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ABSTRAK 

 

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KONSUMEN LISTRIK TERHADAP 

PEMADAMAN OLEH PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG 

MELALUI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) 

( Studi Putusan Nomor 111/Pdt.G/2009/PN.TK ) 

 

Oleh 

NOVITA DENTY 

 

Ganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha. Hal 

ini sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen, dimana perlindungan 

konsumen  sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen termasuk 

dalam hal menimbulkan kerugian konsumen. Salah satu kasus mengenai 

perlindungan konsumen yaitu mengenai pemadaman listrik di Provinsi Lampung. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara 

konsumen listrik dengan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dan bagaimana 

tuntutan ganti kerugian konsumen listrik terhadap pemadaman oleh PT PLN 

(Persero) Distribusi Lampung melalui gugatan perwakilan kelompok (Class 

Action). 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-terapan. Tipe 

penelitian adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang 

digunakan adalah pendekatan studi kasus putusan pengadilan (judicial case 

study). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya 

diolah melalui tahap-tahap pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan/ 

sistematisasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan, hubungan hukum yang terjadi antara PT  PLN 

(Persero) Distribusi Lampung dan konsumen listrik Lampung yaitu hubungan 

hukum kontraktual. Hubungan hukum kontraktual adalah hubungan yang 

didasarkan pada kontrak (perjanjian) yang langsung terjadi antara PT PLN dan 

konsumen listrik Lampung, yaitu didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli 

Tenaga Listrik (SPJBTL) yang berisi mengenai hak dan kewajiban serta 

pertanggungjawaban kontraktual. Kemudian, atas kasus pemadaman listrik yang 

dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung pada 2009, PT PLN telah 

melakukan wanprestasi dengan tidak menyediakan aliran listrik dalam jumlah 



 

Novita Denty 

yang cukup dan kualitas yang baik, sehingga menimbulkan kerugian konsumen 

listrik mulai dari terganggunya aktifitas hingga kerusakan barang elektronik. 

Konsumen listrik Lampung pernah menuntut ganti kerugian akibat pemadaman 

tersebut melalui gugatan perwakilan kelompok (class action) pada 2009. Gugatan 

tersebut kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 

2010 dengan No.111/Pdt.G/2009/PN.TK. Namun pada amar putusan, gugatan 

dinyatakan tidak sah dengan pertimbangan bahwa gugatan tersebut tidak memuat 

secara rinci dan spesifik setiap jenis pelanggan yang diwakilkan yang secara 

yuridis gugatan tersebut tidak memenuhi syarat kesamaan fakta dan kesamaan 

hukum, maka penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok (class action) 

dalam perkara ini harus dinyatakan tidak sah dan konsekuensi yuridisnya 

pemeriksaan terhadap gugatan harus dihentikan. Putusan tersebut merupakan 

salah satu contoh sulitnya menuntut ganti kerugian PT PLN melalui gugatan 

perwakilan kelompok (class action). 

 

 

Kata kunci: Pemadaman Listrik, Konsumen Listrik, Gugatan Perwakilan 

Kelompok (Class Action)  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Ganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha. Ganti 

kerugian yang digugat atau dituntut oleh konsumen akibat perilaku negatif dari 

pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang konkrit dan dapat dirasakan oleh 

konsumen.
1
 Hal ini sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen, dimana 

perlindungan konsumen sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen 

termasuk dalam hal menimbulkan kerugian konsumen. 

 

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin 

terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas 

barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam 

rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau 

tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. 

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai 

terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak 

                                                           
1
 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar 

Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm 94. 
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untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian 

kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.
2
 

 

Perlindungan terhadap konsumen ini semakin diberlakukan sejak lahirnya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya 

disebut dengan UUPK. UUPK ini muncul akibat adanya hak-hak konsumen yang 

dilanggar atau terjadi ketidaksesuaian kejadian pada perjanjian yang dibuat antara 

produsen dan konsumen sebelumnya. 

 

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, bahwa: 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 

 

Salah satu kasus mengenai perlindungan konsumen yang terjadi di provinsi 

Lampung, yaitu mengenai pemadaman listrik pada tahun 2009. Pemadaman ini 

dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung pada siang hari dan malam 

hari secara bergilir kepada pelanggannya selama 3 sampai 12 jam dalam kurun 

waktu bulan Agustus hingga Oktober 2009. Pemadaman ini dilakukan oleh PT 

PLN, dimana PLN sendiri merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bertanggungjawab menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan 

umum, yaitu masyarakat yang disebut konsumen listrik. 

 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, 

menyebutkan bahwa: 

                                                           
2
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 

2011, hlm 5. 
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“Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga 

listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan 

merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”. 

 

Pemadaman listrik diartikan sebagai suatu keadaan ketiadaan aliran listrik. Kasus 

pemadaman listrik tersebut telah membuat hak-hak sebagai konsumen listrik 

dilanggar, yaitu untuk mendapatkan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan 

kualitas yang baik. Pemadaman ini dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

atau bahkan terjadi keterlambatan dalam menyampaikan pemberitahuan tersebut, 

sehingga menimbulkan kerugian konsumen.  

 

Kerugian konsumen atas pemadaman listrik ini sangat beragam, yaitu mulai dari 

terganggunya aktifitas dan kenyamanan terutama bagi masyarakat perkotaan yang 

mengedepankan peralatan serba elektronik yang sangat bergantung kepada listrik, 

hingga kerusakan terhadap barang-barang elektronik atas pemadaman listrik. 

 

Dalam hal ini konsumen listrik yaitu masyarakat Lampung yang jumlahnya kurang 

lebih 990.000 orang, menuntut suatu ganti kerugian terhadap pemadaman tersebut 

yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung yang dilakukan melalui 

gugatan perwakilan kelompok (class action).   

 

Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, dijelaskan suatu upaya penyelesaian 

sengketa konsumen yaitu dengan gugatan melalui pengadilan: 

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok 

konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”. 
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Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b di atas, yaitu 

disebut dengan gugatan perwakilan kelompok (Class Action). Pasal 1 huruf a 

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, 

bahwa: 

“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”. 

