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ABSTRAK 

PERTANGGUNG JAWABAN AGENT TRAVEL TERHADAP 

PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMAAH UMROH KORBAN  

FIRST TRAVEL 

(STUDI DI MATARAM) 

Total jemaah korban promo umroh First Travel sebanyak 72.682 orang, 

dari jumlah yang terdaftar, sebanyak 14.000 orang sudah diberangkatkan. 

Sementara sisanya yang berjumlah 58.682 orang belum juga diberangkatkan ke 

tanah suci meski sudah membayar lunas. jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, 

pendekatan kasus serta pendekatan sosiologis. Hubungan hukum yang terjadi 

antara agen First Travel dengan calon jamah yakni sebagai perantara langsung 

calon jamaah denga Pihak First Travel selaku biro perjalanan umroh, karena agen 

bukanlah pihak penyedia produk melainkan hanya pihak yang bertugas dalam 

memasarkan produk dari First Travel serta agen dalam kasus ini tidak 

bertanggung jawab secara materil, namun secara moril para agen First Travel 

berusaha bertanggung jawab kepada para konsumen yakni dengan mewakilkan 

konsumen dalam melakukan pelaporan pada crisis centre Bareskrim Polri di 

Jakarta. 

 

Kata kunci: First Travel, Agen, Perjanjian Keagenan 

ABSTRACT 

AGENT TRAVEL AGREEMENT TOWARDS THE DEVELOPMENT OF 

DEPARTMENT OF  UMROH PILGRIMS VICTIMS OF FIRST TRAVEL 

(STUDY IN MATARAM) 
The total number of victims of the First Travel umroh promo was 72,682 

people, of which there were 14,000 registered. While the remaining 58,682 people 

have not been dispatched to the holy land even though they have paid in full, the 

type of research used is empirical normative research with the approach used in 

this study is the legislative approach, conceptual approach, case approach and 

sociological approach. The legal relationship that occurs between First Travel 

agents and prospective candidates is as a direct intermediary for prospective 

pilgrims with First Travel as an Umrah travel agency, because agents are not the 

product providers but only those in charge of marketing products from First 

Travel and agents in this case are not responsible. materially responsible, but 

morally the First Travel agents try to be responsible to consumers by representing 

consumers in reporting at the National Police Bareskrim crisis center in Jakarta. 

 

Keywords: First Travel, Agent, Agency Agreement 
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PENDAHULUAN 

Total jemaah promo First Travel yang  terdaftar dari bulan Desember 2016 

sampai Mei 2018 sebanyak 72.682 orang, dari jumlah yang terdaftar, sebanyak 

14.000 orang sudah diberangkatkan. Sementara sisanya yang berjumlah 58.682 

orang belum juga diberangkatkan ke tanah suci meski sudah membayar lunas. 

Dalam melakukan perjanjian pemberangkatan umroh antara pihak First Travel dan  

calon jamaah juga terdapat pihak lain yang terlibat, yakni pihak agen First Travel, 

Pihak agen yang bekerja sama dengan Pihak First Travel tidak terhindar dari 

penuntutan yang dilakukan oleh calon jamaah yang menuntut pengembalian biaya 

perjalanan yang telah mereka bayarkan, sementara pihak agen bukanlah pihak 

yang menerima biaya perjalanan melainkan hanya menjadi perantara antara pihak 

calon jamaah dan pihak First Travel selaku biro perjalanan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di diambil rumusan 

masalah yaitu : 1) Bagaimanah hubungan hukum antara pihak agen First Travel 

dengan calon jamaah ? dan 2) Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pihak 

agen First Travel terhadap kerugian yang dialami oleh calon jamaah umroh yang 

gagal diberangkatkan oleh PT. First Travel Anugerah Karya Wisata  ?  

Adapun tujuan penelitian ini yakni :1) Untuk mengetahui dan memahami 

hubungan hukum atara pihak agen perjalanan dengan pihak konsumen dalam hal 

ini calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan oleh PT. First Travel 

Anugerah Karya Wisata.; 2) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan 

tanggung jawab pihak agen First Travel terhadap kerugian yang dialami oleh 
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calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan oleh PT. First Travel Anugerah 

Karya Wisata. 

Manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu : 1) Secara Teoritis, hasil dari 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi pengembangan 

ilmu hukum, khususya hukum perdata sehingga dapat menambah literatur atau 

referensi tentang tanggung jawab agen perjalanan terhadap kerugian yang dialami 

oleh konsumen; 2) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 

masukan dan pertimbangan bagi pembaca terutama bagi korban First Travel 

sebagai pihak yang dirugikan, dan dapat memberikan masukan serta sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak Kementerian Agama dalam menyelesaikan 

permasalahan antara calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan oleh pihak 

First Travel. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yaitu 

mengkaji bahan kepustakaan seperti pada halnya penelitian normatif untuk data 

sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan mengkaji data 

primer atau data lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan 

termasuk penegakan hukumnya (law enforcement), dengan metode pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan sosiologis, adapun 

jenis data yang digunakan yakni data-data yang diperoleh di lapangan selama 

penelitian (data primer), bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-

undangan, doktrin, pendapat para ahli, buku, jurnal serta surat kabar dan internet 

(data sekunder), sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui 
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penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan terkhnik pengumpulan 

data melalui studi kepustakaan dan  studi lapangan berupa observasi, wawancara 

dengan informan dan responden, serta analisis data menggunakan analisis secara 

kualitatif. 
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PEMBAHASAN 

A. Hubungan Hukum antara Pihak Agen First Travel dengan Calon Jamaah 

Antara pihak First Travel dengan agen terjadi hubungan hukum dimana 

pada agen wajib mendaftarkan diri kepada pihak First Travel dan melengkapi 

seluruh data-data yang diminta, adapun tata cara pendaftaran menjadi agen 

First Travel dapat dipaparkan sebagai berikut :  

1) Para calon agen travel dapat mendaftarkan diri secara online melalui situs 

resmi milik First Travel dengan alamat domain :registrasi.firsttravel.co.id 

maupun dengan mendatangi secara langsung kantor First Travel di Jakarta.  

2) Para calon agen perorangan diharuskan untuk melengkapi :  

a) Fotokopi Kartu tanda penduduk; 

b) Pas foto atau scan pas foto ukuran 4x6cm; 

c) Mengisi form registrasi yang telah disediakan, pada tahap satu calon agen 

diminta utuk mengisi formulir data diri, pada tahap dua calon agen 

diminta untuk mengupload berkas-berkas yang diminta seperti scan ktp, 

scan pas foto dan izin usaha bagi calon agen yang berasal dari 

perusahaan atau instansi, pada tahap tiga calon agen diminta untuk 

menandatangani atau mengkonfirmasi bahwa data diri yang disampaikan 

adalah benar. 

3) Setelah calon agen mengisi data diri dengan benar maka calon agen akan 

menerima email konfirmasi, dimana nantinya calon agen diminta untuk 

melakukan pembayaran kepada pihak First Travel dengan diberikan nomor 

virtual account, nominal yang harus ditransferkan adalah Rp.2.500.000 bagi 

http://registrasi.firsttravel.co.id/
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individu perorangan dan Rp. 5.000.000,- bagi calon agen yang 

mendaftarkan diri sebagai Instansi/antar Perusahaan, dimana First Travel 

memberikan batas waktu pembayarnnya yakni paling telat 2 (dua) hari sejak 

diterimanya email konfirmasi.
1
 

4) Setelah pembayaran diterima, maka sistem akan secara otomatis 

mengkonfirmasinya dan calon agen akan memperoleh email yang berisi :  

 

 

 

 

 

5) Setelah memperoleh user dan password, para agen dinyatakan resmi tercatat 

sebagai agen First Travel. 

