
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat), semua ini diatur 

dalam Pasal 1 Ayat 3, Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia 

Tahun  1945 (selanjutnya ditulis UUD RI 1945). Ketentuan tersebut 

merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan 

UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum 

(Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”, pemuatan 

dalam norma UUD 1945,maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan 

UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi 

dalam tata hukum nasional negara Indonesia. Istilah “negara hukum” dalam 

UUD 1945 merupakan konsep yang relatif „netral‟yang membuka ruang tafsir 

bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik 

Indonesia. 

Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatunya diatur oleh 

hukum, salah satunya yang diatur oleh hukum adalah hukum perjanjian. 

Perjanjian adalah bentuk konkrit dari perikatan, sedangkan perikatan 

merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan 

adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan 

kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu 

kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.
2
 

                                                             
2
 Subekti, Hukum Perjanjian Cet. ke-11, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 2 
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Pengaturan tentang perikatan secara khusus diatur dalam Buku II 

KUHPerdata mengatur tentang  perikatan yang lahir dari kontrak atau 

persetujuan dan Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikanan yang lahir 

karena undang-undang. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam bahasa Belanda perjanjian 

dengan “overeenskomst” adalah seseorang berjanji kepada orang lain atau 

keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Para pihak yang membuat  

perjanjian dan telah  menyepakati apa yang diperjanjikan tersebut harus 

dilaksanakan dengan sepenuh hati, yang disepakati dalam perjanjian pada 

umumnya adalah janji-janji yang di perjanjikan dengan sesuatu hal yang 

harus dilaksanakan yang disebut dengan istilah „prestasi‟, dapat berupa 

menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan 

suatu perbuatan. 

Salah satu perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata adalah perjanjian 

kerjasama atau Memorandum of Understanding , secara sederhana, perjanjian 

kerjasama atau MoU merupakan bukti tertulis yang menunjukkan adanya 

kenginan dari para pihak untuk berkolaborasi. Pada umumnya perjanjian 

kerjasama berisi deskripsi dari sebuah projek yang akan dilakukan disertai 

dengan bentuk kontribusi masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting bagi 

orang ataupun perusahaan yang akan membuat sebuah kesepakatan MoU 

untuk memperhatikan setiap butir kata dalam dokumen tersebut. Hal ini 

dikarenakan jika perjanjian tersebut sudah ditandatangani, maka setiap pihak 

harus berkontribusi sesuai dengan kesepakatan tertulis di MoU. Perjanjian 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm#bab2
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm#bab2
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm#bab3
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm#bab3
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yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

menyepakatinya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, 

yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding, mutlak 

harus dilakukan bagi para pihak yang melakukan kerjasama. Namun, dalam 

praktik masih ada para pihak yang melakukan kerjasama tanpa adanya 

perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding. Hal ini 

sebagaimana terjadi di biro perjalanan dengan pengguna jasa Biro Perjalanan 

Wisata. Memorandum of Understanding, bagi para pihak mutlak harus 

dilakukan, hal ini untuk mengantisipasi penyelesaian jika terjadi kecelakaan 

lalu lintas, siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana penyelesaiannya, 

yang terjadi selama ini jika terjadi kecelakaan lalu lintas, baik terjadi luka 

luka maupun sampai terjadi korban jiwa, Pihak korban atau keluarga korban 

menuntut sepenuhnya baik dari biaya di rumah sakit sampai 40 harinya 

pengurusan jenazah atau jumlahnya tidak dapat di tentukan, dan sebaliknya 

bila pihak korban tidak menuntut. Pihak Biro wisata kadang sama sekali tidak 

mau membantu hanya ikut berbela sungkawa saja, karena pihak korban sudah  

dapat santunan dari Jasa Raharja. Adanya perjanjian kerjasama 

(Memorandum of Understanding), akan mempermudah penyelesaian dalam 

hal terjadi kecelakaan lalu lintas.    

Berdasarkan uraian latar bekalang di atas, dengan ini penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB BIRO 
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PERJALANAN (TRAVEL) TERHADAP KORBAN DALAM HAL 

TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik biro perjalanan (travel) 

dalam kasus kecelakaan  dengan pengguna Jasa Biro Perjalanan Wisata ? 

