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Lampiran 1.Daftar kuisioner yang diberikan kepada 
peternak yang tergabung di dalam kemitraan 
CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) 

 
 
DaftarKuisioner 

1. Identitasresponden 
1. Nama   =  
2. Dusun   =      Desa  
3. Pengalaman Beternak =      Tahun 
4. JenisKelamin  =  

1) Pria 2) Wanita 
5. Umur   =       Tahun 
6. Pekerjaan   =  
7. PendidikanTerakhi r =  

1) SD             2) SMP 
      3) SMA   4) Diploma/Sarjana 
8. No Telp   =  

 
2. KepemilikanAset 

Item Satuan Jumlah HargaSatuan 
(Rp) 

Nilai 
(Rp) 

a. Aset Non Tanah unit    
1. Motor  unit    
2. mobil unit    
3. pick Up unit    
4. truck unit    
5. mesinCuci unit    
6. Kulkas unit    
7. Dispenser  unit    
8. TV unit    
9. Radio  unit    
10. …………     
11. …………     



97 
 

12. …………     
13. …………     

b. Aset Tanah     
1. Rumah m²/ha    
2. Sawah m²/ha    
3. Kebun m²/ha    
4. ………..     
5. ………..     
6. ………..     
7. ………..     

 
    

3. Modal usaha 
Item Satuan Jumla

h 
HargaSat
uan (Rp) 

Nilai 
(Rp) 

a. Modal Tetap     
1. Sewa Tanah m²/ha    
2. Kandang m²/ha    
3. Gudang unit    
4. Kendaraan unit    
5. TempatPakan unit    
6. TempatMinum unit    
7. GajiTenagaKerja Rupia

h  
   

8. Timbangan unit    
Total Modal Tetap (I) unit    
b. Modal TidakTetap     

1. DOC Ekor    
2. Pakan Kg    
3. VaksindanObat ml    
4. Densifektan ml    
5. Sekam Kg    
6. PDAM m³    
7. Lisrtik kwh    
8. Lain-lain      
9. ………..     
10. ………..     

Total Modal TidakTetap (II)     
Tatal Modal (I + II)     
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4. BiayaProduksi 
Tabel 1. BiayaTetapPerbulan 

Item Satuan Jumlah 
HargaS
atuan 
(Rp) 

Nilai 
(Rp) 

1. Sewa Tanah m²/ha    
2. Kandang m²/ha    
3. Gudang m²/ha    
4. Kendaraan unit    
5. TempatPakan unit    
6. TempatMinum unit    
7. GajiTenagaKerja Rupiah     
8. Timbangan unit    
9. PajakPendapatan Rupiah     
10. Kendaraan Unit    
11. PerawatanKendaraan Rupiah     
12. ……….     
13. ……….     

 
Tabel 2. BiayaTidakTetap Per Bulan 

Item Satuan Jumlah  
HargaS
atuan 
(Rp) 

Nilai (Rp) 

1. DOC  Ekor    
2. Pakan Kg     
3. VaksindanObat ml    
4. Desinfektan ml    
5. Sekam Kg     
6. PDAM  m³    
7. Listrik kwh    
8. BBM Liter     
9. ……………..     
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5. Penerimaan 

Item Satuan Jumlah  
HargaSatuan 
(Rp) 

Nilai 
(Rp) 

1. Ayam Kg     
2. Karung Unit     
3. Kotoran Kg     
4. ………….      
5. ………….      
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Lampiran 2. Kontrak perjanjian Inti dengan Plasma 
kemitraan pada CV. Indahnya Maju 
Bersama (IMB) 

 
Perjanjian kerja sama dalam jual beli sapronak dan 
pemasaran hasil panen nomor : ..... / perj / SMF / I / 
2013 

Pada hari ini dan tanggal yang akan dinyatakan di bawah 
ini telah sepakati oleh dan antara kedua belah pihak untuk 
menandatangani perjanjian kerjasama dalam jual beli 
sapronak, untuk selanjutnya cukup disebut dengan 
perjanjian oleh dan antara pihak- pihak sebagai berikut:  

I . 

