
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut para pengamat musik maupun orang-orang yang berkecimpung 

di dunia bisnis memperkirakan bahwa pekerjaan yang menonjol untuk saat ini 

adalah Business services, dimana segala macam bisnis entertainment 

berkembang sangat pesat.1 Perkembangan bisnis ini pun ditandai dengan 

munculnya bisnis pertunjukan musik yang lazim disebut show biz, yang berasal 

dari kata show bussines. Sebuah bisnis yang kelihatannya glamour, tetapi 

sesungguhnya penuh dengan resiko. Perkembangannya juga ditandai dengan 

semakin banyaknya promotor dan event organizer. Mereka inilah yang sering 

menjadi penyelenggara pertunjukan musik. Fungsi dan peranan mereka tidak 

hanya sebatas mendatangkan artis untuk mengadakan pertunjukan, tetapi juga 

ikut mempromosikan artis-artis baru untuk diperkenalkan kepada publik. 

Bisnis pertunjukan kususnya musik mengalami perkembangan yang 

cukup berarti, kalau dahulu hanya bersifat lokal atau nasional saja sekarang ini 

bisnis pertunjukan musik sifatnya sudah internasional. Para artis dan promotor 

musik di Indonesia bisa mengadakan pertunjukan di Negara lain demikian pula 

sebaliknya. 

 
                                                             
1 Andrie Subono, 2010, WOW, PT JAVA Media-Indo Plus, Jakarta, hal. 6 



2 

 

Para ahli pemasaran sudah lama menunjukan bahwa pasar musik sedang 

mengalami perkembangan yang luar biasa. Meminjam istilah John Grant, kita 

tengah memasuki era after image. Di era ini pasar menghendaki adanya 

hubungan interaktif dari sekedar hubungan mata yang bisa dilihat di majalah 

maupun televisi. Hubungan interaktif, live, dan emotional. Public ingin masuk 

kesebuah komunitas yang lepas, melihat bintang-bintang pujaan mereka secara 

lebih dekat, bahkan bernyanyi bersama, dan mungkin bersalaman dan 

mendokumentasikan bersama. 

Kebutuhan terhadap musik sudah ada dalam masyarakat dan peluangnya 

begitu besar. Ramainya pertunjukan musik bisa dilihat dari banyaknya festival 

dan konser musik yang digelar, baik di Indonesia maupun di Mancanegara. 

Ribuan bahkan puluhan ribu orang selalu memadati tempat pertunjukan setiap 

acara musik diadakan. Dari maraknya perkembangan dunia musik dalam show 

biz diatas terdapat salah satu hal penting dalam dunia entertainment, yaitu : 

“Pengaturan hubungan hukum para pihak yang melakukan kontrak bisnis 

pertunjukan musik”. 

Hubungan tersebut menyangkut tentang hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh para pihak, bagaimana jika terdapat pihak yang wanprestasi dan lain 

sebagainya. Untuk itu diperlukan adanya perjanjian/kontak sebagai instrument 

yang dapat mengakomodasikan hal-hal tersebut, sehingga dapat menjamin 
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kepentingan para pihak agar tidak ada yang dirugikan, dan tujuan dari kontrak 

untuk mengamankan bisnis tersebut. 

Kontrak di atas merujuk pada pengertian yang diatur dalam pasal 1313 

KUH Perdata, yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

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

Kontrak dipakai sebagai acuan atau pedoman untuk menyebut sebuah 

perjanjian atau persetujuan dalam bisnis pertunjukan musik.  

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, 

yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju 

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.2 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga dinyatakan bahwa: Suatu 

perjanjian atau kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik “artinya”  

pelaksanaan prestasi tiap-tiap perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan oleh 

para pihak dengan benar dan bertanggung jawab. 

