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Berbagai Gugatan Perwakilan



• Pertama kali diajukan di Indonesia pada 1987 dalam kasus antara R.O. Tambunan v. Bentoel Remaja,  Perusah
aan  Iklan, dan  Radio  Swasta Niaga Prambors di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mendalilkan bahwa di
rinya mewakili seluruh generasi yang diracuni oleh iklan rokok;

• Kedua kalinya diajukan pada 1988 oleh Muchtar Pakpahan v.  Gubernur DKI  Jakarta dan  Kepala Kantor Wilay
ah Kesehatan  DKI  Jakarta dalam kasus epidemi demam berdarah dengue;

• Gugatan-gugatan ini ditolak dengan alasan: 1) Tidak ada kepentingan hukum; 2) masalah surat kuasa khusus; 
3) Belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan 4) Class Action dianut oleh negara ya
ng memiliki sistem hukum Anglo Saxon, bukan Eropa Kontinental seperti Indonesia;

• Setelah bertahun-tahun tanpa dasar hukum, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkama
h Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Perwakilan Kelompok (Class Action)



Hak Gugat Organisasi (Legal Standing)

• Pertama kali diajukan di Indonesia pada 1988 dalam perkara antara Yayasan Wahana Lingkunga
n Hidup Indonesia v. Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lin
gkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan PT. Indorayon Utama mengenai Amdal;

• Dalam gugatan ini Yayasan Walhi diterima sebagai subjek hukum dan menjadi preseden bagi p
erkara-perkara hak gugat organisasi lainnya;

• Dalam beberapa tahun terakhir LBH Jakarta mengajukan gugatan legal standing pula di kasus p
engangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, Reklamasi Teluk Jakarta, serta
Tim Asistensi Menkopolhukam;



Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)

• Pertama kali diajukan pada 2003 dalam perkara antara Dra. Nining Diah Maharita v. Presiden RI, 
dkk. dalam kasus divestasi PT Indosat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

• Hasilnya, gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Actio Popularis tidak diatur dalam hukum
Indonesia;

• Setahun setelahnya, LBH Jakarta menjadi kuasa hukum I. Sandyawan Sumardi v. Presiden RI, dkk. 
dalam kasus penelantaran ribuan buruh migran Indonesia karena deportasi di Nunukan. Gugata
n tapi ditolak dengan alasan pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir da
mpak deportasi, tapi secara formil gugatan diterima. Ada juga CLS Ujian Nasional yang menang
hingga Mahkamah Agung;

• Terakhir LBH Jakarta mewakili warga Jakarta dalam CLS pencemaran udara Jakarta melawan Presi
den RI, dkk. (7 pihak) yang masih bergulir hingga hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;





Gugatan Administratif

• LBH Jakarta (bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta) terakhir melakukan dalam gugatan reklam
asi Teluk Jakarta, di mana Sebagian dari nelayan di Teluk Jakarta mengajukan gugatan pembatala
n Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi (Pulau G, F, I, dan K), 
ketiganya dalam perkara yang berbeda-beda, juga pemberian hak pakai Pulau C dan D;

• Gugatan dimenangkan oleh PTUN Jakarta namun dikalahkan di Pengadilan Tinggi dan Mahkama
h Agung (Pulau G, F, I, dan K);

• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mencabut izin 13 pulau namun Pengembang melakuk
an perlawanan dengan mengajukan gugatan pembatalan atas pencabutan tersebut ke PTUN Jaka
rta;

• Nelayan kemudian kembali mengajukan gugatan intervensi dalam perkara tersebut namun ditola
k sejak di PTUN Jakarta dengan alasan tidak memiliki kedudukan hukum;





Hambatan-Hambatan



Hambatan, Dulu-Sekarang

Awal/Dulu:

• Suasana sosial-politik yang tidak mendukung (rezim Orde Baru) termasuk kondisi MA;

• Tidak adanya hukum acara yang jelas ketika gugatan diajukan;

• Tidak adanya keinginan politik yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup (terkait kenapa bisa munc
ul masalah dan digugat);

Saat ini:

• Hukum acara (masih kurang detail, kurang kuat, dan kurang berpihak pada lingkungan hidup);

• Perkara yang dimenangkan hanyalah perkara-perkara di mana Penggugat mengalami kerugian langsung;

• Aturan hukum yang saling bertentangan satu-sama lain;

• Hakim tidak memiliki perspektif lingkungan hidup meskipun sudah mendapatkan sertifikasi;

• Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019);

• Ketidakjelasan mekanisme eksekusi, sanksi apabila putusan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah, pengawa
san putusan oleh hakim;

• Inisiatif pemerintah untuk mengajukan gugatan kerusakan lingkungan hidup (Pasal 90 UUPPHL) terhitun
g minim;



Jaminan di Masa Depan?






