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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Media massa merupakan saluran atau alat komunikasi yang 

menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah 

banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen dan menimbulkan efek 

tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media massa merupakan 

sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita 

dan pesan kepada masyarakat luas.
1

 Sedangkan menurut Gerbner “mass 

Comunication is the thecnologically and institutionally based production and 

distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in 

industrial societies”, menggambarkan bahwa komunikasi massa 

menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi yang disebarkan 

dan didistribusikan kepada khayalak luas secara terus menerus dalam jarak 

waktu yang tetap.
2
 

Media massa merupakan bagian dari fungsi komunikasi dalam 

masyarakat, menurut Harold Lasswell “sebagai pemeliharaan lingkungan 

yang mendukung pengaitan berbagai komponen masyarakat agar dapat 

menyesuikan diri dengan perubahan lingkungan dan pengalihan warisan 

sosial”.
3

 Dalam perkembangan masyarakat, sistem komunikasi dapat 

memiliki fungsi strategis yakni bahwa masyarakat menggunakan sistem 

komunikasi tersebut sebagai guru yang menyampaikan warisan sosial berupa 

nilai-nilai dan norma-norma dari seseorang kepada orang lain, bahkan dari 

generasi ke generasi.
4
 Media massa dapat dikelompokkan menjadi dua jenis 

yaitu :
5
  

1. media massa cetak, seperti surat kabar, majalah, tabloid, jurnal, dan 

buku. 

2. media massa elektronik, seperti televisi, radio, film dan online. 
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Media cetak maupun elektronik merupakan media massa yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat diberbagai lapisan sosial, maka media 

massa sering digunakan sebagai alat mentransformasikan informasi dari dua 

arah, yaitu dari media massa ke masyarakat atau mentransformasi informasi 

di antara masyarakat itu sendiri.
6
 Sebagaimana sifat media informasi, maka 

media massa selain mengandung nilai manfaat sebagai alat transformasi juga 

dapat menjadi media informasi yang ampuh untuk menabur nilai-nilai baru 

yang tidak diharapkan masyarakat itu sendiri.
7
 

Cerita pendek (cerpen) merupakan sebuah media massa cetak yang 

berupa buku. Cerpen adalah sebuah karya sastra prosa naratif yang disajikan 

dalam satu peristiwa yang berkesan, singkat, padat, dan ide cerita berpusat 

pada satu tokoh serta dapat selesai dibaca dalam satu kali pembacaan.
8
 

Menurut Semi cerpen adalah penceritaan yang memusat pada satu peristiwa 

pokok, sedangkan peristiwa pokok itu selalu tidak sendirian, ada peristiwa 

lain yang sifatnya mendukung peristiwa pokok yang dapat memberikan kesan 

bermakna bagi pembacanya.
9
 

Menurut Damono, cerpen merupakan suatu genre karya sastra yang 

menampilkan kehidupan yang merupakan suatu kenyataan sosial. Kehidupan 

mencakup hubungan antar masyarakat, antar masyarakat dengan orang-orang, 

antar manusia dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang.
10

 

Sedangkan menurut Hoggart yang menyatakan bahwa karya sastra membantu 

untuk menceritakan kembali apa yang dicenderungi sastrawan tentang nilai-

nilai suatu masyarakat.
11

 

Nilai-nilai yang muncul dalam buku cerita menurut Burhan Nurgiyanto 

di dalam tulisannya kontribusi buku cerita bagi anak yang sedang dalam taraf 
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pertumbuhan dan perkembangan, terdiri dari berbagai aspek yang 

dikelompokkan ke dalam nilai personal dan nilai pendidikan. Penjelasan akan 

kedua kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:
12

 

1. Nilai personal, berupa: 

a. Perkembangan emosional. Melalui bacaan cerita anak akan belajar 

bagaimana mengelola emosinya agar tidak merugikan diri sendiri 

dan orang lain. 

b. Perkembangan intelektual. Melalui bacaan yang dihadapi anak 

aspek intelektualnya ikut aktif, ikut berperan, dan ikut berkembang 

dalam rangka pemahaman dan pengkritisan cerita yang 

bersangkutan. 

