
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun, maka membawa kemajuan bagi banyak bidang, salah satunya 

adalah bidang entertainment khususnya di bidang musik. Hal ini dikarenakan 

musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang tidak pernah lepas dari 

kehidupan manusia. Dalam masa ini, musik dijadikan bisnis bagi pelaku bisnis di 

dunia hiburan. Salah satu peluang yang dapat menjadikan musik sebagai bisnis 

adalah melalui pertunjukan atau konser musik, karena dalam konser musik pelaku 

bisnis dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Selama ini konser musik 

merupakan salah satu hiburan bagi penontonnya, karena dengan konser musik 

para penonton atau penggemar dari penyanyi dan/atau grup band baik artis lokal 

atau internasional dapat menyaksikan langsung idola mereka. Selain itu suasana 

dalam konser musik tentunya memberikan kesan tersendiri bagi penontonya. Oleh 

karena itu konser musik seorang penyanyi atau sebuah grup band tidak pernah 

sepi dari penggemarnya.   

Kehadiran artis-artis internasional di kota-kota besar Indonesia, Jakarta 

khususnya untuk konser belakangan ini semakin marak. Permintaan untuk 

mendatangkan artis-artis pujaan seakan tak surut, Promotor selaku pelaku usaha 

menyikapinya dengan mengusahakan terwujudnya konser impian tersebut. Namun 

jika diperhatikan belakangan ini harga tiket konser melambung tinggi. Mahalnya 
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harga-harga pertunjukan ini tidak diimbangi dengan perbaikan fasilitas yang ada. 

Selain fasilitas, kredibilitas penyelenggara konser juga dipertanyakan reputasinya.  

Dari sini dapat dikatakan bahwa adanya konser musik merupakan salah satu 

cara yang menjanjikan bagi pelaku bisnis di dunia hiburan untuk mendapatkan 

keuntungan. Namun respon positif dari konsumen atau pengunjung konser musik 

tidak sebanding dengan hak-hak konsumen yang seharusnya didapatkan. 

Pembatalan-pembatalan konser yang terjadi belakangan membuat 

banyak para calon penonton konser  menahan diri untuk membeli tiket 

konser,bahkan demi mengurangi resiko mereka rela untuk menunggu sampai hari 

pelaksanaan sampai yakin betul konser akan digelar. Tidak jarang demi 

mendapatkan harga yang cukup lebih murah, mereka merelakan satu atau dua lagu 

terlewatkan dan membeli tiket pada calo yang ada disekitaran area konser. Di 

Indonesia, meskipun mulai marak perusahaan-perusahaan yang membuka jasa 

penjualan tiket konser atau yang biasa disebut Ticket box namun hanya ada 

sedikit  yang dapat melakukan refund atau pengembalian dengan kepastian. 

Bahkan akibat pembatalan ini masih ada yang belum menerima kejelasan akan 

pengembalian uangnya.  
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Berikut ini adalah beberapa artis penyanyi dan grup band yang batal 

menyelenggarakan konser di Indonesia :1

(1.) Rihanna 

 

Penyanyi cantik ini sudah dua kali membatalkan rencana konsernya di Jakarta. 

Pembatalan pertama terjadi tahun 2008, alasan keamanan atau larangan untuk 

pergi ke Indonesia dari pemerintah Amerika Serikat menjadi penyebab utamanya. 

Sedangkan untuk pembatalan keduanya terjadi karena Rihanna menjadi korban 

kekerasan dari kekasihnya Chris Brown. 

(2.) JYJ 

Boyband JYJ pada 9 April 2011 lalu berencana menggelar konsernya di Jakarta. 

Tapi, Dreamcathcer, promotor membatalkan konser tersebut karena biaya 

penyelenggaraan konser yang diminta manajemen JYJ terlalu tinggi. Akhirnya 

promotor memutuskan untuk membatalkan konser tersebut. 

(3.) Enrique Iglesias 

Berita konser Enrique Iglesias pada 21 Juli 2011 telah menyebar luas di 

Indonesia. Rencananya dia akan tampil dalam ajang Miss Teen Indonesia 2011. 

Tiket pun sudah sempat dijual, namun ternyata konser tersebut fiktif. Pihak 

manajemen Enrique Iglesias pun mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa mereka 

1Delapan musisi yang batal konser di Indonesia, 
http://music.okezone.com/read/2012/05/30/386/638082/delapan-musisi-asing-yang-batal-konser-
di-indonesia, diakses pada tanggal 16 april 2014, jam 14.02 WIB. 
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belum pernah mendapatkan kata sepakat untuk konser yang diselenggarakan 

Wayang Sinema. 

