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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 berkembang dalam masyarakat melayu di Indonesia. Musik dangdut 
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 its development the current dangdut music is able to become a popular icon in 
Indonesia. Originally named music dangdut is Malay music is music that evolved 
in the Malay society in Indonesia. Dangdut music currently has actually destroyed 
the value and meaning of dangdut music itself as cultured and encouraging deffi 
into porn music arena. The child is an active and energetic individuals, who have 
right that can live, grow, evolve, and participate optimally in accordance with 
dignity, the dignity of humanity and the protection from violence and 
discrimination in order to materialize Indonesia’s children have the best quality 
noble and prosperous. As written int Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 
on Child Protection.commission trying to scrutinise the issue using all legislation 
that support child protection programs, such as the child protection law, 
pornoaction law and consumer protection law.  
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PENDAHULUAN 

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. Keberhasilan musik dangdut mencapai puncak popularitasnya seolah 

menggeser kedudukan musik lain termasuk musik anak-anak, padahal musik 

anak-anak dapat membantu pengembangan kemampuan berbahasa dan 

bersosialisasi, mendorong kreatifitas, serta memberi efek positif terhadap aspek 

mental, fisik, dan sosial dalam perkembangan masa kanak-kanak.1 

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”.2 

Perkembangan musik dangdut dalam arena musik-musik porno dan 

berisikan syair-syair yang kurang baik, tidak mendidik dan tidak senonoh, yang 

diperdengarkan bahkan dihafalkan oleh anak-anak, karena secara tidak langsung 

anak-anak menjadi konsumen atau penikmat dari suatu karya lagu dangdut. 

Jika dilihat dalam perkembangan hukum pidana, pada awalnya delik 

pornografi termasuk dalam delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Dalam KUHP Indonesia mengatur delik pornografi tanpa 

menyebut kata-kata pornografi,cabul,atau kata-kata lainnya, dan seterusnya, tetapi 

hanya menyebutya sebagai perbuatan melanggar kesusilaan, seperti yang 

tercantum pada Buku Ketiga KUHP pada Bab Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532, 

Pasal 533, Pasal 534, dan Pasal 535.3 

Beberapa kebijakan formulatif yang merumuskan tentang kesusilaan 

diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

Undang-Undang Pornografi ini secara khusus merumuskan mengenai apa saja 

yang masuk kedalam kategori pornografi dan mengenai perlindungan anak 

terhadap dari pengaruh pornografi. Namun meskipun telah ada perangkat Undang-
                                                
1Philip Sheppard, 2005, Music Make Your Child Smarter (Peran Musik dalam Perkembangan 

Anak), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 2 
2Burhan Bungin, Op. Cit., hal 126 
3ibid., hal 32 
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Undang yang mengatur, masih terdapat beberapa delik yang menimbulkan 

perdebatan terutatama menyangkut pengaruh syair lagu terhadap anak. Hal 

tersebut dapat di lihat dari kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala 

yuridis yaitu pada pengertian melanggar kesusilaan yang tidak dijabarkan secara 

jelas sehingga untuk mengartikannya diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan 

yuriprudensi untuk menegaskannya.4 Sementara itu, kendala non yuridis yaitu 

pada pandangan mengenai pornografi yang bersifat relatif, yang artinya 

tergantung pada ruang waktu, tempat, dan orangnya serta kebudayaan suatu 

bangsa,5 kurangnya pengawasan orang tua, dan mudahnya akses bagi anak untuk 

mendapatkan dan mendengarkan musik dangdut. 

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. 

Melihat realita sekarang, kekuatan televisi sebagai media massa yang 

menghadirkan musik sebagai hiburan, merubah musik dangdut menjadi ikon 

budaya populer yang membawa musik dangdut kepuncak kegemaran pemirsa 

televisi, sehingga musik dangdut dapat dinikmati dan dinyanyikan oleh seluruh 

masyarakat tak terkecuali anak-anak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa anak merupakan konsumen 

dari musik dangdut. Berkaitan dengan hal tersebut syair-syair dalam setiap bait 

dari lagu haruslah di cermati kembali. Sebab tidak semua syair dalam musik 

dangdut  dapat memberikan sesatu yang sesuai kebutuhan perkembangan anak. 

