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ABSTRAK
Pengajuan gugatan secara class action diatur dalam PERMA RI Nomor: 1 Tahun
2002, tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun pada Putusan
Pengadilan Negeri Depok Nomor: 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk. menyatakan menolak
gugatan dikarenakan para penggugat tidak memiliki legal standing, dalam putusan
tersebut terdapat dissenting opinion yang menyatakan bahwa para penggugat
memiliki legal standing. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian yang
mempermasalahkan: 1). Apakah penolakan gugatan pada putusan Nomor
52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk mengenai penggugat tidak memiliki Legal Standing sudah
sesuai dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2002 dan 2). Bagaimana kedudukan
Dissenting Opinion yang menyatakan para penggugat memiliki Legal standing.
Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum
normatif, yang bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik
kesimpulan dengan metode deduktif. Adapun dari hasil penelitian yaitu bahwa para
penggugat yang mengajukan gugatan secara class action telah memiliki legal
standing yang sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2002,
sebagaimana Dissenting Opinion Hakim Ketua Majelis. Adapun kedudukan
Dissenting Opinion pada putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk hanyalah sebagai yurisprudensi apabila terdapat kasus yang
serupa nantinya.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dissenting Opinion atau perbedaan pendapat merupakan perbedaan
pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota Majelis Hakim yang tidak
setuju atau berbeda pendapat dengan keputusan mayoritas anggota Majelis
Hakim dalam sidang pemusyawaratan hakim. Dissenting Opinion tidak dikenal
di negara yang menganut sistem Eropa Kontinental seperti di Indonesia, namun
seiring dengan perkembangan zaman maka Dissenting Opinion telah dikenal
dan digunakan pada praktik peradilan di Indonesia. 1 Di Indonesia Dissenting
Opinion pertama kali diterapkan pada pengadilan niaga, namun sekarang sudah
diperbolehkan di pengadilan lain yakni dalam uji materil undang-undang di
peradilan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan mengenai Dissenting Opinion di
Indonesia Terdapat dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Setelah keluarnya pengaturan mengenai Dissenting Opinion, banyak
putusan pengadilan yang memuat Dissenting Opinion di dalam putusannya
dikarenakan tidak tercapainya mufakat bulat pada sidang permusyawaratan
Majelis Hakim. Salah satu putusan yang terdapat Dissenting Opinion adalah
Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk yang mana
dalam putusan Perkara Perdata Mengenai Gugatan perwakilan kelompok
tersebut Hakim Ketua Majelis memiliki perbedaan pendapat dengan dua hakim
anggota pada saat sidang permusyawaratan Majelis Hakim. Putusan Pengadilan
Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk merupakan putusan perdata
mengenai gugatan perwakilan kelompok (class action). 2 Diajukan oleh para
penggugat yang merupakan wakil kelompok terhadap tergugat PT Anugerah
Karya Wisata (yang selanjutnya akan disebut dengan First Travel). First Travel
merupakan biro tour perjalanan haji dan umroh yang dipimpin oleh Andika

1 Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”,
Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 189.
2 Sasta E, Adiasih N, “Penerapan Asas Cepat Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Di Pengadilan
Negeri Tanggerang Contoh Kasus: Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1
No. 1, 2018, hlm 292. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2146
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Surachman. Pada tahun 2017 First Travel mengadakan promo perjalanan umroh
dengan Harga sebesar Rp 14.300.000.- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)
per orang. Atas promo perjalanan umroh tersebut first travel mendapatkan
63.000 calon Jemaah umroh yang akan diberangkatkan umroh. Namun pada
kenyataannya hanya 2.369 calon Jemaah yang baru diberangkatkan dan sisanya
dijanjikan untuk diberangkatkan pada bulan November 2017. Tetapi hingga
awal tahun 2018 calon Jemaah sisanya belum juga di berangkatkan. Karena hal
tersebut akhirnya Andika Surachman dilaporkan ke polisi dan diadili di
Pengadilan Negeri Depok secara pidana. Dilain hal para jemaah juga
mengajukan gugatan secara Class Action ke Pengadilan Negeri Depok untuk
menuntut ganti kerugian secara perdata. Namun gugatan Class Action tersebut
dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan para wakil kelompok sebagai
penggugat dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan tergugat, dan
juga tidak adanya surat kuasa dari para jemaah sebagai korban kepada wakil
kelompok. Namun dalam putusa tersebut Hakim Ketua Majelis memiliki
Dissenting Opinion yang mana mengatakan bahwa para wakil kelompok meiliki
hubungan hukum dengan tergugat.
Maka dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, disusunlah judul
penelitian yaitu Dissenting Opinion dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Rumusan Malasah
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini,
timbullah beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya sebagai berikut :
1.