(4.) Elton John 

Musisi legendaris Elton John sempat akan menggelar konser pada 17 November 

tahun lalu. Namun karena jadwal dari Elton John yang terlalu padat, akhirnya 

konser tersebut dibatalkan dan rencananya akan dijadwal ulang pada 18 

November 2012. 

(5.) CN Blue 

Penggemar CN Blue sempat mengalami kekecewaan, pasalnya mereka 

membatalkan konsernya dua hari sebelum acara dimulai. CN Blue seharusnya 

manggung pada 26 November 2011 di JITEC Mangga Dua Square. Kabarnya 

promotor telah melanggar kontrak dan tidak memenuhi persyaratan yang diajukan 

oleh agensi CN Blue. 

(6.) Chris Brown 

Pada 13 Desember 2011 lalu, Chris Brown seharusnya menggelar konser di Mata 

Elang International Stadium (MEIS), Ancol, Jakarta. Namun Chris Brown 

ternyata sudah memiliki jadwal lain yakni syuting film. Akhirnya konser tersebut 

dibatalkan. Beruntungnya bukan hanya Indonesia saja yang batal, beberapa negara 

lain pun juga dibatalkan. 
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(7.) Avenged Sevenfold 

Pembatalan konser Avenged Sevenfold atau A7X pada 1 Mei 2012 kemarin, 3 jam 

menjelang konser, pihak manajemen A7X secara tiba-tiba membatalkan konser 

dengan alasan panggung yang dinilai tidak aman sehingga bisa membahayakan 

band, kru dan penonton. A7X pun langsung pergi dari Indonesia sesaat setelah 

membatalkan konser. 

(8.) Lady Gaga 

Pembatalan yang masih hangat diperbincangkan adalah konser Lady Gaga. 

Pembatalan ini mengecewakan banyak penggemarnya di Indonesia. Apalagi 

alasan utamanya adalah faktor keamanan yang ditengarai karena adanya ancaman 

dari salah satu ormas Islam di Indonesia yang ingin mengacaukan konser The 

Born This Way Ball. 

 Pembatalan – pembatalan konser tersebut dikarenakan terdapat banyak 

faktor antara lain, adanya travel warning dari negara asal artis, adanya larangan 

dari pemerintah Indonesia seperti yang terjadi pada konser Lady Gaga, dan 

dikarenakan ketidaksiapan pihak promotor dalam memenuhi permintaan dan 

fasilitas artis yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian antara promotor 

dengan artis. 

 Dari konser-konser tersebut dapat di simpulkan bahwa alasan-alasan 

terjadinya pembatalan konser adalah sebagai berikut yaitu alasan keamanan, 

pembatalan oleh promotor, adanya kesalahan promotor, adanya kesalahan artis, 

dan adanya penipuan dari oknum-oknum yang mengaku sebagai promotor. 
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 Diantara kasus-kasus pembatalan konser yang terjadi di Indonesia, penulis 

akan membahas lebih rinci lagi pembatalan konser Avenged sevenfold  yang 

terkait dengan perlindungan konsumen di karenakan ketidak sanggupan dan 

ketidaksiapan pihak promotor dalam memenuhi permintaan dan fasilitas artis 

yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian antara promotor dengan artis. 

Konser yang seharusnya di selenggarakan  di pantai carnaval Ancol pada tanggal 

1 Mei 2012 ini batal di selenggarakan 3 jam sebelum konser itu seharusnya di 

mulai. 

 Berikut adalah kronologis kejadian pembatalan konser Avenged Sevenfold 

yang seharusnya diselenggarakan di pantai carnaval ancol pada tanggal 1 Mei 

2012 menurut berbagai pihak : 

(1.) Menurut pihak Avenged Sevendfold 

Misteri penyebab batalnya konser (A7X) Avenged Sevenfold  di Jakarta 1 

Mei kemarin mulai terungkap. Melalui situs resminya, A7X membeberkan 

alasan pembatalan konser tersebut. Di pernyataan resmi sepanjang 4 

paragraf tersebut, A7X mengungkapkan dengan gamblang bahwa faktor 

utama yang menyebabkan mereka lebih memilih membatalkan konser 

adalah panggung di Carnaval Beach yang dirasa tidak layak dan 

membahayakan baik Bagi band maupun fans yang terlanjur membeli tiket. 

A7X menegaskan bahwa panggung konser sepenuhnya adalah tanggung 

jawab promotor, bukan band. Sebenarnya A7X  bersama crew-nya telah 

berusaha mengatasi kekhawatiran tersebut dengan memakai beberapa cara. 

