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ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM PADA 

PERJANJIAN PAKET WISATA ANTARA BIRO PERJALANAN 

WISATA DENGAN KONSUMEN DI SOLO RAYA 

(Studi Batari Tours Travel Pada PT. Lajangiroe) 

 

Abstrak 

Perjanjian Paket Wisata yang dilakukan antara Biro perjalanan Wisata yaitu 

Batari Tours Travel Yang merupakan Anak Usaha Dari PT. Lajangiroe dengan 

konsumen diwilayah Soloraya merupakan alat kaidah hukum yang penting bagi 

mereka para pihak yang menyepakati satu sama lain untuk melaksanakan 

kegiatan Jogja Fun Trip. Karena pentingnya arti sebuah perjanjian menurut KUH 

Perdata maka menjadikannya salah satu alat bukti yang penting apabila terjadi 

suatu ketidaksesuaian pelaksanaannya oleh salah satu pihak. Sehingga 

pembentukan mengenai isi, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab hukum 

suatu perjanjian yang benar menurut hukum positif Indonesia perlu dilakukan 

guna memberikan rasa aman dan kewajiban-kewajiban pelaksanaan perjanjian 

yang sesuai diantara para pihak tetap terlaksana sebab adanya ancaman sanksi 

yang tertuang pada sebuah perjanjian, dengan penelitian ini yang menggunakan 

metode penelitian yuridis normative dan jenis penelitian deskriptif. Dalam hasil 

penelitian ini ditemukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berupa 

akta dibawah tangan di atas materai dan merupakan perjanjian kerja dimana hak 

dan kewajibannya pada perjanjian bersifat timbal balik satu sama lain, juga 

tanggung jawab hukum pada perjanjian yang merupakan bagian fundamental 

dari penelitian ini dimana ditemukan adanya ketidakseimbangan dalam 

memberikan sanksi bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. 

 

Kata Kunci: perjanjian paket wisata, biro perjalanan wisata, bentuk perjanjian, 

hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum. 

 

Abstract 

Tour Package Agreement made between Travel Agencies, namely Batari Tours 

Travel, which is a subsidiary of PT. Lajangiroe with consumers in the Soloraya 

region is an important legal tool for those parties who agree with each other to 

carry out the Jogja Fun Trip activities. Because of the importance of the meaning 

of an agreement according to the Civil Code, it makes it one of the important 

evidence in the event of a mismatch in its implementation by one of the parties. 

So that the formation of the content, rights and obligations, and legal 

responsibilities of an agreement that is correct according to Indonesian positive 

law needs to be done in order to provide a sense of security and the obligations 

of implementing the appropriate agreement among the parties are still carried out 

because of the threat of sanctions contained in an agreement, with this research 

using normative juridical research methods and descriptive research types. In the 

results of this study it was found that the agreement made by the parties in the 

form of a deed under the hand on a stamp duty and a work agreement where the 

rights and obligations in the agreement are reciprocal to each other, as well as the 

legal responsibility of the agreement which is a fundamental part of this research 
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where it was found that there was an imbalance in giving sanctions to the parties 

who entered into the agreement. 

 

Keywords: tour package agreements, tour travel agents, agreement forms, rights 

and obligations, legal responsibilities. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan kepariwisataan dengan 

maksud meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan pekerjaan dan 

memperlkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata 

dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan 

kepribadian Nasional. Dalam dekade terakhir, banyak negara berkembang 

menaruh perhatian khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas terlihat 

dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara masing-

masing. Seolah-olah negara yang satu hendak melebihi negara yang lain untuk 

menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih lama tinggal, dan lebih 

banyak wisatawan yang menghamburkan uangnya di negara yang sedang 

dikunjungi. 

