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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Melaksanakan ibadah Umrah merupakan dambaan setiap orang yang 

beragama Islam, umat Islam yang berada di seluruh dunia berbondong-bondong 

untuk pergi Umrah,termasuk umat muslim yang ada di Indonesia. Namun 

dikarenakan semakin banyaknya permintaan untuk keberangkatan Umrah, 

apalagi dalam melaksanakan ibadah Umrah tidak adanya batasan waktu seperti 

halnya ibadah Haji yang hanya dapat di laksanakan di bulan Dzulhijjah sehingga 

mengakibatkan warga negara Indonesia banyak yang berbondong-bondong 

untuk melaksanakan ibadah Umrah. Rasulullah juga mencontohkan untuk 

melakukan ibadah lain dengan selain ibadah haji namun dengan pahala yang 

sama yakni Umrah. 

Mulai menjamurnya travel umroh di Indonesia, maka pemerintah Indonesia 

yang merupakan negara hukum, membuat aturan untuk mengawasi dan 

mentertibkan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna memberikan 

kenyamanan dan keamanan bagi masayarakat. Hal tersebut tertuang dalam 

Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Haji serta 

perubahannya melalui Undang-undang No. 34 Tahun 2009, Peraturan 

Pemerintah No 79 tahun 2012 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan 

Menteri Agama (PERMENAG) No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Perjalanan Ibadah Umrah serta aturan-aturan lain semisal Undang-undang No 8 
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Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat memperkuat 

penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah tersebut. 

Berdasarkan asal 1 ayat 1 UUPK, perlindungan konsumen merupakan semua 

bentuk upaya yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum guna memberi 

perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum mewakili semua upaya untuk 

pemberdayaan konsumen guna memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/ 

atau jasa sesuai kebutuhannya, serta mecoba membela dan mempertahankan hak-

haknya jika dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen3. 

Penerapan ketentuan tersebut antara lain dapat dilihat pada pengaturan tentang 

kepariwisataan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 2009, dalam Pasal 20 Huruf c 

menyampaikan bahwa setiap wisatawan (ed. Sebagai pengguna jasa) memiliki hak 

untuk mendapatkanperlindungan hukum dan keamanan.4 

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur sistem 

penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, ternyata masih banyak travel berizin yang 

melakukan wanprestasi terhadap Jemaah. Sering terdengar berita baik di media massa 

maupun media sosial travel yang tidak memenuhi kewajiban terhadap jemaah seperti 

pembatalan atau penundaan keberangkatan tanpa alasan yang jelas, penelantaran 

Jemaah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) salah satunya yakni First 

Travel telah melanggar kewenangannya sebagai biro PPIU yang mengakibatkan 

kerugian dalam skala yang sangat besar terhadap ribuan para calon jamaah umrah. 

First Travel telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak 

membayar hutang kepada para kreditor yakni jamaah umrah yang telah jatuh 

tempo. Hutang yang di maksud yakni kewajiban untuk memberangkatkan 

jamaah umrah. Pada dasarnya para calon jemaah umrah berharap mereka akan 

diberangkatkan dengan tepat waktu setelah membayar harga yang telah 
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diperjanjikan. Pihak biro perjalanan memiliki kewajiban untuk 

memberangkatkan para calon jemaah umrah tersebut. Sehingga kewajiban pihak 

biro perjalanan ini merupakan utang yang harus dibayarkan.1 

Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan selain wanprestasi terhadap dana 

jamaah umrah, First Travel juga di duga adanya tindak pencucian uang 

berdasarkan hasil penelusuran dan analisis aliran dana dari dua rekening milik 

First Travel.2 

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat menjadi 

Undang-Undang PKPU telah dijelaskan mengenai cara penyelesaian utang 

piutang yang diantaranya adalah dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiaban 

Pembayaran Utang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU menyatakan 

bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan 

Hakim Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang–undang ini.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailiran dan PKPU di atas, calon jamaah umrah yang menjadi korban dari 

wanprestasi oleh pihak First Travel melakukan pengajuan permohonan pailit  

yang terhadap First Travel ke Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang 

terdaftar dalam register perkara No: 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst.. 