Namun sayangnya usaha itu masih belum berhasil sehingga rombongan 
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A7X memutuskan untuk membatalkan konser. Di sebuah paragraf surat 

pernyataan tersebut, A7X menulis secara khusus bahwa pembatalan ini 

sama sekali tidak ada kaitannya dengan kondisi keamanan Jakarta. 

A7X kembali memastikan bahwa faktor utama pembatalan adalah 

panggung yang tak layak sesuai denang yang di tulis A7X di situs 

resminya. Secara khusus, A7X juga menuliskan penyesalannya tidak dapat 

memuaskan para fansnya di Indonesia yang mereka anggap sangat loyal. 

Bahkan A7X menyebut Jakarta adalah salah satu kota favorit untuk 

mereka kunjungi."Over the years, Jakarta, with its many loyal A7X fans, 

has become one of our favorite cities to visit. And so it is with the deepest 

regret that we announce tonight's (May 1) concert in Jakarta, Indonesia has 

been cancelled," tulis mereka.2

(2.) Menurut pihak Promotor 

 

Pihak promotor, ShowMaxx akhirnya angkat bicara mengenai batalnya 

konser Avenged Sevenfold, di Pantai Carnaval Ancol, Selasa (01/05/2012). 

Mereka minta maaf karena konser urung digelar, dan mengatakan hal ini 

karena permasalahan stage yang tidak sesuai standar band tersebut."Kami 

menganggap ini perlu untuk disampaikan. Kami minta maaf sebesar-

besarnya. Dengan sangat menyesal kami harus memutuskan untuk 

membatalkan konser. Ini karena standar stage

2 Kronologis pembatalan konser Avenged sevenfold menurut pihak avenged sevenfold. 

 tidak sesuai dengan yang 

mereka inginkan. Seperti apa dan bagaimana sudah dilihat langsung oleh 

mereka. Lalu 2 jam sebelum acara, manajernya ngomong kalau stagenya 

http://musik.kapanlagi.com/berita/a7x-ungkap-alasan-batalkan-konser.html, di akses pada 
tanggal 16 april 2014 jam 15.17 
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ga aman. Ini karena keamanan panggung yang dianggap akan mencelakai 

para pemainnya," ucap Erie Posse dari ShowMaxx ditemui di Electica, 

Citos, Jakarta Selatan, Kamis (03/05).Band tersebut sempat mengungkap 

kejadian pembatalan konser beberapa jam sebelum dilakukan bukan kali 

pertama ini terjadi. Promotor juga menyebut mereka memang rugi akibat 

pembatalan tersebut, namun kerugian yang mereka derita bakal lebih besar 

jika konser Avenged  tetap dilanjutkan."Di Amerika (pembatalan) juga 

pernah terjadi, di Australia juga. 3 jam sebelum acara. Daripada terjadi 

yang lebih fatal jadi ambil keputusan seperti ini (pembatalan konser)," 

ucapnya."Kita juga dikasih contoh, kalau tahun lalu artis nomor 1, 

Rihanna di Amerika terjadi kebakaran di stage, akhirnya juga ga jadi. Itu 

adalah salah satu yang tidak diinginkan. Kita juga sangat dirugikan dengan 

keputusan ini. Tapi kerugian kami lebih besar lagi kalau acaranya 

dilanjutkan," tandasnya.3

 Dari kejadian-kejadian yang telah dipaparkan 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 maka dari itu 

diperlukan adanya perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  pasal 1 angka 2 “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 

 

3 Pihak promotor minta maaf konser A7X batal, http://musik.kapanlagi.com/berita/pihak-
promotor-minta-maaf-a7x-batal-manggung.html, Di akses pada tanggal 16 Mei 2014 pukul 15.45 
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dan tidak untuk diperdagangkan”. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut 

UUPK diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang fair, 

tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk 

kepentingan konsumen baik selaku pengguna, pemanfaat, maupun sebagai 

pemakai barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.4 Adanya 

Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan 

untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang perlindungan 

konsumen justru dapat mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong 

lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan 

menyediakan barang atau jasa yang berkualitas.5

a.  hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / 
atau jasa; 

   

Pembatalan konser tersebut sangat merugikan dan jelas-jelas telah melanggar 

hak – hak konsumen yang telah di atur dalam pasal 4 UUPK yaitu : 

b.   hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan 
/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 

c.   hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 

d.   hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakannya; 

e.   hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f.   hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g.   hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

 4 Gunawan Widjaja Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2006, h. 2.  
 5 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008., h. 3.  
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h.   hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya;  

i.   hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.  
 

