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Dari semua pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen-Pelaku Usaha Atas Hilangnya Kartu Chip FLEXI 

TRENDY” dapat diambil beberapa kesimpulan yang mejawab permasalahan yang 

dibahas penulis dalam skripsi ini, antara lain Konsumen dalam hal ini adalah pengguna 

kartu chip FLEXI TRENDY dalam hubungannya dengan pelaku usaha yang dalam hal ini 

adalah PT. TELKOM mempunyai hubungan sebagai konsumen dan pelaku usaha yang 

didalamnya dilindungi baik hak dan kewajibannya dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal adanya kehilangan kartu chip 

FLEXI TRENDY, konsumen mengalami kerugian dan atas hal tersebut terdapat 

perlindungan hukum atas kerugiannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga kepentingan konsumen masih 

terlindungi oleh karena secara tidak langsung antara konsumen dan pelaku usaha telah 

terjalin suatu kontrak atau perjanjian yang berasal dari jual-beli atas barang dan/atau jasa 

yang disediakan oleh pelaku usaha (FLEXI TRENDY). Hilangnya kartu chip FLEXI 

TRENDY konsumen tidak memutuskan hubungan konsumen dan pelaku usaha, karena 

adanya kewajiban pelayanan purna jual bagi konsumen oleh pelaku usaha sebagai 

jaminan kepentingan konsumen dan juga wujud itikad baik pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya. Dengan hilangnya kartu chip FLEXI TRENDY konsumen, maka 

konsumen juga kehilangan data-data didalam kartu chip tersebut akan tetapi konsumen 

dapat menuntut penggantian kartu kepada pelaku usaha ( PT. TELKOM ) dengan 

prosedur yang telah ditentukan dan disepakati. Atas hilangnya kartu chip FLEXI 
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TRENDY konsumen, konsumen dapat melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap 

pelaku usaha yakni PT. TELKOM. Tuntutan ganti kerugian tersebut sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, tuntutan ganti kerugian tersebut dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku 

usaha dengan terlebih dahulu melakukan pengaduan kepada Contact Center 147 sebagai 

pusat layanan melalui telepon atau dengan secara langsung datang ke plasa TELKOM 

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. TELKOM. Secara umum menurut 

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

dalam hal terjadi sengketa konsumen dan tidak ada bentuk kesepakatan antara konsumen 

dengan pelaku usaha, maka konsumen dapat melakukan upaya-upaya : penyelesaian 

sengketa melalui BPSK, melakukan gugatan secara langsung ke pengadilan, serta dapat 

melakukan gugatan perwakilan atau Class Action. 
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