Dalam menunjang kegiatan/ usaha kepariwisataan yang dimaksud 

tersebut, dibutuhkan kemudahan-kemudahan yang wujudnya berupa penyediaan 

dan pelayanan sejumlah fasilitas yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, 

dengan sektor-sektor pengembangan lainnya dan dengan berbagai usaha 

kepariwisataan seperti penyedia biro perjalanan wisata. Dalam hal ini Biro 

Perjalanan wisata/ perusahaan Tours & Travel menjadi pemegang peran utama 

dalam rangka pengembangan pariwisata, sebab merupakan jembatan 

penghubung antara konsumen/ wisatawan selaku pihak yang melakukan 

perjanjian perjalanan wisata dengan pihak penyedia jasa akomodasi atau hotel, 

restoran, operator adventure tour, operator pariwisata dan lain-lain. Kenyataanya 

perjalanan wisata yang dituntut oleh para agen pariwisata menjadi sebuah sarana 

publikasi terbesar suatu negara. Studi yang dilakukan oleh Ni Nyoman Indah, RP 

menjelaskan bahwa agen pariwisata memegang fungsi intermediary atau 

perantara dan Organizer pengelola, sehingga secara tidak langsung 

menempatkan agen pariwisata pada posisi yang penting dalam pembangunan 

pariwisata. Menurut Lubis, K (2017), Para penikmat wisata tentu sepakat bahwa 
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rencana perjalanan merupakan salah satu bagian yang paling menarik dari 

perjalanan wisata. Namun, untuk mengurus akomodasi, transportasi, dan untuk 

memperoleh semua dokumen yang diperlukan selama perjalanan memang 

membutuhkan waktu, terutama bagi wisatawan yang mempunyai banyak 

kegiatan. Oleh sebab itu Biro Perjalanan Wisata akan membantu dalam hal itu 

sesuai yang permintaan wisatawan, mulai dari biaya reservasi, tiket, tempat 

tujuan berwisata, hingga pemandu yang akan menemani berlibur. Berdasarkan 

teori diatas pemilihan paket wisata sebenarnya menjadi suatu alternatif pilihan 

terbaik wisatawan dalam menghemat tenaga, efisiensi waktu dengan harga yang 

kompetitif Masyarakat di Indonesia digolongkan dengan dua tipe perencanaan 

perjalanan wisata, yaitu perencanaan perjalanan wisata mandiri dan kedua 

perencanaan peralanan wisata dengan membeli paket wisata di travel agent. 

Menurut Nuriata (2014, 11), paket wisata adalah suatu perjalanan wisata dengan 

satu atau beberapa tujuan kunjungan yang disusun dari berbagai fasilitas 

perjalanan tertentu dalam suatu acara perjalanan yang tetap, serta dijual sebagai 

harga tunggal yang menyangkut seluruh komponen dari perjalanan. 

Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Wisatawan/ 

Konsumen Pada hakikatnya sebagai penjual jasa wisata dengan pembeli jasa 

wisata. Konsumen/ Wisatawan sering dirugikan sebagai akibat dari adanya 

pelayanan yang kurang maksimal atau kelalaian oleh pihak penyedia jasa 

perjalanan wisata seperti diantaranya fasilitas dan akomodasi yang tidak sesuai 

dengan yang dipromosikan/ yang ditawarkan pihak penyedia jasa, adanya barang 

yang hilang saat melakukan perjalanan tour, tour guide yang mengecewakan 

konsumen dan kurang berkompeten, serta keterlambatan alat transportasi yang 

akan digunakan dalam melakukan perjalanan maupun keterlambatan dalam 

perjalanannya.  

Perkembangan jumlah konsumen yang menigkat pesat ini dapat 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan hubungan antara produsen dengan 

konsumen dalam bertransaksi, serta hubungan antara pelaku usaha Biro 

Perjalanan Wisata dengan pelaku usaha lainnya atau pihak-pihak terkait yang 

melakukan perjanjian dengan Biro Perjalanan Wisata didalam memenuhi 

kebutuhan konsumen. Juga apabila aspek keselamatan itu dihiraukan, maka akan 
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timbul dampak negatif terhadap daya saing produk jasa. Pelaku usaha berperan 

dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terkait barang atau jasa, namun 

apabila kesalahan atau kelalaian tersebut bukan berasal dari pelaku usaha, maka 

kerugian konsumen dapat ditekan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa 

belum semua pelaku usaha dapat berperilaku demikian, sehingga disisi lain 

konsumen sepatutnya dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

agar terhindarkan dari adanya kerugian oleh kesalahan atau kelalaian pelaku 

usaha, topik penelitian ini benar-benar perlu diolah kembali dari penelitian 

skripsi sebelumnya. 