Bahkan tidak sedikit syair musik dangdut yang menyodorkan hal-hal negatif yang 

seharusnya tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak, seperti syair-syair yang 

terdapat pada bait lagu di atas yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Hal 

ini menjadi sangat penting untuk dicermati sebab anak memiliki kemampuan 

                                                
4Ibid., hal 31 
5Ibid., hal 12 



3 
 

mendengar sejak berada dalam kandungan dan apa yang didengar akan 

mempengaruhi kemampuan anak dalam berbahasa, pertumbuhan otak dan 

inteligensi anak,6 oleh karena itu musik dapat memberikan pengaruh besar 

terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak 

Menyadari bahwa syair dalam suatu  karya cipta lagu termasuk suatu 

pelanggaran yang meresahkan, apalagi mengingat pengaruh yang besar bagi 

perkembangan 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. 

 

Rumusan Masalah 

Dengan rumusan latar belakang diatas penulis akan membuat rumusan 

masalah, antara lain : Bagaimakah karakteristik lagu dangdut, bila dilihat dari hak-

hak anak sebagai konsumen? Bagaimana kebijakan hukum pidana memberikan 

perlindungan hukum terhadap  anak selaku konsumen lagu dangdut? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan karakteristik lagu 

dangdut, dilihat dari hak-hak anak sebagai konsumen., Untuk mendeskripsikan 

kebijakan hukum pidana memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku 

konsumen lagu dangdut. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: dapat m 

emberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 

khususnya.Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal - hal yang berkaitan 

dengan pelanggaran dalam syair lagu dan dampaknya terhadap anak di 

Indonesia.Untuk menambah referensi dan bahan masukan penelitian 

selanjutnya.dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi pemerintah 

khususnya aparat penegak hukum, mahasiswa, para orang tua, masyarakat umum 

dan khususnya bagi penulis sendiri. 

                                                
6Philip Sheppard, Op.Cit., hal 9 
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Kerangka Pemikiran 

Anak adalah tunas-tunas harapan bangsa, gambaran dan cermin masa 

depan, aset keluarga, bangsa, dan negara secara estafet untuk selama-lamanya. 

Memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan 

realistis, yang selain merupakan tuntuntan hak asasi mereka (anak), juga 

merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa.7Apabila dikaitkan dengan 

anak, dalam Pasal 22 Undang-Undang no 23 tahun 2002 menyatakan, “Negara 

dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan 

sarana danprasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.” 

Dalam hal hak untuk mendapat informasi yang benar, setiap produk yang 

diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, hal ini 

diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas 

produk dan jasa.8 Sebagai contoh dalam setiap lagu di setiap baitnya bertujuan 

untuk memberikan pesan atau informasi kepada pendengarnya, seharusnya 

terbebas dari manipulasi kata. Jika lagu memuat informasi yang tidak benar, maka 

perbuatan iu memenuhi kriteria kejahatan, misalnya terdapat dalam lirik “wanita 

punya lubang buaya, wajar saja lelaki mau menggodanya”, padahal wanita tidak 

memiliki lubang buaya, dan jika dikaitkan dengan keamanan syair dalam bait 

tersebut membahayakan anak selaku konsumen baik secara jasamani atau pun 

rohani. 

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang 

baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari 

hak-haknya. Kesadaran akan hak yang tidak dapat dimungkiri sejalan engan 

kesadaraan hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin 

tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain.9  

Hal tersebut dapat terlihat dalam peraturan hak kekayaan inteletual dalam 

hal hak cipta atas karya lagu, tidak mengatur tentang syarat-syarat sehingga lagu 

                                                
7Suherman Toha, 2010, Aspek hukum perlindungan terhadap anak, Jakarta Timur: Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, hal 15 
8Ibid., hal 19 
9Ibid., hal 27 
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tersebut dapat memiliki hak cipta dan bagaimana apabila terdapat konsumen yang 

merasa dirugikan baik secara jasmani dan rohani atas adanya isi yang terdapat 

dalam karya lagu tersebut. Sebagian besar hanya mengatur tentang hak yang 

dimiliki sebagai pencipta dan larangan untuk plagiat. 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah doktrinal 

(normatif). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bermaksud menggambarkan 

secara jelas mengenai karakteristik lagu dangdut, melihat dari hak-hak anak 

selaku konsumen dangdut. Kebijakan hukum pidana memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak selaku konsumen dangdut. Sumber dan Jenis Data tentang 

syair-syair lagu dangdut, diperoleh dari beberapa jenis media massa yang telah 

diteliti sejak bulan April-Mei 2014, di antaranya adalah Radio Dahlia FM, website 

ISDA.TV dan Majala Lagu Dangdut. 