                                                             
1 Kristian Erdianto, “Kepala PPATK: Bos First Travel Lakukan Pencucian Uang”, http:// 

nasional.kompas.com/read/2017/08/28/16451231/kepala-ppatk-bos-first-travel-lakukan-

pencucian-uang, 28 Agustus 2017, Di akses tanggal 14 Januari 2019. 
2  Ibid. 

http://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/16451231/kepala-ppatk-bos-first-travel-lakukan-pencucian-uang
http://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/16451231/kepala-ppatk-bos-first-travel-lakukan-pencucian-uang
http://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/16451231/kepala-ppatk-bos-first-travel-lakukan-pencucian-uang
http://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/16451231/kepala-ppatk-bos-first-travel-lakukan-pencucian-uang
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perkara tersebut akhirnya di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam 

amarnya yang pada intinya bahwa First Travel di kenakan PKPU (yang 

kemudian  hari berakhir dengan Homologasi pada tanggal 30 Mei 2018.  

Output yang di hasilkan dari adanya PKPU tersebut yakni adanya 

rekstrukturisasi hutang-hutang dari debitor agar debitor dapat melunasi hutang-

hutangnya kepada kreditor dengan tenggat waktu maksimal 270 hari sejak 

putusan PKPU sementara di ucapkan.3 Jadi kreditor dalam hal ini adalah calon 

jamaah umrah baru akan menerima pembayaran pelunasan hutangnya apabila 

debitor mampu melunasi pembayaran hutangnya sebelum habis jangka waktu 

PKPU. Akan tetapi salah satu ukuran kemampuan debitor untuk membayar 

hutang dapat dilihat dari apakah ada investor yang mau menyumbangkan atau 

menyuntikkan dana kepada debitor. Karena pada dasarnya debitor sendiri dalam 

keadaan insolven sehingga tidak mampu secara mandiri untuk membayar 

seluruh hutang-hutangnya. 

Dalam praktik di lapang ketika masa PKPU sedikit kemungkinan bahwa 

kreditor mendapatkan pelunasan hutangnya. Bahkan tidak menjamin bahwa 

kreditor baik kreditor preferen maupun konkruen menerima pelunasan tersebut. 

Sehingga disini lagi-lagi kreditor yang di rugikan. Debitor yang tidak dapat 

melunasi hutang-hutangnya sampai masa PKPU berakhir maka akan di pailit. 

Sehingga dalam hal ini adanya PKPU di rasa tidak terlalu efektif karena kreditor 

merasa sangat dirugikan dengan menghabiskan banyak waktu serta pelunasan 

hutangnya belum terrealisasikan. 

                                                             
3 Lihat Pasal 228 Ayat 6 UU Kepailitan. 
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Apabila jangka waktu tempo PKPU telah berakhir dan debitor dalam hal ini 

First Travel belum melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang-

hutangnya terhadap kreditor, maka terdapat jalan jeluar yakni di pailitkan atau 

di laksanakan Homologasi (perjanjian perdamaian). Apabila First Travel 

dipastikan pailit maka penguasaan dan kepengurusan kekayaan First Travel yang 

termasuk dalam harta pailit jatuh kepada kurator. Kurator dituntut untuk dapat 

membantu debitor dalam mengurus dan membereskan harta pailit tersebut 

hingga dibagikan kepada seluruh kreditor secara adil khususnya kepada para 

Jemaah maka dalam hal ini akan segera tercapai kepastian hukum serta 

kemanfaatan dan keadilan yang dirasakan oleh masing-masing pihak baik itu 

dari pihak kreditor dalam hal ini adalah jamaah First Travel maupun Debitor 

yakni First Travel itu sendiri.  