Apakah penolakan gugatan pada putusan Pengadilan Negeri Depok
Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk yang menyatakan Legal Standing Para
Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
terhadap First Travel tidak mememilki kekuatan hukum sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

2.

Bagaimanakah kedudukan Dissenting Opinion dalam putusan
Pengadilan Negeri Depok nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk yang
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menyatakan bahwa legal standing Para Penggugat telah memiliki
kekuatan hukum?
3. Metode Penelitian
a. Tipe penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara
mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literaturliteratur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 3
b. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci,
sistematis dan menyeluruh untuk mendapatkan saran-saran yang
seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan yang terjadi mengenai
peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta yang ada
maupun terhadap prakteknya. Dalam penelitian ini diperoleh gambaran
yang jelas dan data yang konkret tentang legal standing dalam hal
mengajukan gugatan serta kedudukan Dissenting Opinion.
c. Data dan Sumber Data
Berdasarkan jenis dan bentuknya sebuah data, data terbagi atas data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari
sumber pertama melalui wawancara langsung. Data sekunder adalah
data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu melalui studi kepustakaan
(Library Research), yang dilakukan dibeberapa tempat maupun
mengakses data melalui internet. Dalam hal ini penelitian yang penulis
lakukan menggunakan data :

3 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.
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Data Sekunder yaitu bahan yang dimaksud diperoleh dari studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku. Adapun
sumber data sekunder ini yakni :
1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar,
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan/atau
bahan hukum yang berlaku..
2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan pendapat atau doktrin
seorang pakar atau ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk
buku atau literatur yang mana memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer yakni mengenai Acara gugatan perwakilan
kelompok (class action), legal Standing dan Dissenting Opinion
atau yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan
informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti
kamus hukum dan website sebagai data pendukung.

d. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau
kepustakaan. Studi dokumen dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Trisakti secara Online, Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia, maupun mengakses data melalui internet.
e. Analisis data
Suatu analisis data merupakan bagian terpenting dalam suatu
penelitian, karena hal tersebut dapat menjawab permasalahan objek
penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data primer dan
data sekunder secara mendalam dan kemudian disusun secara sistematis
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agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan logis mengenai
penyelesaian masalah yang terjadi pada objek penelitian.
f. Cara penarikan kesimpulan
Dalam menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif dengan
cara mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus dari penyataan yang
bersifat umum yang kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Metode ini
dilakukan melalui cara analisis pengertian atau konsep-konsep umum
seperti mengenai Hukum Acara Perdata kemudian dan legal standing
dalam mengajukan gugatan dikerucutkan menjadi hal yang khusus,
dalam hal ini mengenai gugatan class action dan legal standing
pengajuan gugatan class action.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Penolakan Gugatan Dalam Hal Legal Standing Para Penggugat
Tidak Memiliki Kekuatan Hukum
Setiap orang berhak untuk beracara di pengadilan, dalam hukum acara
perdata dikenal beberapa pihak yang bisa beracara di pengadilan diantaranya,
(1) penggugat adalah orang yang merasa hak nya telah di rugikan oleh orang
lain, (2) tergugat adalah orang yang dirasa telah merugikan hak orang lain
(penggugat) dan (3) turut tergugat adalah pihak yang bukan merupakan
penggugat maupun tergugat tetapi diikut sertakan untuk melengkapi pihak
penggugat dan tergugat yang mana nantinya harus tunduk terhadap putusan
pengadilan. Pihak penggugat yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan
haruslah memilikik Legal Standing atau hak menggugat yang mana seseorang
memiliki hak atau kapasitas menjadi penggugat dalam mengajukan gugatan ke
pengadilan. 4

