
BAB IV 

PENUTUP  

 

1. Kesimpulan 

a. PT. TIKI JNE merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa pengiriman barang. Dalam bisnis jasa pengiriman barang 

masalah-masalah yang sering muncul adalah adanya kerusakan, 

keterlambatan, dan kehilangan barang. Peraturan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

yaitu pada pasal 7 ayat (7) mengatur tentang pemberian kompensasi dan 

ganti rugi. Tanggung jawab ganti kerugian juga diatur dalam pasal 19 ayat 

(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 

38 Tahun 2009 tentang Pos, yaitu pada pasal 28 dan31. Dalam SSP PT. 

TIKI JNE pun sudah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk 

mengganti kerugian atas kehilangan barang kiriman. Adanya kerugian 

akibat kehilangan barang kiriman menjadi tanggung gugat pelaku usaha 

(PT. TIKI JNE) untuk membayar ganti rugi sesuai dengan peraturan dan 

kesepakatan yang berlaku. Gugatan yang dapat diajukan konsumen 

berdasarkan  wanprestasi yaitu melanggar pasal 1234 BW. Selain itu juga 

dapat menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan 

pasal 1365 BW.   

b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui dua jalur. 

Pertama melalui jalur pengadilan, dan kedua melalui jalur diluar 
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pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui BPSK, 

penyelesaian secara damai dan penyelesaian melalui arbitrase, mediasi, 

atau konsiliasi. Dalam hal terjadi kasus kehilangan barang, para pihak 

lebih sering menyelesaikan secara damai. Besarnya ganti kerugian 

disesuaikan dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama. 

Penyelesaian secara damai dinilai lebih mudah, proses yang tidak berbelit-

belit dan tidak memerlukan waktu yang lama. 

 

2. Saran 

a. Di dalam hubungan kontraktual antara PT. TIKI JNE dengan 

konsumen, sebaiknya masing-masing pihak mempunyai itikad baik. 

Para pihak memberikan informasi yang jelas, terperinci dan jujur, 

sehingga dengan informasi yang diberikan masing-masing pihak, akan 

meminimalisir adanya sengketa apabila terjadi kerugian. Selain itu, 

para pihak seyogyanya mengikuti peraturan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos.  

b. PT. TIKI JNE selaku pihak pelaku usaha diharapkan lebih responsif 

atas komplain kehilangan barang  dari kosumen. Sehingga 

penyelesaian sengketa konsumen dapat segera diselesaikan dengan 

baik. Akan lebih baik apabila ada fasilitas semacam Customer Service 

yang menangani khusus masalah komplain dan klaim asuransi atas 

kehilangan barang, demi pelayanan yang lebih baik lagi. 
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