 

Gugatan perwakilan kelompok (class action) ini, merupakan suatu langkah hukum 

yang dapat digunakan untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak 

konsumen. Gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah suatu prosedur 

pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok, 

mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok 

orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar 

hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
3
 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum 

konsumen yang diaplikasikan dalam suatu tuntutan ganti kerugian konsumen listrik 

melalui gugatan perwakilan kelompok (class action). Hasil kajian tersebut 

diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tuntutan Ganti Kerugian 

Konsumen Listrik Terhadap Pemadaman Oleh PT PLN (Persero) Distribusi 

Lampung Melalui Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) (Studi 

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2009/PN.TK)”. 

 

                                                           
3
 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan, 

Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 247.  
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan hukum antara konsumen listrik dengan PT PLN 

(Persero) Distribusi Lampung? 

2. Bagaimana tuntutan ganti kerugian konsumen listrik terhadap pemadaman oleh 

PT PLN (Persero) Distribusi Lampung melalui Gugatan Perwakilan Kelompok 

(Class Action)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan hubungan hukum antara konsumen listrik dengan PT PLN 

(Persero) Distribusi Lampung 

2. Mendeskripsikan bagaimana tuntutan ganti kerugian konsumen listrik terhadap 

pemadaman oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung melalui Gugatan 

Perwakilan Kelompok (Class Action) 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis 

maupun secara praktis:  

1. Kegunaan teoritis  

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya mengenai tuntutan ganti kerugian konsumen listrik terhadap 

pemadaman oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung melalui gugatan 

perwakilan kelompok (class action) 
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2. Kegunaan praktis 

 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas 

sebagai konsumen listrik mengenai proses tuntutan ganti kerugian terhadap 

pemadaman oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung melalui gugatan 

perwakilan kelompok (class action)  

b. Sebagai bahan rujukan bagi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai 

Perusahan Listrik Negara yang meyediakan tenaga listrik untuk 

memperhatikan serta meningkatkan pelayanannya kepada konsumen listrik 

khususnya masyarakat Lampung 

c. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai 

bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan 

dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas 

Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Ganti Kerugian Terhadap Konsumen 

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk yang 

diperdagangkan dapat berupa pemberian ganti kerugian. Menurut ketentuan Pasal 

19 Ayat (1) UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
4
 

 

Ganti Kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha. Ganti 

kerugian menurut UUPK dapat berupa:
5
 

1. Pengembalian uang 

2. Penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya 

3. Perawatan kesehatan 

4. Pemberian santunan 

 

Dalam Praktik, gugatan ganti kerugian sering dibedakan atas kerugian materiil dan 

kerugian immateriil. Kerugian materiil meliputi kerugian yang secara nyata dialami 

dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, sebaliknya kerugian immateriil 

                                                           
4
 Wahyu Sasongko, Op.cit., hlm 112. 

5
 Wahyu Sasongko, Ibid. 
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meliputi kerugian yang bersifat tidak berwujud atau abstrak, seperti perasaan takut, 

perasaan sakit, kehormatan, harga diri, dan juga hilangnya kenikmatan hidup.
6
 

 

B. Tinjauan Perlindungan Konsumen 

1. Perlindungan Konsumen 

 

Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu 

diantaranya adalah perlindungan oleh hukum (protection by law). Pemahaman 

tentang arti dan konsep perlindungan hukum dirasakan semakin penting seiring 

dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK).
7
 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPK disebutkan bahwa: 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 

 

Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak 

dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika 

ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.
8
 

 

2. Pihak-Pihak Perlindungan Konsumen 

 

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pelaku Usaha 

 

                                                           
6
 Wahyu Sasongko, Ibid., hlm 113. 

7
 Wahyu Sasongko, Op.cit., hlm 29.  

8
 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm 5, e-

book, diakses pada tanggal 29 Juli 2015, Pukul 22:06 WIB. 
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Pengertian pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka (3) UUPK, yaitu yang 

berbunyi: 

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi”. 

 

 

Pasal 6 UUPK, bahwa hak pelaku usaha adalah: 

1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 

2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik 

3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen 

4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang 

diperdagangkan 

5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 

 

Kemudian, Pasal 7 UUPK bahwa kewajiban pelaku usaha adalah: 

1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan 

dan pemeliharaan 

3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 
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4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku 

5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan 

6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan 

7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian 

 

b. Konsumen 

 

Pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka (2) UUPK, yaitu yang 

berbunyi: 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

 

Pada Pasal 4 UUPK, bahwa hak konsumen adalah: 

1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi 

barang dan/atau jasa 

2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan 

3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa 
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4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang 

digunakan 

5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut 

6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 

7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 

8) hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya 

9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 

 

Kemudian, Pasal 5 UUPK dijelaskan bahwa kewajiban konsumen adalah: 

1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan 

2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 

3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 

4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 

patut 

 

C. Tinjauan Hukum Ketenagalistrikan 

1. Para Pihak dalam Ketenagalistrikan 

 

a. Konsumen 

 

Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 

ketenagalistrikan, dijelaskan bahwa: 
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“Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari 

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”. 

 

Adapun hak dan kewajiban konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: 

1) Konsumen berhak untuk: 

a) mendapat pelayanan yang baik 

b) mendapat   tenaga   listrik   secara   terus-menerus dengan mutu dan keandalan 

yang baik 

c) memperoleh  tenaga  listrik  yang  menjadi  haknya dengan harga  yang wajar 

d) mendapat  pelayanan  untuk  perbaikan  apabila  ada gangguan tenaga listrik  

e) mendapat  ganti  rugi  apabila  terjadi  pemadaman yang  diakibatkan  kesalahan  

dan/atau  kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga  

listrik  sesuai  syarat  yang  diatur  dalam perjanjian jual beli tenaga listrik 

 

2) Konsumen wajib: 

a) melaksanakan  pengamanan  terhadap  bahaya  yang mungkin timbul akibat 

pemanfaatan tenaga listrik 

b) menjaga    keamanan  instalasi  tenaga  listrik  milik konsumen 

c) memanfaatkan   tenaga   listrik   sesuai   dengan peruntukannya 

d) membayar tagihan pemakaian tenaga listrik  

e) menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan 

 

b. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

Pemegang izin usaha dalam hal ini yaitu PT PLN (Persero) yang melakukan 

kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Pasal 27 ayat (1) 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dijelaskan 

bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha 

penyediaan tenaga listrik berhak untuk: 

1) melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan 

2) melintasi  laut  baik  di  atas  maupun  di  bawah permukaan 

3) melintasi jalan umum dan jalan kereta api 

4) masuk  ke  tempat  umum  atau  perorangan  dan menggunakannya untuk 

sementara waktu 

5) menggunakan  tanah  dan  melintas  di  atas  atau  di bawah tanah 

6) melintas  di  atas  atau  di  bawah  bangunan  yang dibangun di atas atau di  

bawah tanah 

7) memotong   dan/atau   menebang   tanaman   yang menghalanginya 

 

Selanjutnya dalam Pasal 28 UU Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa pemegang izin 

usaha penyediaan tenaga listrik wajib: 

1) menyediakan  tenaga  listrik  yang  memenuhi  standar mutu dan keandalan yang 

berlaku 

2) memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  kepada konsumen dan 

masyarakat 

3) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan 

4) mengutamakan  produk dan potensi dalam negeri 

 

2. Pemadaman Listrik 
 

Pemadaman listrik adalah saat terhentinya pasokan aliran listrik ke pelanggan. Hal 

ini berarti suatu keadaan ketiadaan aliran listrik. Pemadaman listrik sering terjadi 
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tidak dengan pemberitahuan dan/atau dengan penjelasan apapun kepada pihak 

masyarakat, dimana masyarakat disini merupakan pihak pengguna listrik atau 

konsumen listrik.  

 

Secara umum pemadaman listrik dapat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
9
 

a. Pemadaman Terencana 

Pemadaman yang diakibatkan adanya kegiatan yang telah direncanakan oleh PLN 

yang mengharuskan terhentinya aliran listrik PLN ke Pelanggan. 

1) Penambahan peralatan jaringan. 

2) Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenence) pembangkit, penggantian 

kabel konduktor (rekonduktoring) transmisi 150 KV, jaringan dan gardu yang 

sudah dijadwalkan sebelumnya   dengan tujuan justru untuk menjaga keandalan 

agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal. 

  

b. Pemadaman Tidak Terencana (Gangguan) 

Adalah pemadaman akibat terjadinya gangguan yang tidak direncanakan, yaitu: 

1) Terganggunya suatu unit pembangkit: gangguan pada sistem pelumasan, sistem 

pendingin, generator, boiler pemanas air menjadi uap. 

2) Terganggunya jaringan / transmisi listrik: Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 

kV tersambar petir, terkena pohon roboh, tanah longsor, trafo meledak dan lain-

lain 

3) Terganggunya instalasi pelanggan karena hubung singkat, kerusakan alat-alat 

listrik yang dipakai atau beban lebih besar dari daya tersambung. 

 

                                                           
9
 http://www.pln.co.id/lampung/, diakses pada tanggal 5 September 2015, pukul 22:57 

WIB. 

http://www.pln.co.id/lampung/
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Pemadaman yang tidak direncanakan seperti ini memang tidak diberitahukan 

sebelumnya karena PLN sendiri baru mengetahui pada saat terjadinya gangguan. 

 

 

3. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung 

a. Sejarah PT PLN (Persero) Distribusi Lampung
10

 

Sebelum terbentuknya PT PLN (Persero) Wilayah Lampung, kelistrikan seluruh 

Provinsi Lampung dijalankan oleh Cabang Tanjung Karang dibawah koordinasi PT 

PLN (Persero) Wilayah IV. Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sektor 

Ketenagalistrikan maka PT PLN (Persero) Wilayah IV dirubah melalui Keputusan 

Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 114.K/010/DIR/2001 menjadi PT PLN (Persero) 

Unit Bisnis Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Lampung (UB 

SB2JL) pada 28 Mei 2001. Dalam Keputusan tersebut termuat rencana 

pembentukan Unit Bisnis tersendiri untuk Lampung & Bangka Belitung. 

 

Pada 1 Juni 2001 ditunjuklah Manager Wilayah Usaha Lampung yang bertugas 

mengelola dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengusahaan kelistrikan 

Provinsi Lampung. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direksi PT PLN (Persero) 

Nomor. 114.K/010/DIR/2001, GM PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL melalui 

Keputusan GM PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL No. 

011.K/471/GM.UB.SB2JL/2001 membentuk Tim Pemisahan Wilayah Kerja antara 

PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL dengan Wilayah Kerja Unit Bisnis Lampung 

& Bangka Belitung pada 16 Desember 2001. 

  

                                                           
10

 http://www.pln.co.id/lampung/, diakses pada tanggal 5 September 2015, pukul 22:57 

WIB. 

http://www.pln.co.id/lampung/
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Tujuan dibentuknya Unit Bisnis Lampung adalah untuk meningkatkan efisiensi 

pelayanan kepada pelanggan serta mengantisipasi perkembangan kelistrikan di 

Provinsi Lampung. Untuk mempercepat proses pembentukan unit bisnis ini, 3 

Januari 2002 dilaksanakan penandatanganan pelimpahan wewenang dan aset dari 

GM PT PLN (Persero) UB SB2JL kepada Manager PT PLN (Persero) Wilayah 

Usaha Lampung di Jalan Gatot Subroto No 30 Bandar Lampung. 

  

Wilayah kerja PT PLN (Persero) Wilayah Usaha Lampung meliputi Provinsi 

Lampung dengan unit pelaksana Cabang Tanjung Karang. Dalam 

perkembangannya PT PLN (Persero) Wilayah Usaha Lampung berubah nama 

menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Lampung yang ditetapkan melalui Keputusan 

Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 085.K/010/DIR/2002 tanggal 25 Juni 2002. 

  

PT PLN (Persero) Wilayah Lampung terus berbenah dan mengembangkan 

organisasinya melalui pemekaran unit – unit pelaksana baru. Cabang Tanjung 

Karang yang dahulu area kerjanya mencakup seluruh Provinsi Lampung kini 

dipecah menjadi 3 Cabang. Dengan tambahan dua cabang baru yakni Cabang Kota 

Bumi yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 

256.K/010/DIR/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Cabang Metro yang ditetapkan 

melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 257.K/010/DIR/2003 tanggal 

15 Oktober 2003. 

 

Dikarenakan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung tidak lagi mengelola 

pembangkit maka melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 

440.K/010/DIR/2012 tanggal 29 Agustus 2012 maka sejak 1 Januari 2013 PT PLN 

(Persero) Wilayah Lampung resmi berubah nama menjadi PT PLN (Persero) 
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Distribusi Lampung diikuti dengan perubahan nama PT PLN (Persero) Cabang 

Kotabumi, Metro & Tanjung Karang melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) 

Nomor. 530, 531 dan 532.K/010/DIR/2012, menjadi PT PLN (Persero) Area 

Kotabumi, Metro & Tanjung Karang. 