Akan tetapi pada faktanya di bulan Mei 2018 pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

memutuskan bahwa First Travel bebas dari pailit dan terjadi kesepakatan 

perjanjian perdamaian (homologasi) antara kreditor dan debitor berdasarkan 

voting dari seluruh ribuan calon jamaah umrah yang menjadi kreditor. Hal ini 

tentunya yang menjadi pokok permasalahan dimana pada intinya First Travel 

merekstrukturisasi hutang-hutangnya terhadap jamaahnya sedangkan First 

Travel sendiri dalam keadaan insolven dan tidak ada investor yang mau 

membantu pelunasan hutang tersebut.  Dikarenakan batalnya pailit dari First 

Travel trntunya hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepastian 

terkait pelunasan hutang tersebut dan nantinya kreditor atau dalam hal ini 

jamaahnya yang akan dirugikan karena telah rugi secara materil dan waktu 
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terkait kepastian dalam pelunasan hutang. Disisi lain posisi jamaah umrah disini 

sebagai kreditor konkuren yang intinya mendapatkan pelunasan paling akhir 

yang tentu belum mendapatkan kepastian terkait pelunasannya sehingga 

berdasarkan hal tersebut perlu adanya bentuk perlindungan yang nyata serta 

konkrit terhadap jamaah umrah First Travel oleh pemerintah. 

Namun demikian, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) 

menyatakan menolak bertanggung jawab dengan alasan Pemerintah tidak 

mengurusi umrah, sehingga tanggung jawab umrah menjadi kewajiban biro 

travel. Alasan Kemenag tersebut sekilas rasional, namun menurut penulis, 

setidaknya ada 4 (empat) alasan yang menguatkan bahwa Pemerintah harus turut 

ikut bertanggung jawab dalam kasus First Travel sebagai berikut. 

Pertama, negara bertanggung jawab menjamin perlindungan dan kepastian 

hukum bagi warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 

1945. Selain itu, sebagaimana disepakati oleh pendiri negara, bahwa Indonesia 

merupakan negara kesejahteraan (welfare state), dan dinyatakan secara tegas 

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa di antara tujuan negara 

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, serta  memajukan kesejahteraan umum. Sebagai negara 

kesejahteraan, salah satu prinsipnya adalah bahwa negara berkewajiban untuk 

turut campur, baik secara teknis maupun melalui instrumen perundang-

undangan, terhadap terwujudnya kesejahteraan rakyat.4 

                                                             
4 Roziqin, Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kasus First Travel, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a7c9a102e79/menggugat-tanggung-jawab-

pemerintah-dalam-kasus-first-travel-oleh--roziqin/, di Akses Tanggal 02 Februari 2019. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a7c9a102e79/menggugat-tanggung-jawab-pemerintah-dalam-kasus-first-travel-oleh--roziqin/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a7c9a102e79/menggugat-tanggung-jawab-pemerintah-dalam-kasus-first-travel-oleh--roziqin/
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Konsep negara kesejahteraan demikian harus diterapkan dalam kasus umrah 

saat ini. Sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 (UU 10/2009) 

tentang Kepariwisataan, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan 

hukum kepada wisatawan, dalam hal ini jemaah umrah. Ketentuan umrah tunduk 

pada UU Pariwisata, mengingat untuk menjadi biro umrah, setidaknya 

penyelenggara telah terdaftar sebagai biro wisata dua tahun sebelumnya. UU No. 

10 Tahun 2009 juga digunakan sebagai konsideran dalam pembuatan Peraturan 

Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2015 selanjutnya di sebut PMA 

18/2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. 

Kedua, biro travel yang bermasalah adalah biro travel yang terdaftar secara 

resmi di Kementerian Agama. Pemberian akreditasi oleh Pemerintah kepada 

First Travel, seharusnya menjadi pengakuan Pemerintah atas kelayakan usaha 

biro umrah dimaksud. Berdasarkan PMA 18/2015, akreditasi dilakukan 

mendasarkan pada kualitas pelayanan, sumber daya manusia, finansial, sarana 

dan prasarana, serta administrasi dan manajemen. Bila ternyata biro umrah 

tersebut tidak sesuai dengan hasil akreditasi, Pemerintah harus bertanggung 

jawab dan menjelaskan ke masyarakat mengenai metode akreditasi yang 

digunakan. 

