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Toko Tang’s Flour merupakan perusahaan perorangan yang didirikan oleh 

Hendri Tang pada 1 Juni 2016, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

distribusi khusus tepung dengan barang jualan utama merupakan tepung sagu dan 

tepung tapioka. Dalam perjalanan usaha Toko Tang’s Flour tidak terhindar dari 

perbuatan jual-beli antara Toko Tang’s Flour dengan pelanggan ataupun Toko 

Tang’s Flour dengan supplier pemasok barang ke Toko Tang’s Flour, dalam 

pelaksanaan laporan kerja praktek memiliki tujuan untuk memberikan output 

kepada perusahaan ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

timbul pada perusahaan yang diambil oleh penulis yang kemudian dapat 

dilaksanakan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sehingga bisa 

memajukan ataupun memberikan masukan kepada perusahaan terkait 

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang dituju oleh penulis.  

Permasalahan yang terjadi pada Toko Tang’s Flour merupakan 

permasalahan yang sudah ada sejak didirikannya yakni ketika Toko Tang’s Flour 

melakukan perjanjian jual-beli dengan supplier pemasoknya, permasalahan yang 

ditemukan oleh penulis pada Toko Tang’s Flour ada tidak adanya perjanjian 

kontrak distribusi yang mengikat antara Toko Tang’s Flour dengan supllier 

pemasoknya yang dimana hanya dilakukan sebatas lisan atau atas dasar sepakat 

yang tentunya dapat membahayakan pihak Toko Tang’s Flour ataupun mitranya 

ketika dalam menjalankan usahanya karena tidak diatur hak-hak dan kewajiban 

secara tertulis antara pihak Toko Tang’s Flour dengan mitra kerjanya  

Sehingga jika terjadi permasalahan pada Toko Tang’s Flour akan susah 

membuktikan keberadaan perjanjian jual-beli tersebut karena hanya dilakukan 

sebatas lisan, jadwal kerja praktek yang dilaksanakan oleh penulis dimulai dari 

bulan mei hingga akhir juli, dengan tahap-tahap pelaksanaan jadwal kerja praktek 

yang sudah disiapkan oleh penulis yang dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama 

merupakan tahap pengajuan judul penulis kepada dosen pembimbing, ataupun 

perizinan kerja praktek pada Toko Tang’s Flour, tahap kedua yaitu melakukan 

observasi lapangan terkait permasalahan yang timbul pada Toko Tang’s Flour, 

menganalisis permasalahan yang terjadi, kemudian menyusun laporan kerja 

prakteknya, yang terakhir tahap tiga yakni berupa evaluasi dari dosen 

pembimbing terkait dengan objek penelitian, revisi laporan kerja praktek, dan 

kegiatan finalisasi judul yang diambil oleh penulis. 

 Luaran proyek yang dihasilkan oleh penulis kepada Toko Tang’s Flour 

berupa draft kontrak kerja distribusi antara Toko Tang’s Flour dengan mitra 

kerjanya yang merupakan pemasok barang kepada Toko Tang’s Flour, dimana 

draft perjanjian distribusi tersebut berisi tentang ketentuan-ketentuan umum, hak-
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hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan kerjasama, dan lain-lain. Yang 

kemudian bisa memberikan jaminan hukum ataupun kepastian hukum kepada 

Toko Tang’s Flour maupun mitra kerjanya. 

 

Kata kunci : Toko Tang’s Flour, Supplier, Hak-Hak dan Kewajiban, Perjanjian 
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