Nama   : muhammad munif  

Jabatan  : pimpinan CV. Indahnya Maju Bersama (IMB)  

Alamat  : Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, 
Kabupaten Pasuruan. 

Dalam hal ini bertindak atas nama " Indahnya Maju 
Bersama" yang berkedudukan di Desa 
Tejowangi,Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan 
dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.  

II. 

Nama   :  

No . KTP  : 
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Alamat  :  

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam 
kedudukannya sebagai pimpinan....... Farm yang terletak 
di .....selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. 

Para pihak telah menerangkan hal - hal sebagai berikut : 

1. Bahwa pihak pertama adalah perusahaan yang bergerak 
di bidang usaha kemitraan dan budidaya ayam. 

2. Bahwa pihak kedua adala pemilik farm yang dimaksud 
dalam kerjasama ini yaitu ....... farm yang berkapasitas 
......... ekor terletak di.... 

3. Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua adalah mitra 
usaha yang mempunyai peranan yang sama dan saling 
ketergantungan dan saling menguntungkan kedua pihak 
dan hendak melakukan kerjasama dengan pendekatan 
agribisnis yaitu penanganan menyeluruh segmen 
agribisnis sejak pengadaan / penyaluran sapronak seperti 
DOC, obat- obatan , vaksin, pakan ayam dan pengolahan 
hasil sampai pemasarannya. 

Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua telah 
bersepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat 
sebagai berikut : 
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Pasal 1 

Hak, tugas dan kewajiban pihak pertama 

(1) pihak pertama menjamin pengadaan sapronak seprerti 
DOC ayam pedaging, obat- obatan, vaksin, pakan broiler 
dengan kualitas standar, dengan jumlah yang sesuai 
dengan kapasitas farm, yang dibeli oleh pihak kedua dari 
pihak pertama dengan harga sapronak yang akan 
dimasukkan dan dijelaskan melalui kesepakatan kedua 
belah pihak yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari perjanjian. 

(2) pihak pertama berhak menentukan jadwal pemasukan 
sapronak, guna mengatur stabilitas produksi, mengatur 
saat panen dan berat panen sesuai selera konsumen. 

(3) pihak pertama akan memberi tahu bila terjadi 
perubahan harga sapronak dan perubahan tersebut baru 
mulai berlaku pada siklus produksi berikutnya setelah 
panen dari masing- masing farm. 

(4) pihak pertama memberikan bimbingan teknis dan alih 
teknologi kepada pihak kedua yang berkaitan.  

(5) pihak pertama menjamin pemasaran baik dengan cara 
membeli dan atau menjualkan ayam panen dengan 
ketentuan yang telah disepakati. 
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Pasal 2 

Hak dan kewajiban pihak kedua 

(1) Pihak kedua wajib mempersiapkan lahan, 
membangun kandang, peralatan farm, 
perlengkapan lain sekain sapronak, serta 
menyiapkan tenaga kerja dalam rangka 
menjalankan operasi farm sebelum kedatangan 
sapronak yang dikirim pihak pertama kepada 
pihak kedua. 

(2) Pihak kedua wajib membeli seluruh kebutuhan 
sapronak untuk keperluan farm yang dimaksud 
dalam perjanjian ini dari pihak pertama. 

(3) Pihak kedua dilarang menerima atau memasukkan 
sapronak dari pihak lain selain dari pihak 
pertama. 

(4) Pihak kedua mengizinkan untuk melakukan 
auditstock dan catatan produksi serta finansial 
yang dibutuhkan setiap saat. 

(5) Pihak kedua dilarang memindahkan sapronak 
keluar areal peternakan untuk dijual, dipinjamkan 
atau keperluan apapun kecuali atas persetujuan 
Pihak Pertama, apabila hal tersebut dilanggar oleh 
Pihak kedua maka Pihak Pertama berhak 
melaporkannya kepada pihak yang berwajib 
untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan 
ketentuan hokum yang berlaku. 