                                                             
2 Rahayu Hartini, 2005, Hukum Komersial, UMM Press, Malang, hal.39 
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Pasal-pasal diatas (pasal 1313, 1320, 1338 ayat (3)) KUH Perdata 

merupakan dasar hukum perjanjian/kontrak. Tiap perjanjian akan “mengikat” 

kedua belah pihak dan disertai azas kebebasan berkontrak.3  

Dalam bisnis pertunjukan musik yang sering digunakan adalah kontrak 

tertulis, sedangkan kontrak lisan jarang digunakan karena kalau terjadi sengketa 

sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti. 

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian biasanya terdiri dari dua 

orang atau lebih. Para pihak ini disebutkan dengan pihak pertama adalah pihak 

yang mengundang atau orang yang menyelenggarakan suatu pertunjukan, yaitu 

promotor atau Event Organizer “Londo”, sedangkan pihak kedua adalah pihak 

yang diundang atau artis yang diminta tampil dalam pertunjukan tersebu.  

Dari kalangan artis, dalam hal proses pembuatan dan penandatanganan 

kontrak biasanya diwakili oleh manager. Hal ini sudah menjadi kebiasaan, 

bahwa tugas administrasi dan untuk mengurus seluruh keperluan artis 

diserahkan kepada pihak manajemen. Sedangkan dari pihak event organizer 

biasanya diwakili oleh pemilik atau pimpinan usaha tersebut. 

Dalam dunia bisnis pertunjukan musik khususnya, arti kontrak ini masih 

sering dipandang remeh kegunaanya. Hal ini tentunya harus dibenahi, sehingga 

perlu dijelaskan arti penting suatu kontrak berikut klausula-klausula yang diatur 

agar pelaku bisnis pertunjukan ini dapat profesional dalam bidangnya dan dapat 

mengantisipasi kemungkinan itikad buruk dari para pihak. Sebagai sesuatu 
                                                             
3 Komariah,, 2003, Hukum Pedata, UMM Press, Malang, hal. 142 
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yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-

tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak 

pada saat perjanjian ditutup.4Dalam menyelenggarakan suatu pertunjukan 

musik yang akan melibatkan para pihak diatas akan rentan terhadap suatu 

masalah. Disinilah letak kejujuran dan kepatuhan yang harus dikejar dalam 

melaksanakan suatu pertunjukan. Kejujuran dan kepatuhan adalah dua hal yang 

amat penting dalam soal pelaksanaan persetujuan. 5  

Dalam bisnis hanyalah untung rugi yang dipertimbangkan atau 

dipikirkan, sehingga seringkali dari salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya dan hanya meminta haknya. Perjanjian dibidang show biz 

merupakan suatu kontrak yang cukup tinggi nilainnya, dimana dalam suatu 

kontrak apabila tidak kita cermati secara seksama memungkinkan adanya 

klausula yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. 

Dalam suatu kontrak mungkin akan terjadi wanprestasi, bila salah satu 

pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan apa yang menjadi 

kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan atau meminta 

pemenuhan apa yang menjadi haknya.  

Seperti halnya yang terjadi antara “Band Begundal Lowokwaru” dengan 

event organizer “Londo”. Dalam kontraknya “Band Begundal Lowokwaru” 

telah memenuhi klausula-klausula yang telah dibuat oleh pihak event organizer 
                                                             

4 Kartini Muljadi, (et.all),2006. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hal. 79 

5 Wirjono prodjodikoro, 2000, Azaz-azaz Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 102 
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“Londo”. Akan tetapi pihak event organizer “Londo” yang tidak memenuhi 

