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Penulis

ABSTRACTS
An agreement is commitment between two or more persons, based upon a
consideration, to do or refrain from doing,a lawful act. The law will not enforce all
agreement between individuals. In order to be enforceable in a court of law. The
parties to the agreement must be competent to enter into a legal contract.
This paper explain a consignment agreement in Mirota Batik Kaliurang,
which make in oral contract with faith between Mirota Batik Kaliurang and suppliers
at Mirota Batik Kaliurang. Oral contracts are just valid in law as written ones, unless
the contracts comes within the statute of frauds. These contracts will be better an have
a definite of law if make by written. If you have to make a verbal, or oral agreement
with somebody, try to have witnesses present that hear and understand the terms of
the agreement.
Results showed that a consignment agreement in Mirota Batik Kaliurang,
which make in oral contract with faith between Mirota Batik Kaliurang and suppliers
at Mirota Batik Kaliurang, have a some of problems, likes if happen a goods which
lost, note of claim is lost, and problems in goods return. For minimize problems
happen in days later so will be better if consignment agreement in Mirota Batik
Kaliurang makes by written agreement.
Key words : Agreement and consignment.
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