
BAB II 

PELANGGARAN TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS PEMBATALAN 

KONSER OLEH PROMOTOR SELAKU PELAKU USAHA 

2.1. Hubungan Hukum Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha 

 Konser merupakan kegiatan yang melibatkan labih dari satu pihak. Dalam 

konser musik tersebut terdapat perikatan antara pihak yang satu mengikatkan diri 

dengan pihak yang lain. Berbicara mengenai perikatan suatu hal yang tidak boleh 

dilupaakan adalah buku III BW yang mengatur tentang perikatan. Menurut 

Subekti, perikaatan adalah “ suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta 

benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu umtuk menuntut 

barang sesuatu dari yang lainya, sedangkan yang lainnya diwajibkan untuk 

memenuhi tuntutan itu”.13

1.   Hubungan Hukum 

 

 Dalam kehidupan sosial ada berbagai jenis hubungan yang dijalin oleh 

masing-masing individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Berbagai jenis 

hubungan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu : 

2.   Non Hubungan Hukum 

 Perbedaan dalam 2 jenis hubungan tersebut ialah bahwa hubungan hukum 

memiliki akibat bahwa hak dan kerugian yang diderita dapat dituntut dan 

ditegakkan di muka pengadilan, sedangkan untuk non hubungan hukum tidak 

dapat ditegakkan di muka pengadilan. 

13  Subekti, Pokok-pokok hukum Perdata, cet 26, Intermasa, Jakarta, 204, H.122 
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 Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum. 

Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha atau promotor ini bersifat 

langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung artinya hubungan tersebut 

dimulai dengan suatu perjanjian antara produsen dengan konsumen. Hubungan 

tidak langsung terjadi apabila tiket konser promotor ini tidak langsung ke 

konsumen namun terlebih dahulu melalui agen dan reseler terlebih dahulu, 

selanjutnya baru sampai ke konsumen. Hubungan ini dilaksanakan dalam rangka 

jual beli diaman produk yang di perjual belikan adalah jasa penyelenggaraan 

konser musik. Jual beli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 BW adalah 

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan atau suatu jasa dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan.  

 Dalam Pasal 1338 BW dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata 

“semua perjanjian” mencerminkan asas kebebasan berkontrak (freedom of 

contract). Namun kebebasan berkontrak ini terdapat pembatasan-pembatasannya. 

Pembatasan itu antara lain bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik seperti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW 

sehingga meskipun pelaku usaha adalah sebagai pihak yang dominan namun perlu 

diperhatikan bahwa masing-masing pihak baik pelaku usaha maupun konsumen 

harus beritikad baik demi kebaikan bersama. 
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 Suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sesuai Pasal 1320 BW, yaitu : 

1.   Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

2.   Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3.   Suatu hal tertentu 

4.   Suatu sebab yang diperbolehkan 

 Kesepakatan merupakan wujud pertemuan kehendak diantara para pihak 

yang membuat perjanjian. Kesepakatan dimaksudkan bahwa kedua belah pihak 

yang melakukan perjanjian tersebut harus bersepakat/ setuju mengenai hal-hal 

yang diperjajnjikan. Dalam arti apa yanga dikehendaki pihak yang satu, 

dikehendaki pula oleh pihak lainnya. 

 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan kecakapanuntuk 

membuat/ melakukan perbuatan hukum yang secara tegas telah diatur dalam pasal 

1330 BW, yang menentukan tak cakap melakukan perjanjian adalah : 

1. Orang yang belum dewasa; 

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

3. Orang-orang perempuan dalam ditetapkan undang-undang dan pada 

umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat persetujuan-persetujuan tertentu. 

Menurut Pasal 330 BW  usia kedewasaan ditetapkan 21 tahun atau sebelum itu 

namun sudah pernah melangsungkan perkawinan. Jadi jelaslah seorang istri 
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adalah orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian 

dapatlah dibedakan antara orang yang tidak mampu karena di bawah pengampuan 

dengan tidak mampu seorang istri, begitu pula halnya dengan orang yang 

dianggap tidak mampu karena masih di bawah umur. Orang yang tidak sehat 

pemikirannya tidak mampu untuk menginsyapi perbuatanya oleh karenanya ia 

berada di bawah pengampuan, sedangkan orang yang belum dewasa diwakili oleh 

orang tuanya. Dengan demikian orang yang berbuat adalah orang yang mewakili 

atau kuasanya. Sedangkan seorang istri untuk berbuat di bantu oleh suaminya. 

Dibantu menunjukan pengertian bahwa seorang istri tetap bertindak dan 

tindakanya tersebut dibantu dan di dampingi oleh suaminya. 

 Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang 

diperjanjikan baik hak-hak maupun kewajiban kedua belah pihak jika nanti timbul 

perselisihan. 