c. Perkembangan imajinasi. Melalui bacaan cerita  akan membawa 

anak keluar dari kesadaran ruang waktu, keluar dari kesadaran diri 

sendiri, dan setelah selesai anak akan kembali kedirinya sendiri 

dengan pengalaman baru, dengan sedikit perubahan akibat 

pengalaman yang diperolehnya. 

d. Pertumbuhan rasa sosial. Melalui bacaan cerita anak akan 

menyadari bahwa ada orang lain di luar dirinya, dan bahwa orang 

akan saling membutuhkan 

e. Pertumbuhan rasa etis dan religius. Nilai-nilai sosial, moral, etika, 

dan religius perlu ditanamkan kepada anak sejak dini secara efektif 

lewat sikap dan perilaku hidup keseharian. Hal itu tidak saja dapat 

dicontohkan oleh orang dewasa disekeliling anak, melainkan juga 

lewat bacaan cerita yang juga menampilkan sikap dan perilaku 

tokoh. 

2. Nilai pendidikan 

a. Eksplorasi dan penemuan. Dengan membaca pada hakikatnya anak 

dibawa untuk melakukan eksplorasi, sebuah penjelajahan, sebuah 

petualangan imajinatif yang membuat anak menjadi kritis untuk 

mampu melakukan penemuan-penemuan dan atau prediksi 

bagaimana solusi yang ditawarkan. 

b. Perkembangan bahasa. Prasyarat untuk dapat membaca atau 

memahami bacaan adalah penguasaan bahasa. Bahasa 

dipergunakan untuk memahami dunia yang ditawarkan, tetapi buku 

bacaan juga berfungsi meningkatkan kemampuan berbahasa anak, 

baik menyimak, membaca, berbicara, maupun menulis. 

c. Penanaman wawasan multikultural. Aktivitas pembacaan buku 

secara komparatif merupakan cara dan sumber penting 

pembelajaran wawasan multikultural karena ia akan memberikan 

anak untuk mengidentifikasi dan mengapresiasi kemiripan dan 

perbedaan lintas budaya. 
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d. Penanaman kebiasaan membaca. Peran bacaan cerita selain 

membentuk kepribadian anak, adalah juga menumbuh dan 

mengembangkan rasa ingin dan mau membaca. 

e. Seorang anak merupakan manusia yang dalam hal ini tergolong 

Homo Rasionalis, karena anak memiliki kecenderungan bawaan 

untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada 

prinsipnya merupakan sikap eksploratif yang didasari rasa ingin 

tahu yang tinggi, bertanya-tanya, mencari jawaban, dan tidak puas 

dengan penjelasan sekenanya.
13

  

Cerita yang akan disampaikan pada seorang anak haruslah mengusung 

nilai-nilai moral yang baik, karena dalam fase anak-anak nilai moral seorang 

anak mulai berkembang.
14

 Salah satu contoh cerita kancil yang terdapat nilai-

nilai negatif terhadap anak yang berupa sikap culas, menipu, berbohong, 

melakukan sesuatu atas kepentingan pribadi. Secara tidak langsung nilai 

moral yang diberikan pada cerita kancil adalah jangan jadi jujur, jangan jadi 

baik, diperbolehkan menipu orang lain, diperbolehkan berbohong dan lain 

sebagainya.
15

 

Kuatnya nilai moral yang disampaikan melalui tokoh dan cerita akan 

tersimpan dan berpengaruh kuat pada karakter kepribadian seorang anak 

hingga dewasa, karena cerita disampaikan dengan menyenangkan, tokoh 

imajinatif, serta penyampaian tidak menggurui anak-anak, sehingga nilai-nilai 

itu membekas pada alam bawah sadar anak-anak tanpa disadarinya.
16

 

Anak yang membaca cerpen harus mendapatkan perlindungan hukum 

sebagai konsumen, karena anak tersebut dianggap sebagai konsumen cerpen. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 1 Angka 2 yang menyebutkan “Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 

lain dan tidak diperdagangkan”. Serta mengenai perlindungannaya terhadap 

konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 2 yang menyebutkan 
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“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 

Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagai konsumen cerpen 

yang harus dipenuhi oleh penerbit cerpen sebagaimana disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2 

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Hak-hak anak tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 adalah sebagai 

berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi cerpen. 

