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ABSTRAKSI 

Semakin majunya perekonomian suatu bangsa akan mendorong 

peningkatan kebutuhan produk dan jasa yang berpotensi besar menimbulkan 

kerugian masal dibidang perlindungan konsumen. Secara teknis sangatlah tidak 

efektif dan efesien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara masal 

terhadap orang banyak, yang memiliki fakta dasar hukum dan tergugat yang sama 

diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri. Dengan demikian, bahwa untuk 

kepentingan efesiensi dan efektivitas berperkara, tuntutan hak dapat dilakukan 

dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (selanjutnya disebut dengan 

class actions). Tidak adanya angka pasti yang menjadi batas syarat nomerousity 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) menyebabkan kurang adanya 

kepastian hukum bagi para pihak dan sangat bergantung pada putusan hakim. 

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian 

yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau bahan sekunder. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah pengaturan class actions tentang jumlah anggota kelas (numerousity) 

dalam UUPK sudah memadai dan apakah akibat hukum penyelesaian sengketa 

konsumen melalui class actions.  

Kata Kunci : Sengketa Konsumen, Hukum Acara Gugatan Perwakilan 

Kelompok (Class Actions). 

 



ABSTRACT 

The rapid advancement ot the national economy will drive an increased 

need for products and services that could potentially cause harm large mass in 

the field of consumer protection. Technically it is not effective and efficient 

settlement of violations of the law of adverse en masse against the people, who 

have the facts and the legal basis the same defendant filed and resolved on their 

own. Therefore, that in the interests of efficiency and effectiveness of litigation, 

claims the right to do to file a class action. The absence of an exact figure which 

is the limit nimerousity requirements stipulated in act number 8 of 1999 on the 

protection of consumers (hereinafter referred to UUPK) led to a lack of legal 

certainty fo the parties and relies heavily on the judge’s decision. The method 

used in this thesis is normative yuridical research method that is legal research 

done by researching library materials or secondary materials.  This thesis aims to 

determine whether the setting class action on the number of class members in 

UUPK is adequate and whether the legal consequences of consumer dispute 

resolution through class actions. 

Key Word : Consumer Disputes, Procedural Law  Class Actions. 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin majunya perekonomian suatu bangsa akan mendorong semakin 

banyaknya kegiatan perekonomian serta pembangunan yang berpengaruh bagi 

masyarakat luas. Semakin banyaknya kebutuhan pembangunan untuk mendukung 

peningkatan perekonomian suatu bangsa sering kali menimbulkan kerusakan 

lingkungan yang berpengaruh pada kelangsungan hidup banyak orang. Disisi lain 

peningkatan kebutuhan produk dan jasa akan berpotensi besar menimbulkan 

kerugian dibidang perlindungan konsumen yang mengakibatkan kerugian massal. 

Pertumbuhan masyarakat yang semakin komplek akibat kemajuan di 

bidang perekonomian dan pembangunan akan memunculkan permasalahn hukum 

yang semakin komplek pula. Sengketa perdata pada umumnya hanya melibatkan 

sekurang-kurangnya dua pihak, yakni pihak penggugat (eiser, plaintiff ) yang 

mengajukan gugatan, dan pihak tergugat (gedagde, defendant).1 Namun dengan 

semakin meningkatnya aktivitas perekonomian dan pembangunan suatu bangsa 

pelanggaran hukum tidak hanya akan menimpa seseorang tetapi dapat menimpa 

sekelompok orang dalam jumlah besar atau masyarakat luas.   

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), maupun Rbg 

(Rechtsreglement Buitengewesten) yang merupakan dua bentuk kumpulan  

peraturan perundang-undangan hukum acara perdata telah mengatur sarana bagi 

                                                           
1Indro sugianto, 2013, Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk 

Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat, Setara Press, Malang, hlm. 1 



setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntut haknya melalui 

pengadilan, namun akan sulit diterapkan jika jumlah korban atau yang dirugikan 

sedemikian banyak padahal hak masyarakat yang dirugikan tersebut harus 

ditegakan dan dijamin pemenuhannya.  

Berbeda halnya apabila korban yang mengalami kerugian hanya beberapa 

orang, maka secara teknis masih memungkinkannya untuk mengajukan gugatan 

perdata dengan acara yang biasa kita kenal melalui pengadilan negeri setempat. 

Secara teknis sangatlah tidak efektif dan efesien penyelesaian pelanggaran hukum 

yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak, 

yang memiliki fakta dasar hukum dan tergugat yang sama diajukan serta 

diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Dengan 

demikian bahwa untuk kepentingan efesiensi dan efektifitas berperkara, tuntutan 

hak dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok 

(selanjutnya disebut dengan class actions). 