2. Kendala yang muncul dalam  menyelesaikan tanggung jawab pemilik 

biro perjalanan (travel) dengan Penguna jasa Biro wisata dalam kasus 

kecelakaan antara pemilik/pengelola jasa biro perjalanan dengan  

pengguna jasa biro perjalanan wisata? 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian sangat diperlukan keaslian penelitiannya, karena 

merupakan bukti bahwa tidak ada plagiarism antara satu penelitian dengan 

penelitian yang lain. menurut penulis, judul tesis  TANGGUNG JAWAB 

BIRO PERJALANAN (TRAVEL) TERHADAP KORBAN DALAM HAL 

TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS belum pernah dilakukan 

penelitian oleh peneliti  sebelumnya. Untuk membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya maka penulis akan memaparkan dalam kolom 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Jadwal Penelitian 
 

No Nama Tahun Judul Hasil Perbedaan 

1 Putrawan 2019 Tanggung 

Jawab 

Perusahaan 

Angkutan 

Wisata Dalam 

Hal Terjadi 

Keterlambatan 

Keberangkatan 

Dan Kecelakaan 

Lalu Lintas 

(Study Kasus 

Pada PT. 

Sanjaya 

Kusuma 

Transport) 

Menjelaskan 

tanggung jawab 

PT. Sanjaya 

Kusuma 

Transport jika 

terjadi 

keterlambatan 

keberangkatan 

angkutan wisata 

dan kecelakaan 

lalu - lintas Pada 

PT. Sanjaya 

Kusuma 

Transport 

Penelitian ini 

menggunakan 

menggunakan 3 biro 

sebagai responden 

sedangkan penelitian 

terdahulu 

menggunakan satu 

PT dalam 

pengambilan sampel, 

pada penelitian ini 

penelitian dan 

penelitian terdahulu 

menggunakan waktu 

yang berbeda serta 

pokok bahasan 

penelitian ini dan 

penelitian dulu 

berbeda. 

 

D. Tujuan Penelitian. 

Setelah dirumuskan masalahnya , tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tanggung jawab pemilik biro perjalanan (travel) dalam 

kasus kecelakaan  dengan pengguna Jasa Biro Perjalanan Wisata. 

2. Mengetahui kendala yang muncul dalam  menyelesaikan tanggung 

jawab pemilik biro perjalanan (travel) dalam kasus kecelakaan antara 

pemilik/pengelola jasa biro perjalanan dengan pengguna jasa biro 

perjalanan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu 

secara teoritis dan secara praktis : 
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1. Secara Teoritis. 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan untuk kalangan 

akademisi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum 

khususnya, hukum perdata.  

Untuk bentuk tanggung jawab pemilik biro perjalanan (travel) dalam 

kasus kecelakaan, atau yang biasa disebut dengan istilah Nota 

Kesepahaman atau Nota Kesepakatan antara pemilik/pengelola jasa biro 

perjalanan dengan pengguna jasa biro perjalanan. 

2. Secara Praktis. 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan, 

informasi dan wawasan masyarakat. tentang bentuk tanggung jawab 

pemilik biro perjalanan (travel) dalam kasus kecelakaan atau yang 

biasa disebut dengan istilah Nota Kesepahaman atau Nota 

Kesepakatan antara pengelola jasa biro perjalanan dengan pengguna 

jasa perjalanan. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai 

bahan pertimbangan pemerintah dalam penyusunan peraturan 

perundang undangan di masa yang akan datang yang berkaitan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti. tentang perlindungan 

hukum bagi konsumen berdasarkan Undang Undang Perlindungan 

Konsumen. 