  

Dalam rangka meningkatkan keandalan sistem dan memperbaiki kualitas jaringan 

distribusi di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, maka dibentuklah 

PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi melalui Keputusan Direksi PT PLN 

(Persero) Nomor. 026.K/010/DIR/2013 tanggal 16 Januari 2013 dengan fungsi dan 

tugas pokok mengelola operasi sistem distribusi, Gardu Induk, Scada dan 

telekomunikasi di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Lampung secara 

efisien dan efektif guna menjamin mutu dan keandalan sistem pendistribusian 

tenaga listrik untuk mencapai kinerja unit. 

 

 

b. Visi dan Misi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung
11

 

 

Adapun visi dari PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, yaitu diakui sebagai 

perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan 

bertumpu pada potensi insani. 

  

Kemudian misi dari PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, yaitu: 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat 

                                                           
11

 http://www.pln.co.id/lampung/, diakses pada tanggal 5 September 2015, pukul 22:57 

WIB. 

http://www.pln.co.id/lampung/
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3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan 

 

 

c. Tugas dan Fungsi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung 

PT PLN (Persero) Distribusi Lampung bertugas dan berfungsi mengelola 

pendistribusian dan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan listrik di provinsi 

Lampung.
12

 

  

d. Sekilas Wilayah Usaha PT PLN (Persero) Distribusi Lampung 

Wilayah usaha PT PLN (Persero) Distribusi Lampung  dibagi menjadi beberapa 

Distribusi yakni :
13

 

1) PLN Area Tanjung Karang 

2) PLN Area Metro 

3) PLN Area Kotabumi 

  

1) Berikut ini adalah Rayon dibawah PLN Area Tanjung Karang : 

a) Rayon Karang melayani  Tanjung Karang Barat,  Tanjung Karang Pusat, 

Tanjung Karang Timur,  Kemiling 

 

b) Rayon Wayhalim melayani Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Kedaton, 

Tanjung Senang 

                                                           
12

 http://www.pln.co.id/lampung/, diakses pada tanggal 5 September 2015, pukul 22:57 

WIB. 
13

 http://www.pln.co.id/lampung/, diakses pada tanggal 5 September 2015, pukul 22:57 

WIB. 

http://www.pln.co.id/lampung/
http://www.pln.co.id/lampung/
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c) Rayon Teluk Betung melayani Padang Cermin, Punduh Pidada, 

Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Panjang, Teluk Betung Barat, Teluk 

Betung Selatan, Teluk Betung Utara 

 

d) Rayon Sutami melayani  Tanjung Bintang, Tanjungsari, Way Panji, Way 

Sulan, Waway Karya (1/2), Merbau Mataram (1/2) 

 

e) Rayon Natar melayani  Natar, Tegineneng, Jati Agung, Negeri Katon 

 

f) Rayon Sidomulyo melayani  Sidomulyo, Katibung, Penengahan, Merbau 

Mataram (1/2) 

 

g) Rayon Kalianda  melayani Bakauheni, Candipuro, Kalianda, Ketapang, 

Palas, Rajabasa, Sragi 

 

2) Berikut ini adalah Rayon dibawah PLN Area Metro : 

a) Rayon Kota Metro melayani Metro Barat, Metro Pusat (1/2), Metro Timur, 

Trimurjo, Batanghari, Batanghari Nuban, Metro Kibang, Pekalongan (1/2), 

Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik , Sukadana (1/2) 

 

b) Rayon Bandarjaya  melayani Bandar Mataram, Bandar Surabaya, 

Bangunrejo, Bekri, Bumi Nabung, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih (1/2), 

Selagai Lingga, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Way 

Seputih 

 

c) Rayon Pringsewu melayani  Adi Luwih, Ambarawa, Banyumas, Gading 

Rejo, Pagelaran, Pringsewu, Sukoharjo, Gedong Tataan, Kedondong, Way 

Lima 
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d) Rayon Kalirejo melayani  Anak Tuha, Kalirejo, Sendang Agung, Padang 

Ratu, Pubian 

 

e) Rayon Kota Agung melayani  Bulok, Kota Agung Barat, Kota Agung Pusat, 

Kota Agung Timur, Limau, Pematang Sawa, Wonosobo, Pardasuka 

 

f) Rayon Talang Padang melayani  Air Naningan, Bandar Negeri Semuong, 

Cukuh Balak, Gisting, Pugung, Pulau Panggung, Semaka, Sumberejo, 

Talang Padang, Ulubelu 

 

g) Rayon Rumbia melayani Rumbia, Seputih Agung, Seputih Banyak, Seputih 

Surabaya 

 

h) Rayon Sribawono melayani  Bandar Sribawono, Braja Slebah, Bumi 

Agung, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, 

Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Way Bungur, Way 

Jepara, Waway Karya (1/2) 

 

i) Rayon Sukadana melayani  Pekalongan (1/2), Raman Utara,  Sukadana, 

Punggur, Probolinggo, Gunung Sugih, Kota Gajah, Seputih Raman, Seputih 

Mataram 

 

3) Berikut ini adalah Rayon dibawah PLN Area Kotabumi : 

a) Rayon Bumi Abung melayani  Abung Barat, Abung Kunang, Abung 

Pekurun, Abung Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, 

Abung Timur, Abung Tinggi, Blambangan Pagar, Bunga Mayang, Hulu 

Sungai, Kotabumi Kota, Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara, Muara 
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Sungkai, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, 

Sungkai Utara, Negara Batin, Negeri Agung, Negeri Besar, Pakuan Ratu 

 

b) Rayon Menggala melayani Banjar Agung, Banjar Margo, Gedung Aji, 

Gedung Meneng, Menggala, Penawar Aji, Penawar Tama, Rawajitu 

Selatan, Rawa Jitu Timur, Rawa Pitu Mesuji, Mesuji Timur, Panca Jaya, 

Rawa Jitu Utara, Simpang Pematang, Tanjung Raya, Way Serdang Gunung 

Agung, Gunung Terang, Lambu Kibang, Pagar Dewa, Tulang Bawang 

Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumi Jajar, Way Kenanga 

 

c) Rayon Bukit Kemuning melayani  Bukit Kemuning, Tanjung Raja 

 

d) Rayon Blambangan Umpu melayani Bahuga, Banjit, Baradatu, Blambangan 

Umpu, Buay Bahuga, Bumi Agung, Gunung Labuhan, Kasui, Rebang 

Tangkas, Way Tuba 

 

e) Rayon Liwa melayani  Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Bengkunat, 

