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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil laporan kerja praktek di PT. KING SHINING 

INDUSTRY dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mengikuti 

perkembangan ekonomi di Indonesia, semakin banyak perusahaan asing 

yang mulai berinvestasi di Indonesia, terutama di kota batam karena kota 

Batam merupakan kawasan Free Tradezone, sehingga menjadi pilihan 

unggulan bagi para investor. PT. KING SHINING INDUSTRY sebagai 

perusahaan asing yang baru didirikan telah mendatangkan tenaga kerja 

asing dengan tujuan untuk membimbing dan mengajari tenaga kerja di 

indonesia, karena sebuah suatu perusahaan baru tentu mereka sulit 

mendapatkan tenaga kerja yang paham dalam bidang kerja 

perusahaannya dan kondisi perusahaan juga masih dalam kondisi yang 

belum stabil, sehingga perusahaan asing perlu mendatangkan tenaga 

kerja asing yang ahli pada bidangnya untuk membimbing dan mengajari 

tenaga kerja indonesia supaya kondisi pekerjaan di perusahaan dapat 

berkembang. Untuk mendatangkan tenaga kerja asing, administrasi yang 

paling penting yaitu pengurusan izin kerja TKA sebagaimana yang telah 

diatur dalam hukum positif Indonesia. Proses pengurusan izin kerja TKA 

sekarang jauh lebih mudah daripada sebelumnya karena sekarang semua 

pengurusan dilakukan melalui sistem, dimulai dari permohonan RPTKA 

hingga permohonan KITAS. Meskipun semua proses melalui sistem, 

namun standar dokumen yang diperlukan dalam pengurusan izin kerja 
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tenaga kerja perlu disiapkan oleh perusahaan secara manual, dan 

pekerjaan utama penulis dalam melaksanakan kerja praktek tersebut 

adalah membuat standar dokumen pengurusan izin kerja tenaga kerja 

asing. 

 

 

B. Saran 

Setelah penulis melaksanakan Kerja Praktek, maka saran yang 

diberikan penulis kepada perusahaan yaitu selalu mematuhi peraturan 

hukum di Indonesia dan menguruskan izin kerja bagi setiap tenaga kerja 

asing yang kemari dan melengkapi semua administrasi yang diperlukan. 

Sebagai perusahaan asing yang bergerak di bidang industri, mempunyai 

banyak bagian yang berbeda, sehingga tenaga kerja asing yang 

didatangkan juga banyak, maka sebaiknya perusahaan menguruskan izin 

tenaga kerja TKA secara sendiri tanpa melalui jasa agent, karena dengan 

menguruskan sendiri, pihak perusahaan akan jelas dan paham dengan 

setiap dokumen yang dimiiliki oleh TKA dan jika ada pemeriksaan dari 

lembaga terkait perusahaan bisa menjelaskan dengan baik. Dengan 

mengurus sendiri, perusahaan juga bisa memantau masa berlaku izin 

TKA, kelengkapan administrasi TKA, dan lain sebaginya, dan tidak akan 

karena ketidaktahuan atau kelalaian yang menyebabkan administrasi 

TKA tidak lengkap dan melanggar peraturan keimigrasian atau peraturan 

tenaga kerja di Indonesia.  
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