Para pihak dalam konser adalah : 

− Penyelenggara konser musik 

− Penampil dalam konser musik 

− Penonton konser musik 

Penyelenggara konser 

 Penyelenggara konser sering disebut Promotor. Hal-hal yamg perlu 

diperhatikan oleh penyelenggara konser musik sebelum menyelenggarakan 

konsertersebut yaitu : 
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− Penyelenggara konser musik wajib memiliki sejumlah dokumen perijinan 

setudak-tidaknya ada dua dokumen perijinan dari pihak Pemda dan 

perijinan dari pihak Kepolisian. 

− Mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk menyelenggarakan 

konser. Menyesuaikan kapasitas tempat konser dengan jumlah tiket yang 

dijual ke konsumen untuk menghindari terjadinya musibah saat konser 

berlangsung  

− menjamin keamanan dan kenyaman bagi para konsumen saat konser 

berlangsung. 

− Mempersiapakan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk penampil dalam 

konser sesuai dengan perjanjian yang dibuat. 

Jika salah satu tidak dapat dipenuhi maka sudah dipastikan konser akan gagal 

unuk diselenggarakan. 

 Selain hal tersebut diatas, panitia penyelenggara harus melakukan promosi 

dangan mencantumkan harga tiket dan nama grup musik yang akan ditampilkan, 

juga waktu dan tempat konser akan diselenggarakan. Dengan adanya promosi 

tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk membeli dan melihat grup musik 

idolanya. 

Pengertian promosi itu sendiri menurut pasal 1 angka 6 UUPK: 

“promosi yaitu kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang 

dan/ atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.” 
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 Beberapa unsur yang harus ada dalam promosi ialah 14

1. Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi; 

:  

2. Tentang suatu barang dan/ atau jasa yang :  

a) Akan diperdagangkan, dan 

b) Sedang diperdagangkan; 

3. Tujuan menarik minat beli dari pihak konsumen. 

Penampil dalam konser musik 

Penampil / pelaku menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang. No. 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta ialah : “aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau    

mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, 

menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, 

tari, dan karya seni lainya.“ 

Berdasarkan rumusan pasal 1  angka 10 UU. No. 19/2002 tentang hak cipta, dapat 

ditarik unsur-unsur dari penampil yaitu : 

1. Aktor, penyanyi, pemusik, dan penari 

2. Menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyampaikan, 

mendeklamasikan, atau memainkan 

3. Karya musik, drama, tari, sastra, dan karya seni lainya 

Penonton konser musik 

14 Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo,Hukum Perlindungan Konsumen, Raja GrafindoPersada, 2004, 
h. 14 
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 Penonton konser musik adalah konsumen konser musik yang telah 

membeli tiket kepada pihak promotor dan berhak untuk mendapatkan sebuah 

sajian konser musik sesuai dengan yang di perjanjikan oleh pihak promotor. 

Penonton konser musik disini adalah pihak yang dapat menjadi korban dari 

pelaksanaanya konser musik. Sebab penonton merupakan pihak yang langsung 

terkena akibat dari pelaksanaan konser musik tersebut. Dalam arti, jika terjadi 

suatu pembatalan konser atau sesuatu kecelakaan pada konser musik maka 

penonton yang terkena akibatnya. 

 Jadi hubungan hukum antara penyelenggara konser musik dan penampil 

merupakan hubungan kerja sama yang lahir dari suatu perjanjian pada saat kedua 

belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan konser. Pada perjaanjian tersebut 

pihak promotor wajib untuk membayar pihak penampil dan wajib untuk 

memenuhi permintaan-permintaan yang di butuhkan penampil demi 

berlangsungnya konser sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan penampil 

wajib untuk menyajikan suatu penampilan dalam konser musik tersebut sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati dengan pihak promotor. Kemudian hubungan 

hukum antara penyelenggara konser dengan penonton terjadi pada saat penonton 

membeli tiket konser. Jadi antara penyelenggara dan penonton terikat dalam suatu 

perikatan yaitu akibat dari suatu pembayaran, sehingga timbulah kewajiban bagi 

penyelenggara konser untuk memenuhi dan mewujudkan konser musik tersebut. 

2.2. AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK OLEH PROMOTOR                                                    

TERHADAP HAK KONSUMEN 
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 Dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, masing-masing 

pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu pihak yakni pelaku usaha wajib 

untuk memenuhi prestasi dan pihak lain yakni konsumen berhak atas prestasi dan 

begitu juga sebaliknya. Dalam Pasal 1234 BW mengatur berbagai macam 

perikatan , yaitu : 

1.   Perikatan untuk memberi sesuatu 

2.    Perikatan untuk berbuat sesuatu 

3.    Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. 

Jika kita lihat dalam perjanjian antara penonton dan promotor penyelenggara 

konser musik yang terjadi karena adanya pembelian tiket maka perikatan tersebut 

merupakan perikatan untuk memberi sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu. 

