
50 
Universitas Internasional Batam 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan Kerja Praktek di kantor Notaris Analis Wida 

Delima Pandjaitan, S.H., M.Kn., terdapat kesimpulan atas mengapa kontrak 

kerja di kantor tersebut sangat dibutuhkan, baik untuk pemberi kerja maupun 

pekerja atau karyawan. Sebab permasalahan yang timbul seperti karyawan 

yang sering tidak mematuhi peraturan di kantor yaitu terlambat masuk kerja, 

serta kasus pengunduran diri dengan semena-mena tanpa mengajukan surat 

pengunduran diri serta melakukan take over kerja kepada karyawan baru 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, mengingat bahwa pentingnya sebuah 

pekerjaan untuk di take over demi kelancaran pengurusan terhadap dokumen 

di Notaris yang statusnya sedang proses maupun yang telah selesai. Take over 

kerja tidak hanya sekedar memberikan pekerjaan karyawan yang akan 

mengundurkan diri kepada karyawan baru yang akan menggantikan, tetapi 

juga menjelaskan jobdesc yang telah dilakukan salah satunya langkah-langkah 

mengajukan suatu permohonan kepada sebuah instansi serta persyaratan apa 

saja yang dibutuhkan, lalu bagaimana pengurusan tersebut dilakukan dan 

berapa lama waktu terhadap pengurusan dokumen tersebut, serta pekerjaan- 

pekerjaan lainnya. Selain kasus tersebut, juga timbul hal lain seperti 

pemenuhan upah kepada karyawan yang tidak sesuai dengan tanggalnya, hal 

ini terjadi berkelanjutan sehingga pihak karyawan merasa dirugikan sebab 

upah tersebut sangat berarti besar bagi karyawan yang memiliki tanggung 

jawab diluar itu.  
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Kesimpulan diatas yang Penulis paparkan telah Penulis rundingkan 

dengan pihak Notaris serta karyawan. Kontrak kerja yang Penulis berikan 

telah membantu para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, agar jika 

terjadi perselisihan di masa mendatang, perjanjian kontark kerja tersebut dapat 

digunakan sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut 

dan pihak Notaris dapat menggunakan kontrak kerja tersebut untuk 

kedepannya. 

7.2 Saran 

Setelah menyusun kesimpulan diatas, adapun saran yang Penulis 

berikan dilihat selama Penulis melakukan Kerja Praktek pada kantor tersebut. 

Penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak yaitu sebagai berikut: 

A. Untuk pihak Notaris: 

1. Membuat peraturan tidak hanya secara lisan tetapi juga secara tertulis 

dan terpampang jelas di dalam kantor, agar karyawan dapat melihat 

secara jelas tentang apa saja peraturan-peraturan yang ada pada kantor 

tersebut. 

2. Pihak Notaris mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan terhadap 

karyawan-karyawan yang bekerja pada kantor tersebut. 

B. Untuk pihak karyawan: 

1. Dapat mempertahankan kedisiplinan dalam bekerja baik di dalam 

kantor maupun diluar, serta mematuhi peraturan yang ada seperti tidak 

memakai sandal disaat bertugas diluar kantor. 
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2. Jika terjadi kesalahan dari diri sendiri atau permasalahan dari luar yang 

menyebabkan suatu dokumen tidak dapat di proses, sebaiknya pihak 

Notaris diberi tahu demi keterbukaan yang baik dan pencarian solusi 

yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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