
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU 

DANGDUT DI INDONESIA  

(Studi terhadap Perlindungan Anak Selaku Konsumen 

 Karya Cipta Lagu Dangdut) 

 

 
 

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–tugas  dan Syarat–syarat  

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Disusun Oleh: 

Dian Fatma Anggraini 

 C. 100 100 104 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 
 

 



ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN  

 

 

 

 

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan 

 Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

Mengetahui  

 

 

 

     Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

 (Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)   (Kelik Wardiono, SH.,MH) 

 
 
 
 
 
 



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN  

 

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
 

Hari  : Sabtu 

Tanggal  : 9 Agustus 2014 

 

 

Dewan Penguji:  

Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum :   (…………………) 

Kelik Wardiono, SH.,MH  :   (…………………) 

Hartanto, SH    :   (…………………) 

 

 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

( Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum) 

 
 
 



iv 
 

PERNYATAAN 
 
 

Yang bertandatangan di bawah ini. 
 
Nama  : Dian Fatma Anggraini 

NIM  : C. 100 100 104 

Alamat  : Jl. Gading Permai Raya Blok AB 4 Solo Baru 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Karya tulis saya, skripsi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Maupun di Perguruan Tinggi lain. 

 

2. Karya tulis ini adalah  murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, 

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi. 

 

3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 

atau dipublikasikan  orang lain, kecuali secara terttulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam  naskah dengan disebutkan nama 

pengarang dan  judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila 

dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 

pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 

pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, 

serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan 

tinggi ini. 

 
Surakarta,  13 Agustus 2014 
Yang membuat pernyataan 

 
 

Dian Fatma Anggraini 
 C. 100 100 104 



v 
 

MOTTO 
 

Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang 

sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui 

orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahu 

orang-orang yang dusta. 

 
QS: Al-Ankabut ayat 3 
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ABSTRAK  

 
Dalam perkembangannya musik dangdut saat ini mampu menjadi ikon budaya 
populer di Indonesia. Pada mulanya musik dangdut bernama musik melayu, yaitu 
musik yang umumnya berkembang dalam masyarakat melayu di Indonesia. Musik 
dangdut yang disuguhkan saat ini sebenarnya telah menghancurkan nilai dan 
makna dangdut itu sendiri sebagai musik “berbudaya” dan  mendorong dangdut ke 
dalam arena musik-musik “porno”. Anak merupakan inidvidu yang aktif dan 
energik yang memiliki hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seperti yang tertulis 
pada Pasal 3 Undang-Undang  No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
maka Komisi Perlindungan Anak berusaha untuk mengkritisi masalah ini dengan 
menggunakan semua Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung program 
perlindungan anak seperti, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 
Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
 
Kata Kunci : Hukum Pidana, Karya Cipta, Dangdut  
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ABSTRAC 

 
In the development of dangdut music is now able to become an icon of popular 
culture in Indonesia. At first Malay music called dangdut music, the music is 
generally grown in the Malay community in Indonesia. Dangdut music presented 
today actually has destroyed the value and meaning of dangdut music itself as 
"civilized" and pushed into the arena dangdut music "pornographic". Children 
are active and energetic inidvidu who has the right to live, grow, develop, and 
participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection 
from violence and discrimination in order to achieve quality of Indonesian 
children, morality, and prosperous. As stated in Article 3 of Law No. 23 of 2002 
on Child Protection. the Child Protection Commission seeks to scrutinize this 
problem using all Regulation Legislation that support programs such as child 
protection, Child Protection Act, Pornography Act and Consumer Protection Act. 
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