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PERJANJIAN TOUR WISATA DI LOMBOK ANTARA TRAVEL AGENT 
DENGAN PELANGGAN 

( STUDY PADA CV. HARMONI LOMBOK TOUR ) 
Raka Juliandi Putra 

D1A014272 
Biro Perjalanan Wisata atau Travel Agent merupakan sarana 

yang dibutuhkan orang dalam melakukan perjalanan wisata, karena 
memberikan keuntungan yaitu menghemat biaya, menghemat waktu, 
memberikan informasi yang lengkap tentang objek wisata yang dituju, 
dapat dipercaya serta menjamin keamanan selama berlangsungnya 
perjalanan wisata. Perjanjian Paket Wisata di Lombok antara Biro 
Perjalanan Wisata atau Travel Agent dengan pelanggannya, dimana 
mereka mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan 
pengangkutan, akomodasi, makan/minum dan menikmati obyek wisata 
dalam rangka penyelenggaraan wisata, dan pihak yang lain membayar 
upah yang telah dijanjikan sebelumnya. 
Kata Kunci : Perjalanan Wisata, Biro perjalanan Wisata/Travel Agent, 

Perjanjian paket Wisata 
 
 

ABSTRACT 
AGREEMENT  TOUR IN LOMBOK BETWEEN TRAVEL AGENT AND 

CLIENT 
(STUDY ON CV. HARMONI LOMBOK TOUR) 

Bureau of tour travel or travel agent is tool which people need 
when they want do holiday trip, because it gives propits such as save cost, 
save the time, giving information about tourism place that intented, 
trusted and guranteed the safety along the trip. Agreement tour in Lombok 
between travel agent and client, where oneside do services as 
transportations, accommodation, foods and drinks, make them enjoying 
the view of place. In the other side who became the client paying to the 
agent with fee that they both were approved. 
Key words : Holiday trips, Bureau of tour travel/Trave agent, agreemen 

travel packages 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

Biro perjalanan (Travel Agent) adalah perusahaan yang 

menyelenggrakan kegiatan wisata dan jasa lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan perjalanan wisata baik di dalam negeri maupun keluar 

negeri. Dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu sebagai perantara bagi 

pengusaha industri pariwisata. 

Permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah bagaimana hubungan 

hukum yang terjadi antara Travel Agent (Cv. Harmoni Lombok Tour) dengan 

pelanggannya dan apa saja hak dan kewajinan para pihak dalam perjanjian 

Tour wisata di Lombok dan bagaimana bentuk pertangung jawaban Hukum 

Travel Agent (Cv. Harmoni Lombok Tour) jika terjadi kerugian pada 

pelanggannya.  

 Simpulan hasil penelitian yaitu Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan 

Wisata Dengan Pelanggan khususnya di pulau Lombok , pada hakikatnya 

sebagai  perjanjian melakukan pekerjaan jasa wisata, pelanggan sebagai 

pemberi pekerjaan dan Travel Agent sebagai penerima pekerjaan. Karena itu, 

apabila terjadi cacat hukum/ kerugian dalam transaksi tersebut, berlaku 

ketentuan Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dilihat dari aspek 

Hukum Perjanjian,  pemesanan paket wisata oleh Wisatawan melalui 

pengisian lembaran penawaran (leaflet) paket wisata, dan transaksi elektronik 

dapat dikategorikan sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau untuk  
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melakukan jasa–jasa,  yang  terikat pada ketentuan Hukum  Perdata dan 

Undang-Undang. 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Travel Agent 

(Cv. Harmoni Lombok Tour) dengan pelanggannya dan apa saja hak dan 

kewajinan para pihak dalam perjanjian Tour wisata di lombok dan bagaimana 

bentuk pertangung jawaban Hukum Travel Agent (Cv. Harmoni Lombok 

Tour) jika terjadi kerugian pada pelanggannya.  

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah secara 

akademik, untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Program 

Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis, 

manfaat penelitian ini ialah untuk menambah referensi dan literature 

kepustakaan, khususnya dalam bidang hukum perdata dalam hal hukum 

perjanjian melakukan pekerjaan jasa tertentu. Sedangkan secara praktis, 

manfaat penelitian ini berupa sumbangan pemikiran dalam bidang hukum 

perdata khususnya hukum perjanjian dan memberikan wawasan pemikiran 

tentang bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Travel Agent dengan 

pelanggannya dan apa saja hak dan kewajinan para pihak dalam perjanjian 

Tour wisata di lombok dan bagaimana bentuk pertangung jawaban Hukum 

Travel Agent jika terjadi kerugian pada pelanggannya.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris. Metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan 

(Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan 
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pendekatan yuridis sosiologis (Sociology Legal Research). Jenis dan sumber 

data yang digunakan ialah dengan data primer, yaitu data yang diperoleh 

berdasarkan observasi atau pengamatan, wawancara secara langsung dan 

kuesioner, dan data sekunder, data yang diperoleh melalui kajian pustaka, 

karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan observasi dilapangan, wawancara dengan pimpinan dan staf Travel 

Agent (Cv. Harmoni Lombok Tour). Data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan, yang merupakan hasil penelitian orang lain dalam bentuk buku 

atau dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

obyek dan permasalahan yang diteliti. 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Hubungan hukum yang terjadi antara Cv. Harmoni Lombok Tour 

dengan Pelanggan 

 

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua 

subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak 

berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Dari aspek ekonomi 

wisata adalah aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh bermacam-macam 

perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang dan jasa (good 

and service) yang dibutuhkan wisatawan yang disebut dengan “Industri 
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Pariwisata.”
1
 Hasil produksi dari “Industri pariwisata,” yang berupa barang-

barang dan jasa-jasa (goods and service) disebut “produk wisata,” yang 

berupa rangkaian dari berbagai jasa atau pelayanan yang dihasilkan berbagai 

perusahaan seperti jasa: transportasi, akomodasi, pelayanan makan-minum, 

jasa hiburan dan lain-lain yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan 

secara terpisah. Dalam hal kesemua produk wisata tersebut yang terpisah 

sama sekali namun saling terkait dan saling melengkapi sedemikian 

digabungkan dalam satu kesatuan maka produk-produk wisata tersebut 

dinamakan paket wisata (package tour). Secara ketat istilah “paket wisata” 

adalah suatu wisata yang disusun dengan biaya tertentu, dimana di dalamnya 

telah termasuk biaya-biaya untuk pengangkutan, menginap, makam-minum, 

hiburan, menyaksikan obyek wisata dan lain-lain yang dibuat khusus untuk 

itu. Dalam dunia kepariwisataan, perusahaan yang khusus mengatur dan 

menyelenggarakan perjalanan dalam bentuk paket wisata disebut Biro 

Perjalanan Wisata. 

Dengan demikian secara ringkas dapat dinyatakan bahwa dari aspek 

ekonomi kepariwisataan dipandang sebagai “industri pariwisata” yang 

menghasilkan “produk wisata” berupa barang-barang dan jasa-jasa (goods 

and service) yang dibutuhkan wisatawan. Keseluruhan dari produk wisata 

tersebut digabungkan dan dikemas dalam satu paket menjadi “paket wisata” 

(package tour) untuk dijual kepada wisatawan, oleh Biro Perjalanan Wisata 

dalam bentuk Perjanjian Paket Wisata. 

                                                         
1
Oka A. Yoeti, Tours And Travel Management, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 140   
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Apabila pembahasan mengenai kepariwisataan dari aspek ekonomi 

pada akhirnya berujung pada perjanjian Paket Wisata, yang mewadahi pola 

penyelenggaraan wisata, maka terbukalah suatu dimensi baru dalam 

pembahasan kepariwisataan ini mengenai aspek hukum dari kegiatan wisata.  

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang 

dalam masyarakat. Pengintegrasian kepentingan dimaksudkan untuk 

menghindari tabrakan kepentingan sedangkan pengkoordinasian kepentingan 

dilakukan dengan cara mambatasi dan melindungi kepentingan tersebut. 

Hukum melindungi kepentingan orang dengan cara mengatribusi dan 

mendistribusi hak dan kewajiban setiap hubungan hukum yang terjadi dalam 

masyarakat. 

Perlindungan paling nyata oleh hukum terhadap setiap hubungan 

hukum tertuang dalam Hukum Perjanjian, dimana hukum secara seksama 

mengatur tentang bagaimana kepentingan-kepentingan orang dapat 

terselenggara dan terpenuhi. Dalam Hukum Kodifikasi pada dasarnya semua 

hubungan hukum yang terjadi dan populer dalam masyarakat ketika 

kodifikasi dibuat sebenarnya telah diatur dalam Hukum Perdata khususnya 

Hukum Perjanjian. 

Perjanjian-perjanjian yang telah diatur secara khusus dan diberi nama 

tertentu, disebut perjanjian bernama (onbenoemdeatau innominaat 

contracten), adalah : Jual-beli, Tukar-menukar, Sewa-menyewa, Perjanjian 

untuk Melakukan Pekerjaan, Persekutuan, Hibah, Penitipan Barang, Pinjam 
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Pakai, Pinjam-meminjam, Bunga Tetap atau Bunga Abadi, Perjanjian 

Untung-untungan, Pemberian Kuasa, Penangungan dan Perdamaian, 

sedangkan Perjanjian Bernama yang diatur dalam KUHD antara lain 

Perjanjian Pengangkutan.  