2. Hak untuk memilih cerpen. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan cerpen. 

4. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen cerpen. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

juga menjelaskan hak-hak anak pada Pasal 4 menyebutkan “setiap anak 

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 10 juga menyebutkan 

“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan”. Kemudian dalam perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Pasal 9 Ayat (1) juga menyebutkan “setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat”. 

Berdasarkan uraian di atas dan juga penelitian tentang perlindungan 

konsumen anak terdahulu yang berjudul Anak dan Cerita Komik pendek 

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen 

Cerita Komik) oleh Desy Listrina Wirantani, S.H, sehingga penulis sangat 
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tertarik membuat penelitian lebih lanjut yang terfokus pada perlindungan 

hukum terhadap anak konsumen cerita pendek “Kecil-Kecil Punya Karya” 

dengan latar belakang tersebut dengan judul KONSUMEN ANAK DAN 

CERITA PENDEK (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Sebagai Konsumen Cerita Pendek Kecil-Kecil Punya Karya). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah profil cerita pendek kecil-kecil punya karya yang 

dikonsumsi oleh anak-anak? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen 

cerita pendek kecil-kecil punya karya? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji 

secara normatif mengenai hak-hak anak sebagai konsumen cerita 

pendek. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan profil cerita pendek kecil-kecil punya 

karya yang dikonsumsi oleh anak-anak. 

b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai konsumen cerita pendek kecil-kecil punya karya. 

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian ini 

dibagi dua macam yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat berguna 

untuk bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya di 

bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum perlindungan 

anak. 
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b. Manfaat Prkatis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi penulis mengenai hukum perdata, serta untuk 

memenuhi syarat guna mencapai gelar Magister Hukum pada 

Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

D. KAJIAN TEORI 

1. Teori Penggunaan dan Kepuasan 

Teori penggunaan dan kepuasan sebagai salah satu teori yang 

paling populer dalam studi komunikasi massa, teori ini mengajukan 

gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audien mencari, 

menggunakan dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara 

berbeda-beda, yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan 

psikologis yang berbeda di antara individu audien.
17

 Teori ini 

memfokuskan perhatian pada audien sebagai konsumen media massa 

dan bukan pada pesan yang disampaikan, dan teori ini juga menilai 

bahwa audien dalam menggunakan media berorientasi pada tujuan, 

bersifat aktif sekaligus diskriminatif.
18

 

Katz, Blumler, dan Gurevitch mengembangkan teori ini dan 

menyatakan lima asumsi dasar teori penggunaan dan kepuasan, yang 

akan dirinci sebagai berikut:
19

 

a. Audien aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan 

media. Dalam perspektif teori penggunaan dan kepuasan audien 

dipandang sebagai partisipan yang aktif dalam proses komunikasi, 

namun tingkat keefektifan setiap individu tidaklah sama. Perilaku 

komunikasi audien mengacu pada target dan tujuan yang ingin 

dicapai serta berdasarkan tujuan dan kebutuhan personal mereka. 

b. Inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan audien. 

Asumsi kedua ini berhubungan dengan kebutuhan terhadap 

kepuasan yang dihubungkan dengan pilihan media tertentu yang 

ditentukan oleh audien sendiri. 

c. Media bersaing dengan sumber kepuasan lain. Media dan audien 

tidak berada dalam ruang hampa yang tidak menerima pengaruh 
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  Morissan, Andy Corry Wardhani dan Farid Hamid, 2010, Teori Komunikasi Massa, 

Bandung: Ghalia Indonesia. Hal 77. 
18

  Ibid  
19

  Ibid hal 78-80 
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apapun. Keduanya menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas, 

dan hubungan antara media dan audien dipengaruhi oleh 

masyarakat. Media bersaing dengan bentuk-bentuk komunikasi 

lainnya dalam hal pilihan, perhatian dan penggunaan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. 

d. Audien sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif dan 

penggunaan media. Kesadaran diri yang cukup akan adanya 

ketertarikan dan motif yang muncul dalam diri yang dilanjutkan 

dengan penggunaan media memungkinkan peneliti mendapatkan 

gambaran yang tepat mengenai penggunaan media oleh audien. 

e. Penilian isi media ditentukan oleh audien. Menurut J.D. Rayburn 

dan Philip Palmgreen “seseorang yang membaca surat kabar 

tertentu tidak berarti ia merasa puas dengan surat kabar yang 

dibacanya karena mungkin hanya surat kabar itu saja yang 

tersedia, ia akan segera beralih ke surat kabar lain jika ia 

mendapat kesempatan memperoleh surat kabar lain”. 