6) Para agen yang telah terdaftar diwajibkan untuk mengikuti seminar 

kemitraan pada tanggal yang telah ditentukan oleh First Travel, agar 

mengetahui paket umroh dan paket tour yg telah siap dipasarkan, calon agen 

perwakilan Firs Travel berhak menjual seluruh paket umroh dan paket 

wisata tour First Travel sesuai dengan harga pusat dan akan mendapatkan 

fee yg akan dijelaskan pada saat seminar kemitraan. 

Dalam hubungan hukum antara pengusaha dan agen perusahaan, 

pengusaha adalah pemberi kuasa yang wajib membayar upah, sedangkan agen 

perusahaan adalah penerima kuasa wajib menjalankan keagenan (agency), 

                                                             
1
Hasil wawancara dengan Umi Kulsum selaku Agen First Travel, di Mataram, Kamis, 01 

Februari 2018. 
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yaitu menjalankan perintah dan mewakili pengusaha dalam hubungan dengan 

pihak ketiga sesuai dengan kekuasaan yang diberikan. Hubungan hukum antara 

pengusaha dan agen perusahaan tunduk pada ketentuan hukum pemberian 

kuasa (agency agreement) yang bersifat koordinatif dan tetap. 

Hubungan hukum antara pihak First Travel dengan agen adalah sebagai 

mitra kerja sama dengan didasarkan pada hubungan hukum keagenan, dimana 

pihak First Travel berkewajiban menyediakan atau memproduksi barang yakni 

berupa paket perjalanan umroh dan pihak agen berkewajiban sebagai penjual 

dan selaku pihak penerima kuasa keagenan untuk menjual paket perjalanan 

umroh kepada calon konsumen, dengan masing-masing pihak berhak atas hak-

haknya masing-masing yakni pihak First Travel berhak untuk dicarikan 

konsumen oleh pihak agen dan pihak agen berhak atas fee dari konsumen yang 

didapatkannya. 

Hubungan hukum antara First Travel sebagai perusahaan biro 

perjalanan umroh dengan calon jamaah yakni hubungan hukum antara 

produsen dan konsumen, dimana pihak First Travel menjualkan produknya 

kepada calon jemaah, dan calon jamaah selaku konsumen bersedia untuk 

menggunakan produk yang ditawarkan oleh pihak First Travel. Kewajiban dan 

hak antara pihak Fisrt Travel dan calon jamaah telah jelas diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yang walaupun tanpa perjanjian 

tertulis sekalipun hak tersebut tetap dianggap sah dan mengikat bagi para 

pihak. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pihak agen First Travel 

dengan konsumen tidak terdapat perjanjian tertulis, namun pernyataan 

kehendak konsumen untuk menggunakan agen sebagai perantara dengan First 

Travel sudah dapat dikatakan telah terjadinya perikatan antara kedua belah 

pihak sebagai mana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, karna kedudukan 

agen First Travel yang berperan sebagai penerima kuasa langsung dari First 

Travel untuk menjual segala bentuk produk umroh First Travel kepada 

konsumen. 

Sehingga hubungan hukum yang terjadi antara pihak agen dengan calon 

jamah yakni sebagai perantara langsung calon jamaah denga First Travel, 

karena agen bukanlah pihak penyedia produk melainkan hanya pihak yang 

bertugas dalam memasarkan produk dari perusahaan (principal) yang 

diageninnya, sebagai perantara pihak agen memiliki kewajiban untuk 

mendaftarkan calon jemaah pada First Travel untuk nantinya diberangkatkan 

umroh sesuai dengan paket yang dipilih dan dibayarkannya, dan mengenai 

waktu keberangkatan calon jamaah bukanlah menjadi kewenangan agen, 

melainkan ditetapkan oleh First Travel selaku penyedia produk jasa perjalanan 

umroh, dan pihak agen tidak secara langsung menerima haknya dari konsumen, 

melainkan akan diterima dalam bentuk fee sesuai dengan perjanjian yang 

dibuat oleh First Travel dengan  agen. 

