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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari Kontrak Pinjam Pakai Kendaraan 

Perusahaan pada CV. Esti Rizki Konstruksi, maka dengan ini Penulis 

merangkum kesimpulan yang diantaranya adalah : 

1. Kontrak merupakan hal yang mengikat diantara para pihak yang melakukan 

sebuah perjanjian sehingga apa yang telah tertuang didalam kontrak tersebut 

telah menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

2. Kontrak pinjam pakai sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1740 

KUHPerdata yang salah satu inti pembahasan berupa tidak ada dipungut 

biaya melakukan pinjam pakai, apabila dikenakan biaya maka itu termasuk 

kedalam ranah sewa menyewa. 

3. Kontrak mesti memiliki tiga unsur dalam menunjang efektivitas dan hasil dari 

sebuah kontrak yang dibuat. Unsur-unsur tersebut diantaranya berupa unsur 

esensilia, naturalia dan aksedentalia, masing-masing diantaranya mempunya 

keterkaitan dan apabila tidak dibumbuhi dalam sebuah kontrak. 

4. Selain wajibnya membubuhi unsur-unsur yang berlaku dalam kontrak, tidak 

melupakan dari syarat sah sebuah perjanjian yang merupakan awal atau dasar 

yang paling bawah dalam membuat sebuah perikatan. Tanpa terpenuhinya 

sebuah syarat sah pernjian maka kontrak tersebut tidak akan berjalan dan 

tidak sah dimata hukum. 

5. Kontrak pinjam pakai kendaraan terlebih kendaraan perusahaan sebagai objek 

dari sebuah kontrak itu buat, maka wajib menyebutkan klausul dari Hal ini 
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untuk mengurangi perselisihan yang akan terjadi dikemudian hari. Tidak lupa 

untuk turut menganalisa berdasarkan asas-asas yang mesti terkandung 

didalam sebuah kontrak sehingga dapat mengingatkan Penulis untuk tetap 

berada didalam jalur yang sebagaimana mestinya. 

6. CV. Esti Rizki Kostruksi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

konstruksi kapal dan juga menwarkan jasa sehingga apa yang dibutuhkan oleh 

investor ataupun klien dibuat dengan sedemikian rupa sehingga dapat 

dipercayai dan bersaing dengan perusahaan lainnya. CV. Esti Rizki 

Konstruksi sudah memiliki bentuk dari etos kerja yang sudah baik sehingga 

dalam membuat sebuah formulir yang baik hanya memerlukan tambahan 

berupa kalusul-klausul penunjang dalam membuat sebuah kontrak yang baku 

dan akan diakui oleh hukum. 

7. Pihak perusahaan sangat terbuka dengan ide dan analisis dari Penulis pada 

saat pengajuan sebuah kontrak pinjam pakai akan diterapkan.  

8. Draft dari kontrak pinjam pakai yang Penulis buat telah berdasarkan hasil 

rangkuman berupa kritik dan saran yang penulis terima, terutama dari pihak 

perusahaan yang telah memberika fasilitas berupa tempat untuk melakukan 

kontrak pinjam pakai dan sebagainya. 

9. Implementasi yang dilakukan telah berjalan dengan lancar dan dapat diterima 

oleh pihak perusahan sehingga kontrak pinjam pakai tersebut menjadi sebuah 

prosedur baru di CV. Esti Rizki Konstruksi. 

10. Adanya pesan positif yang diterima oleh Penulis dalam penyampaian format 

kontrak pinjam pakai kendaraan perusahaan sehingga penjabaran daripada 
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hak dan kewajiban para pihak lebih transparan dan tidak adanya kesan untuk 

menutupi atau sembunyi-sembunyi. 

B. Saran 

Setelah Penulis menyelesaikan Program Kerja Praktik pada CV. Esti Rizki 

Konstruksi Penulis mengharapkan pada masa yang akan datang prosedur 

Kontrak Pinjam Pakai Kendaraan dikembangkan sesuai dengan perkembangan 

zaman yang ada, guna peningkatan efektivitas dan kegiatan kerja sehari-hari. 

Adapun saran-saran yang penulis rangkum selama pembuatan Laporan Kerja 

Praktek ini ialah : 

1. Memberikan informasi yang lengkap serta akurat terhadap pentingnya sebuah 

kontrak untuk mengikat para pihak dalam menjalankan sesuatu. 

2. Menyediakan sebuah format baku yang diakui oleh hukum yang berlaku di 

negara Indonesia, sehingga dapat meminimalisir sebuah resiko yang terjadi 

diluar daripadanya hal yang akan di pernjanjikan. 

3. Memberikan sebuah penyuluhan terhadap pentingnya penegakan syarat-

syarat diberlakukannya sebuah pernjian, sehingga kriteria yang ditetapkan 

mempunyai langkah dan prosedur yang jelas dan tidak terjadi sebuah bentuk 

asal-asalan pemilihan para pihak. 
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