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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-

beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang. Ada 

beberapa definisi mengenai musik antara lain
1
 : 

1. Bunyi/kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indra pendengar. 

2. Suatu karya seni dengan semua unsur pokok dan pendukungnya. 

3. Segala bunyi - bunyian yang dihasilkan oleh seseorang atau satu 

kelompok dan disajikan sebagai musik. 

4. Sebagian orang juga beranggapan bahwa musik itu tidak berwujud. 

Bunyi – bunyian yang dihasilkan dari alat yang digunakan untuk 

menghasilkan irama dapat menciptakan perasaan nyaman, sedih, 

senang dan emosi yang ada dalam diri seseorang. 

Musik yang dianggap sebagai pencitraan pendengaran yang 

mempengaruhi emosi manusia akhir - akhir ini digunakan banyak 

kalangan untuk mengais keuntungan (lahan bisnis) ekonomis. Usaha 

studio musik merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat baik 

individu maupun kelompok dalam rangka mencari keuntungan. 

Kegiatan yang biasa dilakukan dalam usaha studio musik adalah  

penyewaan studio musik untuk latihan musik beserta perangkat alat 
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musik yang ada atau penyewaan alat musik saja. Dalam penyewaan alat 

musik, alat-alat musik tersebut dibawa keluar dari studio musik oleh 

EO. Dalam penyelenggaraan usaha penyewaan alat musik ada beberapa 

pihak yang terkait, yakni pemilik alat musik (pengusaha), EO pihak 

yang menyewa alat musik, dan teknisi.  

Dalam penyelenggaraan penyewaan alat musik, hasil pra 

penelitian ditemukan dua model penyewaan, yakni penyewaan pada 

pengusaha studio musik pertama, menyewakan alat musik yang disertai 

dengan teknisinya dan untuk penyewaan pada pengusaha studio kedua, 

pengusaha alat musik hanya menyediakan alat musik saja, tanpa 

teknisinya. Hal ini tentu akan mengakibatkan hubungan hukum yang 

bervariasi. Variasi hubungan hukum yang terjadi menarik untuk dikaji. 

Atas dasar itu, maka penulis tertarik memilih skripsi dengan judul : 

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA – MENYEWA ALAT – 

ALAT MUSIK DI KOTA SALATIGA (STUDI KASUS DI STUDIO 

MUSIK 1316 DAN STUDIO MUSIK ERASMUZ) 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan permusikan di Salatiga yang terbilang pesat 

membuat para pengusaha alat musik memilih membuka usaha studio 

dan penyewaan alat musik, disamping menguntungkan dari sisi 

ekonomis juga dapat memberikan kontribusi terhadap peminat musik 

itu sendiri. Berdasarkan pra penelitian di Salatiga terdapat berbagai 
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jenis studio musik dengan didasarkan pada kelengkapan alat-alat yang 

dimiliki studio tersebut, yakni ada kriteria studio besar dan kecil, dalam 

penyelenggaraan usaha studio tersebut, terdapat hubungan hukum 

antara pengusaha studio musik  dengan EO. Pengusaha studio musik 

adalah, orang atau badan hukum yang mengelola usaha dalam bidang  

musik diluar maupun di dalam studio. Sedangkan EO adalah pengelola 

suatu kegiatan (pengorganisir acara).  

 Hasil penelitian penulis menemukan beberapa hubungan 

hukum dalam penyelenggaraan usaha studio musik, tidak hanya 

hubungan hukum antara pengusaha studio musik dengan EO saja, tetapi 

didalamnya terdapat hubungan hukum antara pengusaha studio dengan 

penjaga studio selaku teknisi alat-alat musik dan hubungan hukum 

antara EO dengan teknisi. 