B. Tanggung Jawab Pihak Agen Terhadap Calon Jamaah Umroh Yang Gagal 

Diberangkatkan  

 

Di Kota Mataram sendiri jumlah calon jamaah yang menjadi korban 

belum diketahui secara pasti, karna pusat pelaporan kasus First Travel 
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dipusatkan di Mabes Polri dengan dibentuknya crisis centre Bareskrim Polri 

yang bertugas menerima segala bentuk laporan kerugian akibat kasus First 

Travel, namun melalui situs www.radarlombok.co.id diketahui bahwa terdapat 

125 korban First Travel asal Nusa Tenggara Barat yang mengadu pada Otoritas 

Jasa Keuangan Provinsi NTB, jumlah tersebut kemungkinan akan 

terus  bertambah karena bisa  dipastikan tidak akan mungkin untuk berangkat 

menunaikan ibadah umrah melalui First Travel.
2
 

Agen First Travel yang turut menjadi korban dalam kasus penipuan 

promo umroh First Travel berusaha bertanggung jawab kepada para 

konsumennya, yakni dengan cara membantu para konsumen untuk melakukan 

pelaporan pada crisis centre Bareskrim Polri mengingat lokasi tempat 

pelaporan yang jauh dari domisili para korban yang berdomisili di Kota 

Mataram. Agen berperan aktif dalam mengumpulkan bukti untuk memperkuat 

pelaporan yang mereka ajukan, agen merasa bertanggung jawab secara moril 

kepada para calon jamaah yang gagal diberangkatkan. 

Sebagai contoh yang dilakukan oleh agen Hartati, Hartati 

mengumpulkan semua bukti dan daftar nama konsumennya yang belum 

diberangkatkan oleh pihak First Travel untuk dilaporkan pada crisis centre 

Bareskrim Polri di Jakarta, Hartati mengatakan sempat menginap selama dua 

minggu demi menunggu kepastia nasib para konsumennya, namun hal itu 

                                                             
2
www.radarlombok.co.id, diakses Pada Jumat 4 Mei 2018, Pukul 18:15 WITA. 

 

http://www.radarlombok.co.id/
http://www.radarlombok.co.id/
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hingga kini belum memperoleh hasil, karna kasus penipuan umroh First Travel 

masih dalam proses persidangan di pengadilan.
3
 

Para agen tidak dapat bertanggung jawab secara materil kepada para 

calon jamaah haji yang gagal diberangkatkan, karena para agen dalam 

melakukan transaksi pembayaran tidak pernah menerima uang dari konsumen, 

melainkan para konsumenlah yang mentransferkan biaya perjalanan umroh 

secara langsung kepada pihak First Travel melalui transfer Bank yang 

ditentukan oleh pihak First Travel. Secara moril para agen First Travel 

berusaha bertanggung jawab kepada para konsumen yakni dengan mewakilkan 

konsumen dalam melakukan pelaporan pada crisis centre Bareskrim Polri di 

Jakarta, para agen secara aktif turut mengumpulkan bukti dan mengajukan 

daftar nama-nama calon jamah yang menjadi konsumennya. 

Para agen tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana karena para 

agen dapat membuktikan kasus ini bukanlah merupakan kesengajaan para 

agen, namun merupakan kesalahan dari pihak First Travel selaku penyedia jasa 

perjalanan umroh, dan para agen tetap berusaha bertanggung jawabsecara moril 

kepada para calon jamaah yang gagal diberangkatkan yang merupakan 

konsumennya dengan melaporkan hal tersebut kepada Bareskrim Polri, 

menghadap instansi-instansi terkait meminta bantuan hukum, dan turut aktif 

dalam mengumpulkan bukti-bukti bahwa benar para konsumen telah 

melakukan transfer dana kepada pihak First Travel. 

 

                                                             
3
 Hasil wawancara Hartati, selaku agen First Travel, di Mataram, Minggu, 11 Februari 

2018. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Hubungan hukum yang terjadi antara agen First Travel dengan calon 

jamah yakni sebagai perantara langsung calon jamaah denga Pihak First Travel 

selaku biro perjalanan umroh, karena agen bukanlah pihak penyedia produk 

melainkan hanya pihak yang bertugas dalam memasarkan produk dari First 

Travel selaku perusahaan yang diageninnya dengan imbalan mendapatkan fee 

dari setiap konsumen yang berhasil mendaftar. 