Jay G. Blumler mengemukakan sejumlah gagasan mengenai 

jenis-jenis kegiatan yang dilakukan audien (audience activity) ketika 

menggunakan media, yang mencakup kegunaan (utility), kehendak 

(intentionality), seleksi (selectivity), dan tidak terpengaruh hingga 

terpengaruh (imperviousness to influence).
20

 

Alan Rubin menemukan sejumlah alasan atau motivasi orang 

menggunakan media dapat dikelompokan ke dalam sejumlah katagori 

sebagai berikut: untuk menghabiskan waktu, sebagai teman, memenuhi 

ketertarikan, pelarian, kesenangan, interaksi sosial, relaksasi, 

memperoleh informasi, dan untuk mempelajari konten media tertentu.
21

  

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum 

yang diberikan kepada masyarakat, yaitu masyarakat pada posisi yang 

lemah secara ekonomis maupun lemah secara yuridis.
22

 Menurut 

Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.
23
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Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah 

“berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan 

(memberlakukan hukum negara secara eksklusif) yang bertujuan untuk 

memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok 

orang”.
24

 

Teori perlindungan hukum sendiri merupakan teori yang 

mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan 

perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan 

yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.
25

 

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda 

dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah 

dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno 

Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi 

juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, dalam 

pendapatnya bahwa:
26

 

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan hukum 

mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak 

dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan 

tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam 

masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. 

Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan 

kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi 

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta 

memelihara kepastian hukum”. 

 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

Media massa memberikan gambaran mengenai alat komunikasi yang 

bekerja dalam berbagai skala, mulai dari skala terbatas hingga dapat 

mencapai dan melibatkan siapa saja di masyarakat, dengan skala yang sangat 

luas.
27

 Menurut Denis McQuail, media massa memiliki sifat atau karakteristik 

yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas (universality of 

                                                           
24

  Ibid  
25

  Ibid hal 263 
26

  Ibid hal 269 
27

  Op. Cit. Morissan, Andy Corry Wardhani dan Farid Hamid. Hal 1 
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reach), bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja 

yang muncul di media massa.
28

 

Peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang media massa dibagi 

menjadi tiga kelompok dan bab yaitu sebagai berikut:
29

 

1. Hukum media massa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan undang-undang pidana yang terkait, seperti 

Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU Nomor 11 

Pnps 1963) dan Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau 

Penodaan Agama (UU Nomor 1 Pnps 1965), dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

2. Undang-Undang Penyiaran, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, serta Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Kemudian peraturan 

peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran, 

yaitu: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. 

b. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyiaran 

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyiaran 

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. 

3. Peraturan perundang-undangan di bidang pers, yaitu: 

a. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1963 

tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya 

dapat Mengganggu Ketertiban Umum. 

b. Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Peruahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1967. 

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tidak mengatur media massa secara khusus, tetapi mengatur 

hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, 

termasuk di bidang media massa seperti: penghinaan terhadap sesama rakyat, 

pemerintah, kepala negara dan agama; pembocoran rahasia negara dan 

                                                           
28

  Ibid  
29

  Sudirman Tebba, 2007, Hukum Media Massa Nasional, Banten: Pustaka Irvan. Hal 2 
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jabatan; pornografi dan pornoaksi; serta ganti rugi dan permintaan maaf.
30

 

Sedangkan Undang-Undang penyiaran khusus mengatur penyiaran radio dan 

televisi, kemudian Undang-Undang Pers khusus mengatur kehidupan pers, 

baik pers media cetak maupun media elektronik, sehingga kedua undang-

undang tersebut mengatur sistem media massa yang dicakup oleh undang-

undang ini masing masing.
31

 

Anak di dalam penelitian ini adalah pihak konsumen karena anak 

mengkonsumsi cerita pendek, pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu 

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sorang anak sebagai 

konsumen cerita pendek harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai 

konsumen karena hal itu merupakan haknya sebagai warga negara Indonesia 

sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum”. Serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”. 