klasula-klasula yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti halnya 

Setelah pentas atau pertunjukan musik tersebut dengan janji semua akomodasi 

ditanggung, akan tetapi pada kenyataannya event organizer “Londo” tidak 

memperhatikan seperti janjinya. ““Band Begundal Lowokwaru”” terpaksa 

menginap di rumah sesama anak punk di Banjarmasin, termasuk untuk makan 

sehari-hari. Janjinya tiket pulang dan pergi ditanggung pihak penyelenggara 

akan tetapi tiket yang diberikan untuk kembali ke Malang sudah mendekati 

hangus Karena tiket tersebut diserahkan kepada pihak Bugundal Lowokwaru 

pukul 18.45 WITA, Sedangkan jadwal penerbangan tersebut pukul 19.00 

WITA. Termasuk fee yang akan di bayar sebelum pentas pertunjukan tersebut 

dimulai, dan pada kenyataannya fee pun tidak dibayar hingga pertunjukan 

musik tersebut usai. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS 

TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM 

PELAKSANAAN KONTRAK PERTUNJUKAN MUSIK. 

(Studi Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Pertunjukan musik antara ““Band 

Begundal Lowokwaru”” dengan Event Organizer “Londo” di Taman Budaya 

Banjarmasin). 
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B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pertunjukan musik antara 

“Band Begundal Lowokwaru” dengan event organizer “Londo”? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak atas terjadinya 

wanprestasi dalam perjanjian antara “Band Begundal Lowokwaru” dengan 

event organizer “Londo” tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam Perjanjian Pertunjukan Musik 

antara “Band Begundal Lowokwaru” dengan Event Organizer “Londo”. 

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak atas 

terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk perkembangan ilmu pendidikan dibidang ilmu hukum khususnya 

terkait dengan hukum kontrak. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi mahasiswa lain, 

bahwa dalam suatu pertunjukan musikakan rentan terhadap suatu masalah. 

3. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi penulis lain yang berminat 

pada masalah yang sama, guna penelitian lebih lanjut.  

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

bagi: 

a. Bagi Penulis S1 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis S1 untuk mengetahui lebih 

jauh permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam suatu kontrak serta 

bagaimana cara penyelesaiannya dan untuk penyelesaian tugas penulisan 

Hukum/Skripsi. 

b. Bagi Event Organizer 

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Event Organizer, khususnya 

bagi mereka yang ingin membuat suatu kontrak dalam pertunjukan musik, 
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dimana dalam suatu kontrak apabila tidak kita cermati seksama 

memungkinkan adanya klausula-klausula kontrak yang menyebabkan salah 

satu pihak dirugikan. 

c. Bagi Musisi 

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan 

memberikan perlindungan pada musisi dalam penyelesaian wanprestasi.   

E. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan 

yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasikan dengan bahan 

hukum atau peraturan perundang-undangan.6 

Menurut Soekamto, pendekatan ini memandang hukum sebagai gejala 

sosial yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan norma-norma tertulis yang 

dirumuskan dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang yang 

mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Perundang-undangan.  

Sedangkan pendekatan secara sosiologis yaitu lebih mengacu pada 

                                                             
6 Soerjono Soekamto, 1998. Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers:Jakarta, hal 33 
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berlakunya atau realita yang terjadi di masyarakat.7 Disamping itu konsep 

dalam penelitian ini lebih sesuai dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.  Dengan pengertian bahwa data yang dikumpulkan diupayakan 

untuk dideskripsikan berupa ungkapan, bahasa, cara berfikir, pandangan, 

subyek penelitian, sehingga mengungkapkan apa yang menjadi 

pertimbangan penelitian.8 Melalui penulisan hukum ini, penelitian akan 

melihat serta mendeskripsikan mengenai Wanprestasi Pertunjukan Musik. 

2. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan penelitian tempat 

penelitian adalah Management “Band Begundal Lowokwaru” berlokasi di 

Street Rock Jl. Raya Sulfat No. 9A kota Malang dan Pihak Event 

Organizer “Londo” beralamat di Jl. Panglima Batur Banjarbaru Kota 

Banjarmasin.  

3. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan sasaran yang objektif, maka 

penulisan menggunakan data sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Jakarta. Jakarta, 1986, hal 

51 
 
8 Ibid, hal 53 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diproleh langsung dari sumber pertama.9  

Data ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan, fakta-fakta dan 

bahan keterangan yang telah diperoleh oleh penulis secara langsung 

selama dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis, data yang 

diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak 

yang terkait, yaitu “Band Begundal Lowokwaru” dengan pihak Event 

Organizer “Londo”. Selain itu juga dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen serta data yang mendukung terkait permasalahan yang 

diangkat. 

2. Data Skunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengutip, 

mempelajari dan menelaah dari buku-buku referensi, peraturan 

perundang-undangan, artikel dalam majalah atau sumber-sumber lain 

yang terkait dengan masalah yang dibahas, antara lain: 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

2. Artikel-artikel dan majalah. 

 

 

 

                                                             
9 Amirudin & Zanal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hal.30 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

a. Wawancara atau Interview 

Penelitian ini menggunakan wawancara responden dengan cara 

pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara 

langsung yang dilakukan oleh penulis kepada pihak “Band Begundal 

Lowokwaru” dan pihak Event Organizer “Londo”. Disini penulis 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak 

“Band Begundal Lowokwaru” dan pihak Event Organizer “Londo”, 

dengan hal tersebut maka akan diketahui secara jelas tentang 

penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Wawancara kepada 

responden Event Organizer “Londo” yang melakukan wanprestasi 

dilakukan untuk mencari informasi tentang penyebab terjadinya 

wanprestasi. 

Sedangkan, wawancara kepada responden bertujuan digunakan untuk 

mencari data terkait dokumen-dokumen Event Organizer “Londo” 

yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pertunjukan musik dan 

penyelesaian wanprestasi tersebut.  
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b. Dokumentasi 

Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab, penelitian juga 

dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu berupa pengumpulan 

data-data di dokumen yang dimiliki “Band Begundal Lowokwaru” dan 

Event Organizer “Londo”, yaitu pengumpulan data dengan cara 

mengamati surat perjanjian kontrak yang dibuat kedua belah pihak 

berkaitan dengan topik penelitian. 

c. Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang 

sudah dipilih sesuai dengan permasalahan guna memperoleh data, 

keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan 

literatur-literatur yang terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar 

tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir yang 

akan disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. 

 

5. Analisis Data 

Dari semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, 

penulis menggunakan analisa Deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara membuat deskriptif atas permasalahan yang telah 

diidentifikasikan dan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti 
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sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.10 Metode ini memaparkan semua 

data, baik yang berupa data primer maupun sekunder yang telah diperoleh, 

kemudian dianalisis berdasarkan teori dan perundang-undangan. Melalui 

penulisan hukum ini, penelitian akan melihat serta mendeskripsikan 

mengenai Wanprestasi Pertunjukan Musik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulis terbagi dalam empat bab yang disusun sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN   

Dalam bab ini mencakup uraian tentang latar belakang pemilihan judul 

serta pentingnya yang disinambungkan dengan permasalahan, tujuan penulisan, 

kegunaan penulisan, metode penulisan yang digunakan serta sistematika 

penulisan yang akan digunakan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bahan-bahan teori, pendapat para 

pakar, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tentang 

masalah yang diteliti. 

 

 

                                                             
10 Arikunto, Suharsimi. 1992, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, 

Jakarta, hal. 353. 
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BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang merupakan sub-sub 

atas permasalahan yang diajukan dan penulis melakukan analisis atas hasil 

penelitian yang diperoleh dari lapangan yang berkenaan pada permasalahan 

berdasar pada teori atau kajian pustaka. Permasalahan penulis yaitu tentang 

bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pertunjukan musik antara 

““Band Begundal Lowokwaru”” dengan event organizer “Londo” , dan 

Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak atas terjadinya 

wanprestasi dalam perjanjian antara ““Band Begundal Lowokwaru”” dengan 

event organizer “Londo” tersebut. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian dan pembahasan masalah yang diangkat, hal ini perlu disampaikan 

oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 


