
BAB III 

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP 

PEMBATALAN KONSER MUSIK 

3.1.  UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN 

ATAS PEMBATALAN KONSER MUSIK 

Pada dasarnya sesuai dengan pasal 45 UUPK konsumen yang dirugikan dapat 

melakukan gugatan. Gugatan tersebut dapat di tempuh melalui dua jalur yaitu : 

1. Melalui Jalur Di Luar Pengadilan 

Mengadukan atau melaporkan perihal gangguan atas kepentingan 

konsumen melalui instansi Pemerintah yang terkait, yang berdasarkan instrument 

hukum publik mempunyai kewenangan administratif terhadap perusahaan-

perusahaan dalam lingkup wewenangnya, atau instansi yang berwenang mengusut 

perilaku yang memuat unsur-unsur melawan hukum. 

Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa dengan cara non 

pengadilan atau di luar pengadilan, bisa melakukan alternatif resolusi masalah ke 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) , Direktorat Perlindungan Konsumen 

Dibawah Departemen Perdagangan atau lembaga lain yang berwenang. 

Berdasarkan Pasal 44 UUPK pemerintah mengakui Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan penyelesaian 

sengketa melalui LPKSM menurut UUPK dapat dipilih dengan cara mediasi, 

konsiliasi, dan arbitrase. Dalam prosesnya para pihak yang 
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bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil 

proses penyelesainnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis, yang wajib 

ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, 

konsiliator, dan arbiter. 

Adapun penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), diatur dalam pasal 49 UUPK dan dalam Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.301/MPP/Kep/10/2001 

tangal 24 Oktober 2001. 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini sangat murah, cepat, 

sederhana dan tidak berbelit-belit. Konsumen yang bersengketa dengan pelaku 

usaha langsung datang ke kantor BPSK Provinsi dengan membawa surat 

permohonan penyelesaian sengketa, mengisi formulir pengaduan dan 

menyerahkan berkas atau dokumen pendukung. BPSK mempunyai wewenang 

untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dari pihak yang 

bersengketa. Dalam pertemuan tersebut akan ditentukan bagaimana langkah 

selanjutnya, yaitu dengan jalan damai  atau jalan lain. 

Dalam pasal 54 ayat (3) UUPK disebutkan bahwa putusan Majelis dari 

BPSK bersifat mengikat, dan wajib mengeluarkan putusan tersebut paling lambat 

21 hari kerja setelah gugatan diterima, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja 

sejak menerima putusan BPSK tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 . 

Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan BPSK menyerahkan putusan kepada 

penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan 
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yang berlaku, serta dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negri 

di tempat konsumen yang dirugikan sesuai pada pasal 46 UUPK. 

Melalui Direktorat Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, yakni melakukan upaya menerima pengaduan disertai dengan bukti 

kejadian, apabila ditemukan adanya hak-hak konsumen yang dilanggar, pihak 

pelaku usaha dapat dengan cepat merespons dan mematuhi ketentuan yang telah 

digariskan oleh Dieroktorat tersebut. Hal ini terkait dengan ancaman pencabutan 

izin usaha yang dikeluarkan oleh Disperindag.Akan tetapi mekanisme pengaduan 

melalui lembaga pemerintah ini masih jarang dilakukan konsumen karena ketidak 

tahuan terhadap bentuk penyaluran pengaduan yang ternyata disediakan oleh 

Disperindag.15

2. Melalui Jalur Pengadilan 

 

 

Sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 

merupakan salah satu asas dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 4 ayat(2) Undang Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Sistem penyelesaian sengketa yang demikian sangat 

dibutuhkan dalam dunia bisnis, termasuk dalam penyelesaian sengketa konsumen. 

Memasukkan gugatan perdata ganti rugi karena wanprestasi atau 

perbuatan melawan hukum, tergantung dari hubungan hukum konsumen dan 

pelaku perbuatan yang merugikannya, kepada pengadilan negeri yang berwenang  

15http://www.mediakonsumen.com.Kategori11.html, diakses pada tanggal 14 
Agustus 2014  
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umumnya pengadilan negeri yang mempunyai wewenang di wilayah tempat 

tinggal atau domisili tergugat.16

a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan, atau 

 

Pasal 48 UUPK  : 

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 

ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan 

ketentuan dalam pasal 45 di atas” 

Penunjukkan pasal 45 dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan tersebut 

dalam ayat (4). Artinya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan 

hanya dimungkinkan apabila : 

b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan 

tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang 

bersengketa 

Syarat utama bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan adalah orang 

tersebut harus mempunyai kepentingan. Apabila seseorang tidak mempunyai 

kepentingan, maka ia tidak dapat mengajukan gugatan, seperti yang dikenal 

dengan asas poin d’interest point d’action atau tiada gugatan tanpa kepentingan 

hukum. Selain itu sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata yakni HIR dalam 

pasal 123 yang menetukan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang 

bersangkutan atau yang berkepentingan. 