 

F. Metode Penelitian  

Peneliti dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas 

dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja  
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menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Adapun metode-metode 

yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode yang lazim dan 

umum digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Pendekatan Masalah. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian 

hukum non-doktrinal atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang 

dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam 

praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya 

hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat 

dikaji dari tingkat efektivitas hukum.
3
 Pemilihan non-doktrinal, karena 

penelitian ini selain menggunakan kajian hukum sebagai landasan 

penelitian ini dengan melihat kenyataan yang ada, peneliti akan 

dilakukan analisis untuk membuat kesimpulan terhadap permasalahan 

yang didapatkan dari penelitian, yaitu : bentuk tanggung jawab pemilik 

biro perjalanan (travel) dalam kasus kecelakaan  dengan pengguna Jasa 

Biro Perjalanan Wisata dan menganalisis kendala yang muncul dalam  

menyelesaikan tanggung jawab pemilik biro perjalanan (travel) dalam 

                                                             
3
 Hilman Hadikusuma., Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, 

Bandung, 1995 hlm. 2. 
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kasus kecelakaan antara pemilik/pengelola jasa biro perjalanan dengan 

pengguna jasa biro perjalanan. 

2. Spesifikasi Penelitian. 

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.  

Deskripsi, yaitu : penelitian ini akan menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami 

untuk ditarik kesimpulan, Penelitian deskriptif juga dapat dikatakan 

sebagai penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di 

daerah tertentu dan pada saat tertentu.
4
  

Penelitian ini dikatakan deskriptif, karena hasil yang didapatkan 

dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran 

secara menyeluruh dan sistematis yang berkaitan dengan bentuk 

tanggung jawab pemilik biro perjalanan (travel) dalam kasus kecelakaan 

dengan pengguna Jasa Biro Perjalanan Wisata, serta menganalisis 

kendala yang muncul dalam  menyelesaikan tanggung jawab pemilik 

biro perjalanan (travel) dalam kasus kecelakaan antara pemilik/pengelola 

jasa biro perjalanan dengan pengguna jasa biro perjalanan. 

3. Populasi dan Penentuan Sampel. 

Populasi yang akan di teliti di penelitian ini adalah semua objek 

individu atau seluruh hasil yang akan diteliti,
5
 yaitu : pemilik/pengelola 

Biro Perjalanan Wisata, Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling, yang artinya dalam penelitian ini 

                                                             
4
 Roni Hanitjo Soemitro., Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1988 hlm. 93. 
5 Suparmono., Metode Pengumpulan Data, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, 1995 hlm. 90. 
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akan mengambil sampel yang sesuai persyaratan.
6
 Penelitian ini sampel  

yang akan diteliti adalah pemilik/pengelola biro perjalanan wisata yang 

ada di wilayah Kabupaten Pati. 

Alasan pengambilan teknik memakai purposive sampling karena 

sampel yang akan diteliti terlalu luas, dan adanya keterbatasan waktu, 

tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah 

yang besar.   

Responden dalam penelitian ini yaitu Pemilik atau pengelola Biro 

Perjalanan Wisata 3 (tiga) orang. 

4. Metode Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data adalah bagian yang sangat penting dalam 

penelitian, di karena hal ini berkaitan erat dengan akurasi data yang akan 

digunakan dalam pembahasan dan hasil penelitian yang nantinya dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berdasarkan metode pendekatan 

yang digunakan, data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data primer dan data sekunder.  

Data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data 

pendukung.  

Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapat secara  

langsung dari narasumber/informan, dan data primer ini merupakan data 

yang masih mentah atau orisinal, sehingga perlu diolah terlebih dahulu, 

agar supaya dapat digunakan. Data primer diperoleh dengan  cara 

melakukan wawancara menggunakan petunjuk pertanyaan (kuesioner) 

                                                             
6 Ronny Hanintijo Soemitro., Op.Cit, hlm. 51. 
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dengan responden/informan yang sudah ditentukan terlebih dahulu, bisa 

juga dengan cara memberikan kuesioner.
7

 Menurut  Suwartono, 

wawancara yaitu cara dalam  menjaring informasi atau data, melalui 

tanya jawab dengan narasumber atau informan yang sudah ditentukan 

secara verbal atau lisan.
8
  Burhan Ashshofa, menjelaskan bahwa untuk 

mendapatkan data primer, dengan  meminta keterangan secara lisan 

dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.
9
 

Data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum dan 

dokumen yang tidak resmi, untuk memperoleh data sekunder dengan 

cara melakukan studi kepustakaan (library research) atau dengan 

mempelajari peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen, 

maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang  

diteliti.
10

  

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu : 

a. Bahan hukum primer. 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (autoritatif) 
11

 dan bahan hukum primer dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

                                                             
7

 M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani., Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis,  Siklus, 

Yogyakarta, 2011, hlm. 50. 
8
 Suwartono., Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Andi Ofset, Yogyakarta, 2014 hlm. 48. 