Class actions yang  adalah salah satu bentuk aturan hukum baru yang 

diterapkan di Indonesia. Hingga saat ini ada sekitar empat undang-undang di 

Indonesia yang sudah memberikan pengakuan atau pengaturan tentang prosedur 

class action sebelum adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara 

Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut dengan PERMA).2 

 Pertama Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagaimana dirubah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 

                                                           
2Ibid. hlm. 59 



2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya 

disebut dengan UUPPLH). Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPPLH 

disebutkan bahwa: 

“masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 

dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah 

lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.” 

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) ini, class action yang diterjemahkan 

sebagai gugatan perwakilan memperoleh pengaturan yang sangat singkat yakni 

hanya memberikan pengakuan tentang adanya hak masyarakat untuk mengajukan 

gugatan perwakilan, tetapi tidak merumuskan secara lebih jelas mengenai kriteria 

dan rumusan procedural sesuai dengan karakter class action atau class proceeding  

sebagai peraturan tentang prosedur hukum.   

Kedua, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) 

disebutkan: 

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok 

konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”. 

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) dinyatakan: 

“…Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. 

Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang 



benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu 

diantaranya adalah adanya bukti transaksi.” 

 Dalam sengketa konsumen, umumnya korban bersifat massal. Menurut 

hukum acara perdata dewasa ini, untuk mengajukan gugatan ganti rugi, setiap 

korban wajib membuat surat kuasa khusus kepada pengacara. Dan selanjutnya 

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Kalau korban 

berjumlah sedikit, secara teknis hal itu masih mungkin dilakukan, tetapi di dalam 

sengketa konsumen, jumlah korban mencapai ratusan, bahkan ribuan orang. 

Membuat surat kuasa khusus berjumlah ratusan atau ribuan orang untuk 

mengajukan gugatan ganti rugi, bukan merupakan pekerjaan yang mudah. 

Seandainya gugatan ganti rugi dikabulkan dan putusan pengadilan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, hanya korban yang secara formal ikut 

menggugat dapat mendapatkan ganti rugi, sedangkan korban yang lainnya yang 

tidak ikut menggugat untuk mendapatkan ganti rugi wajib mengajukan gugatan 

baru. Mekanisme seperti ini kurang praktis. Untuk itu diperkenalkan mekanisme 

gugatan kelompok dalam sistem peradilan Indonesia. Pada gugatan kelompok 

terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila pihak 

korban dimenangkan, maka korban lainnya yang secara formal tidak mengajukan 

gugatan berdasarkan kepada putusan tersebut langsung dapat meminta ganti rugi, 

tanpa harus mengajukan gugatan yang baru. Gugatan pelanggaran pelaku usaha 

terhadap hak-hak konsumen melalui pengadilan negeri dengan menggunakan 

instrument hukum acara perdata (konvensional), dilakukan oleh seorang 



konsumen atau lebih dan atau ahli warisnya. Dalam hukum acara perdata 

konvensional dikenal siapa yang mendalilkan, ia yang harus membuktikan. 

 Adanya sengketa konsumen ke pengadilan negeri berdasarkan keaktifan 

salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, dalam hal ini konsumen atau 

pelaku usaha. Konsumen dapat berinisiatif mengajukan gugatan wanprestasi atau 

perbutan yang melawan hukum (onrechmatige daad) terhadap pelaku usaha atas 

pelanggaran UUPK. Sebaliknya pelaku usaha tidak diperkenankan mengajukan 

gugatan balik (rekonvensi) dengan merujuk terhadap pelanggaran UUPK, kecuali 

menyangkut pelanggaran hak-hak pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 6 UUPK. 

Karena banyak kasus ketidakadilan yang dialami konsumen yang 

umumnya pada posisi yang lemah dan hukum acara perdata HIR/RBg tidak lagi 

sepenuhnya mampu menampung perkembangan-perkembangan tuntutan keadilan 

dan masyarakat pencari keadilan, maka UUPK telah menerobos prinsip-prinsip 

hukum perdata konvensional yang sangat dipegang teguh para ahli hukum dan 

praktisi hukum di Indonesia. UUPK membawa perbaikan, berupa perbaharuan 

yang selama ini menghambat penyelesaian sengketa konsumen dengan 

mengedepankan alternative penyelesaian sengketa yang sama sekali baru bagi 

penegakan hukum di Indonesia, yaitu dimungkinkannya gugatan perwakilan 

kelompok (class action), hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi 

Non Pemerintah lain (legal standing) dan gugatan yang diajukan pemerintah atau 

instansi yang terkait terhadap pelaku usaha. 



Ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(selanjutnya disebut dengan UUJK), dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan 

sebagai berikut: 

“Masyarakat yang dirugikan akibat pekerjaan konstruksi berhak mengajukan 

gugatan ke pengadilan secara : 

a. Orang peroranagan  

b. Kelompok orang dengan pemberi kuasa 

c. Kelompok orang dengan tidak dengan kuasa melalui gugatan 

perwakilan”. 

Keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(selanjutnya disebut dengan UUK) dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) disebutkan : 

 “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan 

atau melaporkan ke penegak hukum tentang kerusakan hutan yang 

merugikan kehidupan masyarakat” 

Dari beberapa pengaturan mengenai class actions dalam peraturan 

perundang-undangan diatas, dapat dilihat bahwa gugatan perwakilan kelompok 

diajukan ke pengadilan dan/atau dilaporkan kepada pihak penegak hukum 

berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak. 

Class actions memberikan jalan yang lebih praktis  bagi tiap-tiap orang yang 

memiliki kepentingan hukum yang sama  untuk memperjuangkan hak-hak mereka 

dimuka pengadilan karena tidak diperlukan lagi mengajukan gugatan secara 

sepihak melainkan secara bersama-sama. Ketentuan class actions ini tentu sejalan 



dengan asas trilogi  peradilan yang dianut di Negara Indonesia yakni sederhana, 

cepat dan biaya ringan. 

Medesaknya kebutuhan akan class actions, mendororng adanya 

pembentukan suatu aturan mengenai prosedur gugatan perwakilan kelompok 

sehingga, pada tanggal 26 April 2002 ditetapkan PERMA.3PERMA tersebut 

memungkinkan diajukannya kasus-kasus diluar masalah lingkungan hidup, 

perlindungan konsumen, jasa konstruksi maupun kehutanan. Hal ini disebabkan 

PERMA tidak mengatur substansi perkara yang boleh diajukan dengan tata cara 

gugatan class actions, maka gugatan dapat diajukan terhadap substansi perkara 

apapun juga yang berpotensi menimbulkan kecelakaan massal yang berakibat 

kerugian bagi banyak orang, asalkan memenuhi persyaratan prosedur gugatan 

perwakilan kelompok sebagaimana yang ditetapkan dalam PERMA tersebut.  

Dalam sengketa perlindungan konsumen, maraknya pelanggaran yang 

dilakukan pelaku usaha dilapangan memberikan dampak, kerugian atau 

permasalahan tidak hanya bagi beberapa orang, namun dapat menimbulkan 

kerugian bagi konsumen dalam jumlah yang banyak, sehingga berdasarkan 

pemahaman bahwa perlindungan konsumen secara keseluruhan merupakan 

kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat luas, yang menuntut pula 

tanggung jawab bersama, antara pemerintahan, pelaku usaha dan masyarakat, 

maka berdasarkan pemahaman tersebut pemerintah kiranya memberikan 

                                                           
3Krisna Harahap, 2007, Hukum Acara Perdata : Class Action, Arbitrase, &Alternative 

Serta Mediasi, Cet 5, PT Grafiti Budi Utami,Bandung, hlm. 36 



perlindungan konsumen kepada konsumen secara keseluruhan untuk melindungi 

konsumen dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha. 

Di dalam UUPK memiliki arti yang sangat besar terhadap perkembangan 

upaya perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan upaya perlindungan yang 

diberikan Undang-undang ini kepada konsumen tidak terbatas pada pengaturan 

akan hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, tetapi dalam Undang-

undang ini juga diatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya 

kegiatan perlindungan konsumen serta prosedur penyelesaian sengketa konsumen 

yang terjadi, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam UUPK 

dinyatakan terhadap kasus perdata di pengadilan negeri, pihak konsumen diberi 

hak untuk mengajukan gugatan dengan dimuatnya pengaturan yang berkaitan 

dengan class actions. 

Perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini melihat pesatnya 

pertumbuhan dan perkembangan serta dunia usaha baik secara nasional maupun 

internasional khususnya di negara-negara maju adalah mengenai perhatian 

terhadap masalah-masalah perlindungan konsumen. Apabila dimasa yang lalu 

pihak produsen dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian 

negara yang mendapatkan perhatian lebih besar, maka dewasa ini perlindungan 

terhadap konsumen lebih mendapatkan perhatian sejalan dengan makin 

meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pihak konsumen 

yang dipandang lebih lemah, maka perlu mendapatkan perlindungan lebih besar 

dibanding dengan masa-masa yang lalu. 



Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang 

tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh 

produknya.Persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk (product 

liability).4Secara historis tanggung jawab produsen lahir karena adanya 

ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan 

konsumen. Oleh karena itu, pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi 

pada produk dalam pemasaran produknya harus mengubah strategi menjadi 

pemasaran yang berorientasi pada konsumen, dimana produsen harus hati-hati 

dengan produk yang dihasilkan oleh produsen atau pengusaha. Oleh karena itu, 

masalah tanggung jawab produsen telah mendapat perhatian yang semakin 

meningkat dari berbagai kalangan, baik kalangan industri, industri asuransi, 

konsumen, pedagang, pemerintah dan para ahli hukum. Dalam perkembangannya 

hukum tentang tanggung jawab produsen yang berlaku pada setiap negara 

berbeda-beda. Dengan makin berkembngnya perdagangan internasional maka 

persoalan tanggung jawab produsen menjadi masalah yang melampaui batas-batas 

maju di dunia internasional. Sehingga diperlukan penambahan-penambahan 

terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen 

yang menderita kerugian akibat produk cacat yang diedarkan di masyarakat. 

Sesuatu hal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen yang 

sering terjadi adalah tuntutan hak yang dikemukakan oleh konsumen karena 

merasa dirugikan oleh suatu produk barang atau jasa. Dalam kaitan ini, ada 3 

(tiga) masalah yang menjadi permasalahan, yaitu: Pertama, masalah ganti rugi 

                                                           
4 Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm. 11 



yang di dalamnya mencangkup sistem pembuktian. Kedua, masalah lembaga 

tempat penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya peranan lembaga-lembaga di 

luar pengadilan. Ketiga, cara mengajukan tuntutan hak (gugatan) apakah selalu 

harus individual atau boleh berkelompok (class/representative actions).5 

Proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen ini diatur dalam 

UUPK, di mana persidangan dalam penyelesaian sengketa konsumen dilakukan 

melalui 3 (tiga) cara, yaitu melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi 

dan arbitrase. Mengingat UUPK hanya mengatur beberapa pasal ketentuan 

beracara, maka secara umum peraturan hukum acara pidana tetap berlaku 

(KUHAP). 

Sebelum UUPK disahkan, ketentuan hukum yang mengatur kepentingan 

konsumen misalnya, dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), yakni pasaal 204, 205, 359, 360, 386. Selain itu, dapat pula kita temui 

dalam ketentuan Pasal 25 sampai Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 

tentang Metrologi Legal. Akan tetapi, pengaturan mengenai kepentingan 

konsumen itu masih terbatas pada upaya untuk sekedar melarang dan memberikan 

sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum. Pengaturan dalam Undang-

Undang ini tanpa memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk 

mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diteritanya, yang 

berarti Undang-Undang tersebut hanya mengatur kepentingan konsumen dari sisi 

produsen atau pelaku usaha. Sementara dari sisi lain yang terpenting, hak-hak 

konsumen terabaikan. 

                                                           
5Ibid, hlm. 93-107 



Memang dengan diundangkannya UUPK, banyak keuntungan-keuntungan 

yang diperoleh konsumen. Di antaranya adalah dijaminnya hak-hak dasar 

konsumen secara eksplisit, diaturnya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), maupun 

adanya pengaturan pasal-pasal yang berhubungan dengan class action. Dengan 

adanya class action, konsumen tidak perlu lagi maju sendiri-sendiri dalam kasus-

kasus yang merugikan banyak konsumen. Keputusan class action akan berlaku 

untuk semua konsumen yang dirugikan, sehingga konsumen tidak banyak 

menghabiskan tenaga, biaya dan waktu.6 

Namun disisi lain, ada pula sisi kelemahan dari UUPK. Pada Pasal 46 ayat (2) 

menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau pemerintah sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada 

peradilan umum. Dari pernyataan Pasal tersebut UUPK mengakui adanya gugatan 

perwakilan kelompok (class action). Class actions harus diajukan oleh konsumen 

yang benar-benar dirugikan serta dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya 

adanya bukti transaksi. Menurut penulis dalam Pasal 46 ayat (2) UUPK terkesan 

hanya membolehkan gugatan konsumen diajukan ke lingkungan peradilan umum. 