16 AZ Nasution, Konsumen dan Hukum, Op.Cit.,  h.180 
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Secara umum beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan 

surat gugatan adalah : 

- Posita 

Uraian penggugat mengenai peristiwa konkrit yang menunjukkan adanya 

hubungan hukum yang menjadi dasar dan alasan diajukannnya tuntutan hak.Posita 

harus memuat seluruh materi perkara berikut uraian dan alasan serta dasar dasar 

diajukannya tuntutan ganti kerugianm permohonan provisi, sita jaminan, dan 

tuntutan tuntutan penggugat lainnya yang dimohonkan dalam petitum (tuntutan), 

baik mengenai tuntutan pokok maupun tuntutan tambahan. 

-Tuntuan (petitum) 

Merupakan kesimpulan gugatan berupa tuntutan-tuntutan yang dimohonkan oleh 

penggugat. Dalam menyusun petitum perlu adanya keterkaitan antara petitum 

dengan posita gugatan, mengingat pengadilan tidak dapat mengabulkan lebih dari 

apa yang dituntut tetapi boleh mengabulkan apa yang tidak dimohonkan dalam 

petitum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1973 No. 

556K/Sip/1971 dan 9 November 1976 No.1246K/Sip/1974). 

Menurut pasal 58 UUPK Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan 

atas keberatan dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya 

keberatan.Terhadap putusan Pengadilan Negeri para pihak dalam waktu paling 

lambat 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik 

Indonesia.Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan 

dalam waktu paling lambat 30 hari sejak permohonan kasasi. 
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Gugatan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai 

akibat pembatalan konser tersebut, baik yang berupa kerugian materiil maupun 

imateriil, dapat melakukan gugatan berdasarkan wanprestasi dan gugatan 

berdasarkan perbuatan melanggar hukum. 

a. Gugatan berdasarkan Wanprestasi 

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual perjanjian jual beli seperti yang diatur dalam pasal 

1457 BW. Perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana 

pihak yang satu (penjual) berjanji untuk memberikan hak milik atas suatu 

barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar 

suatu barang yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari 

perolehan hak miliknya.17 Seperti perjanjian pada umumnya harus 

memenuhi syarat Pasal 1320 BW tentang sahnya perikatan, sejak kata 

sepakat maka perjanjian telah terbentuk yang artinya pada pihak terikat 

untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian 

tersebut18

17 Subekti, Hukum Aneka Perjanjian, cetakan VII, Alumni, Bandung, 1985, h.35 
18 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1990, h.201 

. Dalam Pasal 1234 BW disebutkan “ Tiap tiap perikatan adalah 

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak 

berbuat sesuatu”.Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang telah 

tidak melakukan prestasi yang telah disepakati maka pihak tersebut 

dianggap melakukan wanprestasi.Wanprestasi terjadi ketika salah satu 
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pihak tidak melakukan prestasi seperti yang ditetapkan dalam perikatan. 

Yang dimaksud dengan wanprestasi sebagai berikut:19

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya 

 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana 

mestinya 

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 

4. Melakukan sesuatu apa yang menurut perjanjian (prestasi) tidak 

boleh dilakukannya 

 Jika diterapkan dalam pembahasan ini, konsumen telah melakukan prestasi 

yang membayar harga barang yang telah disepakati seperti diatur dalam Pasal 5 

huruf c UUPK, sedangkan pelaku usaha menyerahkan barang yang tidak sesuai 

dengan seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (d) dan pasal 7  

UUPK berarti telah melakukan wanprestasi. 

 Bila pelaku usaha telah melakukan wanprestasi, konsumen hanya bisa 

menuntut ganti rugi .Ganti kerugian untuk wanprestasi hanya dapat diganti 

dengan uang, sesuai dengan pasal 1239 BW yang menyatakan “bahwa setiap 

perikatan untuk berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, 

mendapat penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan 

bunga. 

 Tuntutan ganti rugi akan dilakukan apabila konsumen yang dirugikan 

mampu membuktikan bahwa terdapat perikatan antara dirinya dengan pelaku 

19 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Oktober 1987, h.45 
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usaha dan tidak dipenuhinya kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut oleh 

pelaku usaha menimbulkan kerugian.20

b. Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum 

 

Pelaku usaha dapat dituntut apabila melanggar ketentuan yang ada 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 4, Pasal 

7, Pasal 8 serta pasal 19. Pembuktian adanya perbuatan melanggar hukum 

yaitu atas dasar adanya unsur kesalahan dimana di atur dalam Bab III buku 

III BW pasal 1365 sampai dengan pasal 1380, dalam hal ini dasar gugatan 

yang digunakan yaitu pasal 1365 BW yang menyebutkan : 

”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 

kepada seorang lain, mewajibkan setiap orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

Dalam menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus 

memenuhi adanya unsur kesalahan akibat dari perbuatan melanggar 

hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus 

dipenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 

BWyaitu : 

1. Adanya suatu perbuatan; 

2.  Perbuatan tersebut melawan hukum; 

3.  Adanya kesalahan dari pelaku; 

4.  Adanya kerugian; 

20 Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari 
perjanjian dan dari undang-undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, h.11 
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5.  Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.21

 
 Selain memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1365 BW Perdata, 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memenuhi 

kriteria : 

 

1. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain; 

2.  Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 

3.  Berlawanan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dindahkan 

dalam pergaulan masyarakat; 

4.  Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan.22

 Ini berarti promnotor konser musik dapat digugat berdasarkan perbuatan 

melanggar hukum karena : 

 

a. Melanggar hak konsumen 

Adanya perbuatan pelaku usaha tersebut telah melanggar hak – 

hak konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang – 

Undang Perlindungan Konsumen. 

