
v 
 

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 

 
Fakultas Hukum 

Program Sarjana Ilmu Hukum 
Semester Ganjil 2019/2020 

 
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SCRAP 

 PADA PT. INLOGAM HIMALAYA 
 

Marco Lieonando 
NPM: 1651268 

 
ABSTRAK 

PT. Inlogam Himalaya adalah perusahaan yang menggeluti di bidang jual 
beli scrap yang pada dasarnya perusahaan ini mengumpulkan terlebih dahulu 
scrap tersebut dan akan di jual kepada para pembelinya. Kerja praktek ini 
dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat pada 
perusahaan tersebut yang masalah tersebut dapat menimbulkan masalah bagi 
perusahaan yang masalah ini bisa berakibat perusahaan mengalami kerugian. 
Selama penulis melakukan kerja praktek di PT.Inlogam Himalaya selama kurang 
lebih 3 bulan penulis menemukan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh 
PT.Inlogam Himalaya itu tidak menggunkan suatu surat perjanjian transaksi jual 
beli sehingga hal seperti ini sangat berpotensi bagi PT. Inlogam Himalaya bisa 
mengalami kerugian akibat transaksi tersebut. 

pada saat penulis melakukan kerja praktek penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara melihat langsung aktifitas yang dilakukan PT. 
Inlogam Himalaya baik operasional maupun kegiatan lainnya. Pengumpulan data 
yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data empiris, hal ini bertujuan agak 
penulis bisa langsung memberikan solusi dari permsalahan yang dihadapi oleh 
perusahaan. 

Untuk luaran proyek yang akan diterapkan penulis berupa suatu surat 
perjanjian transaksi jual beli antara PT. Inlogam Himalaya dan para pembelinya. 
Penulis membuat luaran proyek perjanjian transaksi jual beli ini bertujuan agar 
kedepannya PT. Inlogam Himalaya bisa terhindar dari kerugian yang ditimbulkan 
dari rekan bisnisnya atau pun perusahaan yang bermaksud ingin menipu PT. 
Inlohgam Himalaya. Adapun luaran proyek yang ditulis oleh penulis bersama PT. 
Inlogam Himalaya adalah pemenuhan kewajiban para pihak yang terkait dalam 
transaksi jual beli tersebut serta penulis memebuat perjanjian tersebut dalam 
perjanjian pada umumnya sehingga perusahaan dapat mudah mengerti isi 
perjanjian tersebut serta dapat memperbanyak sehingga apabila diperlukan dapat 
lagnsung digunakan. 
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