Penelitian ini sebagaimana Pasal 30 ayat (1) yang oleh pemerintah, 

masyarakat diperbolehkan ikut berpartisipasi pada pengawasan terhadap 

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei atas 

barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar serta visi dan misi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka mengembangkan hukum 

melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkompetensi dengan berbasis 

nilai-nilai keislaman yang memberi arah pada perubahan. 

Dari latar belakang tersebut oleh sebab itu penulis memilih judul: 

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM PADA 

PERJANJIAN PAKET WISATA ANTARA BIRO PERJALANAN WISATA 

DENGAN KONSUMEN DI SOLO RAYA. (Studi Batari Tours Travel Pada PT. 

Lajangiroe)”. 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder 

sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti.  

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian 

deskriptif yang bersifat memaparkan dengan tujuan memperoleh gambaran 
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(deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu 

tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi di masyarakat. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah Data Sekunder, terdiri dari bahan primer yang bahan tersebut isinya 

mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, bahan sekunder yang isinya 

membahas bahan primer, dan Bahan Hukum Tersier yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 1) bahan hukum 

primer yang meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang 

Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pariwisata, dan Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menter; 2) bahan hukum sekunder yang meliputi buku, internet, 

artikel, laporan penelitian, makalah, berabagai karya tulis ilmiah lainnya, 3) 

bahan hukum tersier yang meliputi; kamus, buku pegangan, almanak, atau 

referensi/acuan lainnya. Data primer diperoleh langsung dari penelitian di 

lapangan dengan perolehan data melalui studi kasus di Batari Tours Travel pada 

PT. Lajangiroe. 

Responden Dari Penelitian adalah orang yang menjawab pertanyaan yang 

diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri yaitu Ny. Mirza Ananda 

selaku pemilik dan / atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 

Batari Tours Travel Pada PT. Lajangiroe yang beralamatkan Jl. Ahmad Yani No. 

351, Pabelan, Kartasura.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut terdiri dari 1) Studi Kepustakaan yaitu melakukan pencarian, 

pencatatatan, menganalisis, dan mempelajari literatur-literatur yang berupa 

bahan pustaka, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan 

masalah yang diteliti oleh penulis; 2) Wawancara yaitu perolehan keterangan 

secara lisan dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan 

manusia serta pendapat-pendapat mereka terkait yang menjadi permasalahan 

pada penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap Ny. Mirza Ananda selaku 

pemilik dan / atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Batari 

Tours Travel pada PT. Lajangiroe yang beralamatkan Jl. Ahmad Yani No. 351, 

Pabelan, Kartasura. 
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Metode Analisis Data dengan pendekatan kualitatif, dengan menguraikan 

data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis 

serta tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam mengimplementasikan 

data dan pemahaman dari hasil analisis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk Dan Isi Perjanjian Paket Wisata Antara Batari Tours Dengan 

Konsumen 

Apabila dilihat dari hasil data perjanjian dan wawancara yang diperoleh bahwa 

perjanjian paket wisata atau yang biasa disebut “Kontrak Kerja” oleh Biro 

Perjalanan Batari Tours Travel hanya berbentuk tertulis, tentu perlu ditentukan 

apakah perjanjian  tersebut benar adanya berupa tertulis atau tidak, memang 

dalam pengaturan Hukum di Indonesia tidak diatur mengenai bentuknya baik 

secara umum maupun secara khusus/secara sistematisnya. namun menurut para 

ahli pakar perjanjian dan doktrin sarjana bahwa pembagian bentuk perjanjian 

dapat ditelaah dari berbagai ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata, yaitu 

berupa lisan dan tertulis oleh karena suatu perjanjian cukup dengan adanya 

syarat-syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 maka suatu perjanjian dapat 

diakui oleh hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak 

perjanjian.  