Dalam hal ini penonton harus membayarkan sejumlah uang yang telah di tentukan 

oleh pihak promotor untuk mendapatkan tiket konser musik yang akan di 

selenggarakan karena hal itu merupakan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 

5 UUPK huruf c dan merupakan hak promotor selaku pelaku usaha sesui dengan 

Pasal 6 UUPK huruf a. Sedangkan promotor harus berbuat sesuatu yaitu 

menyelenggarakan konser musik sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan 

dengan penonton. 

  

  

 Suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
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Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sesuai Pasal 1320 BW, 

yaitu : 

1.   Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

2.   Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3.   Suatu hal tertentu 

4.   Suatu sebab yang diperbolehkan 

 Dalam jual beli suatu tiket konser musik, perjanjian jual beli tersebut 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak berdasarkan bab III 

UUPK Pasal 4 -7 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan 

konsumen dalam pasal, yaitu : 

a.   Kewajiban Pelaku Usaha 

1. Kewajiban sebagai pelaku usaha yang pertama ialah beritikad baik 

dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam penyelenggaran konser 

musik dengan meminimalisir terjadinya kerugian bagi konsumen salh 

satunya adalah mempersiapkan dan memenuhi perjanjian yang disepakati 

oleh para pihak.  

2. Kewajiban sebagai pelaku usaha ialah untuk memberikan ganti rugi. 

 Promotor musik mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti 

rugi kepada konsumen khususnya para penonton konser apabila jasa yang 

ditawarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sebagai contoh dalam 

penjualan tiket konser telah di perjanjikan atau di tetapkan kapan konser 

akan di adakan dan artis yang akan di datangkan, tapi pada kenyataanya 
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konser tersebut batal di selenggarakan di karenakan kesalahan oleh pihak 

promotor dan mengakibatkan penonton yang telah membeli tiket konser 

mengalami kerugian karna tidak dapat menikmati jasa yang telah di 

perjanjikan. Maka dari itu pihak promotor wajib memberikan ganti rugi. 

3. Kewajiban untuk menjamin jasa yang diperjanjikan dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart jasa yang berlaku. 

 Promotor musik wajib menjamin terselenggaranya konser musik 

tersebut yang telah diperjanjikan oleh para pihak  

4. Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas. 

 Promotor konser musik wajib memberikan keterangan yang jelas 

kapan konser akan di selenggarakan, dimana konser akan di 

selenggarakan, siapa artis yang akan di datangkan serta memberikan daftar 

harga tiket yang jelas.  

b.  Hak Promotor  

1. Hak untuk mendapat atau menerima pembayaran sesuai dengan 

kesepakatan mengenai jasa yang diperjualbelikan. 

 Setelah promotor konser musik memenuhi prestasinya sesuai dengan 

kesepakatan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku maka 

produsen tersebut berhak untuk mendapatkan pembayaran. 

a.  Kewajiban Konsumen 

1. Kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

  Konsumen wajib membayar harga tiket yang telah di tentukan  

tentunya dengan nilai tukar yang disepakati. 
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2. Kewajiban untuk mengikuti upaya peyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 

  Ketika dirasa ada keluhan terhadap jasa yang dibeli, konsumen 

khususnya perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan 

pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa 

mungkin dilakukan dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik 

penyelesaian, cara hukum bisa dilakukan asalkan memperhatikan 

Undang-Undang yang berlaku. 

b. Hak Konsumen 

1. Hak untuk memperoleh informasi 

  Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan 

komprehensif tentang suatu produk jasa yang dibeli. Akses terhadap 

informasi sangat penting karena konsumen bisa mengetahui bagaimana 

kondisi dari produk jasa  yang akan dnikmati.  

2. Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi bilamana 

konsumen telah menderita kerugian akibat mengkonsumsi jasa. 

Berdasarkan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang 

telah dijelaskan di atas maka dalam kasus ini promotor selaku pelaku 

usaha telah melanggar hak konsumen dengan tidak melaksanakan 

kewajibanya selaku pelaku usaha. Dikarenakan dalam pelaksanaan konser 

musik ini promotor tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah di 

sepakati oleh pihak artis selaku penampil dalam konser musik, yang 
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mengakibatkan konser tersebut batal di selenggarakan dan menimbulkan 

kerugian bagi konsumen yang telah membeli tiket konser musik tersebut. 

Berikut pelanggaran yang telah dilakukan oleh promotor selaku pelaku usaha 

berdasarkan pasal 7 UUPK adalah : 

1. Tidak memiliki itikad baik dalam melakukan kegitan usahanya 

dikarenakan promotor tidak dapat mengembalikan uang tiket penonton 

secara cepat dan tepat waktu 

2. Tidak memberi kompensasi ganti rugi dan/penggantian apabila barang 

dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian  

Adapun hak-hak konsumen yang telah dilanggar promotor selaku pelaku 

usaha berdasarkan pasal 4 UUPK adalah : 

1. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai daengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. 

2.   Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya  
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