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Lampiran 19. Perjanjian kerja sama dalam jual beli sapronak dan pemasaran hasil 

panen. 

 Pada hari ini dan tanggal yang akan dinyatakan di bawah ini telah 

disepakati 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  : Eko Sanjoyo 

Jabatan : Pimpinan CV. Putra Prima Mandiri 

Alamat : Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 

Dalam hal ini bertindak atas nama “Putra Prima Mandiri yang berkedudukan di 

Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan selanjutnya disebut 

Pihak Pertama. 

II. 

Nama  : 

No. KTP : 

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 itik pedaging. 

2. Bahwa pihak kedua adalah 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 belah pihak dan hendak melakukan kerjasama 

dengan pendekatan agribisnis yaitu penanganan menyeluruh segmen 

agribisnis sejak pengadaan/penyaluran sapronak seperti DOD, obat-

obatan, vaksin, pakan itik dan pengolahan hasil sampai pemasarannya. 
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Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat membuat 

perjanjian kerjasama dengan syarat sebagai berikut: 

Pasal 1 

Hak, tugas dan kewajiban pihak pertama 

(1) Pihak pertama menjamin pengadaan sapronak seperti DOD itik pedaging, 

obat-obatan, vaksin, pakan peking 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 

dengan 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 

mejualkan itik panen dengan ketentuan yang telah disepakati 

 

Pasal 2 

Hak dan kewajiban pihak kedua 

 

(1) Pihak kedua wajib mempersiapkan lahan, membangun kandang, peralatan 

farm, perlengkapan lain sebagai sapronak, serta menyiapkan tenaga kerja 

dalam rangka menjalankan operasi farm sebelm kedatangan sapronak yang 

dikirim pihak pertama kepada pihak kedua 
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(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 

(6) Pihak kedua menjalankan sendiri operasi farm dan wajib mngusahakan 

dengan sungguh-sungguh agar tercapai ukuran panen yang diinginkan dan 

setiap resiko kegagalan termasuk bila itik sakit menjadi tanggung jawab 

pihak kedua 

(7) Pihak kedua wajib menyerahkan dan menjual seluruh produk itik panen 

sesuai harga kontrak kepada pihak pertama 

 

Pasal 3 

Kewajiban penyerahan hasil panen 

 

(1) Harga, umur hasil panen, kwalitas dan mutu panen serta spesifikasi lain 

dari hasil hasil panen akan dibuat dalam suatu lampiran tersendiri yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merpukan bagian yang tidak 

terpisahkan dari perjanjian ini (surat kesepakatan). 

(2) Bila mana itik telah mencapai umur yang telah disepakati, namun berat 

badan itik rata-rata kurang dari ukuran yang disepakati atau itik dalam 

keadaan sakit maka pihak pertama tetap wajib membeli itik tersebut. 

(3) Bila mana ternyata dan terbukti pihak kedua baik sendiri dan atau melalui 

perantara menjual hasil itik panen tersebut ke pihak lain, maka pihak 

kedua wajib membayar denda kepada pihak pertama. 

(4) Bila mana terjadi permintaan khusus tertulis dan tertulis dari pihak 

pertama yang menginginkan ukuran, umur dan jenis itiknya berbeda dari 
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apa yang telah dijanjikan didalam ini, maka sepanjang harganya disetujui 

oleh para pihak, pihak pertama wajib melakukannya dengan baik dan hal 

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

(5) Yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga pasar umum yang di 

tetapkan oleh pihak pertama. 

 

Pasal 4 

Lain-lain 

 

(1) Pihak pertama berhak melakukan pemeriksaan atau kontrol sewaktu-

waktu atas keadaan farm setelah ayam masuk. 

(2) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengeluarkan nota perhitungan 

setelah panen, dan nota tersebut di tandatangani kedua belah pihak. 

(3) Pihak pertama mengirimkan tim audit jika diperlukan untuk melakukan 

audit atau kondisi farm pihak kedua 

(4) 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 

terhadap pihak kedua atau hutang pihak kedua terhadap pihak pertama 

adalah sebesar nilai kontrak perjanjian kerjasama ini yaitu sejumlah 

harga lunas DOD, obat-obatan, dan pakan yang diterima pihak kedua dari 

pihak pertama. 
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Pasal 5 

Penutup 

 

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai 

cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. 

 

Kediri ... 

Yang membuat perjanjian, 

Pihak pertama 

a/n. Putra Prima Mandiri    pihak kedua 

 

 

 

 

 

(Eko Sanjoyo)    (........................................) 

 

      Mengetahui dan menyetujui 

      Pihak Kedua 

 

 

 

 

 

       

      (PPL:................................) 
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SURAT KESEPAKATAN 

NO: ... /KSP/PPM/II/2014 

 

Menunjuk perjanjian kerjasama dalam jual beli sapronak dan pemasaran hasil 

panen No. .../ perj/ PPM/ 1/ 2014/ tanggal ... dengan ini perlu disepakati lebih 

lanjut antara pihak pertama yaitu Eko Sanjoyo dengan pihak kedua yaitu ... 

bahwa: 

(1) Jumlah DOD yang menjadi obyek kemitraan sebanyak ... ekor ... untuk ... 

farm yang terletak di Dusun ... Desa ... Kec. ... Kab. ... 

(2) Jadwal pemasukan DOD disepakati pada tanggal ... 

(3) Jangka waktu perjanjian kemitraan ini berlaku mulai tanggal ... sampai 

adanya revisi atas kesepakatan kedua belah pihak. 

(4) Pasal 1 ayat 1 telah disepakati bersama untuk harga DOD, pakan, obat, 

vaksin, dan harga itik saat dipanen adalah sebagai berikut: 

Harga DOD  : ... 

Harga Pakan  : ... 

Harga Obat-obatan : ... 
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Lampiran 20. Nama Peternak yang Tergabung Pada Pola Kemitraan CV. Putra 

Prima Mandiri. 

   

 

 

No Nama Peternak Jenis Kelamin 

1  Ali Sodiqin Laki-laki 

2  Budi Sarwiyono Laki-laki 

3  Gito Laki-laki 

4  Iskanan Laki-laki 

5 Eko Laki-laki 

6  Jami’un  Laki-laki 

7  Mukito Laki-laki 

8  Rafiki Laki-laki 

9  Rasmudi Laki-laki 

10  Sanjaya Laki-laki 

11  Suharyono Laki-laki 

12  Sukaryo Laki-laki 

13  Sulaksono Laki-laki 

14  Sunarto Laki-laki 

15 Sutarman Laki-laki 

16 Warso Laki-laki 

17 Sutrisno Laki-laki 

18 Wibowo Laki-laki 

19 Tarjo Laki-laki 

20  Lestari Wanita 

21 Suranti Wanita 