 Di samping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak 

konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 

7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak 

merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat 

sebagai hak konsumen.  

 Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan 

kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar setiap 

orang dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis, mandiri, dan memiliki 

kesadaran yang tinggi. Tujuannya ialah agar jika ditengarai adanya tindakan yang 

tidak adil terhadap dirinya, maka konsumen akan secara spontan menyadari akan 

hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan 

hak-haknya. Dengan kata lain, konsumen tidak hanya tinggal diam saja ketika 

menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Secara umum 

dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu6

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). 

 6 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 16. 
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 Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, 

organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International 

Organization of Consumer Union ( IOCU ) menambahkan lagi beberapa hak, 

seperti hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan 

ganti kerugian, dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. 

 Empat hak dasar tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 4 UUPK huruf a,b,c, 

dan huruf d. Maka dari itu empat hak dasar tersebut harus di penuhi oleh pelaku 

usaha karena telah di atur secara jelas dalam UUPK. 

 Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. 

Jika ditelusuri lebih lanjut, konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada 

persoalan lemahnya kesadaran dan ketidaktahuan mereka terhadap hak-haknya 

sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud, misalnya bahwa konsumen tidak 

mendapatkan penjelasan tentang manfaat barang dan jasa yang dikonsumsi. Lebih 

dari itu, konsumen ternyata tidak memiliki bargaining position (posisi tawar) 

yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. Hal ini terlihat sekali pada perjanjian 

baku yang siap untuk ditandatangani dan bentuk klausula baku atau ketentuan 

baku yang tidak informatif dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.7

 7 Happy Susanto, Happy Susanto, Op.Cit., h. 3. 

 Oleh karena itu, 

masalah perlindungan konsumen di Indonesia saat ini semakin diperhatikan dan 

banyak dibicarakan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya konsumen yang 

dirugikan akibat ulah para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. 
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 Disinilah sebenarnya keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya 

peningkatan kesadaran atas hak – hak konsumen. Lembaga ini tidak sekedar 

melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan, dan menerima pengaduan, tetapi 

sekaligus juga mengadakan advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Tetapi 

terkadang memang konsumen tidak mau melaporkan kejadian merugikan yang 

pernah di alaminya tersebut pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen 

(YLKI).8

a. Apakah pembatalan konser yang di lakukan oleh promotor merupakan 

pelanggaran hak konsumen ? 

 

Maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang 

merugikan konsumen, diperlukan perlindungan hukum kepada konsumen yang 

dirugikan tersebut untuk meminta pertanggung gugatan dari pelaku usaha yang 

merugikanya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh 

konsumen. 

2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan tentang perlindungan 

Hukum bagi konsumen terhadap pembatalan tiket konser musik, yaitu : 

b. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

pembatalan konser musik ?. 

3.  Tujuan Penulisan 

  Penulisan ini bertujuan untuk : 

8 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, h. 
51 
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a. menganalisis pelanggaran hak konsumen konser musik yang dilakukan 

oleh pelaku usaha berkaitan dengan pembatalan konser musik. 

b. menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan 

akibat pembatalan konser musik. 

4.  Penjelasan Judul 

 Sebelum membahas lebih jauh skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN KONSER MUSIK 

OLEH PROMOTOR, untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda 

maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari judul yaitu : 

 Pengertian perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 UUPK tentang 

perlindungan konsumen adalah suatu upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi  perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen 

mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang 

dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa 

hingga akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.9

 Menurut pasal 1 angka 2 UUPK, yang dimaksud dengan 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 untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 3 UUPK, 

yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berjedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

  

 9 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2006, h. 10.   
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negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

5. Alasan Pemilihan Judul 

 Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah penikmat musik. Dari sisi 

ekonomi tentu saja ini adalah lahan bagi pelaku industri musik untuk meraih 

keuntungan. Dalam masa ini, musik dijadikan bisnis bagi pelaku bisnis di dunia 

hiburan. Salah satu peluang yang dapat menjadikan musik sebagai bisnis adalah 

melalui pertunjukan atau konser musik, karena dalam konser musik pelaku bisnis 

dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Selama ini konser musik 

merupakan salah satu hiburan bagi penontonnya, karena dengan konser musik 

para penonton atau penggemar dari penyanyi dan/atau grup band baik artis lokal 

atau internasional dapat menyaksikan langsung idola mereka. Selain itu suasana 

dalam konser musik tentunya memberikan kesan tersendiri bagi penontonya. Oleh 

karena itu konser musik seorang penyanyi atau sebuah grup band tidak pernah 

sepi dari penggemarnya.   