4 Santandrea J, Adiasih N, “Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya
Hukum
Verzet
(Studi
Terhadap
Putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Barat
Nomor
9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI)”,
Jurnal
Hukum
Adigama,
Vol.
2
No.
2,
2019,
hlm.
295
https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/6529
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Pada Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.DPK
mengenai perkara gugatan melawan hukum First Travel antara calon Jemaah
sebagai penggugat dan Andika Surachman selaku pihak tergugat serta Kepala
Kejaksaan Agung cq, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq, Kepala
Kejaksaan Negeri Depok memutuskan bahwa gugatan para pengguagat
dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum berupa:
a. Bahwa para penggugat selaku mewakili 3.207 jemaah, Majelis Hakim
tidak menemukan surat kuasa khusus yang diberikan para calon Jemaah
sebanyak 3.207 orang tersebut kepada Para Penggugat. Sehingga
Majelis Hakim merasa bahwa Para Penggugat tidak mempunyai
kapasitas (Legitima Persona Standi Judicio) yang mana Para Penggugat
tidak mempunyai hak yang sah ataupun kedudukan hukum yang sah
untuk mewakili kepentingan hukum dari para calon Jemaah sebanyak
3.207 orang.
b. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan secara rinci satu persatu berapa
besaran jumlah uang yang telah diberikan oleh setiap masing-masing
calon Jemaah kepada Para Penggugat dalam dalil posita Para Penggugat
serta pada alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat didepan
persidangan. Serta tidak ada uaraian kronologis peristiwa yang dialami
oleh Para Penggugat maupun masing-masing calon Jemaah yang mana
bisa dikatakan merugikan Para Penggugat atas perbuatan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat.
c. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formil yaitu para penggugat
tidak memiliki kapasitas sebagai seorang Penggugat dan Gugatan Kabur
(Obscur Libel), maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak
dapat diterima.
Pada putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk.gugatan
yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan class action. Dimana
dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa Para Penggugat merupakan wakil
kelompok yang mewakili kelompok calon Jemaah yang tidak diberangkatkan
oleh First Travel. Dalam hal ini setiap wakil kelompok mewakili kelompok
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yang beranggotakan sangat banyak jumlahnya hingga ribuan orang. Para
penggugat sebagai wakil kelompok juga mengalami kerugian yang sama
dengan para calon Jemaah sehingga memiliki kepentingan langsung atas
sengketa tersebut. Maka dari itu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri
Depok merupakan gugatan class action. Mengenai legal standing para
penggugat sebagi wakil kelompok dilihat dari identitas Para Penggugat yang
tercantum didalam gugatan pada Putusan Pengadilan Negeri Depok No.
52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk. Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk
pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Dimana Para penggugat telah
dinyatakan dewasa karena umur Para Penggugat sudah lebih dari 21 tahun
sesuai dengan ketentuan pasal 330 KUHPerdata dan juga penggugat tidak
berada dibawah pengampuan karena tidak diwakilkan oleh walinya ketika
menghadap di muka persidangan.
Selain itu Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat,
dimana Penggugat I selaku pemimpin cabang milik First Travel memiliki
hubungan hukum atas dasar perjanjian Kerjasama (perjanjian keagenan) No.
35/LG.FT-SPK/KJB/XI/2015. Penggugat II dan Penggugat III selaku agen dari
First Travel yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat atas dasar
perjanjian keagenan antara pemilik perusahaan (Tergugat) dengan karyawan
(Penggugat II dan Penggugat III). Seharusnya Tergugat akan memberangkatkan
para calon Jemaah yang telah mendaftarkan diri ke cabang yang dipimpin oleh
Penggugat I maupun kepada Penggugat II dan Penggugat III, selaku Agen dari
First Travel sebagaimana tertera dalam perjanjian. Dan juga Penggugat I,
Penggugat II dan Penggugat III telah menyetorkan uang Jemaah kepada
Tergugat yang mana keseluruhannya berjumlah Rp 49.075.199.560,- (empat
puluh Sembilan milyar tujuhpuluh lima juta seratus Sembilan puluh Sembilan
ribu lima ratus enam puluh rupiah). Tetapi pada faktanya Tergugat tidak
memberangkatkan para Jemaah yang telah mendaftar kepada Penggugat I,
Penggugat II dan Penggugat III. hal tersebut telah merugikan pihak Penggugat
I, Penggugat II dan Penggugat III. Yang mana pihak Penggugat I, Penggugat II
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dan Penggugat III mengalami kerugian karena dituntut oleh 3.207 calon Jemaah
yang telah menyetorkan uang mereka.
Maka dalam hal ini para penggugat telah memenuhi legal standing untuk
mengajukan gugatan. Dimana para penggugat telah memenuhi syarat berupa
cakap hukum, adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dangan Tergugat
dan adanya hak dari para penggugat yang dilanggar oleh tergugat. Selain itu
para penggugat juga telah memenuhi syarat untuk menjadi wakil kelompok
dalam mengajukan gugatan class action. Berupa jumlah anggota yang diwakili
sangat banyak dan memiliki pentingan serta kerugian yang sama antara wakil
kelompok dengan anggota kelompok sesuai dengan pasal 2 PERMA 1 Tahun
2002.
Selain itu mengenai pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa:
“Bahwa para penggugat selaku mewakili 3.207 jemaah, Majelis Hakim tidak
menemukan surat kuasa khusus yang diberikan para calon Jemaah sebanyak
3.207 orang tersebut kepada Para Penggugat. Sehingga Majelis Hakim merasa
bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (Legitima Persona Standi
Judicio) yang mana Para Penggugat tidak mempunyai hak yang sah ataupun
kedudukan hukum yang sah untuk mewakili kepentingan hukum dari para calon
Jemaah sebanyak 3.207 orang.”
Menurut pendapat penulis Dirasa kurang tepat mengingat bahwa gugatan yang
diajukan merupakan gugatan class action. Yang mana berdasarkan pasal 4
PERMA 1 tahun 2002 menyatakan bahwa:
“untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak
dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok”
Para Penggugat yang merupakan wakil kelompok tidak memerlukan surat kuasa
dari