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku 

  Adanya pembatalan konser musik adalah menunjukkan pelaku 

usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti 

21Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2010, h. 10. 

 
22J.H. Nieuwenhuis, Pokok – Pokok Hukum Perikatan, terjemahkan Djasadin 

saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, h.118 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN KONSER MUSIK 
OLEH PIHAK PROMOTOR

NAWASASI PARANTOPO HARYO PRAKOSO



yang tercantum dalam pasal 7 Undang – Undang Perlindungan 

Konsumen. 

c. Bertentangan dengan kesusilaan dan kecermatan yang harus 

diindahkan dalam lalu lintas masyarakat. 

 Dalam melakukan gugatannya, pasal 1851-1864 buku ketiga BW dapat 

dijadikan sebagai dasar hukum atau setidak-tidaknya sebagai pedoman dari 

penyelesaian damai. Penyelesaian itu dapat lanngsung diadakan antara para pihak 

dan dapat pula dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang disepakati. 

Selanjutnya jika cara tersebut belum berhasil, cara berikutnya yakni 

melalui instansi yang berwenang sesuai yang tertera pada pasa 45 (1) UUPK : 

“Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan 

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan 

umum” , 

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : 

a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan 

b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama 

c) Badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya 

menyebutkan bahwa tujuan organisasi tersebut adalah untuk 

kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan anggaran dasarnya 
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d) Pemerintah dan/instansi terkait apabila barang dan/jasa yang 

dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau 

korban yang tidak sedikit 

 Semua cara penyelesaian sengketa konsumen di atas, mengandung 

kekuatan dan kelemahannya. Pada prinsipnya asas hukum paling pokok yang 

diletakkan oleh konstitusi kita adalah menjaga keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan dalam seluruh kehidupan bangsa. Maka berdasarka pada asas ini , 

dalam kaitan penyelesaian konsumen, maka harus ada sanksi-sanksi yang 

mengatur atas perbuatan pelaku usaha maupun konsumen yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam kasus ini penyelesaian sengketa yang tepat dan disarankan adalah 

melalui jalur di luar pengadilan. Di karenakan penyelesain sengketa di luar 

pengadilan tidak memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang banyak. 

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini berbeda dengan yang terdapat 

pada penyelesain sengketa pada pengadilan dimana para pihak yang bersengketa 

dipertemukan sebagai lawan dan selalu ada pihak yang menang dan pihak yang 

kalah. Lain halnya dengan yang terjadi di penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dimana para pihak tidak dipertemukan sebagai lawan melainkan untuk 

mencapai kesepakatan yang sama dan tidak ada pihak yang kalah atau pihak yang 

menang serta tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan. 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN KONSER MUSIK 
OLEH PIHAK PROMOTOR

NAWASASI PARANTOPO HARYO PRAKOSO



3.2.  Bentuk ganti kerugian bagi konsumen atas pembatalan konser 

 Dalam hal ini, perbuatan yang merugikan konsumen dapat dikualifikasikan 

dalam 2 bentuk yaitu : 

1.  Perbuatan yang merugikan konsumen sebagai perbuatan melanggar hukum 

2.  Perbuatan yang merugikan konsumen sebagai wanprestasi. 

 Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum 

tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, 

sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang 

dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen 

dengan konsumen. Dengan demikian pihak ketiga juga dapat menuntut ganti 

kerugian. 

 Sedangkan ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi 

merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama oleh pelaku usaha atau 

kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban 

jaminan atau garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat 

berupa : 

a.  Pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

b.  Pelaku usaha terlambat dalam memenuhi prestasi; 

c.  Pelaku usaha berprestasi tidak sebagaimana mestinya. 

 Berdasarkan UUPK pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti 

kerugian kepada konsumen, hal ini diatur dalam pasal 19 UUPK yaitu sebagi 

berikut : 
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1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberiakan ganti rugi atas 

kerusakan,pencemaran,dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan; 

2. Gantu rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi; 

4. Pemeberian ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; 

5. Ketentuan sebagaimana dmaksud pada ayat1 dan ayat 2 tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen.     

Jika dilihat berdasarkan kasus ini maka promotor wajib memenuhi pasal 19 

UUPK tersebut. Promotor wajib memberikan ganti kerugian berupa pengembalian 

uang sesuai dengan harga tiket yang telah di bayar oleh penonton sebagai 

konsumen. Pembayaran tersebut seharusnya di bayarkan 7 (tujuh) hari setelah 

pembatalan konser tersebut. Namun ganti kerugian tidak menghapuskan 

kemungkinan adanya tuntutan pidana oleh konsumen.   
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 Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada 

dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar 

sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula 

seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian 

menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang 

seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi 

perbuatan melanggar hukum.  
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