Agen dalam kasus ini tidak bertanggung jawab secara materil, namun 

secara moril para agen First Travel berusaha bertanggung jawab kepada para 

konsumen yakni dengan mewakilkan konsumen dalam melakukan pelaporan 

pada crisis centre Bareskrim Polri di Jakarta, para agen secara aktif turut 

mengumpulkan bukti dan mengajukan daftar nama-nama calon jamah gagal 

berangkat yang menjadi konsumennya. 

B. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan permasalahan dan 

pembahasan tersebut di atas adalah sebagai berikut :  

Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur dengan promo umroh 

murah yang ditawarkan oleh biro perjalanan umroh, hal ini guna untuk 
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menghindarkan diri terjadinya kasus seperti yang menimpa puluhan ribu 

jamaah umroh gagal berangkat korban First Travel. 

Pemerintah diharapkan lebih hati-hati dalam mengeluarkan izin 

penyelenggaran biro perjalanan umroh di Indonesia, serta pemerintah 

diharapkan lebih aktif dalam mengawasi biro perjalanan yang berpotensi 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku  

Anggrianto Ronny , Resolusi Gila Bisnis Tour Dan Travel, PT. Elex Media 

Komputindo, Jakarta, 2002. 

Ash Shiddieqy Hasby,  Teungku  Muhammad,  Pedoman  Haji, Semarang, 

Pustaka Rizki Putra, 2006. 

Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif&Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. 

Fuady Munir , Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1997. 

H. Sudiarto, Tanggung Gugat Pengangkut terhadap Penumpang Dalam 

Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik, Pustaka 

Bangsa, Mataram, 2012. 

Ibrahim Johnny,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-

6, Bayumedia Publishing, Malang, 2012. 

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA, Pengantar Industri Pariwisata 

(Tantangan dan Peluang Bisnis Kreative), Deepublish, 2016. 

Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 1997. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Soesilo dan  

Pramudji R., Cet. 1, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008. 

Mahmud Peter Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media 

Grup, 2009. 

Miru Ahmad, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2012. 

___________, dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 2, 

PT Rajagralindo Persada, Jakarta, 2004. 

Muhammad Abdulkadir , Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2005. 

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan Perikatan Pada 

Umumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. 

Nidjam Achmad dan Alatief Hanan, Manajemen Haji, Nizam Press, 2004. 

Oka A. Yoeti, Tours and Travel Marketing, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. 

Raharjo Handri, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 

2000. 

Saliman Abdul R, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004. 

Salim H.S., Hukum Kontrak “Teori & Teknik Penyusunan Kontrak”, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2009. 

_________, Pengantar Hukum Prdata Tertulis, PT. Sinar Grafika, Mataram, 

2001. 

_________, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 

2011. 

Sasongko Wahyu, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan 

Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012. 



 13 

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 

2006. 

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa Cetakan ke 21, Jakarta, 2005. 

Suharnoko, Hukum Perjanjian, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004. 

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 

2009. 

Soekanto Soejono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 

2004. 

Triwulan Titik Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi 

Pustaka, Jakarta, 2006. 

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenanda Media Group, 

Jakarta, 2013. 

 

B. Peraturan Perundang-undangan  

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah haji. TLN RI Nomor 4845. 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

LN RI Tahun 2009 Nomor 11. 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, TLN RI Nomor 3821. 

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah haji. TLN RI Nomor  5345. 

Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 

2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

 

C.  Makalah dan Jurnal 

Haq M. Adlil, Biro Perjalanan Wisata, Bahan Kuliah Amatrans, Yogyakarta. 

Cahyaningrum Dian, Majalah Singkat Hukum, Vol. IX, No. 16 / II / Puslit / 

Agustus /2017H. 

 

D. Internet  

www.cnnindonesia.com 

https://nasional.kompas.com 

www.radarlombok.co.id 

 

 

http://www.cnnindonesia.com/
https://nasional.kompas.com/
http://www.radarlombok.co.id/