Sebagai contoh, penyewaan alat musik yang dilakukan oleh Erik 

pengusaha Studio 1316. Studio 1316 termasuk studio musik besar 

karena memiliki peralatan musik  lengkap. Penyelenggaraan usaha 

penyewaan alat – alat musik tersebut, Erik tidak hanya menyewakan 

alat musiknya saja, akan tetapi juga menyediakan teknisi. Teknisi ini 

adalah pegawai Erik
2
. Model penyewaan yang demikian tentu akan 

menimbulkan hubungan hukum antara Erik (selaku pengusaha alat 

musik) dengan EO (selaku penyewa) dan antara pemilik alat musik 

dengan pegawainya.  
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 Wawancara dengan Eric, Pengusaha studio 1316, Tanggal 05 Agustus 2011. 
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Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Langgeng selaku 

pengusaha Studio Erasmuz. Studio Erasmuz termasuk ke dalam 

kategori studio kecil, sehingga peralatan musiknya tergolong sedikit 

dan lebih sederhana. Dalam kegiatan usahanya, pengusaha Studio 

Erasmuz tidak menyediakan teknisi seperti yang ada pada studio besar. 

Pihak studio hanya menyewakan peralatan musik, sedang EO akan 

mencari joki teknisi. Joki teknisi adalah orang yang bertugas mengatur 

semua alat yang ada, mulai dari cek sound system, sampai mengatur 

posisi alat yang digunakan
3
. Dengan demikian dalam praktik 

penyelenggaraan penyewaan alat musik yang terjadi di Studio Erasmuz, 

terjadi perjanjian yakni perjanjian antara pengusaha alat musik dengan 

EO dan perjanjian antara EO dengan teknisi. 

Dari kedua contoh di atas, jelas bahwa penyelenggaraan usaha 

yang dilakukan pengusaha studio musik dengan EO, terdapat berbagai 

jenis perjanjian. 

Menurut Subekti disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih. Hal ini merupakan satu peristiwa yang 

menimbulkan hubungan hukum antara orang-orang yang 

membuatnya, yang disebut perikatan. Menurut Subektii, Perikatan 

adalah suatu hubungan hukum antara dua orang, yang memberi hak 

kepada yang satu untuk menuntut barang/jasa dari yang lainnya, 
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 Wawancara mas Langgeng, Pengusaha Studio Erasmuz, Tanggal 14 Januari 2012. 
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sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu
4
. Dalam 

setiap perjanjian ada dua hal yang selalu ada yaitu subjek perjanjian dan 

objek perjanjian. Subjek perjanjian adalah manusia atau badan hukum 

yang mendapat beban kewajiban dan mendapat hak atas pelaksanaan 

kewajiban itu
5
. Objek perjanjian adalah hal yang diperlakukan oleh 

subjek dalam tujuan yang membentuk suatu perjanjian
6
. Perjanjian juga 

berlaku asas konsensuil, yang perjanjian itu sudah lahir sejak saat 

tercapainya kata sepakat, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai 

secara lisan semata
7
. Selain itu asas konsensus mempunyai arti yang 

penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan 

mencapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian 

tersebut, bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat, atau detik 

tercapainya konsensuil, maka pada detik tersebut perjanjian sudah 

mengikat
8
. 

Jika rumusan tersebut diterapkan dalam perjanjian antara 

pengusaha studio dengan EO dengan disewannya alat musik oleh EO, 

maka pada saat itu sesuai dengan asas konsensualitas terciptalah 

perjanjian antara keduannya. Perikatan merupakan salah satu sumber 

perjanjian, dengan adanya perjanjian tersebut keduannya akan 

                                                           
4
 Widjaya Rai, I.G, Merancang Suatu Kontrak, Kesaint Blanc, 2008, hal. 22. 

5
 Wirjono Prodjodikoro. R, Azas – azas Hukum Perjanjian, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, 

hal 13 . 
6
 Wirjono Prodjodikoro. R, Op Cit. hal. 19. 

7
 Muljadi Kartini, Perikatan yang lahir dari perjanjian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
2002, hal. 35. 

8
 Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya bakti, Jakarta, hal. 5. 
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memunculkan perikatan yang dilambangkan dalam bentuk hak dan 

kewajiban .  

Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah adanya kata sepakat  

antara EO dan pengusaha studio, EO sebagai pihak yang menyewa alat 

musik dari pengusaha, memiliki kewajiban memenuhi biaya penyewaan 

alat musik tersebut kepada pengusaha studio, hal ini tentunya 

menimbulkan kewajiban pengusaha sebagai pihak yang menyewakan. 

Pengusaha studio harus memenuhi prestasinya dengan menyediakan 

alat-alat yang disewa oleh EO. EO berhak mendapatkan pemenuhan 

prestasi dari pengusaha studio berupa seperangkat alat-alat dan 

teknisinya. Jika terjadi keadaan tidak dipenuhinya prestasi dari salah 

satu pihak maka  akan terjadi wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi 

maka akan ada akibat yang harus ditanggung oleh pelaku wanprestasi. 

sebagaimana disebutkan dalam buku Salim dimana sebagai akibat dari 

wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar 

ganti kerugian
9
. 

Sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang 

menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak yang menyewakan 

menyerahkan barang yang hendak di sewa kepada pihak penyewa untuk 

“dinikmati” sepenuhnya
10

. Pada penerapannya, terdapat persetujuan 

antara pengusaha dengan EO dimana pengusaha menyerahkan peralatan 

musik yang disewa kepada EO dalam jangka waktu tertentu dengan 

                                                           
9
 Salim H. S., Hukum kontrak teori dan Teknik Penyusunan kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 

2003, hal. 99. 
10

 Harahap M. yahya, Segi-segi hukum perjanjian, Alumni, 1982, hal. 220. 
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pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula. Jenis objek 

perjanjian yakni kelengkapan alat - alat musik yang disewakan akan 

berpengaruh pada harga sewa
11

.  

Beberapa golongan kualitas alat. Studio 1316 Salatiga, memiliki 

2 golongan alat musik yang disewakan lengkap dengan system sound 

dan mixer.  

1. Golongan A, didalamnya terdiri dari kelengkapan alat music kelas 

1, semua alat musik kualitas import lengkap dengan system 

pendukung, seperti sound dan mixer. 

2. Golongan B, didalamnya terdiri dari kelengkapan alat music kelas 

menengah, semua alat musik produksi local, yang memiliki kualitas 

lebih rendah di banding golongan tingkat A. 

Selain kelengkapan serta kualitas alat musik, jangka waktu sewa 

juga menjadi salah satu penentu besarnya harga yang harus dibayar si 

penyewa. Lama jangka waktu alat yang disewa menjadikan harga sewa 

lebih mahal. 

 Berdasarkan penelitian ditemukan fakta bahwa pada perjanjian 

yang dibuat oleh pengusaha studio musik dan EO dilakukan perjanjian 

secara lisan, disertai dengan bukti berupa slip kwitansi bukti sewa alat - 

alat musik  antara pihak pengusaha dengan EO
12

.  
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 Wawancara dengan Black, Pegawai studio music 1316, Tanggal 11 mei 2011. 
12

 Wawancara dengan Eric, Pengusaha studio 1316, Tanggal 05 agustus 2011. 



8 
 

Dalam praktik, perjanjian secara lisan tersebut berpotensi 

menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika terjadi kerusakan-

kerusakan pada alat musik tersebut, sebagaimana  contoh kasus 

dibawah ini : 

a. Perjanjian antara pengusaha studio 1316 dengan EO Youth krew  

Eric selaku pengusaha studio 1316 menyewakan alat - alat 

musik kepada EO Youth krew pada acara konser musik indie 

“Melodic fest” tanggal 12 Desember 2010. Pada acara tersebut 

terjadi kerusakan sound system yang disewa. Pihak Studio 1316 

mengaku sebelumnya sudah mengecek seluruh alat musik yang 

akan disewa
13

. Hasil wawancara terhadap Alfathoni Syahrizal 

selaku Ketua EO Youth krew menjelaskan bahwa kerusakan 

tersebut terjadi di luar dugaan, penggunakan alat tersebut dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang diatur oleh teknisi yang disediakan 

oleh pihak studio
14

. 

C. Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola perjanjian sewa – menyewa alat musik antara 

Pengusaha studio dengan EO ? 
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 Wawancara dengan Eric, Pengusaha studio music 1316, Tanggal 4 Juli 2011. 
14

 Wawancara dengan Alfathoni Syahrizal, Ketua EO Youth krew, Tanggal 10 agustus 2011. 
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2. Masalah apa saja yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan 

hubungan hukum tersebut ? 

3. Bagaimana penyelesaian masalah yang muncul berkaitan dengan 

pelaksanaan hubungan hukum tersebut ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulis untuk mengetahui : 

1. Pola hubungan sewa – menyewa antara pengusaha studio musik 

dengan EO 

2. Masalah yang muncul dari pelaksanaan sewa menyewa tersebut 

3. Penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 

sewa – menyewa tersebut. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak penulis capai 

maka penulis menggunakan penelitian secara Yuridis sosiologis. 

yaitu pendekatan yang mengutamakan aturan hukum yuridis yang 

dipadukan dengan menelaah fakta – fakta sosial yang berkaitan 

dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan Yuridis sosiologis 

bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai 

hubungan hukum yang ada dalam perjanjian yang dibuat antara 

pihak pengusaha alat musik dengan pihak EO, EO dengan joki 

teknisi, dan pengusaha dengan pegawainya, serta  penyelesaian  

masalah berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. 
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2. Sumber data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hukum yang 

ada dalam perjanjian yang dibuat antara pihak pengusaha alat 

musik dengan pihak EO, EO dengan joki teknisi, dan pengusaha 

dengan pegawainya. Untuk memperoleh data primer, penulis 

menggunakan teknik  Interview (wawancara). Interview 

(wawancara) adalah merupakan cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan sistematik dan 

berdasarkan kepada tujuan penelitian
15

. Penulis melakukan 

wawancara langsung dengan pengusaha studio musik 1316 dan 

Erasmuz, serta teknisi alat musik dan EO. 

b. Data sekunder 

Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen
16

, dan data tersebut mungkin hasil survey 

yang belum diperas dan analisa lanjutan dapat menghasilkan 

sesuatu yang berguna
17

. Serta dapat dilakukan dengan cara 

memahami dan menganalisa pendapat para ahli hukum, artikel 

dan sumber tertulis lainnya. Data sekunder yang penulis ambil 

untuk menunjang penulisan diperoleh dari literature-literatur, 

brosur iklan, daftar penyewaan dan data sekunder lain. 
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 Marzuki, Metodologi Riset, BPFE – UII, Yogyakarta, 1989, hal. 62. 
16

 Sudirman Suryabrata, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 93. 
17

 Masri Singirimb`un dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1981, hal. 
7. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan adalah 

dengan teknik interview (wawancara) langsung kepada pihak-pihak 

yang terkait yaitu dengan pengusaha studio. Ada dua kategori jenis 

studio berdasarkan kelengkapan alat yang ada, studio besar dan 

studio kecil. Di kota Salatiga, terdapat kurang lebih 5 studio yang 

tergolong studio besar, dan 5 studio yang tergolong studio kecil. 

Karena dalam prakteknya 5 studio besar dan 5 studio kecil yang 

hendak menjadi objek observasi penulis menerapkan sistem 

perjanjian yang sama, maka penulis hanya akan mengambil 1 studio 

besar dan 1 studio kecil untuk menjadi objek observasi dalam 

penulisan skripsi ini. Penulis mengambil 1 studio besar, yaitu 

Studio 1316, dan 1 studio kecil, yaitu Studio Erasmuz. Penulis 

mengambil Studio 1316 dan Studio Erasmuz sebagai objek 

observasi karena kedua studio tersebut banyak melakukan 

perjanjian dibanding studio yang lain. 

4. Unit Analisis 

Sebagai unit analisis adalah pola perjanjian sewa - menyewa 

yang dilakukan oleh pengusaha studio musik dengan EO 

5. Unit amatan 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah pengusaha studio 

1316, dan Erazmus, EO. 

 