Bengkunat Belimbing, Gedung Surian, Karya Penggawa, Lemong, 

Ngambur, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Sekincau, Sukau, 

Sumber Jaya, Suoh, Way Krui, Way Saral, Way Tenong 

   

e. Data Statistik PT PLN (Distribusi) Lampung Tahun 2014
14

 

1) Jaringan dan Gardu Distribusi 

Panjang jaringan distribusi pada akhir tahun 2014 terdiri dari JTM 10.332,03 kms, 

bertambah 443,65 kms dari tahun sebelumnya sedangkan panjang JTR 13.356,70 

                                                           
14

 http://www.pln.co.id/lampung/, diakses pada tanggal 5 September 2015, pukul 22:57 

WIB. 

http://www.pln.co.id/lampung/
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kms, bertambah 716,49 kms dari tahun 2013. Jumlah gardu distribusi pada akhir 

tahun 2014 bertambah sebanyak 610 unit menjadi 8.719 unit, dengan kapasitas 

terpasang meningkat 47.79 MVA dari tahun sebelumnya menjadi 1020.83 MVA. 

  

2) Jumlah Pelanggan 

Pada akhir tahun 2014, jumlah pelanggan total adalah 1.637.824 pelanggan 

bertambah  6,58% dari tahun sebelumnya dimana 95,54% terdiri dari kelompok 

pelanggan Rumah Tangga, 0,03%  pelanggan Industri, 2,15%  pelanggan Bisnis 

dan 2,28% pelanggan lainnya (Sosial, Publik dan Curah). 

  

3) Daya Tersambung 

Pada akhir tahun 2014, jumlah total daya tersambung adalah 2.063,8 MVA 

bertambah  17,28% dari tahun sebelumnya dimana  66,44% terdiri dari kelompok 

pelanggan Rumah Tangga,  16,38%  pelanggan Industri, 11,62% pelanggan Bisnis 

dan 5,56% pelanggan lainnya (Sosial, Gedung Pemerintah dan PJU). 

  

4) Penjualan Tenaga Listrik 

Jumlah penjualan energi listrik pada tahun 2014 sebesar 3.392 GWh naik 6,62% 

dari tahun sebelumnya. Kelompok pelanggan Rumah Tangga mengkonsumsi 61%, 

Industri 20,91%, Bisnis 11%  dan pelanggan lainnya (Sosial, Gedung Publik dan 

Curah) 7,09%. Pendapatan dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp 2.774.641 Juta 

Rupiah, meningkat sebesar 18,86% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut sebesar 

48,93% berasal dari pelanggan Rumah Tangga, 17,35% pelanggan bisnis, 24,82% 

pelanggan industri dan  8,9% pelanggan lainnya (Sosial, Gedung Pemerintah dan 

PJU). Adapun selama tahun 2014, susut energi sebesar 13,57%. 
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5) Rasio Elektrifikasi 

Provinsi Lampung dengan jumlah kepala keluarga  2.015.877 KK dan jumlah 

pelanggan Rumah Tangga 1.477.068 pelanggan, maka rasio elektrifikasi PLN 

Wilayah Lampung tahun 2014 adalah sebesar 73,27 %. Rasio elektifikasi Distribusi 

Lampung meningkat 0,6% dari tahun sebelumnya. 

  

 

6) Sumber Daya Manusia 

Jumlah Pegawai PLN Distribusi Lampung sampai akhir tahun 2014 sebanyak 660 

orang, dengan tingkat produktivitas pegawai pada tahun 2014 mencapai 2.481 

Pelanggan/ Pegawai. 

 

D. Tinjauan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) 

1. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) 

Menurut Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan 

Perwakilan Kelompok, bahwa: 

“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”.  

 

Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu prosedur beracara dalam proses 

perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian, 

yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang untuk 

bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat 
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itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan 

orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.
15

 

 

Gugatan perwakilan kelompok pertama sekali lahir di Amerika Serikat, di dalam 

U.S. Federal Rule of Civil Procedure (1983), kemudian dalam Pasal 23 Federal 

Rule (1966). Gugatan perwakilan kelompok berupa gugatan perdata yang diajukan 

sejumlah orang sebagai perwakilan mewakili kepentingan mereka, sekaligus 

mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya sebagai korban.
16

 

 

Gugatan perwakilan kelompok (class action) yang dibahas disini ialah plaintiff 

class action, yaitu gugatan yang diajukan oleh wakil kelas sebagai penggugat yang 

mewakili dirinya sendiri maupun untuk mewakili kepentingan anggota kelas yang 

berjumlah banyak.
17

 

 

Berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata biasa, dimana kuasa yang menghadap 

persidangan harus mempunyai surat kuasa khusus, maka dalam perkara perdata 

yang diajukan ke pengadilan melalui gugatan perwakilan kelompok, wakil 

kelompok tidak disyaratkan harus dengan kuasa dari anggota kelompok.
18

 

 

2. Unsur-Unsur Gugatan Perwakilan Kelompok  

Unsur-Unsur yang harus dipenuhi dalam menegakkan penerapan kesamaan dalam 

sistem class action, yaitu sebagai berikut:
19

 

                                                           
15

 Susanti Adi Nugroho, Class Action & Perbandinganya Dengan Negara Lain, Jakarta, 

Kencana, 2010, hlm 7. 
16

 Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung, PT Citra 

Aditya Bakti, 2002, hlm 25. 
17

 Susanti Adi Nugroho, Op.cit., hlm 335. 
18

 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung, PT Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm 40. 
19

 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 143. 
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a. Wakil Kelompok (Class Representative) 

Bertindak mengambil inisiatif sebagai penggugat mengajukan gugatan untuk dan 

atas nama diri sendiri serta sekaligus untuk dan atas nama seluruh anggota 

kelompok yang jumlahnya banyak. Wakil kelompok yang bertindak mengambil 

inisiatif. 

b. Anggota Kelompok (Class Members) 

Diwakili oleh wakil kelompok tanpa memerlukan surat kuasa dari mereka, dengan 

hak option out (opt out) yaitu menyatakan keluar sebagai anggota kelompok, 

dengan syarat: 

1) jumlah anggota harus banyak (numerous members) 

2) sedemikian banyaknya, sehingga penyelesaian perkara tidak efektif dan efisien 

ditempuh melalui gugatan kumulasi (gugatan biasa) 

3) Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok Mengalami Permasalahan yang sama 

Permasalahan tersebut adalah: 

a) fakta dan dasar hukum yang sama 

b) tuntutan penyelesaian dan ganti rugi yang sama 

 

 

3. Syarat Formil Gugatan Perwakilan Kelompok  

 

Syarat formil yang merupakan condition sine qua non (tanpa adanya syarat itu, 

akibat tersebut tidak akan timbul) mengajukan class action yang digariskan 

PERMA No.1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:
20

 

 

 

                                                           
20

 Ibid., hlm 145. 
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a. Ada Kelompok 

Yang membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau kelas 

menurut hukum, terdiri dari sekian banyak perorangan (individu). Keberadaan 

kelompok terdiri dari dua komponen. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan 

Pasal 2 huruf (a) dan (c) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan 

Perwakilan Kelompok: 

1) Perwakilan Kelompok (class representative) 

2) Anggota Kelompok (class members) 

b. Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum 

Syarat yang kedua yang digariskan dalam Pasal 1 huruf a adalah kesamaan. Asas 

kesamaan menurut pasal tersebut adalah kesamaan fakta atau dasar hukum: 

1) Di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok terdapat kesamaan fakta 

atau dasar hukum yang digunakan dalam gugatan 

2) Kesamaan fakta atau dasar hukum itu bersifat substansial 

 

c. Kesamaan Jenis Tuntutan 

Syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta atau dasar hukum. Namun 

demikian, syarat kesamaan jenis tuntutan secara implisit disebut dalam Pasal 1 

huruf b PERMA No.1 Tahun 2002 yang berbunyi: 

“Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang 

mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak 

jumlahnya”. 

 

 

 

4. Tujuan dan Manfaat Gugatan Class Action 

 

Tujuan gugatan class action dalam PERMA No.1 Tahun 2002 diatur dalam 

konsiderans, antara lain sebagai berikut: 
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a. Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan 

b. Mengefetifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang 

banyak 

 

Prosedur gugatan class action memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut:
21

 

a. Agar Proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (judicial 

economy) Tidaklah ekonomis bagi pengadilan jika harus melayani gugatan yang 

sejenis secara satu persatu.  

b. Memberikan akses pada keadilan (access to justice), dan mengurangi hambatan-

hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah 

untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Melalui gugatan ini  mereka yang 

menderita kerugian menggabungkan diri bersama-sama anggota kelas yang lain 

dalam satu gugatan perwakilan kelompok.  

c. Mengubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka 

yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas.  

d. Penerapan gugatan perwakilan kelompok ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam kekuasaan kehakiman yaitu UU No.4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan.  

e. Mencegah pengulangan proses perkara yang dapat berakibat putusan yang 

berbeda atau tidak konsisten antara pengadilan atau majelis hakim yang satu 

dengan majelis yang lain, jika tuntutan tersebut diajukan secara individual. 

 

 

 

                                                           
21

 Susanti Adi Nugroho, Op.cit., hlm 33.  
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5. Formulasi Gugatan Class Action 
 

Mengenai formulasi gugatan, merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 

PERMA No.1 Tahun 2002. Menurut kalimat pertama Pasal 3 dikatakan, 

persyaratan-persyaratan formal gugatan: 

a. Tetap tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, dalam 

hal ini HIR dan RBG 

b. Namun harus juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 PERMA. 

Penerapan yang seperti itu secara umum ditegaskan juga dalam Pasal 10, yang 

berbunyi: 

“Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata 

teteap berlaku, di samping ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini”. 

 

Sehubungan dengan itu, ada dua sisi formulasi gugatan yang perlu diperhatikan 

agar gugatan yang diajukan tidak cacat formil:
22

 

a. Persyaratan Umum Berdasarkan Hukum Acara 

Adapun persyaratan umum berdasarkan hukum acara, yaitu: 

1) Mencantumkan dan mengalamatkan gugatan berdasarkan kempetensi relatif  

sesuai dengan sistem dan patokan yang digariskan Pasal 118 HIR 

2) Mencantumkan tanggal pada gugatan meskipun pencantuman itu tidak diatur 

secara tegas, namun dalam praktik peradilan telah dianggap sebagai salah satu 

syarat formulasi gugatan, meskipun syaratnya tidak imperatif.  

3) Gugatan ditandatangani penggugat atau kuasanya: 

a) Tanda tangan ditulis dengan tangan sendiri, berupa inisial nama 

penandatangan 

                                                           
22

 Ibid. 
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b) Boleh berbentuk cap jempol, apabila penggugat tidak pandai menulis 

4) Menyebut identitas para pihak yang terdiri minimal seperti yang diatur Pasal 118 

ayat (1) HIR: 

a) Nama lengkap dan alias (jika ada) 

b) Alamat tempat tinggal 

Apabila alamat dan tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dapat dipedomani 

cara perumusan yang digariskan Pasal 390 ayat (3) HIR. 

5) Mencantumkan fundamentum petendi yang terdiri dari: 

a) Dasar hukum gugatan (rechtelijke gronds) 

b) Dasar fakta gugatan (feitelijke gronds) 

6) Memuat petitum gugatan: 

a) Bisa berbentuk deskripsi 

b) Boleh juga berbentuk alternatif atau subsidiary yang masing-masing 

dideskripsi atau berbentuk subsidair. 

 

b. Persyaratan khusus berdasarkan Pasal 3 PERMA 

1) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok 

2) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebut nama 

anggota kelompok satu per satu 

3) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan 

kewajiban melakukan pemberitahuan 

4) Posita (dasar gugatan) dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun 

anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi 

dikemukakan secara jelas dan rinci 

5) Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau subkelompok 
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6) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi 

 

 

6. Pemberitahuan Kepada Anggota Kelompok 

 

Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan 

Kelompok, yaitu: 

“Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media 

cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan 

atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok 

yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan 

hakim”.  

