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Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap individu karena merupakan 
proses untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya demi mendorong 
masa depan bangsa yang lebih cerdas dan sejahtera. Konstitusi Indonesia, yaitu 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa 
seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak atas pendidikan dan negara 
berkewajiban memberikan pendidikan yang berkualitas kepadanya. Pada dewasa 
ini, pentingnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas semakin ditekankan, 
Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah orang Indonesia yang bersekolah di 
luar negeri karena menganggap kualitas dan sistem pendidikan di luar negeri jauh 
lebih baik daripada di Indonesia. Konsultan pendidikan internasional ada untuk 
membantu proses pengurusan bersekolah ke luar negeri. PT GLOBAL ONE 
NETWORK merupakan salah satu perusahaan jasa konsultasi yang terkenal di 
Kota Batam dan perusahaan tersebut sering kali menghadapi masalah yang 
berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap para kliennya. Oleh karena itu, 
timbul urgensi untuk merancang perjanjian jasa konsultasi, menimbang semakin 
banyak yang menggunakan jasa perusahaan konsultasi untuk mempermudah 
proses pengurusan bersekolah di luar negeri. Perancangan perjanjian tersebut 
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan konsultasi 
dan kliennya. 

Penelitian yang digunakan dalam laporan kerja praktek ini adalah 
penelitian terapan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan, menguji, 
kemudian mengevaluasi kemampuan perjanjian jasa konsultasi untuk 
menyelesaikan permasalahan teknis yang ada. Pengumpulan data untuk menyusun 
perjanjian ini dilaksanakan melalui wawancara, observasi, serta survei. Setelah 
pengumpulan data, tahapan perancangan yang akan dilalui adalah tahapan 
persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penilaian dan pelaporan. Perjanjian 
yang telah disusun diimplementasi dan diobservasi selama tiga minggu. 

Implementasi produk dari laporan kerja praktek ini berhasil memberikan 
perlindungan hukum kepada PT GLOBAL ONE NETWORK dan para kliennya 
dalam menjalin hubungan hukum. 
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