(6) Pihak Kedua menjalankan sendiri operasi farm 
dan wajib mengusahakan dengan sungguh-
sungguh agar tercapai ukuran panen yang 
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diinginkan dan setiap resiko kegagalan termasuk 
bila ayam sakit menjadi tenggung jawab Pihak 
Kedua. 

(7) Pihak Kedua wajib mengajukan permintaan 
sapronak kepada Pihak Pertama minimal 1 (satu) 
minggu sebelum tanggal pengiriman yang di 
inginkan. Kerugian akibat kelambatan pengajuan 
permintaan sehingga menyebabkan pengiriman 
sapronak oleh pihak pertama mengalami 
kelambatan merupakan tanggung jawab pihak 
kedua. 

(8) Pihak kedua wajib melakukan pencatatan dan 
pelaporan data perkembangan budidaya / 
produksinnya melalui jumlah DOC saat datang, 
jumlah ayam hidup, jumlah ayam mati, jumlah 
pakan  yang diberikan, berat badan, kematian, 
vaksinasi, pemberian obat-obatan dan lain-lain 
sesuai pemakaian standart dari pihak pertama 
untuk ayam berumur sehari sampai ayam panen 
setiap hari. 

(9) Apabila terjadi selisih jumlah ayam ( ayam 
hilang) antara yang ada di catatan laporan 
(recording) dengan kenyataan pada saat panen, 
maka  pihak kedua diwajibkan untuk mengganti 
selisih jumlah ayam tersebut kepada pihak 
pertama dengan perhitungan:  
 
 
Dalam hal ini pihak pertama hanya memberikan 
toleransi atas ayam atas hilang tersebut kepada 

Jumlah ayam hilang x BB x harga kontrak x 2



105 
 

pihak kedua denghan syarat tidak lebih dari 2 % 
dari DOC datang setiap panennya. 

(10)  Pihak kedua menyiapkan kemudahan 
pengambilan ayam panen oleh pihak pertama 
seperti menyiapakan tenaga angkut untuk ayam 
panen, air dan lain-lain agar dapat berjalan 
dengan cepat dan lancer. 

(11) Pihak kedua memberikan pelayanan 
penimbangan pada saat ayam di panen dengan 
disaksikan dan disetujui oleh pihak pertama. 

(12) Pihak kedua wajib menyerahkan dan 
menjual seluruh produk ayam panen sesuai harga 
kontrak kapada pihak kedua. 

(13) Pihak kedua wajib menjamin keamanan 
pemeliharaan ayam sejak penyerahan bibit ayam 
sampai ayam dapat dipanen dari pencurian, 
kebakaran, kehilangan atau pun sebab lain yang 
dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak 
pertama. 

(14) Pihak kedua wajib menanggung dan 
membayar seluruh biaya-biaya, pajak-pajak, 
rekening-rekening dan atau biaya renovasi 
sebelum maupun selama perjanjian ini 
berlangsung. 

(15)  Apabila barang jaminan yang dijaminkan 
ke pihak pertama bukan lokasi farm yang 
diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama ini, 
maka apabila pihak kedua terbukti melanggar 
ketentuan pasal 5 ayat 7 perjanjian ini maka pihak 
kedua tetap wajib menjamin pelaksanaaan 
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perjanjian ini hingga tanggal jatuh tempo 
perjajian berakhir. 
 

Pasal 3 
Kewajiban penyerahan hasil panen. 
 

(1) Harga, umur hasil panen, kwalitas dan mutu panen 
serta spesifikasi lain dari hasil panen akan di buat 
dalam suatu lampiran tersendiri yang di tandatangani 
oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian ini (surat 
kesepakatan). 

(2) Bila mana ayam telah mencapai umur yang telah 
disepakati, namun berat badan ayam rata-rata kurang 
dari ukuran yang disepakati atau ayam dalam 
kaadaan sakit maka pihak pertama tetap wajib 
mambeli ayam tersebut atau akan menjualkannya 
dengan mengusahakan harga jual setinggi mungkin 
diluar harga kontrak. 