 

 

Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut:
23

 

 

a. Cara Pemberitahuan 

1) Pemberitahuan Dilakukan Wakil Kelompok 

2) Menurut Pasal 8 ayat (1) pemberitahuan kepada anggota kelompok harus 

memenuhi ketentuan: 

a) Pemberitahuan dilakukan penggugat atau para penggugat sebagai wakil 

kelompok 

b) Disampaikan kepada seluruh anggota kelompok 

c) Cara pemberitahuan yang harus ditaati menurut Pasal 1 huruf e, melalui 

berbagai cara yang mudah dijangkau anggota kelompok. Tidak dibenarkan 

cara pemberitahuan yang sulit dijangkau anggota kelompok 

3) Cara Pemberitahuan 

Tentang cara pemberitahuan sesuai dengan prinsip mudah dijangkau anggota 

kelompok, diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal ini membuka berbagai alternatif 

yang dianggap efektif dan efisien, yang terdiri dari: 

                                                           
23

 Ibid., hlm 161.  
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a) Melalui media cetak dan/atau elektronik 

b) Melalui kantor pemerintah, seperti: 

1. kecamatan 

2. kelurahan 

3. desa 

c) Secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan dengan syarat: 

1. sepanjang anggota kelompok dapat diidentifikasi 

2. ada persetujuan hakim tentang itu 

4) Kewajiban Pemberitahuan 

 

Menurut Pasal 7 ayat (2), pemberitahuan kepada anggota kelompok bersifat 

imperatif, karena di dalamnya tercantum kata wajib. Kewajiban melaksanakan 

pemberitahuan, digantungkan pada tahap proses pemeriksaan perkara. 

 

a) Pada tahap gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah 

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), pada tahap proses pemeriksaan awal persidangan, 

hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan class action 

sesuai dengan syarat yang digariskan Pasal 2. Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) 

mengatakan, apabila menurut penilaian dan pertimbangan hakim: 

1. gugatan perwakilan kelompok yang diajukan adalah sah 

2. keabsahan itu harus dituangkan dalam bentuk penetapan 

3. bersamaan dengan itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usul model 

pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim 

 

Keabsahan gugatan class action yang dituangkan dalam penetapan itu yang wajib 

diberitahukan penggugat (wakil kelompok) kepada anggota kelompok. Tujuannya 
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agar mereka mengetahui tentang adanya pengajuan gugatan perwakilan kelompok, 

dan apa yang diajukan itu telah dinyatakan sah oleh hakim. Dan sekaligus 

pemberitahuan itu berkaitan dengan hak anggota kelompok menyatakan keluar atau 

opt out dari keanggotaan kelompok. 

 

b) Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi 

Tahap proses lain yang mewajibkan wakil kelompok melaksanakan pemberitahuan, 

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b PERMA, yang menjelaskan: 

1. apabila gugatan perwakilan kelompok dikabulkan 

2. wajib disampaikan pemberitahuan kepada anggota kelompok dalam rangka 

penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi 

a. Isi Pemberitahuan 

 

Mengenai isi pemberitahuan diatur dalam Pasal 7 ayat (4) PERMA. Menurut pasal 

ini, pemberitahuan memuat hal-hal berikut: 

1) Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil 

kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat 

2) Penjelasan singkat tentang kasus 

3) Penjelasan tentang pendefenisian kelompok 

4) Penjelasan dari implikasi keturut-sertaan sebagai anggota kelompok 

5) Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam 

defenisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok 

6) Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan 

keluar dapat diajukan ke pengadilan 

7) Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar 
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8) Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang 

tersedia bagi penyediaan informasi tambahan 

9) Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana 

diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung  

10) Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan 

 

 

7. Pernyataan Keluar 

Pernyataan keluar dari anggota kelompok diatur dalam Pasal 8 PERMA. Sedangkan 

pengertiannya dikemukakan dalam Pasal 1 huruf f yang berbunyi: 

“Pernyataan keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani 

dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota 

kelompok”. 

 

 

Dari ketentuan itu dapat dikemukakan beberapa hal mengenai penerapan 

pernyataan keluar dari kelompok:
24

 

a. bentuknya tertulis (in writing), tidak dibenarkan berbentuk lisan (oral) 

b. pernyataan ditandatangani oleh pembuat 

c. pernyataan ditujukan kepada pengadilan dan/atau kepada pihak penggugat 

 

PERMA menyebut dalam penulisan istilah pernyataan keluar dengan option out 

atau opt out. 

a. Cara Pemberitahuan Pernyataan Keluar 

 

Salah satu isi pemberitahuan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e adalah 

penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok keluar dari kelompok. 

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 ayat (1) mengatur tata caranya: 
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1) dilakukan dalam batas waktu yang disebut dalam pengumuman 

2) apabila lewat dari waktu itu, pernyataan keluar tidak sah 

3) pernyataan dituangkan dalam bentuk formulir yang dilampirkan dalam PERMA 

4) dapat diisi dan ditandatangani sendiri oleh anggota kelompok atau kuasanya 

5) supaya pernyataan keluar tidak salah sasaran, harus ditujukan kepada pengadilan 

dan/atau penggugat 

 

b. Akibat Hukum Pernyataan Keluar 

Akibat hukum atas pernyataan keluar diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: 

“Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan 

kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan 

kelompok”. 

 

 

Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan akibat hukum yang timbul dari 

pernyataan keluar: 

1) kepada anggota kelompok tersebut, tidak mengikat putusan yang dijatuhkan 

2) dengan demikian tidak berhak mendapat manfaat dari putusan tersebut 

 

 

8. Putusan Hakim 

 

Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa: 

 

“Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti 

rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, 

mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh 

oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya 

kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi”. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

Perjanjian jual beli tenaga listrik 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

 

Terdapat hubungan hukum antara produsen yaitu PT PLN (Persero) Distribusi 

Lampung dan konsumen yaitu masyarakat Lampung yang didasarkan pada 

perjanjian jual beli tenaga listrik dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan 

kewajiban. 

 

PRODUSEN 

PT PLN (Persero) 

Distribusi Lampung 

KONSUMEN 

Masyarakat 

Lampung 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Dilaksanakan Sesuai Dengan 

Perjanjian 

Hak Dilanggar Sementara 

Kewajibannya Dijalankan 

PERLINDUNGAN HUKUM 

MENUNTUT GANTI RUGI 

Melalui 

 Gugatan Perwakilan 

Kelompok (Class Action) 
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PLN berkewajiban untuk pengadaan penyediaan tenaga listrik dan konsumen 

berkewajiban untuk membayar biaya atas pengadaan tenaga listrik tersebut. 

Kemudian sebaliknya, PLN berhak mendapatkan pembayaran atas penyediaan 

tenaga listrik dan konsumen berhak mendapatkan aliran tenaga listrik yang cukup, 

kualitas yang baik, pelayanan yang baik serta khususnya mendapat ganti rugi atas 

kesalahan dan/atau kelalaian dari PLN. 

