
BAB IV 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

c.           Dari kejadian pembatalan konser musik  yang telah terjadi tersebut 

terlihat bahwa posisi konsumen sangat dirugikan karena banyaknya penonton 

konser yang telah membeli tiket dan telah datang jauh-jauh dari luar kota 

mengeluarkan uang untuk biaya transportasi dan akomodasi selama konser 

berlangsung. Dalam hal ini pihak promotor tidak memenuhi kewajiban-

kewajibanya selaku pelaku usaha. maka dalam kasus ini promotor selaku 

pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dengan tidak melaksanakan 

kewajibanya selaku pelaku usaha. Dalam pelaksanaan konser musik ini 

promotor tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah di sepakati oleh 

pihak artis selaku penampil dalam konser musik, yang mengakibatkan konser 

tersebut batal di selenggarakan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen 

yang telah membeli tiket konser musik tersebut. 

d.           Dalam kasus pembatalan konser musik perlindungan hukum yang di 

dapat bagi konsumen di atur dalam Pasal 4 huruf e dan huruf h, perlindungan 

hukum yang tepat adalah melalui jalur di luar pengadilan. 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 
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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. 

2. SARAN 

a.           Banyaknya bermunculan para promotor-promotor baru di kancah 

perindustrian musik Indonesia, maka diperlukan pengawasan dan pengaturan 

yang di lakukan oleh pemerintah melalui pihak-pihak yang berwenang agar 

tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian 

terhadap konsumen. Selain itu seharusnya terdapat aturan-aturan yang ,menjadi 

standart acuan bagi siapa saja yang ingin menjadi promotor di Indonesia. Agar 

tidak bermunculan promotor-promotor yang kurang berkompeten dan yang 

tidak bertanggung jawab. 

b.           Seharusnya seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia lebih 

berhati-hati dalam membeli tiket konser yang akan diselenggarakan dan dapat 

mencari informasi terlebih dahulu apakah konser yang akan diselenggarakan di 

promotori oleh promotor yang berkompeten atau tidak. Konsumen juga perlu 

untuk tidak cepat puas dengan ganti rugi yang di berikan oleh pelaku usaha jika 

dia dirugikan. Sebaiknya konsumen mengajukan tuntutan pidana kepada 

pelaku usaha tersebut agar menimbulkan efek jera. 
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