 

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Karakteristik Lagu Dangdut dilihat dari Hak-hak Anak sebagai Konsumen 
 

Tindak pidana kesopanan yang menyerang kepentingan hukum mengenai 

rasa kesusilaan umum, ada enam pasal yaitu Pasal 281, 282, 283, dan 283 bis 

masuk ke dalam jenis kejahatan, dan Pasal 532 dan 533 masuk ke dalam jenis 

pelanggaran.10 

Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak dan hak-hak anak selaku konsumen atas lagu 

dangdut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sebelum 

lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Undang-Undang No 23 Tahun 

2002, maka mau tidak mau para penegak hukum harus menggunakan pasal-pasal 

dalam KUHP seperti Pasal Pelanggaran Kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 532 

dan 533 untuk melindungi kepentingan anak atas isi syair lagu dangdut. Hal ini 

jelas menimbulkan berbagai kesulitan dalam pembuktiannya mengingat 

                                                
10 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, Jakarta: Gravindo Persada, hal 11. 
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karakterisktik dari unsur kesusilaan yang terdapat dalam lirik lagu tergantung 

pada cara menafsirkan kata dan kalimat yang menjadi isi dalam suatu lirik lagu. 

 

Kebijakan Hukum Pidana yang Memberikan Perlindungan Hukum 
terhadap Anak Selaku Konsumen Lagu Dangdut 
 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, 

tetapi juga dapat dengan menggunakan sarana-sarana non penal yang bertujuan 

untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung 

mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.11 

Usaha-usaha non penal secara umum seperti; (1) Penyantunan dan 

pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tangungjawab sosial warga 

masyarakat; (2) Penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral, agama 

dan sebagainya; (3) Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; (4) 

Kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan 

aparat keamanan lainnya. 

Di dalam uraian kali ini penulis akan membagi profil karya lagu dangdut 

sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 532 dan Pasal 533 KUHP 

serta hak-hak konsumen anak yang berasal dari Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Anak secara umum, agar lebih memudahkan penulis dalam 

menguraikan perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai konsumen karya 

lagu dangdut, adapun pembagian profil tersebut yaitu:Profil karya lagu dangdut 

yang sudah memenuhi ketentuan hak-hak anak.Profil karya lagu dangdut yang 

belum memenuhi ketentuan hak-hak anak. 

 

1. Profil karya lagu dangdut yang sudah memenuhi ketentuan 
 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari 44 judul lagu dangdut 

yang penulis teliti, ada 8 judul lagu dangdut yang telah memberikan hak kepada 

                                                
11 Muladi dan Barda Nazawi, 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Offset alumni, hal 

159 
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anak atas kelangsungan hidup, masing-masing karya lagu dangdut yang 

bersumber dari Radio Dahlia sebanyak 2 judul lagu. Dari website ISDA sebanyak 

3 judul lagu dan dari Majalah Musik Dangdut sebanyak 3 judul lagu.Perlindungan 

hukum yang sudah ada di 8 judul lagu dangdut sudah memenuhi ketentuan ini 

yaitu:Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  

Pasal 3 huruf c. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 

4. Terpenuhinya ketentuan atas hak kelangsungan hidup, maka lirik kedelapan 

lagu tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran di muka umum yang terdapat 

dalam Pasal 532 KUHP. Dengan demikian, kebijakan pidana dalam usaha non 

penal berupa pengawasan secara berkelanjutan, peningkatan usaha-usaha 

kesejahterahan anak dan remaja, terlihat dalam Pasal 532 dengan unsur 

pelanggaran di muka umum. 

