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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1. Kesimpulan 

a) Karakteristik perjanjian pada Multi Level Marketing (MLM) travel perjalanan Umrah  

berdasarkan studi pada kontrak atau perjanjian jual beli paket perjalanan Umrah 

adalah bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan perjanjian baku. 

Pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut adalah pelaku usaha (PT.Arminareka 

Perdana) dengan konsumen (Jamaah Umrah). Konsumen diberikan kewenangan 

untuk menjalankan hak usaha, yang membuktikan bahwa pelaku usaha berkedudukan 

sebagai prinsipal. Pada konsumen yang memutuskan untuk menjalankan hak usaha 

kemitraan diketahui bahwa jasa yang diperdagangkan adalah milik pelaku usaha, hal 

ini membuktikan bahwa konsumen juga dapat bertindak sebagai agen. Bahwa 

konsumen yang menjalankan hak usaha diberikan pembatasan wilayah dalam 

menjual jasa ARP. Pada perjanjian tersebut juga ditemukan adanya pemberian 

sejumlah komisi pada konsumen. 

Berdasarkan karakteristik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua (2) 

jenis perjanjian yang terjadi, yaitu perjanjian atau kontrak konsumen dan perjanjian 

keagenan. Pada perjanjian keagenan, tanggung gugat berada pada prinsipal selaku 

pemberi kuasa, oleh karena itu jika terjadi kerugian pada konsumen maka 
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pihak tanggung gugat adalah pihak biro jasa perjalanan Umrah selaku 

prinsipal. 

b.) Mekanisme perlindungan konsumen dalam hal ini dapat dilakukan 

melalui dua (2) cara yaitu preventif dan represif. Perlindungan 

preventif dapat dilakukan konsumen dengan memperhatikan legallitas 

perijinan perusahaan penyedia jasa travel Umrah dan perjanjian jual-

beli paket perjalanan Umrah yang disediakan. Perlindungan represif 

dapat dilakukan melalui dua (2) jalur pula yaitu litigasi dan non 

litigasi. Jalur litigasi dapat ditempuh dengan melayangkan gugatan 

melalui Pengadilan Negeri diwilayah hukum Penggugat (konsumen), 

sedangkan melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh konsumen melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

IV.2. Saran 

a) Semakin banyaknya minat masyarakat Indonesia yang beragama Islam 

untuk melakukan ibadah Umrah menimbulkan banyaknya perusahaan 

penyedia jasa travel Umrah bermunculan. Seiring dengan hal tersebut 

maka berbagai perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk 

mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan menerapkan 

berbagai macam metode pemasaran yang salah satunya  MLM. 

Pemerintah dalam hal ini hanya menyediakan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai peraturan perundang-

undangan yang melandasi adanya sistem MLM, namun sayangnya hal 

ini hanya terbatas pada perdagangan barang. Untuk dapat memberikan 
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rasa aman pada konsumen maka pemerintah dituntut untuk dapat 

melakukan pengendalian dengan membuat serangkaian peraturan 

perundang-undangan baru yang mengatur tentang MLM khusus nya 

dibidang jasa dan dapat diaplikasikan pada perusahaan travel Umrah. 

Sehingga dikemudian hari dapat diketahui dengan jelas pihak yang 

akan bertanggung gugat jika terdapat konsumen yang mengalami 

kerugian. 

b) Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi berupa pendekatan 

langsung pada masyarakat tentang kerugian biro perjalanan Umrah 

yang menggunakan sistem MLM . Hal ini untuk mencegah kerugian 

yang lebih besar pada masyarakat. 

Pada perlindungan konsumen represif telah diungkapkan sebelumnya 

bahwa konsumen dapat menempuh jalur non-litigasi melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK). Namun sayangnya putusan 

arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK belum benar-benar bersifat final 

and binding. Oleh karena itu pemerintah atau pihak terkait hendaknya 

menyelaraskan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor :  350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen perihal sifat 

putusan artbitrase BPSK dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase.  
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