anggota

kelompoknya,

mengingat

anggota

kelompoknya

yang

beranggotakan sangat banyak. Maka dalam hal ini para pengguagt sebagai wakil
kelompok tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok yang
merupakan calon Jemaah.
Sehingga Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk, yang menyatakan Para Penggugat tidak
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memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan dirasa
sedikit keliru dikarenakan berdasarkan analisis penulis yang mengacu pada
peraturan perundang-undangan dan teori yang telah dijabarkan diatas Para
Penggugat memiliki Legal standing untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
2.

Kedudukan Dissenting Opinion Hakim Ketua Majelis Yang Menyatakan
Bahwa Penggugat Meliliki Legal Standing.
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/1019/Pn.Dpk.
ternyata tidak didapati mufakat yang bulat, Hakim Ketua Majelis Ramon
Whyudi S.H., M.H. memiliki perbedaan pendapat dengan kedua Hakim
anggotanya, sebagai berikut:
a. bahwa terkait kedudukan hukum para pihak dapat disimpulkan bahwa para
penggugat terdiri dari pihak yang berada dalam perusahaan tergugat dan
pihak yang berada di luar tergugat, pihak yang berada didalam perusahaan
tergugat adalah Penggugat I (sebagai Cabang), Penggugat II dan
Penggugat III (Sebagai agen), sedangkan Penggugat IV dan Penggugat V
sebagai calon Jemaah. Bahwa dalam hukum acara perdata ada dalil yang
menyatakan barang siapa yang merasa dirugikan haknya dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan atau mengajukan tuntutan hak. Untuk
dapat mengajukan gugatan hak maka harus ada hubungan hukum, ada
perselisihan hukum dan merasa dirugikan hak perdatanya, dalam hal ini
para pihak mempunyai hubungan hukum baik sebagai kantor cabang, agen
dan juga calon Jemaah, sehingga sudah tepat mengajukan gugatan karena
telah memenuhi hal-hal tersebut dan dianggap mempunyai kedudukan
hukum untuk menggugat di muka pengadilan.
b.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaklah kabur (Obscur
Libel) karena berapapun nilai atau jumlah kerugian yang disampaikan
didalam posita gugatan Para Penggugat dan juga nilai kerugian yang di
klaim oleh para penggugat untuk menyampaikan dalam surat gugatannya,
sehingga bila angka atau jumlah Jemaah itu tetap dipertahankan dalam
gugatan para penggugat a quo, menimbulkan kewajiban dari Para
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Penggugat untuk membuktikannya, dan karena gugatan dalam perkara
perdata bersifat formil maka terhadap jumlah Jemaah dan nilai kerugian
harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara.
c.

Bahwa perbuatan melawan hukum dapat pula terjadi didalam perjanjian
apabila yang dilanggar adalah kewajiban yang ada diluar setiap perjanjian
dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dan terhadap unsur
adanya kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
tergugat telah terpenuhi, yang mana kerugian tersebut haruslah dibuktikan
oleh para penggugat dimuka persidangan, dengan demikian maka seluruh
unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat telah
terpenuhi dengan demikian maka tergugat dapat dinyatakan telah
melakukan perbuatan melawan hukum.

