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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari Rancangan Peraturan Perusahaan pada PT. 

Sukses Perkasa Mandiri, maka dengan ini Penulis merangkum kesimpulan 

dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek yang diantaranya adalah terdapat 

beberapa kekurangan yang kemudian hal tersebut diambil menjadi suatu 

rumusan masalah yang berikutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan 

sebagaimana semestinya agar perusahaan tempat kerja praktek ini 

diselenggarakan, dapat beroperasi seoptimal mungkin dan berjalan dengan 

menggunakan dasar hukum yang berlaku saat ini mengenai ketenagakerjaan.  

Setiap pihak yang terlibat akan diberikan perlindungan. Para pihak dapat 

menjalan kewajibanyan dan juga mendapatkan haknya sebagaimana seperti yang 

telah disepakati. Namun akan lebih dapat ditegaskan apabila hal tersebut 

dituangkan tidak hanya dengan lisan namun juga tertulis yang ditandatangani 

oleh para pihak serta menguraikan isi kontrak tersebut dengan berisikan pasal 

pasal yang dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi perselisihan atau 

pelanggaran antara pekerja dan perusahaan dikemudian hari . 

Maka dari itu, kesepakatan kerja harus dilakukan secara tertulis yang 

menyebutkan secara tegas mengenai hal yang harus dilakukan oleh pihak pekerja 

dan perusahaan, hal yang diterima oleh pihak pekerja dan perusahan, dan hal 

yang dilarang untuk dilakukan oleh pihak pekerja dan perusahaan. Bentuk dari 

kontrak ini berupa kesepakatan tertulis yang biasa digunakan pada umumnya 

serta tidak memberatkan pihak manapun yang terlibat. 
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Setelah proyek kesepakatan kerja tertulis tersebut diimplementasikan yang 

sebelumnya telah dilakukan analisa menggunakan dasar hukum yang berlaku 

serta teori teori yang ada, selanjutnya proyek tersebut diberikan ke pihak 

perusahaan tempat kerja praktek ini dilakukan serta pihak perusahaan yang 

menerima proyek tersebut memberikan feedback dari adanya hal ini. Feedback 

ini yang kemudian dapat dijadikan penilaian dari kegunaan dan manfaat yang 

didapat oleh perusahaan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, penulis melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama keluhan tentang cara menetapkan aturan perusahaan 

dengan mempekerjakan penulis dan pekerja serikat pekerja. Ini dapat dilihat dari 

serangkaian pertanyaan selama sesi tanya jawab, bahkan dengan kegiatan 

selanjutnya yang diminta oleh perusahaan sehubungan dengan pekerjaan itu. 

Adapun beberapa kesimpulan yang Penulis rangkum sebagai isi dari 

Laporan Kerja Praktek yang dibuat : 

1. Ketenagakerjaan adalah semua terkait dengan tenaga kerja pada periode 

sebelumnya, selama dan setelah waktu kerja. Lingkup pekerjaan adalah 

hubungan industri antara pemberi kerja dan karyawan dalam suatu 

perusahaan. 

2. Ketenagakerjaan itu sendiri berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 serta diikuti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan selaku hukum positif Indonesia. 

3. Perjanjian kerja harus mencakup unsur-unsur yang berlaku untuk partisipasi, 

tidak melupakan ketentuan hukum perjanjian sebagai awal atau dasar 
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terendah untuk membuat perjanjian. Tanpa mengajukan permintaan hukum, 

kontrak tidak akan aktif dan tidak sah di mata hukum.  

4. Proses implementasi telah berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil 

yang positif untuk kelangsungan perusahaan. 

5. PT. Sukses Perkasa Mandiri telah memberikan wadah, kesempatan dan waktu 

bagi Penulis dalam merealisasikan ilmu yang telah didapatkan semasa 

perkuliahan. 

B. Saran 

Proyek tersebut akan lebih berguna dan bermanfaat jika selanjutnya dapat 

diimplementasikan dan digunakan pada saat kontrak kerja antara karyawan dan 

perusahaan sedang dilaksanakan dan sebagai bentuk bahwa perusahan yang 

menerima proyek ini menggunakan analisa yang telah dilakukan oleh penulis 

mengenai kekurangan dan kelebihan yang didapatkan selama kerja praktek 

dilakukan.  
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