 

2. Profil Karya lagu dangdut yang belum memenuhi ketentuan 
 

Di dalam profil karya lagu dangdut yang belum memenuhi ketentuan ini 

terdiri dari beberapa bagian: Pertama, hak atas kelangsungan hidup, berdasarkan 

penelitian yang penulis lakukan, terhadap 44 judul lagu terdapat 36 judul lagu 

yang tidak memenuhi ketentuan, masing-masing karya lagu dangdut yang 

bersumber dari Radio Dahlia sebanyak 11 judul lagu. Dari website ISDA 

sebanyak 17 judul lagu dan dari Majalah Musik Dangdut sebanyak 8 judul lagu.  

Kedua, hak mengembangkan diri dengan berpartisipasi secara optimal. 

Berdasarkan penelitian terdapat 39 judul lagu dangdut dari 44 judul lagu dangdut 

yang diteliti yang tidak memenuhi ketentuan ini, masing-masing judul lagu 

dangdut dangdut, dari karya lagu dangdut yang bersumber dari Radio Dahlia 

sebanyak 13 judul lagu, dari website ISDA sebanyak 18 judul lagu dan dari 

Majalah Musik Dangdut sebanyak 8 judul lagu.  

Ketiga, hak mengembangkan diri dengan berpendapat. Berdasarkan 

penelitian yang penulis lakukan, terdapat 25 judul lagu dangdut yang belum 

memenuhi ketentuan ini, masing-masing karya lagu dangdut yang bersumber dari 
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Radio Dahlia sebanyak 10 judul lagu, dari website ISDA sebanyak 8 judul lagu 

dan yang bersumber dari Majalah Musik Dangdut sebanyak 7 judul lagu.  

Keempat, hak mendapat pendidikan, berdasarkan hasil penelitian penulis, 

dari 44 judul lagu dangdut yang diteliti, karya lagu dangdut yang belum 

memenuhi ketentuan hak mendapat pendidikan ada 39 judul lagu  dangdut. 

Masing-masing karya lagu dangdut yang bersumber dari Radio Dahlia sebanyak 

13 judul lagu, dari website ISDA sebanyak 18 judul lagu, dari Majalah Musik 

Dangdut sebanyak 8 judul lagu.  

Kelima, perlindungan hukum dari diskriminasi, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan dari 44 judul lagu dangdut yang diteliti. Karya lagu dangdut yang 

belum memenuhi ketentuan tentang perlindungan hukum dari diskriminasi adalah 

sebanyak 29 judul lagu dangdut. Masing-masing karya lagu dangdut yang 

bersumber dari Radio Dahlia sebanyak 9 judul lagu dangdut. Dari website ISDA  

sebanyak 13 judul lagu dangdut dan dari Majalah Musik Dangdut sebanyak 7 

judul lagu dangdut.  

Keenam, perlindungan atas Eksploitasi, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, dari 44 judul lagu dangdut yang diteliti, ada 25 judul lagu 

dangdut yang belum memenuhi ketentuan ini masing-masing karya lagu dangdut 

yang bersumber dari Radio Dahlia sebanyak 8 judul lagu. Dari website ISDA 

sebanyak 8 lagu dan dari Majalah Musik Dangdut sebanyak 9 judul lagu. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut, pertama tentang profil lagu dangdut dari 44 

judul lagu yang diteliti adalah; Pertama, hak atas kelangsungan hidup, terdapat 8 

(18,2%) judul lagu yang telah sesuai dengan kebijakan non penal berupa 

pengawasan secara berkelanjutan dan peningkatan usaha-usaha kesejahterahan 

anak dan remaja, dan Pasal 3 huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Pasal 4 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002, dan 36 (88,6%) judul lagu yang tidak sesuai 
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dan memenuhi kebijkan penal dalam pasal 532 KUHP dengan unsur di muka 

umum.  

Kedua, hak mengembangkan diri dengan berpartisipasi secara optimal, 

terdapat 5 (11,4%) judul lagu yang telah sesuai dengan kebijakan non panel 

berupa peningkatan usaha-usaha kesejahterahan remaja dan anak, dan Pasal 3 

huruf b Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Pasal 4 dan Pasal 56 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002, dan 39 (88,6%) judul lagu yang tidak sesuai dan 

memenuhi kebijkan penal dalam Pasal 532 KUHP dengan unsur perbuatan 

mengadakan.  

