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1. Dr. Bambang Sudarmanto, S.pt, Mp

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di
|fmpus Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, ruri yung u"rtunau 

-rungu, 
di bawah

2. Akbar Sandi prakoso

Direktur politeknik pembangunan
Pertarrian (polbangtan) Malang, bertindakuntuk dan atas nama politeknik
Pembangunan pertanian (polbangtan)
Y{""e yang beralamat di Jalan Or. Cipto144 A Bedali, _Lawang Malairg,
selanjutnya di sebut PIHAII-PERTAMA

Direktur Utama De Domba Gallery, dalamhal ini bertindak untuk dan atas nama
De Domba Gallery, berkedudukan di Jalan
Danau Ranau 4 BIok G I B no. 16 Sawojajar,
Malang, selanjutnya di sebut PIHAI(
I(IDUA

Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasamaPengembangan Teaching Factory (TEFA) khususnya pada Tefa program Studi penyuluhan
Peternakan dan Kesejahteraan Hewan serta Agribisnis peternakan melalui kegiatanAgribisnis Budidaya Domba (Breeding tlan Fattening), guna kegiatan pembelajaran
mahasiswa yang berlokasi di Polbangtan Malang dalam hal dan ketentuan-ketentuan yangdiatur dalam pasal-pasal sebagai berikut .



PASAL 1

KEWAJIBAN DAN HAK PIEAK PI,RTAMA

l Menyediakan rahan yang representatif untuk Agribisnis Budidaya Domba, yang terdiri
dari kandang dan lahan pakan hijauan

2. Memantau perkembangan usaha yang ada di lokasi kedasama
3 Memberikan saran terhadap perbaikan dan pengembangaa kerjasama dengan pihak

kedua

4 Memberi dukungan penuh terhadap kerjasama daram bidang Agribisnis Budidaya
Domba dan furunannya

5. Mengontrol apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengn kesepakatan bersama dalam
menjalankan ke4'asama Agribisnis Budidaya Domba dan kegiatan turunan lainnya6. Menyediakan SDM pendukung dalam upaya mewujudkan Integrated l,.ctrming System
(rFs)

T Menyediakan keamanan selama 24 jam di lingkungan petemakan yang dikefasamakan
dengan pihak kedua

8 Mendapatkan kesempatan untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kerjasama
sebagai upaya peningkatan kompetensi mahasiswa

9 Mendapatkan bakalan temak domba, pakan kering (ika diperlukan sebagai pendukung
hijauan), dan sarana pendukung yang disepakati bersama

l0 Mendapatkan laporan hasil monitoring atas perkembangan usaha yang ada di lokasi
kerjasama

I 1. Mendapatkan masukan dari pihak kedua atas kerjasama yang dilakukan
12. Mendapatkan dukungan penuh terhadap ke{asama dalam bidang budidaya domba dari

pihak kedua
13 Mendapatkan laporan hasil pemasaran dari kerjasama dengan pihak pertama untuk

digunakan sebagai dasar penetapan bagi hasil

KE\ryAJrBAN riitf,l' rrr^K KEDUA

Menyediakan bakalan temak domba, pakan kering (ika diperrukan sebagai pendukung
hijauan), dan sarana pendukung yang disepakati bersama
Memantau perkembangan usaha yaag ada di lokasi ke{asama
Memberikan saran terhadap kerjasama yang dilakukan dengan pihak pertama
Memberi dukungan penuh terhadap usaha bersama daram bidang pengelolaan lahan
hijauan pakan temak
Memberikan masukan apabila terdapat har-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan
bersama dalam menjarankan usaha breeding dan fattening domba dan kegiatan iurunan
kegiatan laimya
Mengoordinasikan hasil pemasaran usaha bersama dengan pihak pertama sebagai dasar
perhitungan bagi hasil
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7. Mengoordinasikan semua usaha yang berkembang dalam kerjasama ini dengan pihak
pertama

8. Memberikan informasi atas perkembangan kerjasama terhadap pihak pertama
9. Mendapatkan lahan yang representatif untuk Agribisnis Budidaya Domba, yang terdiri

dari kandang dan lahan pakan hijauan
10. Mendapatkan masukan dari pihak pertama atas ke{asama yang dilakukan
ll Mendapatkan sDM pendukung di lapangan dari pihak pertama, khususnya SDM

mahasiswa untuk kegiatan pembelajaran.
12. Mendapatkan dukungan penuh terhadap kerjasama dalam bidang Agribisnis Budidaya

Domba dari pihak pertama, dengan memperhatikan kapasitas dan daya dukung lahan
serta ketersediaan sumberdaya lainnya

1. Keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan perhitungan yang telah
ditetapkan setelah dikurangi biaya operasional, pihak pertama sebesar 50 % dan pihak
kedua sebesar 50 %

2. Pembagian keuntungan dari unit-unit turunan lain yang mr.rncul atas pengeloraan
kerjasama, sebesar 50 % untuk masing-masing pihak setelah dikurangi biaya operasional

pertama dan pihak kedua

PASAL 3
BAGI HASIL KIUNTUNGAN

PASAL 4

RESIKO

PASAL 5
FORCE MAJf,URE

l. Segala kerugian yang terjadi dalam ke{asama ini akan ditanggung bersama oleh pihak
pertama dar pihak kedua

2. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian personal, maka akan dilimpahkan kepada yang
bersangkutan setelah melalui analisis situasi yang dilakukan bersama antara pihak

Apabila muncul kerugian yang disebabkan diluar kendali manusia atau force majeure, yakru
yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huru hara, dan
sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukal tindakan sepatutnya, maka kerugian
yang diakibatkan tersebut ditanggung bersama, yaitu pihak pertama dan kedua



PASAL 6

MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dimulai pada tanggal ditetapkannya perjanjian ini sampai dengan 5 tahun
ke depan dan akan dievaluasi setiap tahunnya

2. Jika dalam masa perjanjian yang telah disepakati terjadi pemutusan/pembatalan secara

sepihak, tanpa ada sebab yang jelas, maka pihak yang membatalkan wajib mengganti

kerugian yang sepadan berupa materiil dan immateriil kepada pihak yang dirugikan

PASAL 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini termasuk segala bentuk perubahan/revisi

penyesuaian isi perjanjian, akan dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan kedua belah

pihak terlebih dahulu, serta dibuatkan dalam suatu Addendum perjanjian yang menjadi satu

kesatuan dengan surat perjanjian kerjasama ini.

15 Maret 2019
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Direktur Utama De Domba Gallery