Pembatasan ini jelas akan menghalangi konsumen yang perkaranya mungkin 

menyentuh kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Jika konsumen diartikan 

secara luas yakni mencangkup juga penerimaan jasa layanan publik, dalam hal ini 

                                                           
6 M. Ali Bhutto, 2015, Telaah Kritis atas Undang-undang Perlindungan Konsumen, 

URL: http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol749/telaah-kritis-atas-undangundang-

perlindungan-konsumen/ diakses 11 November 2015 

http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol749/telaah-kritis-atas-undangundang-perlindungan-konsumen/
http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol749/telaah-kritis-atas-undangundang-perlindungan-konsumen/


tentu Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya patut juga melayani gugatan 

tersebut. 

Sedangkan, Hasil kajian tentang struktur umum prosedur pemeriksaan class 

actions yang berlaku pada peradilan Federal Amerika Serikat, Canada, dan 

Australia apabila diperbandingkan dengan struktur umum prosedur pemeriksaan 

gugatan perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan HIR atau RBg, 

maka ada beberapa permasalahan pokok yang harus segera memeroleh 

penyelesaian hukum, yakni: 

a. Tentang persyaratan class actions, 

b. Tentang surat kuasa, 

c. Tentang format surat gugatan, dan  

d. Tentang proses acara pemeriksaan perkara. 

Tentang class actions, Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan class 

actions yang berlaku pada peradilan tingkat federal Amerika, Australia, dan 

Ontario Canada diperoleh temuan adanya empat prasyarat bagi suatu gugatan 

class actions, yaitu: 

(a) Numerousity yang berarti kelas jumlahnya sangat banyak; 

(b) Commonality yang berarti adanya persamaan tentang hukum dan fakta 

antara wakil kelas dengan anggota kelas; 

(c) Typicality yang berarti adanya kesamaan tipe tuntutan yang diajukan 

kelas; 



(d) Adequate of representative yang berarti wakil kelas memiliki kelayakan, 

kejujuran, dan kecakapan untuk melindungi kepentingan kelas.7 

Prof Arthur Miller setelah membaca dan mempelajari 700 sampai 1000 

putusan hakim tentang kriteria numerousity mengemukakam hasil kajianya 

bahwa: 

1. Jika kelas lebih dari 40 orang maka memeuhi syarat numerousity; 

2. Jika kelas kurang dari 25 orang mungkin kurang memenuhi syarat 

nomerousity;  

3. Jika kelas antara 25 sampai 40 orang maka tidak ada ketentuan yang 

otomatis menyatakan memenuhi syarat nomerousity. 8 

Di dalam rule 33 C (1) of the Federal Court of Australia Act,1976 secara 

tegas ditentukan angka pasti untuk dapat disebut numerousity, yakni 7 orang atau 

lebih. Sebagai catatan tidak pernah ditemukan jawaban pasti tentang mengapa 

dipergunakan angka 7 sebagai angka pasti untuk menentukan batas syarat 

nomerousity ini. Sementara itu, dalam the Ontario Class Poceedings Act,1992 

tentang nomerousity ini ditentukan batas syarat minimal dengan mempergunakan 

angka pasti yakni 2 orang.9 Sedangkan, di Amerika Serikat, Federal Trade 

Commission Improvement, menentukan batas minimal anggota kelompok yang 

                                                           
7 Indro Sugianto, op.cit, hlm. 124-126 
8Op.cit, hlm. 125 
9Op.cit, hlm. 125 



dianggap memenuhi syarat mengajukan proses berperkara secara class action, 

minimal 100 orang yang tergolong anggota kelompok.10 

Apabila dibandingkan dengan rumusan ketentuan gugatan “class actions” 

atau gugatan perwakilan yang ada di dalam UUPPLH, UUPK, UUJK dan UUK 

tidak memberikan batasan tegas tentang batas syarat jumlah orang untuk dapat 

disebut sebagai nomerousity ini. 

Tidak adanya angka pasti yang menjadi batas syarat nomerousity yang 

diatur dalam UUPK menyebabkan kurang adanya kepastian hukum bagi para 

pihak dan sangat bergantung pada putusan hakim. Tujuan hukum dari persyaratan 

numerousity ini adalah agar tidak semua kasus begitu saja mempergunakan 

prosedur class actions dan sebaliknya kasus-kasus yang dengan jumlah orang 

tertentu menjadi tidak praktis jika diajukan secara individual.11Dengan tidak 

adanya ketentuan yang demikian di Indonesia perlu dianalisis melalui penelitian 

mengenai sudah atau belum memadainya pengaturan tentang class action 

khususnya dalam penyelesaian kasus sengketa konsumen. 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka timbul keinginan 

penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam 

dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA 

KONSUMEN MELALUI MEKANISME GUGATAN PERWAKILAN 

KELOMPOK (CLASS ACTIONS)”. 