Pada perjanjian yang dilakukan antara Batari Tours Travel dengan 

konsumen terjadi proses perbuatan penawaran (offer, aanbod) dan perbuatan 

penerimaan (aanvaarding) diatara para pihak tersebut (Seran & Setyowati, 2011), 

yang kemudian di hari selanjutnya pihak Batari Tours Travel menyiapkan 

perjanjian berupa kertas print out dengan diketik melalui media elektronik, 

dimana tiap-tiap pokok-pokok perjanjian beserta identitas para pihak disebutkan 

dan diperjelas dengan secara rinci serta sistematis, sesuai dengan doktrin 

mengenai bentuk perjanjian menurut Salim HS, dimana mengenai perjanjian 

tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam harus bentuk tulisan, artinya harus 

terdapat para pihak dalam melakukan perjanjian dan perjanjian dituangkan dalam 

bentuk tulisan. Mengenai “para pihak” dapat dilihat pada awal isi perjanjian 

tersebut yang menyebutkan dengan kalimat “Pihak-pihak yang terkait :” setelah 
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judul perjanjian, menjadikannya secara jelas dan terang dalam perjanjian tersebut 

siapa saja para pihak yang melakukan persetujuan (ooverenkomst) yang terdiri 

dari: Mirza Ananda yang memiliki jabatan Pimpinan Batari Tours utnuk 

mewakili Batari Tours Travel  yang beralamatkan di Jl. A Yani No. 351 Pebelan, 

Kartasura yang kedudukannya dalam perjanjian tersebut sebagai Pihak Pertama 

dalam melaksanakan kegiatan JOGJA FUN TRIP KELUARGA BESAR PT. 

CENTRAL JAVA DAYA WIGUNA. 

Dadang Mulyana yang memiliki jabatan Factory Manager pada PT. 

CENTRAL JAVA DAYA WIGUNA INDONESIA yang beralamatkan Jetis RT 

01/02 Dusun Kopen, Kecamatan Teras, Boyolali 57372 Jawa Tengah Indonesia, 

selaku Pihak Kedua yang menunjuk Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan 

JOGJA FUN TRIP KELUARGA BESAR PT. CENTRAL DAYA WIGUNA. 

Selanjutnya mengenai bentuk tulisan berdasarkan wawancara dan data 

dokumen penelitian yang diperoleh oleh penulis, bahwa kesepakatan terjadi 

dengan diwujudkan dalam bentuk penandatanganan oleh kedua belah pihak 

dalam surat/tulisan dengan bahan kertas sebagai alat medianya. Hal tersebut 

dapat dilihat pada akhir isi perjanjian sebelum lampiran seperti berikut : 

Pihak I.  Pihak II. 

   

Mirza Ananda 

Owner 

 Dadang Mulyana 

Factory Manager 

Dijelaskan pula pada pasal 6 ayat (2) bagian Penutup perjanjian tersebut 

yang berbunyi : “Perjanjian ini beserta lampirannya dibuat rangkap 2 (dua) yang 

masing-masing diberi materai secukupnya dan ditandatangani oleh masing-

masing Pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum dan mengikat Kedua 

Pihak.” Dengan adanya kalimat “perjanjian tersebut diberi materai dan 

ditandatangani oleh masing masing pihak” cukup menjelaskan bahwasannya 

sesuai dengan doktrin yang ada yaitu sebagai wujud kesepakatan dan persetujuan 

secara sengaja oleh kedua belah pihak atas tempat yaitu pada wilayah Surakarta, 
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waktu pada hari Jumat, 11 Oktober 2019 dan beserta isi perjanjian yang pokok-

pokoknya tertuang pada tiap-tiap pasalnya.  