(3) Bila mana ternyata dan terbukti pihak kedua baik 
sendiri dan atau melalui perantara menjual hasil 
ayam panen tersebut ke pihak lain, maka pihak kedua 
wajib membayar denda kepada pihak pertama 
sebesar selisih antara harga panen saat dijual tanpa 
sepengetahuan pihak pertamadengan harga jual 
standar kepada pihak pertama perkilogram di tambah 
Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)  per kilo gram 
dikalikan dengan jumlah berat ayam terjual saat itu 
dan pihak kedua tetap berkewajiban member ganti 
rugi kepada pihak pertama atas ayam yang telah 
dijual nya kepada pihak lain tanpa seizin pihak 
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pertama sesuai dengan harga yang tercantum dalam 
surat kesepakatan. 

(4) Jumlah denda yang di maksudkan dalam ayat (3) di 
atas adalah merupakan hutang pihak kedua kepada 
pihak pertama yang akan di potongkan oleh pihak 
pertama dari uang hasil panen yang menjadi hak 
pihak kedua. 

(5) Bila mana terjadi permintaan khusus dan tertulis dari 
pihak pertama yang menginginkan ukuran, umur dan 
jenis ayamnya berbeda dari apa yang telah di 
perjanjiakan didalam ini, maka sepanjang hargannya 
di setujui oleh para pihak, pihak pertama wajib 
melakukannya dengan baik dan hal ini merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

(6) Pihak kedu berhak mendapatkan 20% dari 
keuntungan bersih jika terdapat jumlah total selisih 
antara harga pasar bonus dan harga kontrak. 

(7) Yang disebut dengan harga pasar adalah harga pasar 
umum yang di tetapkan oleh pihak pertama. 
 

Pasal 6 
Besarnya nilai hutang 

(1) Besarnya nilai hutang pihak satu terhadap pihak 
lainnya selalu berubah, yang ditentukan oleh besar 
nilai pembelian atau pengambilan sapronak dari 
pihak pertama oleh pihak kedua dengan besar nilai 
pembelian atau pengambilan ayam hasil panen dari 
pihak kedua oleh pihak pertama berdasarkan bukti-
bukti atau dokumen-dokumen yang lazim 
dipegunakan dalam dunia perdagangan pada 
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umumnya seperti faktur, surat jalan dan lain 
sebagainya. 

(2) Para pihak sepakat bahwa untuk menentukan besar 
nilai hutang sebagaimana termaksud pada ayat 1 
pasal ini, pihak pertama dan pihak kedua akan 
melakukan pencocokan besar nilai hutang pada 
setiap akhir siklus atau panen yang kemudian akan 
dibuatkan suatu berita acara pengakuan hutang antara 
pihak satu terhadap pihak yang lain.dan akan 
diperlakukan  
 

 
Pasal 7 

Evaluasi 
(1) Pihak pertama bersama pihak kedua akan melakukan 

evaluasi kerja setiap selasai penen pada masing-
masing farm dan akan diperlakukan untuk siklus-
siklus produksi berikutnya. Diantara hal yang 
dievaluasi adalah perubahan harga-harga dan biaya 
produksi. Kesepakatan hasil evaluaisi akan 
dituangkan dan dilampirkan dalam lampiran 
tambahan perjanjian ini dan akan mengikat para 
pihak untuk siklus perjanjian berikutnya. 

(2) Apabila pada akhir masa panen yang dalam 
perhitungannya pihak kedua mengalami kerugian 
yang mengakibatkan pada timbulnya hutang kepada 
pihak pertama, maka pihak pertama berhak menunda 
untuk sementara waktu pengisian DOC atas kandang 
pihak kedua pada periode berikutnya. 