 

Dalam kasus pemadaman listrik yang terjadi pada tahun 2009, konsumen merasa 

tidak mendapatkan aliran tenaga listrik yang cukup dan baik sedangkan mereka 

telah melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini 

hak konsumen telah dilanggar sementara kewajiban telah dijalankan sehingga 

menimbulkan kerugian konsumen. Kemudian, untuk keadaan ini konsumen 

mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu hak untuk menuntut ganti kerugian. 

 

Hak konsumen atas ganti kerugian tersebut membuat konsumen mengambil 

langkah untuk menggugat PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dalam menuntut 

ganti kerugian. Dalam hal ini, konsumen listrik Lampung melakukan tuntutan ganti 

kerugian melalui gugatan perwakilan kelompok (class action).  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui 

proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah 

dikumpulkan dan diolah.
25

 

 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam 

gejala yang bersangkutan.
26

 

 

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 

 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif-terapan. Penelitian hukum normatif-terapan adalah penelitian 

                                                           
25

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 1. 
26

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm 32. 
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hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

(kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action 

tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara 

in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum 

normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.
27

 

 

Implementasi tersebut pada kasus perlindungan konsumen yaitu tuntutan ganti 

kerugian konsumen listrik melalui gugatan perwakilan kelompok (Class Action) 

berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan 

Kelompok. 

 

 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang 

ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
28

 Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemaparan mengenai tuntutan ganti kerugian 

konsumen listrik melalui gugatan perwakilan kelompok (class action). 

 

 

 

 

                                                           
27

 Ibid., hlm 134. 
28

 Ibid., hlm 50. 
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B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah studi kasus hukum dengan tipe 

studi kasus putusan pengadilan (judicial case study), yaitu penerapan hukum 

normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, 

namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian 

melalui pengadilan.
29

  

 

 

C. Data dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari:
30

 

 

1. Bahan hukum primer (primary law material), sumbernya perundang-undangan, 

naskah kontrak, dokumen hukum, dan arsip hukum, yaitu: 

a. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

b. Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 

c. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan 

Perwakilan Kelompok 

d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.33 Tahun 2014 

Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan 

Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN 

e. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 111/Pdt.G/2009/PN.TK 

Tentang Perkara Gugatan Perwakilan (Class Action) 

2. Bahan hukum sekunder (secondary law material), sumbernya adalah buku 

literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan 

hukum media cetak atau media elektronik 

                                                           
29

 Ibid., hlm 68. 
30

 Ibid., hlm 67. 
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D. Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan tuntutan ganti 

kerugian konsumen listrik melalui gugatan perwakilan kelompok (class action). 

2. Wawancara 

Kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari informan penelitian 

sebagai pendukung bahan hukum primer, yaitu dengan Bapak Hendri selaku 

Supervisor Bantuan Hukum dan Ibu Ardila selaku Asisten Analis Hukum pada 

PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, serta  dengan Bapak Dedi Mawardi 

selaku pimpinan Law Firm Mawardi & Partners.  

 

E. Pengolahan Data 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
31

 

 

1. Pemeriksaan Data (editing) 

 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi 

dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak 

berlebihan, dan tanpa kesalahan. 

2. Penandaan Data (coding) 

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran 

ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan 

                                                           
31

 Ibid., hlm 90. 
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tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta 

analisis data. 

3. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)  

Yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan 

diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah. 

 

 

F. Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif 

artinya melakukan penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang 

selanjutnya data tersebut diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

pembaca untuk memahami data yang tersaji.  
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen listrik dengan PT PLN 

(Persero), yaitu hubungan hukum kontraktual, yaitu hubungan yang 

langsung terjadi antara PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dengan 

konsumen listrik Lampung yang didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli 

Tenaga Listrik (SPJBTL) yang di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai 

hak dan kewajiban masing-masing pihak serta pertanggungjawaban 

kontraktual. 

 

2. Kasus pemadaman listrik pada tahun 2009 merupakan suatu bentuk 

wanprestasi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung atas kewajiban 

menyediakan aliran listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. 

Kemudian konsumen listrik menuntut suatu ganti kerugian melalui gugatan 

perwakilan kelompok (class action). Gugatan ini dimasukkan pada tahun 

2009 dan diputus pada tahun 2010 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

dengan Putusan No. 111/Pdt.G/2009/PN.TK. 
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Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 

111/Pdt.G/2009/PN.TK, bahwa gugatan class action dinyatakan tidak sah 

karena gugatan tersebut tidak memuat secara rinci dan spesifik setiap jenis 

pelanggan PLN. Putusan tersebut merupakan salah satu contoh sulitnya 

menuntut ganti kerugian PT PLN melalui gugatan perwakilan kelompok 

(class action). 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan bahwa: 

1. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dapat lebih mensosialisasikan 

pemberitahuan mengenai pemadaman listrik agar tidak menimbulkan 

kerugian di masyarakat 

2. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dapat lebih meningkatkan 

pelayanannya sebagai penyedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan 

kualitas yang baik sehingga tidak sering terjadi pemadaman listrik  

3. Penggugat sebaiknya lebih teliti, jelas dan rinci menguraikan kesamaan 

fakta maupun persyaratan dalam mengajukan gugatan menggunakan tata 

cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok (class action) sesuai dengan 

PERMA No.1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan, hal tersebut  

agar gugatan class action seperti ini dapat dinyatakan sah sehingga dapat 

efektif bagi para pencari keadilan khususnya konsumen yang dirugikan  

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Harahap, M. Yahya. 2012. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.  Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Harianto, Dedi. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang 

Menyesatkan. Bogor: Ghalia Indonesia. 

 

Kristiyanti,  Celina Tri Siwi. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

 

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti. 

 

Nugroho, Susanti Adi. 2010. Class Action & Perbandinganya Dengan Negara 

Lain. Jakarta:  Kencana. 

 

Prinst, Darwan. 2002. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata. 

Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 

 

Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan 

Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 

 

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu 

Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

 

Syahrani, Riduan. 2004. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti. 

 

 

Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang No.30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 

 

PERMA No.1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok 



66 

 

 

 

PERMEN No. 33 tahun 2014 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang 

Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT PLN 

 

E-book. Happy Susanto. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: 

Visimedia. 

 

http://www.pln.co.id/lampung/  

http://www.pln.co.id/lampung/

