
BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan

Dalam suatu hubungan Industrial, pengusaha dan pekerja memiliki 

hubungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam suatu proses 

produksi barang dan/atau jasa. Eksistensi dari hubungan ini muncul dari suatu 

perjanjian kerja baik secara lisan maupun tertulis. Dalam terbentuknya 

perjanjian kerja, pernyataan kehendak dari masing - masing pihak merupakan 

hal yang sangatlah penting dalam pembuatan suatu perjanjian. Berdasarkan 

Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pernyataan 

kehendak dalam pembuatan perjanjian kerja ditandai dengan dibentuknya 

perjanjian kerja tertulis atau surat pengangkatan (untuk Perjanjian Kerja 

Lisan).  

Dalam hasil Kerja Praktik penulis di CV. Data Computer, penulis 

mengamati bahwa pengusaha (Pemilik CV. Data Computer) melakukan 

hubungan kerja dengan pekerjanya melalui hanya kesepakatan lisan tanpa 

memberikan surat pengangkatan. Perjanjian kerja lisan tanpa surat 

pengangkatan ini tentu menimbulkan salah satu permasalahan kerja yaitu 

ketidakjelasan status pekerja sehingga pekerja akan mendapat kesulitan untuk 

melakukan pembuktian terkait status pekerja apabila ada perselisihan kerja 

terjadi.  Selain permasalahan tersebut, penulis juga menemukan permasalahan 

kerja dari pelaksanaan perjanjian kerja lisan di CV. Data Computer yaitu tidak 
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diatur secara lengkap dan jelas kontrak kerja dalam kesepakatan lisan hal ini 

menimbulkan perselisihan kerja seperti waktu lembur dan upah lembur, tahap-

tahap yang diperlukan apabila pekerja ingin melakukan pengunduran diri, dan 

izin tidak bekerja  

Berdasarkan hal diatas, Penulis berkesimpulan bahwa perjanjian kerja lisan 

tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan pengusaha dan pekerja di CV. Data 

Computer secara menyeluruh terkait kontrak kerja. Oleh karena itu penulis 

merancang suatu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Perjanjian Kerja 

secara tertulis ini memberikan dampak  pada hubungan Industrial di CV. Data 

Computer sebagai berikut:  

1. Tercapainya Kepastian Hukum dari Pengusaha maupun pekerja di CV. 

Data Computer mengenai perjanjian kerja. 

2. Terciptanya ketertiban hukum dari pihak pengusaha maupun pekerja dalam 

pelaksanaan perjanjian kerja. 

3. Mencegah dan mengatasi konflik atau gangguan kepentingan yang timbul 

dalam perjanjian kerja.. 

B. Saran 

Setelah melakukan kerja praktik di CV. Data Computer, Penulis memiliki 

beberapa saran agar hubungan Industrial di CV. Data Computer dapat berjalan 

dengan tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yaitu : 
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1. Pengusaha (Pemilik CV. Data Computer) perlu konsisten dalam 

membentuk hubungan kerja terhadap pekerjanya dengan menerapkan 

perjanjian tertulis. 

2. Perlu dibuatnya peraturan perusahaan secara tertulis untuk mendukung 

pengaturan yang telah diatur dalam perjanjian kerja tertulis 

3. Dalam proses tercapainya kesepakatan kerja, pengusaha dan pekerja perlu 

membahas hak dan kewajiban dengan terbuka dan musyawarah sehingga 

dalam penyusunan perjanjian kerja terdapat asas keseimbangan. 
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