(3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 diatas 
tidak berlaku lagi apabila pihak kedua telah melunasi 
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hutangnya kepada pihak pertama atau minimal pihak 
kedua mempunyai itikad baik untuk melunasi 
hutangnya dengan cara membayar terlebih dahulu 
sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari total 
hitangnya  kepada pihak pertama. Pihak kedua 
berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada 
pihak pertama dalam jangka waktu yang ditentukan 
pihak pertama. 

(4) Pihak pertama berhak dan berwenang untuk 
mengambil atau memotong hasil RHPP pihak kedua 
di periode berikutnya untuk melunasi hutang pihak 
kedua di periode sebelumnya. 
 

Pasal 8 
Waktu dan putusnya kerjasama 

(1) Perjanjian kerjasama antar pihak pertama dengan 
pihak kedua berlaku selama kerjasama berlangsung 
yang dihitung sejak menandatanganan surat 
perjanjian ini sampai dengan adannya revisi atas 
kesepakatan kedua belah pihak yang mengacu 
kepada ketentuan pasal 7 perjanjian ini. 

(2) Selama perjanjian ini berlaku pihak kedua tidak 
berhak mengalihkan usaha ini kepada pihak lain, 
kecuali diperjanjikan sebelumnya dengan pihak 
pertama. 

(3) Pihak kedua tidak dapat mrmbatalkan perjanjian 
secara sepihak dan apabila hal ini terjadi maka pihak 
pertama berhak mengambil sekaligus mengola ayam 
beserta pakannya dan pihak kedua tidak berhak 
mendapatkan ganti rugi.namun pemutusan secara 
sepihak dapat dilakukan oleh pihak pertama apabila 
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pihak kedua melanggar pasal 2 ayat 3 dan ayat 5 
perjanjian ini dan sehubungan dengan itu maka 
semua yanmg berkaitan dengan tunggakan hutang 
atau kewajiban-kewajiban lain yang masih ada 
adalah merupakan piutang pihak pertama kepada 
pihak kedua dan harus diselesaikan dalam waktu 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 
pemutusan perjanjian ini. 

(4) Perjanjian ini tidak berakhir dengan meninggalkan 
pihak kedua dan untuk itu segala kewajiban, 
transaksi dan hutang-piutang yang masih belum 
dilunasi pihak kedua menjadi tanggung jawab dan 
dibebankan kepada ahli warisnya. 
 

Pasal 9 
Force majeur 

Apabila terjadi peristiwa diluar kehendak para pihak 
(porce majeur) para pihak sepakat dan setuju untuk 
tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam kitab 
undang-undang hukum perdata. 
 
 
 

Pasal 10 
Alamat korespondensi 

Sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini kedua belah 
pihak sepakat untuk menetapkan dan menunjuk alamat 
korespondensi sebagai berikut : 
Alamat pihak pertama : Desa Tejowangi, kecamatan 
Purwosari, kabupaten Pasuruan. 
Alamat pihak kedua  : ……………. 
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Pasal 11 
Lain-lain 

 
(1) Pihak pertama berhak melakukan pemeriksaan atau 

kontrol sewaktu-waktu atas keadaan farm setelah 
ayam masuk. 

(2) Pihak pertama berhak menempatkan orangnya atau 
pekerjannya di tiap lokasi farm atas biaya pihak 
pertam dengan tugas melakukan pencatatan data 
mengenai kondisi ayam dan stok pakan. 

(3) Pihak pertama mengirimkan tim audit jika diperlukan 
untuk melakukan audit atas kondisi farm pihak 
kedua. 

(4) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat 
mengeluarkan nota perhitungan setelah panen, dan 
nota tersebut di tandatangani kedua belah pihak. 

