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BAB VII 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis bahwa seharusnya pihak 

pengurus di Toko Cream Bear membuat suatu perjanjian tertulis sebelum 

tenaga kerja memulai masa kerja mereka agar memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan meminimalisir 

permasalahan yang akan terjadi. 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dirancang oleh penulis 

terhadap karyawan di Toko Cream Bear ditinjau berdasarkan UU No. 13 

tahun 2003 telah diimplementasikan dalam masa kerja praktek penulis. 

Penerapan perjanjian kerja ini diharapkan dapat memberikan hubungan 

kerja yang baik antara para pihak sesuai dengan aspek hukum yang 

dituangkan ke dalam perjanjian kerja tersebut. 

Dengan adanya kepastian hukum berdasarkan perjanjian kerja 

tersebut diharapkan akan lebih mendorong agar visi dan misi dari Toko 

Cream Bear Cabang Batam ini akan tercapai. 

B. Saran 

Setelah melaksanakan kerja praktek selama beberapa bulan di Toko 

Cream Bear Batam, penulis ingin memberikan saran terkait dengan luaran 

proyek yang dirancang oleh penulis, antara lain: 

1. Kepada pihak pengusaha agar terus konsisten dalam menjalankan 

hubungan kerja dengan pekerja yang akan dipekerjakan di kemudian 
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hari dengan menggunakan perjanjian tertulis yang berguna bagi kedua 

belah pihak, dan agar pihak pengusaha dapat lebih mematuhi aturan 

hukum baik yang tercantum dalam perjanjian ataupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pihak pengusaha juga 

diharapkan untuk tidak mendiskriminasi karyawan dalam hal pemberian 

gaji, cuti, dan lain sebagainya. 

2. Kepada karyawan di Toko Cream Bear agar lebih semangat dalam 

menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian 

kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar hak-hak nya juga 

dapat diperoleh secara maksimal. 

3. Dengan adanya kerjasama dalam melaksanakan hal yang diwajibkan 

dan hak yang dapat diperoleh oleh pihak pengusaha dan karyawan akan 

mendapatkan manfaat awal yang ingin dicapai oleh penulis yaitu dapat 

meminimalisir terjadinya kesalahpahaman ataupun masalah-masalah 

hukum karena tidak adanya kepastian hukum sehingga hubungan 

kerjasama akan terjalin secara lancar dan baik. 
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