja di Kabupaten Lampung Tengah. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka pemikiran adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil-

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan.  

1. Teori Peran 

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
6
 

 

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarkat sebagai organisasi; 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarkat.
7
 

 

Merton dalam Raho mengatakan peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku 

yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah 

peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang 

dimiliki oleh karena menduduki status-status sosial khusus. Wirutomo 

mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam pernaan berhubungan dengan 

pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang 

berhubung dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai 

perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati 

kedudukan sosial tertentu.
8
 

 

Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita 

diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarkatdi dalam 

pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam keluarga dan di dalam peranan-

peranan yang lain. 

 

Selanjutnya diakatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, 

yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarkat terhadap pemegang peran atau 

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang 

dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang 
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yang berhubung dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-

kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat 

sebagai bagian dari struktur masyarkat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan 

yang saling berhubungan. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 16 Tashun 2004 Tentang Kejaksaan bahwa kejaksaan adalah lembaga 

Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara 

merdeka dalam arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya 

telepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. 

Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. 

 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut  untuk lebih 

berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Oleh karena itu 

kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara 

lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan 

pembangunan unatuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban 

pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Disinilah letak 

peran strategis Kejaksaan dalam pemantapan ketahanan bangsa.
9
 

 

 

                                                           
9
 http://wijatobone.blogdetik.com/2008/10/21/optimalisasi-peran-kejaksaan-dalam-

penegakan-supremasi-hukum 



11 

 

 

2. Upaya Penanggulangan 

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya 

berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama.Semakin lama kejahatan di ibu 

kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah 

dan sampai kekota-kota kecil.  

 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik 

pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan 

yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif 

dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh 

E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention 

dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi 

frekuensi dari kejahatan, yaitu :
10

 

 

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 

 

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis 

(pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara 

konseptual. 

2. Metode untuk mencegah the first crime 

 

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang 

pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini 

juga dikenal sebagai metode prevention (preventif). 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku 

seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di 

lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan 

dapat dilakukan secara preventif dan represif. 

 

a.    Upaya preventif 

 

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya 

atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik 

daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, 

sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki 

penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan 

ulangan. 

 

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat 

dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan 

Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:
11

 

1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan 

dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi 

yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat; 

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan 

gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat 

kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 

kesatuan yang harmonis. 
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Pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan 

dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial 

yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan 

pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak 

dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang 

sekunder saja. 

 

Berkenaan dengan upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu 

usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti 

keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya 

dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 

ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang 

juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat 

bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 

 

Berkenaan dengan hal tersebut Jaksa sebagai lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang  penuntutan terhadap tindak pidana 

tentunya jaksa sebagai penegak hukum tidak terlepas juga perannya untuk 

melakukan penanggulangan sejauh ini peran jaksa dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana dapat dilihat dari dalam Pasal 30  Ayat (3) Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 yaitu: 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman  umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c) Pengamanan peredaran barang cetakan; 
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d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan Negara; 

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal. 

 

Bahwa sejauh ini peran jaksa dalam menanggulangi dalam cara preventif yakni 

sebelum tindak pidana itu terjadi Jaksa sesuai dengan mengadakan penuluhan 

hukum terhadap masyarakat hal ini tidak terlepas dari Instruksi Jaksa Agung 

Republik indonesia Nomor : INS-004/A/J.A/08/2012 Tentang Pelaksanaan 

Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan 

Masyarakat Taat Hukum adalah sebagai bentuk sosialisasi terhadap masyarakat 

dan juga dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu 

sendiri.  

b. Upaya represif 

 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 

yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya 

represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan 

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat , sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 

 

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana 

kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-

sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan 

kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai  dan 



15 

 

berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan 

pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih 

jelasnya uraiannya sebagai berikut ini : 

 

1)    Perlakuan ( treatment ) 

Penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti 

terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai 

kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum 

sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan 

hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan 

ringannya suatu perlakuan,yaitu :
12

 

a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan 

yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan 

kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu 

berbahaya sebagai usaha pencegahan; 

 

b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak 

berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku 

kejahatan. 

 

Penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum 

terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha 

pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, 

dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala, Jadi dapat 

disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai 

                                                           
12

 Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Remaja Karya, 1987 Bandung, hlm 139 
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upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak 

melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini 

di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari 

pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan 

pemerintah. 

 

2)    Penghukuman (punishment) 

 

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan 

(treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah 

dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-

undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 

pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, 

maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar 

hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan 

berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. Seiring dengan 

tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip 

oleh Abdulsyani sebagai berikut :
13

 

“Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna 

bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya 

perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut 

Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal 

hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat 

Indonesia”.  

 

Sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di 

lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu 

keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna.  

                                                           
13

 Ibid, hlm 141 
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2. Konseptual  

Adapun beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah: 

a. Peran adalah merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarkat sebagai organisasi.
14

 

b. Jaksa adalah adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang.
15

 

c. Penanggulangan adalah Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah 

terjadinya kejahatan yang pertama kali.
16

 

d. Tindak Pidana adalah adalah suatu kelakuan/handeling yang diancam pidana, 

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.
17

 

e. Kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan dengan nafsu.
18

  

f. Remaja adalah merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa 

yang berjalan antara umur 12 Tashun sampai 21 Tahun.
19
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