Salim H.S Mengatakan Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan 

d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
2
 

 

Salah satu perjanjian yang dikenal dalam praktik yang tidak diatur 

dalam undang-undang selain perjanjian in de kost, pemborongan pekerjaan 

(menyediakan makanan) dan sewa-beli, adalah Perjanjian Paket Wisata, yang 

di dalamnya berisi unsur-unsur pelayanan jasa tetapi terjalin menjadi satu 

sedemikian rupa sehingga perjanjian yang demikian itu tak dapat dipisah-

pisahkan. 

Beberapa unsur perjanjian bernama yang terdapat dalam perjanjian 

Paket Wisata adalah perjanjian pengangkutan (transportasi), perjanjian sewa-

menyewa kamar hotel (akomodasi), perjanjian jual-beli makanan dan 

minuman, perjanjian untuk menikmati obyek wisata dan hiburan 

(entertaiment) dan perjanjian pelayanan lain-lain. Menurut menurut M.A. 

Desky, Paket Wisata minimal harus berisi dua pelayanan jasa saja,
3
 sehingga 

dalam perjanjian Paket Wisata dapat hanya terdiri dari dua unsur perjanjian 

                                                         
2
  Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 

2013, hlm. 49. 
3
 M.A. Desky, Pengantar Bisnis Biro Perjalanan Wisata. AdiCitia Karya Nusa  

Yogyakarta, , 2001. hlm. 23. 
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yaitu paling tidak perjanjian pengangkutan dan perjanjian pelayanan untuk 

menikmati obyek wisata. 

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hubungan hukum perjanjian 

campuran seperti halnya perjanjian paket wisata yang demikian ? ketika 

dihadapkan pada permasalahan mengenai peraturan hukum perjanjian 

bernama manakah yang harus diterapkan pada perjanjian campuran, dalam 

uraian berikut: 

Menurut undang-undang yang dimaksud dengan “perjanjian melakukan 

pekerjaan” adalah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 

melakukan kerja dengan imbalan suatu upah atau kontra prestasi dari pihak 

lainnya. Di dalam sistematik KUHPerdata, “perjanjian melakukan pekerjaan“ 

(verichten van arbeid) diatur dalam Bab VII A yang berjudul “Tentang 

perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan” (Overeenkomsten tot het 

verrichten van arbeid), Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1616. 

Dalam Pasal 1601 KUH Perdata dinyatakan :  

“Selainnya perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, 

yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-

syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka 

adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang 

lainnya dengan menerima upah: perjanjian perburuhan dan 

pemborongan pekerjaan.” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang 

membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam 

perjanjian, yaitu :  

a)  Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;  
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b)  Perjanjian kerja/perburuhan;  

c)  Perjanjian pemborongan-pekerjaan 

Dari ketiga jenis “Perjanjian untuk melakukan pekerjaan” tersebut, 

KUHPerdata yang mengatur Perjanjian kerja/perburuhan dan Perjanjian 

pemborongan-pekerjaan, sedangkan Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa 

tertentu oleh undang-undang tidak diatur lebih lanjut.  

Telah disimpulkan bahwa hubungan hukum Perjanjian Paket Wisata 

secara umum adalah sebagai berikut :  

Perjanjian Paket Wisata adalah perjanjian dimana Biro Perjalanan 

Wisata mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan 

pengangkutan,akomodasi, makan/minum dan menikmati obyek dan 

atau atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata, dan pihak 

yang lain untuk membayar upah yang telah dijanjikan.  

 

Dalam “perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu,” pihak-pihaknya 

disebut pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan, dalam hal Perjanjian 

Paket Wisata maka pihak pemberi perjanjian adalah wisatawan dan pihak 

penerima pekerjaan adalah Biro Perjalanan Wisata. 

 

B. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Tour wisata di 

Lombok. 

1) Hak Pelanggan 

konsumen memliki hak sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam Perjalanan 

Tour wisata. 
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b. Hak untuk mendapatkan Pelayanan Tour Wisata sesuai dengan yang di 

janjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai Tour wisata di 

Lombok 

d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang di 

berikan Travel Agent 

e. Hak untuk mendapat advoksi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar, jujur, serta tidak 

diskriminatif 

g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, 

apabila barang dan/ atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

Dari tujuh butir hak pelanggan yang di berikan di atas, terlihat bahwa 

masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pelanggan yang paling 

pokok utama dalam perlindungan konsumen. 

