
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara. Pariwisata bagi  

negara atau pemerintah daerah berpotensi untuk memperoleh pemasukan dari 

setiap pendapatan objek wisata. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam 

mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja.
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Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi 

pembangunan baik nasional maupun daerah. Untuk hal itu, pembangunan 

pariwisata Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk 

mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah.  

Pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

menjabarkan beberapa bentuk usaha pariwisata salah satunya adalah 

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Penyelenggaraan rekreasi yang 

                                                           
1 http://www.parekraf.go.id/userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013.pdf, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2013, Diunduh 

pada tanggal 4 Februari 2015 Pukul 00.15 WIB 

http://www.parekraf.go.id/userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013.pdf
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dilakukan pelaku usaha dapat berbagai macam bentuk, contohnya rekreasi pantai, 

taman wisata, dan taman rekreasi.  

Dalam era globalisasi sekarang ini, taman rekreasi merupakan bentuk pariwisata 

yang berkembang pesat, banyak masyarakat yang menggunakan taman rekreasi 

sebagai sarana penyegaran untuk menghilangkan penat selama bekerja atau 

belajar. Kawasan taman rekreasi juga dapat digunakan sebagai sarana berkumpul 

dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Taman rekreasi biasanya berada 

dalam suatu kawasan yang menyediakan wahana bermain baik bagi anak-anak 

maupun orang dewasa. 

Taman rekreasi memiliki beraneka ragam bentuk wisata yang ditawarkan, 

misalnya taman bermain atau taman wisata yang menyediakan wahana-wahana 

yang ditawarkan didalamnya antara lain flying fox, roller coaster. 

Dewasa ini, kawasan taman rekreasi dapat mudah dijumpai oleh sebagian besar 

masyarakat pada umumnya baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa peminat akan pariwisata taman rekreasi terus bertambah 

setiap harinya. Semakin banyak minat dari masyarakat mendorong pelaku usaha 

untuk berlomba-lomba membangun kawasan taman rekreasi dan terus 

mengembangkan wahana dan infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut. Hal 

ini dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat dari pengunjung yang akan 

menggunakan jasa taman rekreasi.  

Pengembangan kawasan taman rekreasi tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan 

prasarana di dalam obyek wisata tersebut. Hal tersebut akan memberikan 

pengaruh terhadap kawasan wisata karena ketersediaan sarana dan prasarana 
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diperlukan guna menunjang kepuasan wisatawan serta dapat meningkatkan 

pendapatan daerah setempat dimana kawasan wisata tersebut berada. 

Sarana dan prasarana pada kawasan taman rekreasi haruslah memenuhi standar 

operasional pengelolaan, karena hal ini berdampak langsung kepada kenyamanan 

dan keselamatan pengunjung. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak 

memenuhi standar yang telah ditetapkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan pada pelakasanaannya. Bentuk upaya pencegahan yang dapat 

dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan pemeriksaan rutin agar dapat 

mengurangi hal-hal yang dapat merugikan konsumen. 

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam dunia pariwisata dirasakan masih 

rendah. Terkadang konsumen hanya dijadikan sebagai objek bisnis pelaku usaha 

tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, padahal pemenuhan 

hak-hak dalam rangka menjamin perlindungan konsumen sangatlah penting. 

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.
2
 

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembentukan undang-undang ini 

dimaksudkan agar mampu meningkatkan harkat dan martabat konsumen sehingga 

dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan 

sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. 

                                                           
2
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009. Hlm. 13 



4 
 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menunjukkan adanya kemajuan ditinjau dari gerakan sosial perlindungan 

konsumen. Jauh sebelum dibuatnya Undang-undang Perlindungan Konsumen 

dilakukan melalui perlindungan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial yang 

dapat dikategorikan sebagai masyarakat sipil yang aktif melakukan riset pasar dan 

laboratorium tentang produk barang-barang konsumen.
3
 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan 

dapat menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen 

sehingga pelaku usaha dapat bertanggung jawab apabila ada hak konsumen yang 

tidak dapat terpenuhi. Konsumen dan Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban 

masing-masing yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya guna menciptakan 

keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha 

sehingga tercipta perekonomian yang sehat. 

Di beberapa taman rekreasi di Provinsi Lampung masih dijumpai pelaku usaha 

yang kurang memperhatikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana telah 

di amanatkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Dikhawatirkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tidak 

sepenuhnya dapat terlindungi. Hal ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan 

yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap wahana yang ada dalam lingkup 

usahanya. 

                                                           
3
 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila, 

Lampung, 2007. Hlm. 15. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada praktik usaha jasa layanan 

taman rekreasi sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul : 

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Praktik Usaha Jasa 

Layanan Taman Rekreasi” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka untuk membatasi 

luasnya permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini maka masalah 

yang dapat diidentifikasikan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan penyelenggara jasa layanan taman 

rekreasi pada wahana yang terdapat di dalam kawasan taman rekreasi 

tersebut? 

2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen bila terjadi hal-hal yang 

menimbulkan kerugian terhadap konsumen? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada 

hakikatnya penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan 

penyelenggara jasa layanan taman rekreasi pada wahana yang terdapat di 

dalam kawasan taman rekreasi tersebut 
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah upaya hukum yang dapat ditempuh 

konsumen bila terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis.  

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengetahuan, untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan 

ilmu Hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen pada umumnya. 

2. Secara Praktis 

a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan 

masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis yang selama ini 

hanya diperoleh di bangku kuliah saja.  

b) Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan-

ketentuan hukum dan masalah-masalah terkait dengan Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Pada Praktik Usaha Jasa Layanan Taman Rekreasi. 

 