                                                           
10 M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147 
11 Indro Sugianto, op.cit, hlm 126 



1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam skripsi ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah pengaturan gugatan perwakilan kelompok (class actions) tentang 

jumlah kelas (numerousity) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentanng Perlindungan Konsumen sudah memadai?  

2. Apakah akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan 

perwakilan kelompok (class actions)? 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

 Dalam karangan ilmiah untuk menentukan mengenai apa yang akan 

dibahas perlu adanya pembatasan pembahasan dari permasalahan tersebut. Hal ini 

untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan 

yang telah dikemukan. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka 

pokok pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pengaturan gugatan perwakilan kelompok (class actions) dalam UUPK. 

2. Akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan 

perwakilan kelompok (class actions). 

1.4 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian  mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui 

mekanisme class actions sudah ada penelitian sejenis, namun tidak sama 

dengan penelitian yang penulis angkat sebagai skripsi. Berikut penelitian lain 

dengan indikator pembeda untuk membedakan penelitian yang penulis angkat. 



1) Skripsi oleh Emi Humairah Hamzah, 2014, Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin, Makasar, dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Penolakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Pada 

Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Putusan No. 

02/PHI.G/2011/PN.MKS” 

2) Skripsi oleh Ermariani Justiia Sirait, 2013, Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara, Medan, dengan judul “Mekanisme 

Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) dan Penerapannya Di 

Indonesia” 

Permasalahan yang dibahas pada skripsi Emi Humairah Hamzah 

mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan 

perselisihan hak dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok pada putusan 

perkara No.02/PHI.G/2011/PN.Mks dan bagaimana penyelesaian sengketa 

perselisihan hak yang menggunakan gugatan perwakilan 

kelompok.Penelitian yang dilakukan oleh Emi Humairah Hamzah adalah 

penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (the 

case approach). 

  Permasalahan yang dibahas pada skripsi Ermariani Justiia Sirait 

mengenai bagaimana ketentuan umum tentang class actions, bagaimana 

perkembangan class actions di Indonesia dan bagaimana kesadaran hukum 

masyarakat tentang class actions sebelum dan sesudah adanya PERMA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ermariani Justiia Sirait adalah penelitian 

yuridis normatif yaitu memfokuskan penelitian pada pengkajian penelaahan 



terhadap norma-norma hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan 

perundang-undangan, dengan menginventarisasi peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan class actions. 

Skripsi  yang dibuat penulis mengenai penyelesaian sengketa 

konsumen melalui mekanisme class actions. Menggunakan metode yuridis 

normatif. Fokus penulisan skripsi penulis mengenai apakah pengaturan class 

actions tentang jumlah kelas (numerousity) dalam UUPK sudah memadai dan 

akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui class actions. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini merupakan suatu yang berguna untuk 

menentukan hasil yang diperoleh. Dengan demikian tujuan penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Tujuan Umum 

1. Untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa konsumen 

melalui class actions; 

2. Untuk mengetahui fakor-faktor penyebab dalam penyelesaian sengketa 

konsumen menggunakan  prosedur class action. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui masalah apakah pengaturan melalui class actions 

dalam UUPK sudah memadai. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen 

melalui class actions. 



1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penulisan skripsi ada manfaat yang diambil dari penelitian 

yang dilakukan. Manfaat secara umum dalam penulisan skripsi ini terdiri dari : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan informasi terhadap suatu masalah hukum 

khususnya dalam hukum perdata menyangkut class actions yang dikaitkan 

dengan hukum perlindungan konsumen. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Konsumen, memberikan pengetahuan praktis dan mampu 

memberikan suatu informasi yang dapat digunakan dalam membantu 

memecahkan masalah terkait dengan class actions dalam penyelesaian 

sengketa konsumen. 

b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat digunakan pedoman agar dalam 

memberikan pelayanan barang dan jasa kepada konsumen tidak 

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait dan masyarakat yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

1.6 Landasan Teoritis 

1.7.1 Teori Class Actions 

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis angkat yaitu penyelesaian 

sengketa konsumen melalui mekanisme class actions, maka penulis akan 

mencoba mencari tahu dan menganalisis UUPK yang berkaitan dengan 



class actions. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dalam UUPK 

masih terdapat sisi kelemahan, selain itu yang banyak diketahui saat ini 

hanyalah gugatan  secara individu oleh orang yang merasa hak-haknya 

telah dilanggar atau merasa dirugikan oleh pihak lain, sedangkan class 

actios masih awam di masyarakat, dalam hal ini konsumen yang merasa 

hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha. 