Penggunaan materai dan kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk 

penandatanganan tanpa adanya keterlibatan pihak pejabat umum/ notaris tersebut 

merupakan Akta Dibawah Tangan berdasarkan pendapat Salim HS (Pasal 1874 

ayat 1 KUH Perdata). Dimana Akta Dibawah Tangan tersebut apabila di 

kemudian hari terjadi perselihan di hadapan pengadilan, rentan terhadap 

penyangkalan oleh pihak yang melakukan Wanprestasi terhadap adanya tanda 

tangan/ kebenaran yang tertulis pada perjanjian (Pasal 1876 KUH Perdata) dan 

perlu adanya pembuktian kebenaran penandatanganan atau isi akta oleh 

penggugat untuk mengupayakan tindakan penyangkalan tersebut (Passal 1877 

KUH Perdata). 

Namun ditemukan suatu hal menarik menurut penulis pada perjanjian 

tersebut, yaitu adanya suatu perjanjian lisan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian 

Paket Wisata tersebut, disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) bagian penutup 

Perjanjian Paket Wisata tersebut, bahwa “Apabila ada hal hal yang belum 

tercantum dalam perjanjian ini maka akan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. Jika terjadi kesalahpahaman akan diselesaikan secara 

kekeluargaan.”  Dapat dilihat pada kalimat “maka akan dibuat berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak” sehingga dapat dikatakan kesepakatan yang 

dimaksud adalah perjanjian  lisan, sebagaimana doktrin Salim HS dkk, yang 

menyatakan bahwa perjanjian lisan cukup dibuat oleh para pihak hanya berupa 

kesepakatan, maka argumentatif penulis bahwa bentuk perjanjian antara Batari 

Tours Solo dengan Konsumen salah satunya Dadang Mulyana yaitu berupa 

tertulis dan bisa lisan . 

3.2 Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Dari Adanya Perjanjian Paket 

Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen 

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang 

mengatur bahwa pengusaha pariwisata dan wisatawan memiliki hak dan 

kewajiban, dimana maksud dari pengusaha pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata, dimana salah satu 

bagian dari usaha pariwsata adalah jasa perjalanan wisata, Biro Perjalanan 
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Wisata merupakan salah satu dari Usaha jasa perjalanan wisata. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ananda Mirza selaku pemilik/pimpinan Batari Tours 

Travel, diperoleh bahwa Batari Tours Travel merupakan anak usaha dari PT. 

Lajangiroe yang merupakan badan usaha berbadan hukum, dan sudah memiliki 

tanda daftar usaha pariwisata sehingga keberadaanya diakui oleh negara dan 

dijamin. Sehingga Ananda Mirza selaku sekelompok orang yang melakukan 

usaha Bersama rekan direktur dan komisarisnya dan Batari Tours Travel adalah 

Biro Perjalanan Wisata yang merupakan bagian dari jenis usaha pariwisata.  

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, dimana maksud wisata 

adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam 

jangka waktu sementara. Pada pengadaan perjanjian paket wisata yang dilakukan 

antara Batari Tours Travel dengan Dadang Mulyana selaku konsumen, bertujuan 

untuk melakukan kegiatan Jogja Fun Trip Bersama rombongannya PT. Central 

Java Daya Wiguna dengan obyek wisata dan daya Tarik wisata yaitu perjlanan 

tour menuju Jogjakarta selama 1 hari, artinya Dadang Mulyana selaku konsumen 

yang melakukan kegiatan secara sekelompok orang/rombongan dengan 

mengunjungi tujuan rekreasi dalam jangka waktu tertentu.  