(5) Perjanjian kerjasama ini akan menjadi perjanjian 
hutang-piutang antara pihak kedua dengan pihak 
pertama apabila pihak kedua melakukan wanprestasi 
terhadap pihak pertama atas isi dari perjanjian 
kerjasama ini. Sehubungan dengan hal itu maka yang 
menjadi piutang pihak pertama rerhadap pihak kedua 
atau hutang pihak kedua terhadap pihak pertama 
adalah sebesar nilai kontrak perjanjian kerjasama ini 
yaitu sejumlah harga lunas DOC, obat, vaksin dan 
pakan yang diterima pihak kedua dari pihak pertama 
ditambah apabila ada denda-denda yang timbul 
akibat dari adannya pelanggaran pasal 2 ayat 5 
perjanjian kerjasana ini oleh pihak kedua. Denda 
tersebut perhitungannya sebagaimana yang 
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tercantum dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 perjanjian 
kerjasama ini.  

(6) Terdapat hal-hal lain yang ternyata belum diatur 
didalam perjanjian ini, namun telah disepakati secara 
tertulis oleh para pihak adalah merupakan addendum 
atau tambahan dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan surat perjanjian ini. 
 

Pasal 12 
Domisili hokum 

 
 Bilamana terjadi perselisihan mengenai perjanjian 
ini, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah 
dan apabila didalam musyawarah tidak tercapai kata 
sepakat, maka para pihak akan menyelesaikan dengan 
memilih domisili hukum yang tetap dan umum 
dikepaniteraan pengadilan negeri pasuruan. 
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Pasal 13 
Penutup 

 
 Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-
masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan 
hukum pembuktian yang sama.  
 
Pasuruan ……………… 
Yang membuat perjanjian, 
Pihak pertama 
a/n. IMB       
         pihak pertama 
 
   
 
    (Muhammad munif) 
       
                   (…………………………….) 
 
      
Mengetahui dan menyetujui  
       
         Pihak Kedua 
 
       
        (PPL :………………………) 
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SURAT KESEPAKATAN 
NO : ………………./ KSP / IMB/II/2012 
 
 Mununjuk perjanjian kerjasama dalam jual beli 
sapronak dan pemasaran hasil panen No. …………….. / 
perj / IMB / 1 / 2012 tanggal 
………………………………………………… dengan 
ini perlu disepakati lebih lanjut antara pihak pertama yaitu 
Muhammad munif denagn phak kedua yaitu 
………………… bahwa : 

(1) Jumlah DOC yang menjadi obyek kemitraan 
sebanyak …… ekor ……. Untuk …….. farm 
yang terletak di Dsn. ………………. Ds. 
……………. Kec. ……………… Kab. 
…………….. 

(2) Jadwal pemasukan DOC disepakati pada tanggal 
…………….. 

(3) Jangka waktu perjanjian kemitraan ini berlaku 
mulai tanggal …………………. Sampai adannya 
reviei atas kesepakatan kedua belah pihak. 

(4) Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) telah disepakati 
bersama untuk harga DOC, pakan, obat, vaksin, 
dan harga ayam saat dipanen adalah sebagai 
berikut :  
Harga DOC  : ………….. 
Harga feed  : …………… 
Harga Obat/Vaksin : ………….. 
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Lampiran 3.Nama peternak yang tergabung padapola 
kemitraan CV. Indahnya Maju Bersama   
(IMB) selama tahun 2012 - 2013 

 
No Nama peternak  Jenis kelamin 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Agus .P 
Tohasem 
Subagiyo 
Arifin 
Kasiono .H 
Hariyanto 
Wariono .A 
Majid 
Supi`i 
Shodikan 
Wariono .B 
Pak Takim 
Anang .M 
Ibu Mahinin 
Kasiono .B 
Duladi 
Ibu Kamalia 
Gos Romy 
Nurhayati 
H. Jakfar 
Slamet  

Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Laki-laki 
Wanita 
Laki-laki 
Laki-laki 
Wanita 
Laki-laki 
Wanita 
Laki-laki 
Laki-laki 

 

 

 



116 
 

Lampiran 4.Modal awal peternakan ayam pedaging pola kemitraan pada CV. Indahnya Maju 
Bersama (IMB) 
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Lampiran  5. Daftar bobot panen ayam potong (Kg/periode) tahun 2012 sampai 2013 pada CV. 
Indahnya Maju Bersama (IMB)  
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