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ABSTRAK 

 
Perfect Shoes Care adalah perusahaan yang mengoperasikan bidang jasa 

yang membersihkan sepatu secara profesional terhadap sepatu yang sudah tidak 
layak dilihat, dipakai atau kotor. Bukan hanya sepatu tetapi dompet, tas, topi, 
koper dan lainnya yang sudah kotor ataupun ternodai dapat memakai jasa yang 
disediakan oleh Perfect Shoes Care. Selama penulis melaksanakan kerja praktek 
dengan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan di perusahaan Perfect Shoes Care, 
penulis mempunyai tujuan yang dimana penulis memberikan bantuan terkait 
kekurangan atau masalah yang dihadapi oleh Perfect Shoes Care terutama pada 
bidang hukum yang dimana Perfect Shoes Care melakukan kerjasama dengan 
pihak yang lainnya harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian tertulis mengenai 
hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang telah 
disepakati bersama agar tidak mengulangi dan menimbulkan masalah, oleh sebab 
itu penulis mengkaji permasalahan yang muncul sekarang maupun yang akan 
terjadi dikemudian hari terkait dengan perjanjian yang akan dikehendaki oleh para 
pihak. 

 
Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum 

secara empiris karena penulis meneliti secara langsung dan melakukan observasi 
ke lokasi untuk mencari, melakukan wawancara, mengumpulkan sekaligus 
menganalisa data dokumen agar dapat membantu penulis untuk membuat 
rancangan perjanjian yang akan diimplementasikan dalam perusahaan Perfect 
Shoes Care. Setelah rancangan perjanjian yang dihasilkan oleh penulis selesai, 
penulis memberikannya rancangan tersebut kepada pada pihak perusahaan dan 
pihak perusahaan menerima draft perjanjian tersebut untuk dipakai dikemudian 
hari sebagai salah satu prosedur dalam perusahaan untuk membentuk kerja sama. 
Perjanjian tertulis dapat memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan 
hukum kepada kedua belah pihak. Selain dari pada itu, para pihak dapat 
mengetahui hubungan hukum dalam kerjasam, kemudian apa hak dan kewajiban 
yang harus dipertanggungjawabkan bersama berdasarkan itikad yang baik agar 
dikemudian hari tidak ada pihak yang saling merugikan. 
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