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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum khususnya di 

Indonesia tentunya memiliki suatu kerjasama antara perusahaan dia sendiri 

dengan mitranya, misalnya hubungan antar perusahaan yang bergerak di 

bidang supplier dengan supplier, supplier dengan manufaktur, manufaktur 

dengan distributor, distributor dengan retailer yang biasanya terbentuk atas 

dasar saling menguntungkan. 

Masuknya era Modernisasi ke kehidupan manusia menyebabkan manusia 

harus bersiap akan perubahan disegala sektor misalnya pada sektor pendidikan 

yang dulunya menggunakan kapur untuk mengajar menjadi sistem presentasi 

LCD (Liquid Crystal Display), bidang industri manufaktur yang dulunya 

menggunakan tenaga manusia sekarang sudah memasuki era Industrialisasi 

4.0. serba mesin, maupun pada kontrak kerja sama yang dulunya hanya atas 

dasar kepercayaan sekarang diimplementasikan dalam bentuk akta bawah 

tangan maupun akta otentik. Jika suatu perusahaan ataupun individu memiliki 

sifat yang tidak ingin beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tidak mau 

menerima perubahan akan kalah saing dengan suatu perusahaan atau individu 

yang ingin beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mau menerima 

perubahan pada bagian internal maupun eksternal suatu perusahaan ataupun 

individu. 

Salah satu perkembangan yang diakibatkan oleh modernisasi itu sendiri 

salah satunya adalah pada bidang distributor atau perusahaan yang bergerak di 
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bidang jual beli barang yang dimana barang dagangan distributor itu 

didapatkan dari produsen ataupun distributor lainnya,  dan tentunya distributor 

itu membutuhkan banyak relasi ataupun kerjasama dengan perusahaan lain 

maupun individu lain untuk bisa bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya.  

Dalam membentuk relasi atau kerjasama yang dulunya hanya sebatas 

sepakat atau atas dasar kepercayaan yang seiring berjalannya waktu 

kesepakatan ataupun atas dasar kepercayaan yang hanya digunakan oleh suatu 

perusahaan maupun individu sering memicu permasalahan seperti wanprestasi 

maupun perbuatan melawan hukum untuk menghindari masalah seperti 

wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dibuatlah kontrak kerja sama 

yang dituangkan kedalam suatu perjanjian tertulis untuk melindungi hak 

masing masing pihak yang telah menandatangani kesepakatan tersebut, bukan 

karena kontrak kerja sama atas dasar kata sepakat maupun kepercayaan tidak 

dilindungi oleh hukum dibuktikan adanya asas Konsensualisme yang berarti 

perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih telah mengikat meskipun 

hanya disampaikan secara lisan, namun karena pembuktian permasalahan  

tersebut yang tidak mudah dilakukan sehingga dibuatnya perjanjian kontrak 

kerja sama dalam perjanjian tertulis untuk pembuktian yang lebih mudah 

dikaitkan pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 

1338, yang berbunyi : 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-Undang bagi mereka yang dibuatnya”.
1
 

Kata “semua” pada Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 tersebut 

menunjukan adanya kebebasan dalam berkontrak terutama pada kontrak 

                                                             
1
 Pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata 
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perjanjian kerjasama yang dibuat oleh antar perusahaan maupun individu 

khususnya perusahaan Distributor dalam mengikatkan dirinya dengan 

perusahaan maupun individu lainnya, asalkan isi dalam kontrak perjanjian 

tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan maupun 

ketertiban umum, apabila kontrak perjanjian tersebut bertentangan dengan 

Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum maka kontrak tersebut 

batal demi hukum seperti pada kata “yang dibuat secara sah” diatas. 

Kemudian dikaitkan kembali pada kata “yang dibuat secara sah” pada 

Pasal 1338 Kitab Hukum Perdata tersebut memiliki hubungan dengan Perdata 

Pasal 1320 Kitab Hukum Perdata yang berbunyi : 

“Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah diperlukan 

empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang 

halal” 
2
 

Termasuk salah satu syarat sahnya pembuatan kontrak perjanjian kerja 

sama.  

Menurut Pasal 1313  Kitab Hukum Perdata mengatakan bahwa : 

“Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seseorang atau 

lebih mengikatkan dirinya dengan 1 (satu) orang atau lebih” 
3
 

Berdasarkan Undang-Undang diatas memiliki beberapa hal yang penting 

seperti pada kata “seseorang atau lebih" memiliki maksud individu maupun 

badan hukum yang dimata hukum telah memenuhi syarat untuk melakukan 

tindakan hukum seperti telah dewasa, cakap, tidak didalam pengampuan atau 

                                                             
2
 Ibid., Pasal 1320 

3
 Ibid., Pasal 1313 
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dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya memiliki 

keterikatan dengan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur segala hal hal yang 

penting dalam melakukan kontrak perjanjian kerjasama, telah mengatur sanski 

tegas yang dikenakan pada para pihak jika tidak diindahkan isi dari kontrak 

kerjasama yang telah ditandatangani atau disepakati oleh para pihak. Namun 

hal yang lebih penting dari segala yang disebutkan diatas yakni kesadaran 

hukum oleh para pihak atas perjanjian kontrak dan tunduk pada perjanjian 

kontrak kerja sama tersebut. 