Jika dilihat dari putusan tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Para
Penggugat telah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan
kepengadilan sebagaimana yang telah dianalisis oleh penulis. Tetapi
dikarenakan hasil pertimbangan pada musyawarah Majelis Hakim didapati 2
orang hakim anggota berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan jumlah
anggota hakim terdiri dari 3 orang, maka amar pututusan Pengadilan Negeri
Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk yang menyatakan gugatan para penggugat
tidak dapat diterima dengan alasan para penggugat tidak memiliki legal standing
dan gugatan dinyatakan kabur (obscure libel). Mengenai kedudukan Dissenting
Opinion yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk ? sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undangundang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 30 ayat (3)
Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “dalam hal
adanya perbedaan pendapat pada sidang pemusyawaratan maka pendapat yang
berbeda itu wajib dimuat dalam putusan”. Maksud dari kedua pasal tersebu
adalah, bahwa Dissenting Opinion yang terdapat dalam sebuah putusan tersebut
kedudukannya hanyalah sebagai yurisprudensi untuk kasus-kasus yang dirasa
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serupa. Maka Dissenting Opinion Hakim Ketua Majelis yang terdapat dalam
putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/Pn.Dpk,
kedudukannya hanyalah sebatas yurisprudensi dan referensi saja mengenai legal
standing untuk kasus yang sama nantinya dan tambahan wawasan ilmu hukum
saja.
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang penulis kaji sebagai
berikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk
yang mana menyatakan menolak gugatan para penggugat dengan alasan
pertimbangan hakim terbanyak menyatakan bahwa para penggugat tidak
memiliki Legal standing dikarenakan tidak memiliki hubungan hukum
dengan tergugat dan tidak mempunyai surat kuasa khusus dari para calon
Jemaah untuk mewakilkan para calon Jemaah dimuka persidangan. Dirasa
kurang tepat karena sesuai dengan syarat pengajuan gugatan, para
penggugat telah memenuhi syarat berupa cakap melakukan perbuatan
hukum sesuai dengan ketentuan pasal 330 KUHPerdata. Para Penggugat
memiliki hubungan hukum dengan tergugat yang mana berupa Perjanjian
Keagenan Nomor No. 35/LG.FT-SPK/KJB/XI/2015. Serta bukti bayar
untuk keberangkatan ibadah umroh kepada tergugat milik calon Jemaah.
Serta

adanya

hak

yang

dilanggar

oleh

tergugat

berupa

tidak

memberangkatkan umrah calon Jemaah yang menyebabkan kerugian
kepada Para Penggugat selaku Agen dan Calon Jemaah. Serta berdasarkan
ketentuan pasal 4 PERMA 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa para
wakil kelompok tidak harus memiliki surat kuasa khusus dari anggota
kelompok. Maka para calon Jemaah yang menjadi wakil dari anggota
kelompok tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompoknya.
Dengan demikian penulis berpendapat bahwa Para Penggugat telah
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memenuhi syarat sebagai penggugat dan memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Depok.
2.

Dissenting Opinion Hakim Ketua Majelis dalam putusan Pengadilan

Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk yang mana Hakim Ketua
Majelis tidak sependapat dengan kedua Hakim anggotanya. Dimana Hakim
Ketua Majelis menyatakan bahwa para penggugat memiliki Legal Standing
untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Karena adanya
hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat berupa Perjanjian
Keagenan Nomor 35/LG.FT-SPK/KJB/XI/2015. Dan bukti pembayaran
keberangkatan umroh milik para calon Jemaah. Kedudukan Dissenting
Opinion Hakim Ketua Majelis tersebut hanya sebagai yurisprudensi untuk
kasus-kasus yang serupa dan sebagai tambahan wawasan dalam ilmu hukum
tidak dapat dijadikan suatu sumber hukum.
2. Saran
Penulis berpendapat bahwa pengaturan mengnai Gugatan Class Action
segera dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai
landasan yang kuat untuk dipergunakan dalam beracara di Pengadilan.
karena tidak bisa dipungkiri semakin berkembangnya zaman maka semakin
dimungkinkan adanya kerugian yang merugikan orang banyak yang mana
nantinya pengajuan gugatan ke pengadilan harus mengguganakan sistem
gugatan class action. Apabila sudah memiliki landasan yang kuat makan
pihak-pihak yang beracara di persidangan dengan menggugankan gugatan
class action tidak lagi keliru dalam menuntukan syarat-syarat untuk
memiliki legal standing agar bisa mengajukan gugatan secara class action
ke Pengadilan.
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