Sehingga dapat disimpulkan Ananda Mirza selaku pengusaha pariwisata 

dan Dadang Mulyana selaku Wisatawan telah memenuhi unsur-unsunya, oleh 

karena itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

menjadi bersangkutan/berlaku sebagai norma porsitif yang juga mengikat 

Perjanjian Paket Wisata Tersebut. Dengan begitu maka menurut Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan terdapat Hak Wisatawan/ 

Konsumen yaitu pada Pasal 20, dan Pasal 21, dengan kewajibannya terdapat 

pada Pasal 25. Mengenai hak pengusaha pariwisata/batari tours travel yaitu pada 

Pasal 22 dengan kewajibannya terdapat pada Pasal 25. 

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, bahwa diatur mengenai kewajiban 

Biro Perjalanna Wisata, Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan masih berlaku 

sebab Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 
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yang menyatakan bahwa “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua 

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3527), dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” 

Sedangkan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang dimana 

Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 

Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menjadi normative positif 

untuk Biro Perjalanan Wisata dimana kewajibannya yang tertuang pada Pasal 10 

dimana dalilnya tidak bertentangan namun bersifat melengkapi Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.. 

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, 

dalam rangka upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen, konsumen yaitu 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 pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau 

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

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Sedangkan Dadang Mulyana selaku Koordinator melakukan perjanjian 

untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yaitu Keluarga Besar PT. Java 

Daya Wiguna yang tujuannya melakukan kegiatan Jogja Fun Trip dengan 

menggunakan jasa dari Batari Tours Travel  sebagai badan usaha berbadan 

hukum serta bagian dari usaha pariwisata dan diwakilkan oleh Ananda Mirza 

selaku pimpinan/direktur pada Perjanjian Paket Wisata tersebut, sehingga dapat 

diterima bahwa undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
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Konsumen sangat berkorelasi dengan kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan 

oleh Ananda Mirza dengan Dadang Mulyana pada Perjanjian Wisata tersebut, 

sehingga apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen mengenai hak Konsumen tertuang pada Pasal 4 

sedangkan kewajibannya terdapat pada pasal 5, pada hak pelaku usaha terdapat 

pada Pasal 6 dan kewajibannya pada Pasal 7. 

3.3 Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Paket Wisata Antara Batari 

Tours Travel Dengan Konsumen Di Solo Raya 

Berdasarkan Perjanjian Paket Wisata tersebut, Pada pasal 5 ayat (3) terdapat 

kalimat “berkewajiban membayar ganti rugi” artinya terdapat suatu sanksi yang 

sifatnya memaksa, berdasarkan wawancara dengan Ananda Mirza bahwa apabila 

Konsumen hanya melakukan Pembayaran Down Payment dan belum terdapat 

pembayaran secara lunas sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka terhadap 

Konsumen diberikan sanksi berupa ganti rugi sebesar 25% dari total keseluruhan 

nilai kontrak kepada Batari Tours sebagai pihak yang menderita kerugian, ayat 

tersebut merupakan pelanggaran melepasakan kewajibannya terlebih dahulu 

(anticipatory breach) berupa pelanggaran syarat pokok (condition) (Prodjodikoro, 

1986). Pada ayat lainnya hanya mengatur mengenai tuntutan 

pertanggungjawabanya tanpa ada suatu sanksi, termasuk sanksi bagi Pihak 

PERTAMA/Batari Tours Travel yang tidak ditentukan apabila kewajibannya 

tidak terlaksana atau pelanggaran syarat pokok sebagaimana Pasal 2 yaitu 

penyediaan fasilitas yang merupakan pokok-pokok perjanjian. Namun tuntutan 

pertanggung jawaban tanpa sanksi tersebut sudah memenuhi unsur-unsur suatu 

Ex Contractu sebagaimana yang diutarakan oleh Rescou Pound, Sehingga 

apabila dilihat dari sudut pandang Tanggung Jawab Perjanjian maka Tanggung 

Jawab Hukum pada perjanjian Paket Wisata tersebut terdapat pada Pasal 5. 