Toko Tang’s Flour merupakan suatu perusahaan perorangan yang 

beralamat di Batam Ruko Dian Center Blok A Nomor 5, Toko Tang’s Flour 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor khusus tepung yang 

dimana barang yang dipasok oleh Toko Tang’s Flour berasal dari luar kota 

Batam, barang-barang tersebut diambil dari produsen yang mempunyai 

produk berkualitas, murah, dan terpercaya kemudian produk tersebut dijual 

kembali kepada customer yang membutuhkan produk-produk tepung dengan 

barang berbagai merek tersebut, sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya 

perusahaan seringkali melakukan transaksi dengan produsen-produsen 

maupun customer-customer.  

Namun situasi yang terjadi pada Toko Tang’s Flour dalam melakukan 

kerja sama dengan mitranya hanya dengan kata sepakat dan atas dasar 

kepercayaan pada mitranya sendiri yang hak hak dan kewajiban yang belum 

tentu dimengerti masing masing pihak ataupun jangka waktu kontrak yang 
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tidak dibuat, sehingga jika terjadi sengketa antara Toko Tang’s Flour dengan 

mitranya, jelas akan susah mendamaikan maupun menggugat pihak yang 

melakukan kesalahan karena pembuktian yang susah dan bisa saja mereka 

melakukan kewajiban yang seharusnya mereka tidak lakukan karena tidak 

dituangkan dalam perjanjian tertulis. Sehingga, hal ini menjadi potensi 

permasalahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, dilihat dari sisi hukum Toko Tang’s Flour membutuhkan 

kontrak perjanjian kerja sama ketika dia melakukan perikatan dengan mitranya 

yang sekarang maupun yang akan datang dalam bentuk tertulis yang sudah 

dijelaskan dengan jelas hak hak dan kewajiban yang akan dilakukan masing 

masing pihak maupun jangka waktu berakhirnya kontrak kerja sama yang 

telah dilakukan Toko Tang’s Flour dengan mitranya. Kepastian hak hak dan 

kewajiban sangat dibutuhkan untuk mencegah permasalahan yang akan timbul 

pada masa yang akan datang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengaplikasikan 

“ PERJANJIAN DISTRIBUSI PADA TOKO TANG’S FLOUR”   

1.2 Ruang Lingkup 

Terdapat dua jenis ruang lingkup dalam penulisan laporan kerja 

pratek penulis, yakni ruang lingkup secara khusus dan ruang lingkup 

secara umum. Secara khusus penulis akan memberikan pentingan 

pemberlakukan perjanjian distribusi antara pelaku usaha dengan mitra 

kerjanya dan penulis akan membuat rancangan perjanjian distribusi antar 

pelaku usaha dengan mitranya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak 
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diinginkan ataupun bisa mencegah timbulnya permasalahan antara pelaku 

usaha dengan mitranya, kemudian secara umum, laporan kerja praktek 

penulis akan mencakup mengenai Hukum Perdata. 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dalam penulisan proposal kerja praktek ini adalah 

1. Memperjelas hak hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para 

pihak yang dituangkan pada perjanjian kontrak kerja sama. 

2. Memberikan perlindungan hukum kepada para pihak ketika ingin 

mengikatkan diri dengan pihak lain. 

1.4 Luaran proyek 

Memberikan suatu bantuan kepada Toko Tang’s Flour yang dituangkan 

dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan mitranya yang berisi hak hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dan mekanisme jalannya 

perjanjian kerja sama tersebut kemudian jangka waktu berakhirnya suatu 

perjanjian tersebut. 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dalam penulisan proposal kerja praktek ini adalah: 

1. Bagi pelaku usaha 

Memberikan ilmu kepada pelaku usaha tentang pentingnya dibuat 

kontrak kerja sama ketika menjalankan usaha, sehingga bisa mencegah 

timbulnya perselisihan antar pelaku usaha dengan mitra kerja yang  

telah terjalin keterikatan. 

2. Bagi Mitra Kerja 
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Bisa memahami hak hak dan kewajiban perjanjian yang telah dibuat 

oleh pelaku usaha dengan mitra kerja itu sendiri. 

3. Bagi Penulis 

Agar penulis memiliki pengetahuan lebih tentang perjanjian kontrak 

kerja sama yang tidak hanya didapatkan pada pengajaran pada 

perkuliahan namun juga turun langsung dalam praktek lapangan dan 

mengimplementasikannya. 
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