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formulasin a 

Akibat buk 

BABIV 


PENUTUP 


1. 	 Keslmpulan 

Dari hasil uraian pada bagian-bagian sebelumnya, maka saya 

memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. 	 Babwa bentuk perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. PINDAD 

Divisi Munisi adalah perjanjian kerja tertulis untuk waktu 

tertentu (dengan mengacu pada ketentuan pasal 1338 jo p~al 
1603 huruf e KUH Perdata), yang mana diharapkan dengl 

bentuk tertulis itu maka surat perjanjian kerja itu memiliki ni ai 

pembuktian yang kuat di mata hukum. 

Dalam prakteknya, sebelum membuat surat perjanjian 

tersebut, pekerja harus terlebih dahulu 1ulus dalam 

penerimaan yang meliputi seleksi di bidang administrasi, 

sele 

luI s 

tes akademik, lulus tes kesehatan, tes psikologi> tes men al 

ideologi kemudian membuat surat pemyataan 

pelldahulu dalam pembuatan perJanJlan kerja. 

dinyatakan lulu5 dari tes penerimaan pekerj a 

barulah perusahaan dan pekerja membuatlmenyetujui 

menandatangani surat perjanjian kerja yang 

sudah diteiapkan oleh pibak perusahaan. 

yang akan timbul (muncul) setelah kedua 
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menandatangani surat peIJal1Jlatl kerja tersebut maka timpul 

perikatan/hubungan hukum antara keduanya dimana kedua Pirak 

wajib menaati segala ketentuan yang adaftercantum dalam slfrat 

perjanjian kerja tersebut. 

b. 	 Bahwa keselamatan kerja merupakan pokok dalam melaksan~an 

perjanjian kerja, sebab hal tersebut mempengaruhi baik pek,l:ja 

itu sendiri maupun perusahaan yang bersangkutan, dan untuk itu 

pihak perusahaan sangat memperhatikan mengenai fa4tor 

keselamatan dan kesehatan kerja dari para pekerjanya. Mengi~at 
akan hal tersebut perusahaan telah mencantumkan segal a hal y~Jlg 

berkaitan dengan keselamatan kerja dalrun surnt perjanjian k~ja, 

antara lain mengenai resiko dari pekerjaan, fasilitas keselamJtan 

kerja yang disediakan oleh perusahaan, tanggung ja,*ab 

perusahaan sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja t'an 

diikutsertakannya seluruh pekerja dalam Program Jaminan So. is] 

i 

Tenaga Kerja (Jamsostek). Sehingga surat perjanjian kerja yang 

dibuat oleh perusahaan mengaeu pada ketentuan yang ada fda 

UU Keselamatan Ker:.ia Tahun 1970 sebagai und8ng-undatlg y811g 

mengatur masa.lah keselamatan kerja di Indonesia. Dituangkannya 

klausula-k1ausula keselamatan kelja di surat peJjanjian k~lja 
diharapkan mampu memberikan rasa tenang, nyaman dan ~lan 

i 

bagi pekerja yang baik .eeara langsung maupun tak 1ansr'B 
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dapat menimbulkan kegairahan dan meningkatkan produktiv tas 

unoang l\..eselsmatan l\..erJa HUlun l~ IV aapatterCapal seoao naf 

tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pi ak 

yang ada dalam perjanjian kelja tersebut. 

2. 	 Saran - saran 

Berpijak dari hasil penelitian selama disusurmya skripsi ini> s ya 

akan membcrikan saran-saran yang mudah-mudahan dapat bennanfaat 

pihak perusabaan maupun pekcrja. antara lain : 

a. 	 Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. PINDAD adalah perj311iian 

yang syarat dan isinya sudah ditentukan oleh pihak perusahaan 

tanpa mengikutsertakan pekerja, maka dari itu saya menyarankan 

agar sebaiknya perjanjial1 kerja dibuat bersama dengan pek~lja 

atau wakil pekerja dalam Serikat Pekerja telUtama mengJnai 

syarat-syarat, hnk dan kewajiban para pihak, sebab kedua bdl!1h 

pihak terikat dengan telah disepakatinya peljanjian kerja tersebut. 

b. 	 Dalam hal kaitan antara pel:iwliian ketja dengan faktor 

keselamatan kelja y811g diatur dalam UU Keselanlatan K~rj8 
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Tahun 1970, para pekerja senng menyimpangi ketentu n

ketentuan dalam perjanjian kerja yang telah ditandatangani ya 

bersama dcngan pjhak pemsahaan antafa lain dengan tj ak 

menaati aturan-aturan tentang keselamatan kerja yaitu den 

tidak menggunakan alat-alat keselamatan kerja yang discdia 

oleh perusahaan misalnya pada saat. mereka sedang melaku 

tugas mereka seperti tidak digunakannya peHndung t.elinga b gi 

mereka yang bekerja di bagian mesin yang bising dengan ala an 

mereka sudah terbiasa dengan situasi itu, padahal keadaan y ng 

demikian itu disadari atau tidak akan menimbulkan bahaya (on 

memgikan pekerja itu sendjri yang secara tak langsung juga a an 

memgikan pihak pemsahaan. Sehingga saya sarankan agar pi ak 

perusahaan mcngadakan pengawasan langsung ke temp at ke ja 

dan bila ditemukan ada pekerja yang melan~ maka wo'ib 

dikenai sanksi, karena melanggal' ketentuan da.lam perjanj an 

kerja yang telah disepakati. Selain itu perlu juga memberi an 

latihanlkursus dan pendidikan mengenai manfaat dan c a 

menggunakan alat-alat. keselamatan kerja sehingga fasili.as 

keselamatan ke~ja yang disediakan oleh pemsahaan da at 

dimnnfaatkan secara maksimal oleh pekerja dan juga memberi 

keuntungan bagi pemsahaan. 
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