Dalam hukum acara perdata yang ketetuannya diatur  dalam HIR 

dan RBg juga tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai 

dimungkinkan atau tidak adanya class actions. Keberadaan class actions 

memiliki perbedaan dengan gugatan yang dilakukan secara individu. 

Perbedaan tersebut terletak pada jumlah orang yang mengajukan gugatan, 

dimana gugatan yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok 

dilakukan oleh banyak orang yang berbeda-beda. Meskipun penggugat 

terdiri dari orang yang berbeda-beda, pastinya mereka memiliki 

kepentingan dan tuntutan yang sama yang diajukan kepada pihak yang 

sama. Hal inilah yang menyebabkan para penggugat tersebut  memutuskan 

untuk mengajukan suatu surat gugatan atas nama sekian banyak orang. 

Disisi lain gugatan yang dilakukan secara individu memungkinkan 

adanya putusan yang berbeda-beda dari hakim terhadap gugatan orang lain 

untuk perkara yang sebenarnya sama. Berbeda halnya apabila gugatan 

dilakukan secara berkelompok maka putusan hakim cukup dijatuhkan 

sekali saja untuk kepentingan banyak pihak. Inilah  perbedaan-perbedaan 

yang bisa ditelaah menurut penalaran sehingga kita bisa melihat betapa 



pentingnya memahami prosedur beracara dalam perkara yang bisa 

digolongkan sebagai perkara class actions. 

Menurut UUPPLH  dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) gugatan 

perwakilan kelompok merupakan hak masyarakat mengajukan gugatan 

perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum 

mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan 

perikehidupan masyarakat. 

UUPK Pasal 46 Ayat (1) gugatan perwakilan kelompok disebutkan 

suatu gugatan atas pelanggaran pelaku usaha yang dilakukan oleh 

kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. 

UUJK Pasal 38 ayat 1 huruf (c) gugatan perwakilan kelompok 

merupakan hak masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan 

secara kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan. 

Sedangkan UUK dalam Pasal 71 ayat (1) disebutkan Gugatan 

perwakilan kelompok merupakan hak masyarakat mengajukan gugatan 

perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum tentang 

kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. 

Di Indonesia istilah class action diubah menjadi Gugatan 

Perwakilan Kelompok. Menurut PERMA Pasal 1 yang dimaksud dengan : 

a.  Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan 

gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili 

kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka 

sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang 



jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar 

hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud; 

b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita 

kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili 

kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya 

c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah 

banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili 

oleh wakil kelompok di pengadilan; 

d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke 

dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan 

berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis 

kerugian; 

e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh 

Panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui 

berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok 

yang didefenisikan dalam surat gugatan; 

f. Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang 

ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak 

penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri 

keluar; 

g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok yang telah 

menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan 

keputusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud. 



Menurut Mas Ahmad Santosa class actios intinya adalah suatu 

gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan ganti kerugian 

yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak bisa 

satu sampai dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representative) 

mewakili kepentingan mereka, yang sekaligus mewakili kepentingan 

ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Orang yang 

diwakili ratusan atau ribuan orang tersebut disebut dengan class members.12 

Meriam Webster Colegiate Dictionary. Dalam Meriam Webster 

Colegiate Dictionary edisi ke-10 tahun 1994 disebutkan yang dimaksud 

class action : a legal action under taken by one or more plaintiffs on behalf 

of themselves and all other persons havings an identical interest in alleged 

wrong.  

Black’s law dictionary class actions adalah sekelompok besar orang 

yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut 

atau dituntut  mewakili kekompok besar orang tersebut tanpa perlu 

menyebut satu peristiwa satu  anggota yang diwakili. 

Glorilier Multi Media Encyclopedia class actions adalah gugatan 

yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat 

mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat. 

Menurut Black’s Law Dictiniary, class actions adalah sekelompok 

besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara,satu atau lebih dapat 

menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu 

                                                           
12 Mas Ahmad Santosa, 1997, Konsep dan Peenerapan Gugatan Perwakilan Kelompok 

(Class Action), ICEL, Jakarta, hlm. 10 



menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. Class actions bisa 

merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan 

sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, 

dan seseorang yang akan turut serta dalam gugatan perwakilan kelompok 

(class actions) harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Hal ini 

berarti bahwa kegunaan class actions secara mendasar, antara lain efisiensi 

perkara, proses beperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang 

berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam 

perkara yang sama.13 

 1.7.2 Teori Hukum Perlindungan Konsumen 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK memberikan definisi 

mengenai konsumen, yaitu : 

“Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lainya dan tidak untuk 

diperdagangkan” 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK memberikan definisi 

mengenai pelaku usaha, yaitu : 

“Pelaku usaha merupakan setiap orang atau perorangan atau 

badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi” 

                                                           
13 Zainal Asikin, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenadamedia Group, 

Cetakan ke-1, Jakarta, hlm. 40 



Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPK memberikan definisi 

mengenai barang, yaitu : 

“Barang merupakan setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun 

tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. 

