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Musik dangdut adalah salah satu jenis musik yang sangat digemari oleh banyak kalangan 

masyarakat yang ada di Indonesia. Dari kalangan menengah keatas hingga kalangan menengah 

kebawah semua menyukai musik ini, terlepas dari itu, ada sesuatu yang perlu dicermati dalam 

musik dangdut yaitu keberadaan seorang penyanyi dangdut dalam suatu pertunjukan musik 

dangdut. Umumnya para penyanyi dangdut ini tidak hanya sekedar menyanyi saja, akan tetapi 

bila diperhatikan lebih cermat juga memperlihatkan kemolekan tubuhnya dengan goyangnya. 

Hal inilah yang memunculkan anggapan yang kurang begitu baik pada citra musik dangdut, 

karena dapat menimbulkan tindakan yang tidak sepantasnya dari penonton salah satunya ialah 

tindakan pelecehan sexual. 

Mengenai masalah pelecehan sexual tersebut secara umum diatur dalam KUHP yaitu Buku 

Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 bis; 506), 

meskipun telah ada peraturan tersebut tetap saja ada beberapa oknum masyarakat yang 

melangarnya. Seperti yang telah terjadi pada penyanyi dangdut O.M ORLESSA Desa Sedayu, 

Kec Turen, Kab Malang. Para penyanyi dangdut tersebut telah mengalami pelecehan sexual oleh 

penonton, misalnya dicium tangannya, diraba tubuhnya, bahkan di ajak berkencan oleh 

penonton. Ironis memang apa yang telah di alami oleh penyanyi dangdut O.M. ORLESSA . Dari 

kejadian dan peristiwa tersebut, di dapat suatu permasalahan yang layak untuk diteliti dan 

dianalisis oleh penulis. 

Adapun permasalahan yang timbul dari pelecehan sexual terhadap penyanyi dangdut O.M. 

ORLESSA oleh penonton ialah faktor-faktor apakah yang mendorong penonton melakukan 

tindak pidana pelecehan sexual terhadap penyanyi dangdut O.M. ORLESSA, seperti apakah 

bentuk-bentuk pelecehan sexual terhadap penyanyi dangdut O.M. ORLESSA, bagaimana 

tindakan yang dilakukan penyanyi dangdut dan management O.M. ORLESSA menghadapi 

pelecehan sexual oleh penonton, dan bagaimana tindakan Polisi sebagai aparat keamanan 

mengatasi tindak pidana pelecehan sexual terhadap penyanyi dangdut O.M. ORLESSA. 

 

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara, angket atau 

kuisioner, dokumentasi, serta studi kepustakaan, dan selanjutnya penulis mengolah data dengan 

metode diskriptif kualitatif artinya melakukan pembahasan dari hasil yang telah diteliti oleh 

penulis. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Sedayu, Kecamatan Turen, 

Kabupaten Malang tentang tindak pidana pelecehan sexual terhadap penyanyi dangdut O.M. 

ORLESSA Desa Sedayu. Bahwa ada 4 faktor yang mendorong penonton melakukan tindak 

pidana pelecehan sexual pada penyanyi dangdut O.M. ORLESSA yaitu : faktor keimanan, faktor 

pendidikan, faktor keamanan dan faktor pribadi penyanyi. Kemudian ada 2 bentuk pelecehan 

sexual terhadap penyanyi dangdut O.M. ORLESSA yaitu memegang tangan dan memeluk 

pundak. Selanjutnya ada 2 tindakan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut menghadapi 



pelecehan sexual oleh penonton yaitu penyanyi hanya diam saja dan penyanyi berusaha 

menghindar serta menolaknya. dan adapun tindakan management O.M. ORLESSA menghadapi 

pelecehan sexual pada penyanyinya oleh penonton ialah dengan cara management lebih selektif 

memilih lokasi pertunjukan. Serta yang terakhir ada 2 tindakan yang dilakukan oleh polisi 

sebagai salah satu aparat keamanan, mengatasi tindak pidana pelecehan sexual pada penyanyi 

dangdut O.M.ORLESSA yaitu tindakan pasif dan tindakan aktif. 

 

 

Dangdut music is one of familiar music in Indonesia. Low to middle class to high class society 

like this music. In other site, there is a dangdut singer that we had to care about. This singer not 

only singing but also show up their sexuality that makes a bad opinion because of their dancing. 

This action make dangdut music show had bad image and tent to sexual insulting. 

Sexual insulting stated in KUHP,second book about Crime, Chapter XIV, Morality Crime 

(Section 281 s/d 303 bis ; 506), and there is still a broken law individual. One case in O.M 

ORLESSA Desa Sedayu , Kec. Turen Kab. Malang. Sexual insulting always happen to the singer 

such as a kissing hand, touching the body, or arrange a sexual date. From this condition, the 

writer try to analyze it. 

How audience conduct sexual insulting to O.M ORLESSA singer. What factors supported sexual 

insulting crime, what kind of sexual insulting conduct by them and also what police do to this 

matters. 

The writer use some data collecting technique, such as interview, questionnaire, documentation 

and books source. Then, the writer processing with qualitative descriptive technique, mean that 

there will explanation from the research. 

The research’s result about sexual insulting of O.M ORLESSA singer in Desa Sedayu 

Kecamatan Turen, Kabupaten Malang are ruling by 4 factors. That is, faith factors, education, 

safety, and individual factors. And there are 2 form of sexual insulting by audience, touching 

hand or hugging singer shoulder. The singer will protect with none action or just avoid politely. 

And the management, O.M ORLESSA, try with choosing proper location of shows. And the 

police will conduct passive and active action. 

 