Sebagai sebuah keputusan Pemerintah, akreditasi harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menjamin 

dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang 

ditetapkan. Bagi masyarakat, dengan mendaftar di biro umrah resmi dan telah 
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diakreditasi Pemerintah, menjadi jaminan keberangkatan mereka ke Tanah 

Suci.5 

Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut serta mendapatkan 

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sementara 

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan 

konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen. 

Selain itu, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan 

Pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan 

dalam rangka mencegah dan  menanggulangi berbagai dampak negatif bagi 

masyarakat luas. Bila biro umrah yang diakreditasi pun tidak dapat dipercaya, 

kemana lagi masyarakat bisa mendapatkan perlindungan. Bisnis umrah di masa 

depan pun bisa terancam tanpa kepastian hukum. Tanggung jawab Pemerintah 

kepada masyarakat sudah ada presedennya, misalnya dalam kasus lumpur 

Sidoarjo, di mana Pemerintah menanggung sebagian kerugian yang dialami oleh 

masyarakat melalui mekanisme APBN. 

Ketiga, Pemerintah, dalam hal ini Kemenag belum melakukan langkah yang 

cukup untuk mencegah terjadinya kerugian pada jemaah.Kesalahan bisa jadi 

tidak murni pada First Travel, karena bukan hanya satu dua jemaah yang tertipu, 

                                                             
5 Ibid.  
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tetapi puluhan ribu jemaah. Artinya ada sistem yang salah pada penyelenggaraan 

umrah. 

Pada tahun 2015, Kemenag pernah memprogramkan reformasi 

penyelenggaran umrah, namun dampaknya belum terasa di masyarakat. 

Misalnya, hingga saat ini, masyarakat tidak mengetahui bagaimana kelayakan 

biro umrah. Masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup mengenai 

akreditasi biro umrah. Sosialisasi atas kebijakan penyelenggaraan umrah dan 

akreditasi sebagaimana diwajibkan PMA 18/2015, masih minim dilakukan. 

Memang Pemerintah telah membuat Sistem Informasi Manajemen dan 

Pelaporan Umrah (SIMPU), dan aplikasi Umroh Cerdas berbasis android. 

Sayangnya, aplikasi tersebut belum banyak diketahui masyarakat. Saat penulis 

mencoba mengakses, aplikasi tersebut baru 10 ribu diunduh. Kedua aplikasi 

tersebut tidak aplikatif, karena tidak mencantumkan hasil akreditasi biro umrah. 

Bahkan dibutuhkan password khusus untuk mengaksesnya. 

Demikian pula untuk aplikasi Umroh Cerdas dibutuhkan password untuk 

akses detail. Padahal informasi mengenai akreditasi biro umrah sangat penting 

bagi masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan menentukan biro umrah 

mana yang akan digunakan. Tidak ada gunanya akreditasi, bila masyarakat tidak 

bisa mengetahui hasilnya. Kemenag seharusnya bisa meniru Kementerian Ristek 

dan Dikti yang mempublikasikan akreditasi bahkan ranking perguruan tinggi 

yang ada di bawah binaannya. 

Keempat, Kemenag seharusnya bisa mendeteksi dini permasalahan biro 

umrah. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 
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Nomor D/348 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umrah dan PMA No. 8 Tahun 2018, biro umrah berkewajiban 

menyampaikan laporan rencana perjalanan umrah kepada Direktorat Pelayanan 

Haji dan Umrah dan tembusannya kepada Kantor Wilayah sesuai domisili 

penyelenggara selambat-lambatnya 15 hari sebelum waktu keberangkatan,  dan 

15 hari setelah kepulangan. Informasi yang disampaikan antara lain jadwal 

pemberangkatan dan pemulangan, besar biaya penyelenggaraan perjalanan 

ibadah umrah setiap paket, serta laporan kedatangan dan rencana kepulangan 

kepada Konsulat Jenderal RI Jeddah. 