Pengertian Sengketa Konsumen  dalam Pasal 1 angka 11 UUPK 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah 

sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.  

Ronny Hanitijo Soemitro memberikan pengertian sengketa sebagai 

situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan 

tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan di mana 

tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran 

tujuannya masing-masing.14Joni Emerzon memberikan pengertian 

konflik/perselisihan adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian 

antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau 

kerjasama.15UUPK tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud 

dengan sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen menurut 

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan 

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 adalah sengketa 

antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas 

                                                           
14Ronny  Hanitijo Soemitro, TanpaTahunTerbit,MetodologiPenelitiandanJurimetri, 

Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 22 
15Joni Emerson,2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (negosiasi, 

mediasi, konsiliasi dan arbitrasi), Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 21  



kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat 

mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. 

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam UUPK Pasal 1 angka 1 

yang berbunyi: 

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.” 

Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam 

pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng 

untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku 

usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen, begitu pula 

sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.16 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. 

Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang 

diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dalam 

bukunya, Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuady mengemukakan bahwa 

konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap 

pemakai barang dan/atau jasa yang terrsedia dalam masyarakat, baik bagi 

                                                           
16 Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo,2004,  Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1 



kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, 

dan tidak untuk diperdagangkan.17    

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan 

penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang bersifat normatif atau 

disebut dengan penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara 

yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka yang ada.18 

1.8.2 Jenis Pendekatan 

Dalam penelitian hukum umumnya mengenal 7 (tujuh) jenis pendekatan 

yaitu: 

1. Pendekatan perundang-undangan ( the statute approach) 

2. Pendekatan analisis konsep hukum ( analitical & conseptual 

approach) 

3. Pendekatan kasus ( the case approach) 

4. Pendekatan sejarah ( historical approach) 

5. Pendekatan perbandingan ( comparative approach) 

6. Pendekatan fakta (the fact approach) 

7. Pendekatan Frasa (words & phrase approach) 

                                                           
17 Munir Fuady,1999, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti. 

Bandung,  Hlm. 150 

 18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cet.11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13. 

 



Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis 

konsep hukum (analitical & conceptual approach), pendekatan kasus 

(case approach), pendekatan  sejarah (historical approach), dan 

pendekatan perbandingan (comparative approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.19 Seperti UUPK, khususnya mengenai perlindungan 

terhadap konsumen dalam class actions dalam penyelesaian sengketa 

konsumen. Mengenai pendekatan analisis konsep hukum dilakukan 

dengan menelusuri pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan class actions 

dalam penyelesaian sengketa konsumen. Mengenai pendekatan kasus, 

dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu 

hukum yang dihadapi. Mengenai pendekatan sejarah dilakukan dengan 

membahas berbagai peristiwa mengenai class actions dalam hukum 

perlindungan konsumen. Sedangkan mengenai pendekatan perbandingan 

dilakukan dengan membandingkan sistem hukum class actions di 

beberapa negara. 
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1.8.3 Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan  dalam penelitian ini terdiri 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer 

terdiri dari Peraturan Perundanng-Undangan seperti: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagaimana dirubah dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi; 

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan 

5. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan 

Perwakilan Kelompok. 

Sedangkan, bahan hukum sekunder terdiri dari tulisan-tulisan 

tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.20Buku-buku 

yang digunakan diantaranya mengenai class actions dan hukum 

perlindungan konsumen, serta jurnal, skripsi maupun artikel yang dimuat 

di internet. 
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1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan teknik studi 

dokumen yaitu dengan membuat catatan-catatan baik berupa kutipan 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari buku-buku atau 

bacaan-bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas, peraturan 

perundang-undangan, serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer 

maupun bahan hukum skunder kemudian dianalisis secara diskripsi, yaitu 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang 

menyangkut permaslahan penelitian. Di samping itu dipergunakan teknik 

interpretasi dan evaluasi. Interpretasi yang berupa memberikan penjelasan 

tehadap masing-masing peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang class actions dalam penyelesaian sengketa konsumen. 

Argumentasi yang tidak terlepas dari teknik evaluasi. Kemudian dari hasil 

uraian tersebut akan ditarik kesimpulan sebagai akhir penulisan skripsi 

ini.21 
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