 

2) Kewajiban Pelanggan 

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga di 

wajibkan untuk : 

a. Membaca atau mengikutu petunjuk informasi dan prosedur jasa Travel 

Agent. 

b. Beritikat baik dalam melakukan transaksi jasa Travel Agent 
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c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh  hasil yang 

optimal atas perlindungan dan/ atau kepastian hukum bagi dirinya. 

 

1) Hak dan kewajiban pelaku usaha 

Hak Pelaku Usaha yaitu sebagai berikut : 

a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai jasa 

yang di perdagangkan. 

b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

bertikat tidak baik. 

c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen. 

d. Rehalibitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh jasa yang di perdagangkan. 

e. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

2) Kewajiban pelaku usaha 

Adapun kewajiban pelaku usaha yaitu sebaga berikut : 

a. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi  

jasa yang di perdagangkan 
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c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur,serta 

tidak diskrimatif. 

d. Menjamin jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu yang berlaku. 

e. Memberi jaminan atas jasa yang di buat dan/ atau di perdagangkan 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian jasa 

yang di perdagangkan. 

C. Pertanggung jawaban hukum Cv. Harmoni Lombok Tour jika terjadi 

kerugian pada pelanggannya 

 

 Travel Agent tidak bertangggung jawab atas kecelakaan, kehilangan 

koper dan keterlambatan tibanya pesawat oleh pihak maskapai penerbangan 

dan alat pengangkut lainnya. Apabila penumpang mengalami kehilangan, 

maka yang menangani kehilangan tersebut adalah maskapai penerbangan 

yang ia tumpangi, dan kaitannya dengan hasil wawancara dengan bapak 

Irwan Hadi, selaku Pimpinan Cv. Harmoni Lombok Tour mengatakan bahwa, 

mengenai tanggung jawab yang terdapat pada Travel Agent kami terhadap 

parjanjian Tour wisata di Lombok apabila terjadi kerusakan atau kehilangan 

terhadap barang yang merugikan pelanggan, Travel Agent kami tetap 

bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan barang milik 

pelanggan. Travel agent akan bertanggung jawab apabila telah terbukti bahwa 

salah satu karyawan kami telah terbukti melakukan kelalaian dalam 

menjalankan tugasnya dalam membawa tamu tour wisata, tetapi perlu 

ditegaskan bahwa kami sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap 
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kelalaian yang dilakukan pihak pelanggan  sehingga membuatnya mangalami 

kerugian. 

 

III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Secara teoritis Hubungan hukum yang diadakan oleh CV. Harmoni 

Lombok Tour sebagai Biro Perjalanan Wisata di kodifikasikan sebagai 

perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu sesuai yang di jelaskan Subekti 

perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu” adalah perjanjian dimana 

suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu 

pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia 

membayar upah, sedang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Perjanjian 

melakukan jasa-jasa tertentu, tidak diatur secara khusus dalam 

KUHPerdata, tetapi perjanjian tersebut tunduk pada Ketentuan Umum 

Buku III KUHPerdata. 

2. Hak dan kewajiban pokok Biro Perjalanan Wisata ( Travel Agent) CV. 

Harmoni Lombok Tour sebagai penerima pekerjaan adalah melakukan 

seperangkat pelayanan jasa-jasa pengangkutan, akomodasi, makan/minum 

dan menikmati obyek wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata yang 

ada di Pulau Lombok. Kewajiban Pelanggan sebagai pemberi pekerjaan 

adalah membayar upah.  
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3. Pertanggung jawaban jika Terjadi kerugian kepada pelanggan Biro 

Perjalanan Wisata (Travel Agent) CV. Harmoni Lombok Tour tetap akan 

bertanggung jawab apabila terbukti salah satu karyawan lalai dalam 

menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian pada pelanggan. 

 

B.  Saran  

1. Biro Perjalanan Wisata atau Travel Agent yang ada di Pulau Lombok 

disarankan untuk meningkatkan perannya dalam membangun 

kepariwisataan di Pulau Lombok, terutama yang terkait dengan fungsi 

pelayanan jasa wisata yang ditawarkannya kepada Wisatawan Domestik 

maupun Mancanegara. 

2. Selanjutnya kepada Wisatawan, khususnya masyarakat Pulau Lombok dan 

sekitarnya, disarankan untuk senantiasa pro aktif berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dengan ikut serta 

memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban umum, dan pengembangan 

nilai-nilai budaya masyarakat Pulau Lombok. 
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