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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dibuat penulis setelah menjalani masa kerja praktek 

di PT Inlogam Himalaya yang mana kerja praktek tersebut dilakukan selama 

tiga bulan dari bulan juni hingga bulan agustus, setelah melakukan kerja 

praktek tersebut penulis ingin memberikan beberapa kesimpulan mengenai 

pentingnya suatu kontrak perjanjian kerjasama di PT Inlogam Himalaya dibuat 

yang mana kontrak perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan 

keamanan dalam melakukan hubungan kerjasama. berikut merupakan 

kesimpulan yang ingin ditambahkan penulis: 

1. Kurangnya pengetahuan hukum dalam melakukan kerjasama antara 

perusahaan terhadap supplier dari PT Inlogam Himalaya dan 

karena klien yang melakukan kerjasama merasa tidak ingin 

direpotkan dengan adanya kontrak perjanjian lisan tersebut 

sehingga dengan adanya kontrak perajanjian tersebut dianggap 

rumit; 

2. Kurangnya staff yang mengatur bagian legal sehingga perusahaan 

kurang memperhatikan  mengenai aturan-aturan hukum mengenai 

kontrak perjanjian kerjasama hal ini dapat menimbulkan kerugian 

dikemudian hari; 

3. Perusahaan terlalu memandang rendah suatu surat kontrak 

perjanjian yang mana apabila terjadi sengeketa dikemudian hari 

surat kontrak perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti 

yang kuat. 
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B. Saran 

Saran yang akan diberikan penulis berdasarkan hasil kerja praktek 

yang telah di lakukan oleh penulis, berikut ini merupakan saran dari penulis: 

1. Kepada Direktur PT Inlogam Himalaya, agar dapat menerapkan 

surat kontrak perjanjian kerjasama tersebut sebagai pedoman untuk 

melaksanakan atau melakukan kerjasama dengan perusahaan 

ataupun perorang agar terciptanya kepastian hukum dan keamanan 

dalam melakukan kerjasama; 

2. Kepada klien PT Inlogam Himalaya, surat kontrak perjanjian ini 

dibuat agar kedepannya dari pihak perusahaan maupun pihak klien 

PT Inlogam Himalaya apabila suatu saat timbul sengketa atau hal 

yang tidak diinginkan maka dengan surat ini dapat dijadikan 

sebagai alat bukti. 
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