Dari sini dapat dikatakan bahwa adanya konser musik merupakan salah satu 

cara yang menjanjikan bagi pelaku bisnis di dunia hiburan untuk mendapatkan 

keuntungan. Namun respon positif dari konsumen atau pengunjung konser musik 

tidak sebanding dengan hak-hak konsumen yang seharusnya didapatkan karena 

terjadinya pembatalan-pembatalan konser yang dilakukan oleh para promotor dan 

mengakibatkan kerugian bagi para pihak konsumen yang sudah membayar mahal 

untuk tiket konser tersebut. 
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  Dalam rangka menambah wawasan wacana masyarakat khususnya 

masalah perlindungan konsumen maka dalam penulisan skripsi ini penulis 

memilih judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP 

PEMBATALAN KONSER MUSIK” 

6.  Metode Penelitian  

 a.  Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum 

karena dalam penelitiannya, penulis menganalisis mengenai hubungan 

antara aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen 

dengan aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Tujuan 

penelitiannya ialah untuk menghasilkan sebuah penjelasan sistematis  

mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh promotor berkaitan 

dengan pembatalan konser musik dan juga tujuan lainnya dalam 

penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi 

konsumen yang dirugikan akibat pembatalan konser musik 

 b. Pendekatan Masalah  

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

menentukan pendekatan masalah mana yang akan dipakai dalam 

penulisan skripsi maka akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari 

jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam 

penulisan skripsi tentang ilmu hukum ada empat macam pendekatan 
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yaitu pendekatan perundang - undangan (statute approach), pendekatan 

historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).10

 Pendekatan statute approach ialah pendekatan perundang-undangan 

, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.

 Kemudian skripsi ini merupakan penelitian hukum 

normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). 

11

 Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum terutama hukum perlindungan konsumen, dengan 

mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum 

terutama hukum perlindungan konsumen maka akan menemukan ide – 

ide yang melahirkan konsep hukum dan asas hukum yang relevan 

dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini.

 Dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan, 

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. 

12

 10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
2005, h.93 
 11 Ibid, h. 93 
 12 Ibid, h. 95 
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c. Bahan Hukum 

   Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang 

meliputi UUPK dan Burgerlijk Wetboek.    

   Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang membahas 

mengenai hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip perlindungan 

hukum bagi konsumen di Indonesia, penelitian hukum, strategi 

pemasaran, manajemen pemasaran, pemikiran hukum perlindungan 

konsumen dan sertifikat halal, perlindungan konsumen dan tanggung 

jawab produk, tanggung jawab produsen terhadap akibat hukum yang 

ditimbulkan dari produk pada era pasar bebas, dan buku yang 

membahas mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan surat kabar 

yang digunakan untuk membahas pokok permasalahan ialah kompas, 

majalah yuridika, dan internet yang membahas hal-hal yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan. 

 d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

   Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari 

studi kepustakaan yang dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, 

mengelompokkan, dan mengambil bahan hukum yang memiliki 

relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas. 

 e. Analisa Bahan Hukum 

   Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis 

yaitu dengan memaparkan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang 

diperoleh untuk kemudian dipadukan dan dianalisis serta berdasarkan 
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rumusan masalah, diuraikan dan dijelaskan secara terperinci dalam 

skripsi ini sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

7.  Pertanggungjawaban Sistematika 

  Untuk mempermudah pembahasan agar sesuai dengan rumusan 

permasalahan, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab, 

yaitu : 

  Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang 

yaitu menjelaskan gambaran umum mengenai konser-konser musik yang di 

selenggarakan di Indonesia . Bab pendahuluan ini juga memuat rumusan 

masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode 

penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. 

  Bab kedua terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan 

bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.Sub bab 

kedua menguraikan tentang hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak-

hak dan kewajiban pihak konsumen serta pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan pelaku usaha. 

  Bab ketiga menguraikan pelanggaran hak konsumen atas pembatalan 

konser musik yang dilakukan promotor selaku pelaku usaha atau penyedia 

jasa, bab ketiga terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang 

ganti kerugian yang dapat dituntut oleh konsumen atas pembatalan konser 

musik. Dan sub bab kedua membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha 

terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen  
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Bab empat, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan 

dan rekomendasi untuk semua permasalahan yang dibahas dalam bab dua 

dan bab tiga. Pembahasan dalam tiap bab diharapkan memperoleh 

kesimpulan yang akan disusun secara sistematika dan obyektif, sehingga 

akan mendapatkan sebuah konklusif yang utuh, singkat, padat, dan akhirnya 

akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil-hasil kesimpulan yang 

ada. 
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