Selain itu, laporan tahunan rutin biro umrah yang diaudit akuntan publik 

seharusnya bisa jadi alat deteksi dini permasalahan biro umrah. Artinya satu saja 

rombongan umrah tidak jadi berangkat sesuai yang dijanji, dan adanya 

kejanggalan dalam besaran biaya umrah dan posisi keuangan biro umrah, 

Kemenag bisa mengetahui dengan cepat, dan bisa segera mencabut ijin biro 

umrah dimaksud, sehingga tidak harus menunggu terjadinya kegagalan 

keberangkatan hingga puluhan ribu jemaah. 

Berdasarkan pemaparan penulis di atas sudah seharusnya pemerintah turut 

ikut bertanggung jawab dalam menangani kasus First Travel agar dapat 

terlindungnya kepentingan serta terjaminnya kepastian hukum bagi jamaah 

umrah terpenuhi hak-haknya sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalam 

bentuk kajian ilmiah dengan judul “PERAN PEMERINTAH DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA JAMAAH UMRAH 

TERHADAP HOMOLOGASI  PERKARA KEPAILITAN FIRST TRAVEL”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini penulis 

merumuskan 2 (dua) permasalahan yang akan dikaji lebih dalam yakni : 

1. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Homologasi antara 

Debitor (First Travel) dan Kreditor Konkuren (Jamaah Umrah) ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin kepastian akan terpenuhinya hak-hak jamaah umrah First 

Travel dalam Homologasi perkara Kepailitan First Travel ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui serta memahami akibat hukum serta implikasi hukum 

yang ditimbulkan terhadap hak dan kewajiban dari jamaah umrah serta 

pihak First Travel dalam rangka melindungi kepentingan jamaah umrah first 

travel. 

2. Untuk mengetahui serta memahami upaya-upaya perlindungan hukum yang 

dapat diakukan oleh Pemerintah agar hak-hak yang dimiliki oleh jemaah 

umrah First Travel dapat terpenuhi atau mendapatkan ganti yang sesuai 

dengan haknya masing-masing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Bagi Penulis 
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Penelitian ini sebagai penunjang sebagai salah satu syarat untuk bisa 

mendapatkan gelar sarjana strata satu (S-1) di bidang ilmu hukum. selain dapat 

memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk penulis terkait essensi 

dari pada tanggung jawab pemerintah dalam melindungi serta manjamin 

kepastian terpenuhinya hak-hak jamaah umrah First Travel dalam Homologasi 

perkara kepailitan antara pihak First Travel dengan jamaah umrah. 

2) Bagi Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

kepada para stakeholder terutama para praktisi hukum kepailitan, seperti hakim, 

advokat, kurator dan juga para pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang 

travel umrah dan haji. 

3) Bagi Masyarakat Khususnya Calon Jamaah Umrah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat khususnya masyarakat 

yang ingin melaksanakan ibadah umrah yakni calon jamaah umrah untuk 

memperoleh informasi serta pengetahuan terkait langkah-langkah yang dapat 

dilakukan apabila terdapat peristiwa atau permasalahan yang sama. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini selain dapat berguna untuk memberikan wawasan, pemahaman 

dan ilmu pengetahuan untuk penulis dan pembaca tulisan ini terkait essensi dari 

pada manfaat serta keutamaan dari penerapan sanksi pailit sebagai premium 

remidium serta untuk mengetahui serta memahami upaya-upaya yang dapat 

diakukan agar dana umrah jamaah yang sudah disetorkan kepada First Travel 
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dapat dikembalikan atau mendapatkan ganti yang sesuai dengan ketentuannya..  

Selain itu output dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan kepada masyarakat luas mengenai terkait langkah-langkah yang dapat 

dilakukan apabila terdapat peristiwa atau permasalahan yang sama serta para 

penegak hukum  terutama para praktisi hukum kepailitan, seperti hakim, 

advokat, kurator dan juga para pelaku usaha usaha khususnya yang bergerak di 

bidang travel umrah dan haji. sehingga dapat memahami tentang hukum 

kepailitan Indonesia dengan baik. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penulisan dapat diartikan sebagai suatu langkah-langkah untuk 

melakukan penelitian.6 Dengan kata lain, metode penelitian merupakan langkah 

sistematis dalam mendapatkan , informasi sesuai dengan tema penelitian. 