 

4. PENUTUP 

Definisi mengenai Perjanjian Paket Wisata, yaitu Perjanjian dimana Biro 

Perjalanan Wisata mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa pada perencanaan 

dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata dengan disertai adanya 

pemenuhan terhadap komponen-komponen tersebut yang terdiri dari 
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menyediakan sarana wisata, pelayanan transportasi,layanan pramuwisata, 

akomodasi, makan dan/atau minum, pengurusan dokumen perjalanan, menikmati 

objek dan daya tarik wisata, dalam rangka penyelenggaraan wisata secara 

bertanggung jawab, dan konsumen menyetujui untuk membayar upah atas jasa-

jasa tersebut. Penggunaan materai dan kesepakatan kedua belah pihak dalam 

bentuk penandatanganan tanpa adanya keterlibatan pihak pejabat umum/ notaris 

tersebut merupakan Akta Dibawah Tangan. Dimana Akta Dibawah Tangan 

tersebut apabila di kemudian hari terjadi perselihan di hadapan pengadilan, 

rentan terhadap penyangkalan oleh pihak yang melakukan Wanprestasi terhadap 

adanya tanda tangan/ kebenaran yang tertulis pada perjanjian dan perlu adanya 

pembuktian kebenaran penandatanganan atau isi akta oleh penggugat untuk 

mengupayakan tindakan penyangkalan tersebut. Mengenai bentuk perjanjian 

dapat dibedakan secara lisan dan tertulis, dimana lisan semacam perjanjian yang 

hanya berupa rangkaian kata-kata dan hanya berupa kesepakatan, wujud 

kesepakatan tersebut menurut kebiasaaanya dalam jual beli masyarakat dapat 

berupa uang panjar/Down Payment(DP) dengan tidak dituangkan dalam bentuk 

tulisan/surat dan tidak adanya penandatanganan antara para pihaknya. Sedangkan 

perjanjian tertulis dituangkan dalam bentuk tulisan baik apapun istilah penamaan 

perjanjian tersebut dengan wujud kesepakatan tersebut adalah pembubuhan tanda 

tangan antar pihak dalam perjanjiannya, dengan syarat kedua bentuk perjanjian 

itu sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. 

Perjanjian Paket Wisata yang dilakukan antara Batari Tours Travel dengan 

Konsumen di Solo Raya merupakan jenis perjanjian bernama (nominate) yaitu 

Perjanjian Kerja sesuai Pasal 1601 KUH Perdata dengan bentuk perjanjian antara 

Batari Tours Solo dengan Konsumen salah satunya Dadang Mulyana yaitu 

berupa tertulis dan bisa lisan . Suatu wujud kesepakatan perjanjian secara tertulis 

bisa berupa pembubuhan tanda tangan di atas materai dan bisa juga bersamaan 

pembayaran uang panjar/down payment (DP)  seperti salah satunya perjanjian 

paket wisata ini antara Batari Tours Travel dengan Konsumen di Solo Raya. 

Mengenai Isi Perjanjian Paket Wisata yang dilakukan oleh Mirza Ananda dan 

Dadang Mulyana telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian pada Pasal 

1320 KUH Perdata, sehingga diakui oleh hukum dan mengikat para pihaknya 
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dan apabila terjadi suatu perselisihan di muka pengadilan keperdataan maka 

perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum untuk menjadi alat pembuktian. 

Hak adalah kuasa subjek hukum atas berdasarkan suatu peristiwa hukum 

untuk menerima atau melakukan sesuatu terhadap pihak lain yang diharuskan 

memberikan, melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu 

hal yang menjadi objek dari hak pemilik. Sedangkan kewajiban yaitu perbuatan 

yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memberikan, melakukan, dan tidak 

melakukan suatu hal yang tertuju pada pihak lain, serta dapat dituntut secara 

paksa oleh yang berkepentingan/pemilik hak atas berdasarkan title.  