Ketiga, hak mengembangkan diri dengan berpendapat, terdapat 19 (43,2%) 

judul lagu dangdut yang telah sesuai dengan kebijakan non penal berupa 

pendidikan moral dan pengembangan tanggungjawab sosial, dan Pasal 10 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002, dan 25 (63,8%) judul lagu yang tidak sesuai 

dan memenuhi kebijkan penal dalam Pasal 532 dengan unsur melanggar 

kesusilaan. 

 Keempat, hak mendapat pendidikan, dari 44 judul lagu yang diteliti 

terdapat 5 (11,4%) judul yang telah sesuai dengan kebijakan non penal berupa 

penyantunan daan pendidikan sosial, Pasal 4 huruf f Undang-Undang No 8 Tahun 

1999, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, dan 39 

(88,6%) judul lagu yang tidak sesuai dan memenuhi kebijkan penal atas unsur 

“mempertunjukkan, menempelkan tulisan yang membangkitkan nafsu birahi” 

dalam pasal 533 butir ke-1 KUHP.  

Kelima, Hak perlindungan atas diskriminasi, dari 44 judul lagu dangdut 

yang diteliti terdapat 15 (34,1%) judul yang telah sesuai dan 29 (65,9%) judul 

lagu yang tidak sesuai dengan kebijakan non penal berupa pendidikan sosial, 

pengembangan tanggungjawab sosial masyarakat, peningkatan usaha-usaha 

kesejahterahan remaja dan anak, serta pengawasan secara berkelanjutan, dan Pasal 

4 huruf g Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Pasal 4 dan Pasal 69 Undang-

Undang No 23 Tahun 2002, dan memenuhi kebijakan penal atas unsur 

“memperdengarkan isi tulisan yang membangkitkan nafsu birahi” dalam pasal 533 

butir ke-2 KUHP.  
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Keenam, hak perlindungan hukum atas ekploitasi, dari 44 judul lagu yang 

diteliti terdapat 19 (43,2%) judul yang telah sesuai , dan 29 (56,8%) judul lagu 

yang tidak sesuai dengan kebijakan non penal yang berupa pendidikan sosial, 

pendidikan moral, pengembangan tanggungjawab sosial masyarakat serta 

pengawasan berkelanjutan, Pasal 13 ayat (2). Pasal 13 ayat (3), Pasal 59, Pasal 66 

ayat (2), (3), (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dengan Pasal 13 ayat (2). 

Pasal 13 ayat (3), Pasal 59, Pasal 66 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang No 23 

Tahun 2002, dan memenuhi kebijakan penal atas unsur pelanggaran 

“menawarkan, menyiakan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu 

birahi para remaja” dalam pasal 533 butir ke-3 KUHP. 

 
Saran 

Dengan melihat tiga Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka 

penulis dapat memberikan saran perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak-

anak maupun remaja yang dalam  hal ini anak-anak diletakkan sebagai  konsumen 

karya cipta lagu yang mengandung unsur kesusilaan, bukan meletakkan anak 

sebagai pelaku yang melanggar kesusilaan, karena perlindungan hukum terhadap 

anak yang mendengarkan atau membaca lirik yang mengandung kesusilaan masih 

sangat minim sekali padahal sudah sepantasnya anak mendapat perlindungan 

hukum dari segala bentuk pelanggaran kesusilaan dan perlindungan dari hak-hak 

anak secara umum sebagai konsumen karya cipta lagu. 

Pencipta lagu, penyanyi, dan masyarakat pada umumya yang dalam hal ini 

berperan dalam pengenalan suatu lagu dangdut terhadap anak dan remaja, 

seharusnya memperhatikan kepentingan anak, mengetahui lagu yang pantas dan 

tidak pantas didengar ataupun dibaca liriknya oleh anak agar lagu dangdut selain 

menjadi media hiburan juga dapat dijadikan sebagai media pendidikan agar 

keberadaannya dapat bermanfaat.  
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