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BAB VII 
PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Segala pembahasan dalam laporan kerja praktek sesuai dengan 

objek penenlitian penulis, yang telah dipaparkan bab-bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat kita angkat adalah : 

1. Untuk memastikan adanya kepastian hukum ketika kita 

melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain misalnya 

melakukan perjanjian jual-beli, distribusi, dan lain-lain. 

Tentunya kita membutuhkan sesuatu yang bisa memastikan 

bahwa kita mempunyai hal yang bisa melindungi kita secara 

hukum misalnya dalam pembuatan perjanjian distribusi antar 

Toko Tang’s Flour dengan mitra kerjanya yang pada awalnya 

tidak dilakukan oleh pihak Toko Tang’s Flour karena 

menggangap bahwa tidak akan terjadi sengketa karena mereka 

sambil percaya, ataupun tidak mengerti dalam pembuatan 

perjanjian distribusi merupakan tindakan yang salah karena kita 

tidak mengetahui hal-hal yang akan terjadi dimasa depan 

dengan itu kita memerlukan hal yang bisa membuat kita tetap 

aman atau nyaman ketika bertransaksi dengan pihak lain tidak 

terlepas dari misi Toko Tang’s Flour yang ingin semakin besar 

tentu akan sering melakukan perjanjian distribusi dengan mitra 

kerja masa yang akan datang sehingga diperlukan pembuatan 

perjanjian distribusi supaya bisa mendapatkan perlidungan 
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hukum ketika berhadapan dengan sengketa ataupun dapat 

mencegah timbulnya sengketa antar pihak 

2. Penulis telah menemuka solusi dari permasalahan Toko Tang’s 

Flour untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan 

hukum ketika berhadapan dengan sengketa dimana penulis 

membantu Toko Tang’s Flour dalam membuatkan draft 

perjanjian distribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang bisa digunakan oleh Toko Tang’s Flour untuk 

melakukan transaksi distribusi antara distributor dengan 

supplier pada masa yang akan datang. 

3. Hasil dari implementasi dari luaran proyek terkait dengan objek 

penelitian yang dibuat oleh penulis mendapatkan hasil positif 

dari Toko Tang’s Flour mengenai draft perjanjian jual beli dan 

distribusi, dan Toko Tang’s Flour akan terus 

mengimplementasikan perjanjian distribusi pada mitra kerja 

masa yang akan datang jika ada, guna untuk kenyamanan 

bertransaksi dan mendapat perlindungan hukum 

1.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Toko Tang’s Flour 

dilihat dari kegiatan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis adalah 

untuk lebih memerhatikan hal-hal yang berkaitan dibagian legal walaupun 

akan lebih mengeluarkan sedikit uang namun terlepas dari uang yang 

dikeluarkan Toko Tang’s Flour akan mendapatkan kenyamanan ketika 

bertransaksi dan lebih terjaga dimata hukum mengingat bukan hanya 
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perjanjian distribusi yang akan dibutuhkan Toko Tang’s Flour pada masa 

sekarang namun ada hal lain yang perlu diperhatikan Toko Tang’s Flour 

dibagian legal karena kenyamanan melakukan perbuatan hukum dengan 

pihak lain merupakan hal yang paling penting ketika kita melakukan 

usaha. 
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