UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
Fakultas Hukum
Program Sarjana Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2019/2020
PERJANJIAN KERJASAMA DEVELOPER DENGAN AGENT PROPERTY
(STUDI KASUS: PT. ANUGRAH DARMA SENTOSA BATAM CENTRE)
Jemmy Tan
NPM: 1351010
RINGKASAN EKSEKUTIF

Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengatasi pertalian kerjasama antara Build
up Property
Participant role Property diantaranya: Pertama, bagaimana
menentukan hukum kedekatan yang terjadi di antara Real estate yang semakin
meningkat dari properti peserta. Kedua, apa saja kelemahan konflik akan terbisa
berarti kesepahaman antara Build up Property Company Property Participant role
Property. Ketiga, bagaimana penggarapan konflik akan dilakukan Company
Property sebagai broker jika terjadi wanprestasi berarti pelaksanaan kesepahaman
dengan Participant role Property.
Untuk mempersiapkan KP ini, metode penelitian akan digunakan, yaitu,
metode hukum normatif. Metode penelitian regulator digunakan berarti bahwa
penelitian ini bertujuan untuk menemukan kontradiksi dari norma-norma hukum.
akan terbisa berarti aturan UU atau bahan-bahan hukum lain mengenai marketing
perniagaan properti, sedangkan metode penelitian yuridis empiris diperuntukkan
mengetahui kenyataan hukum berarti Company Property mengenai pelaksanaan
kesepahaman keagenan. Untuk memperoleh data pendukung akan digunakan data
berupa kesepahaman keagenan dari Company Property serta wawancara dengan
narasumber informan pada Company Property.
Luaran proyek akan dihasilkan berupa penggarapan konflik akan dilakukan
Company Build up Property jika terjadi wanprestasi berarti pelaksanaan
kesepahaman keagenannya, dimana perkonflikan tercantum timbul dari kelemahankelemahan kesepahaman keagenan akan sudah diuraikan di atas, maka Company
Build up Property akan menyelesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan berarti
hal-ini secara permufakatan demi kebaikan bersama-sama. Tetapi nggak tertutup
kemungkinan apabila penggarapan konflik secara permufakatan gagal di lakukan,
tentu penggarapan konflik akan berlanjut penggarapannya berarti jalur pengadilan.
Pelaksanaan penggarapan konflik secara permufakatan berarti kesepahaman
keagenan Company Build up Property menjadi kewajiban bagi para pengseketa
karena hal tercantum sudah dinyatakan berarti klausula kesepahaman yang sudah
disepakati ditandatangani para pengseketa yang bersangkutan.
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