Bukan saja keterikatan hak dan kewajiban pada Perjanjian Paket Wisata 

itu saja melainkan juga perikatan yang berasal dari aturan-aturan dalam adat 

kebiasaan, dan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan 

berdasarkan tempat pada waktu Perjanjian Paket Wisata dibuat yaitu wilayah 

Surakarta, juga yang terdapat dalam undang-undang/norma positif yang berlaku 

yaitu hak konsumen yang terdapat Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Pariwisata 

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kewajiban konsumen 

yaitu pada Pasal 25 Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. Sedangkan hak Batari Tours Travel terdapat pada Pasal 

22 Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dan Pasal 

6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Kewajiban Batari Tours Travel terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang 

Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 10  Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Tanggung Jawab Hukum ialah suatu kewajiban bagi subyek hukum oleh 

perintah atau batasan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum yang apabila 

tidak sesuai maka memiliki akibat hukum yang berkelanjutan yaitu berupa sanksi 

menurut hukum dan tuntutan pertanggungjawaban untuk memenuhi sesuatu. 

Sehingga apabila dilihat dari sudut pandang Tanggung Jawab Perjanjian maka 
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Perjanjian Paket Wisata tersebut terdapat pada Pasal 5 yaitu : Apabila terjadi 

ketidaksesuaian pelaksanaan seperti yang tersebut dalam Pasal 2, Pihak 

PERTAMA akan bertanggung jawab dan berkewajiban untuk segera 

menggantinya sesuai yang tercantum; Apabila terjadi pembengkakan biaya 

melebihi harga kontrak kerja yang telah ditetapkan, maka kelebihan biaya 

tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak PERTAMA; Apabila Pihak 

KEDUA membatalkan kontrak kerja ini secara sepihak, maka Pihak KEDUA 

berkewajiban membayar ganti rugi sebesar 25% dari keseluruhan nilai kontrak. 

Akta yang hanya dibawah tangan tanpa dilakukan pelegalan atau 

pembukuan oleh Pejabat Umum/Notaris, sangat rentan apabila terjadi 

penyangkalan oleh yang melakukan wanprestasi terhadap tanda tangan atau isi 

Perjanjian Paket Wisata tersebut, Sebagai saran selaku pihak yang membuat 

perjanjian sebaiknya untuk pembuatan perjanjian paket wisata dibuat dalam 

bentuk akta notariil, sebab akta notarial meruapkan alat bukti yang sempurna 

artinya tanpa perlu pembuktian atau alternatif lain bisa pula saat melakukan 

perjanjian akta dibawah tangan hendaknya disaksikan oleh orang lain sehingga 

apabila penyangkalan itu tadi terjadi, maka bisa disiasati dengan saksi sebagai 

salah satu alat bukti yang mendukung di muka pengadilan dan kerugian yang 

dialami baik dari pihak konsumen maupun pihak Batari Tours Travel dapat 

diatasi sesuai aturan yang berlaku menurut Hukum Perdata.  

 Pada perjanjian paket wisata tersebut tidak dicantumkan secara jelas 

mengenai hak para pihak, sehingga saran mengenai hak dan kewajiban sebaiknya 

dicantumkan secara jelas pada di pasal lain Perjanjian Paket Wisata yang dibuat 

tersendiri semisal dengan tulisan bagian “hak” dan “kewajiban”, guna 

memudahkan konsumen dalam memahami apa saja hak dan kewajiban mereka 

sehingga tidak terjadi misskomunikasi saat melaksanakan perjanjian dengan 

adanya pencantumkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak dinyatakan sanksi 

terhadap pelanggara Batari Tours Travel yang apabila pelaksanaan syarat pokok 

perjanjian tidak terlaksana, sehingga saran terkait Tanggung Jawab Perjanjian 

Paket Wisata, sebagai pihak yang membuat perjanjian apabila jauh lebih baik 

sanksi juga ditegaskan terhadap Batari Tours Trvael sendiri bukan hanya sanksi 
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yang ditegaskan pada Konsumen, sehingga ketidakseimbangan tanggung jawab 

kontraktual dapat dihindarkan dan perjanjian sebagai undang-undang bagi para 

pihak tidak berat sebelah dalam menjatuhkan sanksi. 
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