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Perjanjian Kerjasama yang dibuat di antara Perusahaan Real Estat dan 

Bank Penyalur  Dana KPR memberikan hak dan kewajiban bagi para 

pihak di dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian 

kerjasama ini, akan memudahkan baik Perusahaan Real Estat maupun 

Bank dalam menjalankan dan meningkatkan usaha mereka. Bagi 

Perusahaan Real Estat yang berkepentingan untuk memasarkan rumah 

akan mendapat kemudahan karena pembeli dapat mendapat bantuan 

dana dari Bank dalam bentuk KPR, sedangkan bagi Bank merupakan 

salah satu cara untuk menyalurkan dananya dengan tetap berpedoman 

pada asas kehati-hatian dan kepastian hukum. Di dalam perjanjian 

kerjasama tersebut memuat klausul adanya penanggungan oleh 

Perusahaan Real Estat. Perjanjian penanggungan pada prinsipnya 

merupakan perjanjian yang bersifat accesoir atau tambahan, sehingga 

eksistensinya dikaitkan dengan perjanjian pokok yaitu perjanjian 

kerjasama itu sendiri. Dengan adanya penanggungan tersebut, maka 

Bank akan lebih memperoleh jaminan bahwa dana yang sudah 

dikeluarkan akan terbayar pada waktu yang telah ditentukan.  

 

Perusahaan Real Estat di dalam menjalankan usahanya terdapat            

ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dijalankan. Ketentuan-

ketentuan tersebut terbagi menjadi aspek legalitas dan aspek teknis. 

Tetapi, adakalanya Perusahaan Real Estat tidak dapat melakukan 
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pemenuhan terhadap ketentuan tersebut secara seketika dan sekaligus. 

Hal ini menimbulkan resiko bagi Bank yang memberikan kredit 

kepada Debitor. Sehingga, apabila Debitor melakukan wanprestasi 

kepada Bank yang disebabkan karena belum dipenuhinya kewajiban 

dari Perusahaan Real Estat maka kedudukan sebagai penanggung yang 

diatur di dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan Real Estat dan 

Bank akan terjadi.   

 

Secara subrogasi, Perusahaan Real Estat sebagai penanggung akan 

menanggung hutang yang dimiliki oleh Debitor terhadap Bank. Akibat 

penanggungan yang dilakukannya ini, maka Perusahaan Real Estat 

akan berkedudukan sebagai Kreditor baru. 
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