Menurut Shidarta, secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen 

adalah sebagai berikut:
32

 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 

3. Hak untuk memilih (the right to choose); 

4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 

Keempat hak dasar terebut secara umum digunakan sebagai dasar 

perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa. 

Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

                                                           
30

  Ibid hal 4-5 
31

  Ibid  
32

  Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia, hal 19. 
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Perlindungan Konsumen yang menyebutkan hak-hak anak sebagai konsumen 

cerita pendek yaitu sebagai berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi cerita pendek. Bahwa anak sebagai konsumen cerita 

pendek mendapatkan kenyamanan, kemanan, dan keselamatan pada 

saat membaca atau mengkonsumsi cerita pendek. 

2. Hak untuk memilih cerita pendek. Bahwa anak memiliki hak untuk 

memilih cerita pendek yang dikonsumsi dengan kebutuhan tingkat usia 

dan kecerdasannya. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan cerita pendek. Bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan 

informasi yang benar dalam mengkonsumsi cerita pendek agar anak 

tersebut terhindar dari kerugian. 

4. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hal ini 

menunjukkan bahwa seharusnya anak mendapatkan pembinaan dan 

pendidikan yang layak pada saat membaca cerita pendek sesuai dengan 

tingkat usia dan kecerdasannya. 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan dijadikan dasar hukum 

perlindungan bagi konsumen anak dalam membaca atau mengkonsumsi cerita 

pendek Kecil-Kecil Punya Karya. Adapun bagan yang digunakan sebagai 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagan 1. Kerangka Berfikir 

 

 

Dasar Hukum 

 

 

 

Perlindungan Hukum     Perlindungan Hukum 

 

 

Peraturan Pers 

Peraturan Perlindungan 

Konsumen 

Peraturan Perlindungan 

Anak 

Cerita Pendek 

Kecil-Kecil Punya Karya 

Konsumen 

Anak 
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F. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan beberapa metode, 

baik dalam melakukan penelitian, mengumpulkan data sampai analisa 

datanya. Adapun metode penulisan dan penelitian ini dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis kajian di dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai 

hal yang terkait dengan profil cerita pendek “Kecil-Kecil Punya Karya” 

yang dikonsumsi oleh anak-anak dan perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai konsumen cerita pendek. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang 

dilakukan dengan pendekatan doctrinal (normative) karena dalam 

penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang 

dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 

Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari 

lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.
33

 

 

3. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data 

sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, 

yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya 

dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut berupa 

cerita pendek dari Kecil-Kecil Punya Karya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini akan 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Cara untuk mengumpulkan 

data sekunder ini adalah dengan mencari, mencatat, menginventarisasi 

dan mempelajari data-data sekunder,  

                                                           
33

  Roni Hanitjo, 1994,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri,  Jakarta: Ghalia 

Indonesia, Hal 13-14. 
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5. Teknik Analisis Data 

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan 

cara normative kualitatif, yaitu dengan suatu pembahasan yang 

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah 

diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin 

hukum, dan teori ilmu hukum yang telah ada kemudian akan 

didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti 

sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat 

ditemukan hukum inconcreto-nya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Gambaran sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

D. Kajian Teori 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

3. Pihak-Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen 

4. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Konsumen dan 

Pelaku Usaha 

B. Tinjauan Umum Tentang Media Massa 

1. Pengertian Media Massa 

2. Asas Media Massa 

3. Fungsi Media Massa 

4. Bentuk-Bentuk Media Massa 

5. Hukum Media  
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C. Tinjauan Umum Tentang Cerita Pendek 

1. Pengertian Cerita Pendek 

2. Unsur-unsur Cerita Pendek 

3. Nilai-Nilai yang terkandung di dalam Cerita Pendek 

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Konsumen Cerita 

Pendek 

1. Pengertian Anak 

2. Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Konsumen Cerita 

Pendek 

3. Psikologi Perkembangan Anak 

4. Perlindungan Hukum 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Cerita Pendek Kecil-Kecil Punya Karya yang 

Dikonsumsi oleh Anak 

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Konsumen 

Cerita Pendek Kecil-Kecil Punya Karya 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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