9
 Burhan Ashshofa., Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 hlm. 95.  

10
 H. Zainuddin Ali., Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 54. 

11
Ibid, hlm.  47. 
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3)  Undang-Undang 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen yang tidak resmi,
12

 yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai bentuk 

tanggung jawab pemilik biro perjalanan (travel) dalam kasus 

kecelakaan dengan pengguna Jasa Biro Perjalanan Wisata dan 

menganalisis kendala yang muncul dalam  menyelesaikan tanggung 

jawab pemilik biro perjalanan (travel) dalam kasus kecelakaan 

antara pemilik/pengelola jasa biro perjalanan dengan pengguna jasa 

biro perjalanan. 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari : 

1) Buku-buku atau literatur yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang sedang diteliti,  yang berkaitan dengan 

bentuk tanggung jawab pemilik biro perjalanan (travel) dalam 

kasus kecelakaan dengan pengguna Jasa Biro Perjalanan 

Wisata. 

2) Hasil penelitian, jurnal dan artikel-artikel yang dipublikasikan  

3) Arsip-arsip 

c. Bahan hukum tertier. 

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini merupakan petunjuk atau 

penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus 

                                                             
12

Ibid, hlm. 54. 
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hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, serta 

yang lainya. 

5. Metode Analisa Data. 

Analisis data menurut H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 

yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu 

pola kategori dan satuan uraian dasar.
13

 Menurut H.B. Sutopo, analisis di 

artikan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan 

sistematis. Sedangkan logis sistematis menunjukkan cara berfikir 

induktif dan mengikuti tata tertib sesuai penulisan laporan penelitian 

ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menggambarkan apa 

adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
14

 

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian 

ini, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Tujuan 

dari Analisis kualitatif yaitu untuk melakukan penafsiran atas fenomena 

social yang di dapatkan
15

 

 

G. Sistematika Penulisan.  

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang  

masing-masing bab saling berkaitan satu dengan lainnya. 

 

 

                                                             
13

H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani., Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia, 

Bandung, 2012 hlm. 145. 
14

 H.B. Sutopo., Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998 

hlm. 37. 
15

 Ibid, , hlm. 77. 
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1. BAB 1 Pendahuluan.  

Bab ini akan mengulas tentang, Latar Belakang Permasalahan, 

Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka.  

Bab II ini akan mengulas mengenaiTinjauan Umum Tentang 

Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Unsur 

Dalam Perjanjian, Asas-Asas Dalam Perjanjian, Jenis Perjanjian, 

Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab, Pengertian Tanggung Jawab, 

Teori Tanggung Jawab, Tinjauan Umum Tentang Pariwisata, Pengertian 

Pariwisata, Kewajiban Pengusaha Pariwisata dan Lalu Lintas. 

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Bab ini akan mambahas mengenai permasalahan yang diteliti, 

yaitu mengenai bentuk tanggung jawab pemilik biro perjalanan (travel) 

dalam kasus kecelakaan dengan pengguna Jasa Biro Perjalanan Wisata 

dan kendala yang muncul dalam  menyelesaikan tanggung jawab pemilik 

biro perjalanan (travel) dalam kasus kecelakaan antara pemilik/pengelola 

jasa biro perjalanan dengan pengguna jasa biro perjalanan. 

4. Bab IV Penutup.  

Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran sebagai 

rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dilapangan 

selama dalam penelitian. 
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5. Jadwal Penelitian 

Tabel 1.1 

Jadwal Penelitian 
 

KEGIATAN 

Tahun 2020 

Febr Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sept 

Pengusulan Judul √        

Bimbingan Proposal √ √ √ √     

Ujian Proposal    √ √    

Pengambilan Data 
Penelitian 

    √ √   

Penyusunan Hasil dan 
Pembahasan 

     √ √  

Ujian Tesis       √  

Revisi dan Pengumpulan 
Tesis 

      √ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


