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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan kerja praktek penulis pada kantor Notaris dan PPAT 

Anly Cenggana, SH menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam pelaksanaan pengikatan kredit maupun pengikatan 

jaminan banyak hal-hal yang perlu diprediksikan sejak awal 

pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari atau 

mengantasipasi terjadinya kerugian dari salah satu pihak yang 

dapat menyebabkan timbulnya sengketa dikemudian hari. Oleh 

karena itu, dibutuhkan ilmu dan pengalaman serta persiapan yang 

matang bagi setiap karyawan dalam menguasai seluruh prosedur-

prosedur hukum sebelum melaksanakan suatu pengikatan yang 

diminta oleh para penghadap kepada kantor Notaris dan PPAT. 

2. Setelah dilakukannya implementasi luaran proyek dari kerja 

praktek ini, Kantor Notaris dan PPAT Anly Cenggana,SH 

merasakan perkembangan dari sebelumnnya. Pertama, para 

karyawan dapat lebih mudah memahami prosedur-prosedur yang 

seharusnya dijalankan dalam pekerjaan dibagian pengikatan 

jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa mesin industri. 

Selain itu, para rekanan bank yang merupakan klien di tempat 

kerja praktek penulis memberikan suatu kepercayaan bahwa 
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kantor dapat melindungi hak-hak setiap penghadap dan 

memastikan keamanan mereka dengan menyediakan 

perlindungan hukum sejak awal suatu pengikatan dilakukan. 

 

B. Saran 

Dari hasil kerja praktek penulis ini, terdapat beberapan saran yang 

dapat penulis sampaikan. Dengan adanya saran-saran dibawah ini penulis 

berharap dapat meningkatkan kinerja pada tempat kerja praktek penulis 

untuk dapat meningkatkan efektivitas dan manfaat dalam menjalankan 

segala kegiatan, yaitu : 

1.   Ketika melaksanakan segala kegiatan pada Kantor hendaknya 

disediakan suatu SOP baku yang dipegang oleh masing-masing 

karyawan sesuai bagiannya. SOP tersebut terus dijaga dan 

dipelihara akan tetap digunakan dan diterapkan sesuai tujuan 

awalnya. Hal tersebut dilakukan agar para karyawan tidak merasa 

kurang berpengetahuan dan menimbulkan kekeliruan atau lalai 

dalam menjalankan tugasnya. Mengingat kegiatan pada kantor 

notaris maupun PPAT memerlukan ketelitian dan kehati-hatian 

khusus dalam menjalanakan setiap tahapan-tahapan. 

2.  Terhadap setiap pekerjaan yang dijalankan dalam melakukan suatu 

pengikatan, disarankan untuk dipelajari secara seksama oleh 

karyawan sesuai dengan bagian masing-masing. Hal tersebut 

untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan dibutuhkan perubahan 

atau penambahan prosedur. Hal tersebut dilakukan agar akta-akta 
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maupun pengurusan segala dokumen oleh Kantor Notaris maupun 

PPAT dapat benar-benar menjaminkan perlindungan hukum dan 

perlindungan hak yang seharusnya kepada pihak yang 

membutuhkan.  
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