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 Toko Cream Bear Batam merupakan suatu waralaba merek dagang yang 

awalnya didirikan pada tahun 2015 di Hongkong dengan desainer dari Taiwan. 

Toko Cream Bear merupakan toko yang menjual koleksi tas maupun boneka 

bernuansa lucu yang berdesain beruang sebagai merek dagang Toko Cream 

Bear Batam serta boneka kucing Sammao yang juga tidak kalah populer. Toko 

Cream Bear Batam telah memiliki lebih dari 200 toko di seluruh dunia yang 

meliputi Eropa, Rusia, Cina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. 

Dan Pada tahun 2018, Toko Cream Bear Batam pertama kali hadir di kota 

Batam, Indonesia. 

 Namun terdapat beberapa risiko yang dapat menyebabkan kerugian pada Toko 

Cream Bear Batam karena tidak adanya suatu perjanjian kerja yang dibuat 

secara tertulis antara badan usaha dengan tenaga kerja. Dalam hal ini, 

perjanjian kerja hanya dibuat secara lisan. Hal ini menarik minat penulis untuk 

melaksanakan Kerja Praktik yang dilaksanakan dari 28 Mei 2019 hingga 03 

Agustus 2019. 

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam melaksanakan Kerja 

Praktik ini seperti observasi, perancangan perjanjian kerja dan implementasi. 

Penulis telah merancang sebuah draft perjanjian baku dalam menjawab 

kebutuhan perusahaan akan peningkatan mutu layanan internal serta untuk 

mengurangi risiko human error dan risiko pengingkaran janji oleh para pihak. 

Rancangan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengurangi risiko timbulnya 

permasalahan antara pihak perusahaan dengan tenaga kerja.  

Dengan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

Toko Cream Bear telah mengalami peningkatan serta ada pengurangan risiko 

akan terjadinya sengketa yang kemungkinan timbul. 
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