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 Adapun tujuan dari dilaksanakannya Kerja Praktek ini ialah untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada PT. Biro 

Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Komersil Batam, adapun kesimpulan yang 

dapat penulis berikan demi mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan cara 

pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP). Perancangan tersebut merupakan 

luaran proyek sebagaimana tertuang dalam laporan hasil dari kerja praktek ini. 

Dari pengamatan yang dilakukan secara langung oleh penulis selama penulis 

melakukan kerja praktek, kurangnya sosialisasi terhadap karyawan di PT. Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Madya Komersil Batam atas Perjanjian Kerja 

Bersama yang mengatur segala hal terkait pengoperasian perusahaan tersebut 

mengakibatkan karyawan hanya mengetahui kewajiban yang harus mereka 

jalankan selama bekerja, tidak dengan hak-hak istimewa yang dapat mereka 

peroleh tanpa harus dikenakan pemotongan upah, dalam pengoperasian 

perusahaan tidak harus pekerja laki-laki saja, karena sudah adanya emansipasi 

wanita, tidak lagi ada perbedaan terhadap laki-laki maupun perempuan,  dalam 

segi apapun termasuk pekerjaan pekerjaan dan hal lainnya. Namun, sebagai 

pekerja, perempuan sangatlah rentan terhadap perampasan hak-hak sebagai 

pekerja. Sehingga, diperlukan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Secara 

global, hak-hak perempuan telah diatur dan juga diadopsi serta diberlakukan di 

masing-masing negara. Minimnya karyawan yang mengetahui isi dari perjanjian 

kerja bersama dikarenakan adanya kekhawatiran dari pihak perusahaan apabila 

tersebar luas ke luar Perusahaan oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab. 

Atas pertimbangan tersebut, penulis memberikan solusi dengan cara membuat 

rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berisi tentang pengajuan cuti 

serta isi dari kontrak kerja. 

 Luaran dari proyek ini merupakan Standar Operasional Prosedur dari 

Pengajuan Cuti dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sehingga adanya standar operasional 

prosedur ini, diharapkan mampu memberikan dampak-dampak positif terhadap 

kedua belah pihak. 
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