Berikut uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Metode Pendekatan 

  Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan suatu pendekatan 

penelitian secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum teoritis/dogmatis karena 

tidak mengkaji pelaksanaan ataupun implementasi hukum, namun hanya 

menkankan melalui data sekunder. Dalam penelitian normative ini yakni melakukan 

inventarisasi hukum positif pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 

                                                             
6 Zainudin Ali, 2013. Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat). Jakarta. Sinar Grafika. 

Hlm.18  
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2004 Tentang Kepailitan kepailitan KUH Perdata dan Peraturan Menteri Agama No. 

8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. 

 Pendekatan ini mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan 

dan kasus yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini 

mengkaji  terkait peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap jamaah umrah dalam Homologasi dengan First Travel di perkara kepailitan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan kepailitan 

dan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Perjalanan Ibadah Umrah. Di samping itu penelitian ini juga mengkaji teori-teori dan 

doktrin dari para ahli hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah 

haji/umrah dan kepailitan dalam hal ini yakni Homologasi. 

2. Sumber Bahan Hukum 

 Dalam proses penyunan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) 

jenis sumber data 7 yaitu : 

a. Bahan Hukum Perundang-Undangan, adalah bahan-bahan hukum yang 

diperoleh dari inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait 

dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 

37 tahun 2004 Tentang Kepailitan kepailitan dan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan kata lain, data 

b. Bahan Hukum di luar Perundang-Undangan, adalah bahan-bahan 

hukum yang diperoleh dari selain perundang-undangan yakni 

                                                             
7 Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data”, tapi istilah “bahan hukum”, karena 

dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap 

bahan hukum. Dalam Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Malang: Bayumedia, halaman 268-269. 
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buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, doktrin, atau 

sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan 

dengan penulisan skripsi ini. 

3. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dengan data yang terkumpul dianalisi menggunakan analisis 

Dekskriptif Kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 

menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan 

penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang 

diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat 

diperoleh gambaran yang jelas tentang kesimpulan atas hasil penelitian 

yang dicapai. 

 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah penyusunan dalam melakukan penelitian ini, maka 

penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-

masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. 

Adapaun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Dalam penelitian ini Penulis membagi pendahuluan dalam beberapa sub bab 

diantaranya terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan dan pengantar dalam 

permasalahan yang diangkat oleh Penulis. Rumusan masalah dibagi menjadi dua 

permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. 

Tujuan penulisan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh Penulis 
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dalam membuat penulisan hukum ini. Manfaat penulisan terdiri dari aspek 

teoritis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa saja dan 

apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penulisan ini, serta kegunaan 

penulisan bagi Penulis, masyarakat , kalangan praktisi hukum dan akademisi. 

Metode Penulisan yang digunakan oleh Penulis ialah hukum socio legal reseacrh 

dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis, yakni melihat 

hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Sistematika penulisan 

dalam penelitian hukum ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa terminologi yang akan 

digunakan Penulis guna memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Dalam 

tinjauan pustaka, maka batasan yang dibuat oleh Penulis dengan menggunakan 

beberapa terminologi, akan dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada 

berserta pendapat ahli yang akan didapatkan oleh Penulis dalam penelitian 

kepustakaan. Dalam hal ini bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum 

Homologasi dalam Hukum Kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang 

PKPU, Tinjauan umum mengenai Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji dan Tinjauan umum mengenai Kewajiban Pemerintah dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap rayatnya berdasarkan Asas-asas umum 

Pemerintahan yang baik dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. 
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BAB III : PEMBAHASAN 

 Bab ini adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis. Dalam 

bab ini akan diuraikan tengtang gambaran mengenai pembahasan dari rumusan 

masalah yang diangkat oleh Penulis sesuai dengan sumber yang didapatkan oleh 

Penulis. Dan akan membahas terkait hasil penelitian yang dikajdi dianalisa 

secara sistematis berdasarkan Tinjauan Pustaka yang sudah ada dalam bab II.  

BAB IV : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis 

dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan 

saran yang diambil sebagai masukan terkait penelitian ini dan rekomendasi 

penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua 

pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


