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“demi masa Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran….” 
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ABSTRAKSI 

 
 Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke 

waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa selalu mencari 

jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari 

sebelumnya. Demikian  kiranya dalam mendirikan bentuk-bentuk usaha 

perdagangan. Karena adanya kontribusi yang besar maka mereka berpikir 

untuk memproduksi dan membuat usaha di bidang konveksi dan yang 

lainnya. Maka dari itu dalam memudahkan melakukan pemasaran karya-

karya anak bangsa, maka hadirlah distro. Untuk itulah distro itu ada sebagai 

tempat untuk mendistribusikan, memasarkan dan untuk menjualkan produk–

produk yang supplier produksi. Di dalam hal ini distro dan supplier 

mengikat dirinya dalam suatu kontrak kerjasama konsinyasi untuk 

memperlancar dan memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha 

mereka. Kontrak kerja sama konsinyasi diatur dalam peraturan Hukum yang 

ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1699 dan 

pasal 1707 tentang penitipan barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata di dalam Buku ke Tiga bab XI Bagian ke Dua Tentang penitipan 

barang yang sejati. 

 

Kata kunci: Distro (Distribution Outlet), Supplier, konsinyasi. 
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ABSTRACT 

 

 

 The business world is a world that continues to evolve over time. 

Every individual who runs a business, always always find a way to get 

something that is more profitable than ever. Thus presumably in 

establishing trade business forms. Because of the huge contribution they 

think to produce and make efforts in the field of convection and others. Thus 

it facilitates marketing in the works of the nation, then hadirlah 

distributions. For distributions that it exists as a place to distribute, market 

and sell products to the supplier production. In the case of this distribution 

and supplier bind himself in a consignment contract to expedite and 

facilitate them in developing their businesses. Consignment contract 

cooperation is regulated in the Law that is in the Book of Civil Law, in 

Article 1699 and Article 1707 of the nursery items in the draft Civil Law in 

the book into three chapters XI Part Two On-care goods are genuine . 

 

Keyword: Distro (Distribution Outlet), Supplier, Konsinyasi.  
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